
Servizo de Asistencia Parlamentaria 

 
 

 
19 de decembro de 2017 

10.00 horas 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ÍNDICE  
 

 
  
 Páx. 
 

 
Convocatoria do Pleno .................................................................................................... 1 
Relación de membros da Cámara .................................................................................. 7 
Listado para votación ...................................................................................................... 9 
 

Punto 1. Textos lexislativos...................................................................................... 12 
 
1.1 Debate de toma en consideración da Proposición de lei, do G.P. do Bloque 
Nacionalista Galego, para presentar perante o Congreso dos Deputados, pola que se 
aproba o modelo de financiamento de Galicia (doc. núm.1954, 10/PPLC-000001) 
Publicación texto a presentar perante o Congreso, BOPG n.º 26, do 07.12.2016 ........... 13 
 
1.2 Debate de toma en considerción da Proposición de lei, do G.P. Popular de 
Galicia, de fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galicia (doc. 
núm. 13196, 10/PPL-000009) 
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 154, do 28.07.2017 ................................................. 102 
 
Criterio do Goberno (doc. núm.15042)  ............................................................................ 187 

 
1.3 Debate de toma en consideración da Proposición de lei, do G.P. dos Socialistas 
de Galicia, de modificación da Lei 09/2011, do 9 de novembro, dos medios públicos 
de comunicación audiovisual de Galicia (doc. núm. 8740, 10/PPL-000007) 
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 112, do 10.05.2017 ................................................. 189 
 
Criterio do Goberno (doc. núm. 9581)  ............................................................................. 196 
 
Punto 2. Solicitudes de comparecencia .......................................................................... 198 
  
2.1 15189 (10/CPP-000034) 
Do conselleiro de Economía, Emprego e Industria, por petición propia, para 
informar da Estratexia de Autónomos 2020 
  
............................... ............................................................................................................ 199 

  
Punto 3. Mocións .............................................................................................................. 201 
  
3.1 12379 (10/MOC-000040) 
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego 
Rodil Fernández, Olaia 

 Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación co desmantelamento 
 dos servizos ferroviarios Renfe-Feve no territorio galego 
Publicación da iniciativa, BOPG nº 149, do 20.07.2017..................... .............................. 202 



 
 

 

  
3.2 12687 (10/MOC-000042) 
Grupo Parlamentario de En Marea 
Cuña Bóveda, María de los Ángeles e Chao Pérez, Luca 

 Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación coa política en 
 Materia de ensino no medio rural 
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 149, do 20.07.2017 ................................................. 206 
  
3.3 12711 (10/MOC-000043) 
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 
Fernández Leiceaga, Xoaquín María 
Sobre as actuacións, que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co 
intrusismo profesional no ámbito sanitario 
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 156, do 02.08.2017 ................................................. 210 
 
3.4 12727 (10/MOC-000044) 
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 
Torrado Quintela, Julio 
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co 
intrusismo profesional no ámbito sanitario 
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 156, do 02.08.2017 ................................................. 213 
 

  
Punto 4. Proposicións non de lei en Pleno ..................................................................... 216 
  
4.1 11042 (10/PNP-001032) 
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 
Fernández Leiceaga, Xoaquín María e 2 máis 
 Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación cos servizos de 
 transporte público de viaxeiros por estrada de uso xeral 
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 140, do 05.07.2017 ................................................. 217 
  
4.2 11104 (10/PNP-001041) 
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Burgo López, María de la Concepción 
Sobre a posta en funcionamento polo Goberno galego dos mecanismos necesarios 
para redefinir de forma consensuada coa comunidade aducativa a actual rede de 
centros, de xeito que se garanta de forma efectiva a igualdade de oportunidades a 
toda a poboación de Galicia 
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 140, do 05.07.2017 ................................................. 220 

 
4.3 13365 (10/PNP-001128) 
Grupo Parlamentario de En Marea 
Solla Fernández, Eva 
Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia para a construcción dun 
centro de día en Rianxo 
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 165, do 30.08.2017 ................................................. 225 
 



 
 

 

 
  
4.4 13602 (10/PNP-001145) 
Grupo Parlamentario Popular de Galicia 
Tellado Filgueira, Miguel Ángel e 7 máis 
Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia para promover a formación 
das persoas desempregadas a través do “cheque formación” 
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 165, do 30.08.2017 ................................................. 229 
  
4.5 13751 (10/PNP-001153) 
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego 
Prado cores, María Montserrat e 5 máis 
Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia en relación co 
Anteproxecto de lei polo que se modifica a Lei 8/2008, do 10 de xullo, de saúde de 
Galicia 
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 165, do 30.08.2017 ................................................. 233 
  
4.6 13811 (10/PNP-001155) 
Grupo Parlamentario Popular de Galicia 
Prado Río, Paula e 7 máis 
Sobre as medidas que debe realizar a Xunta de Galicia ante o Ministerio de Xustiza 
para mellorar a organización xudicial 
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 165, do 30.08.2017 ................................................. 240 
  
4.7 14332 (10/PNP-001171) 
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego 
Bará Torres, Xosé Luis e 5 máis 
Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia en relación coa situación 
do Pazo de Meirás, a Fundación Franco e a elaboración dunha lei galega de 
memoria histórica 
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 165, do 30.08.2017 ................................................. 244 
  
4.8 14333 (10/PNP-001172) 
Grupo Parlamentario de En Marea 
Cuña Bóveda, María de los Ángeles e 13 máis 
Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia con respecto ao acordo do 
Concello de Sada en realción coa xestión que se está realizando do BIC-Pazo de 
Meirás 
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 165, do 30.08.2017 ................................................. 249 
  
Punto 5. Interpelacións .................................................................................................... 258 
  
5.1 10899 (10/INT-000471) 
Grupo Parlamentario de En Marea 
Quinteiro Araujo, Paula e Rodríguez Estévez, David 
Sobre o modelo de prevención e extinción de incendios forestais da Xunta de 
Galicia 
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 136, do 28.06.2017 ................................................. 259 
  



 
 

 

5.2 13965 (10/INT-000522) 
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 
Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela 
Sobre a reforma da Lei 8/2008, do 10 de xu.llo, de saúde de Galicia 
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 165, do 30.08.2017 ................................................. 263 
  
5.3 14385 (10/INT-000528) 
Grupo Parlamentario de en Marea 
Solla Fernández, Eva 
Sobre o Anteproxecto de lei polo que se modifica a Lei 8/2008, do 10 de xullo, de 
saúde de Galicia 
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 165, do 30.08.2017 ................................................. 268 
  
Punto 6. Preguntas para resposta oral do Presidente da Xunta .................................. 272 
  
6.1 15201 (10/POPX-000046) 
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego 
Pontón Mondelo, Ana Belén 
Sobre as actuacións prevista pola Xunta de Galicia para garantir a devolución da 
titularidade pública do Pazo de Meirás 
.......... ................................................................................................................................. 273 
 
6.2 15249 (10/POPX-000047) 
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 
Fernández Leiceaga, Xoaquín María 
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da incidencia que vai ter a regulación 
prevista no Anteproxecto de lei de modificación da Lei de saúde de Galicia na 
atención sanitaria das comarcas nas que van desaparecer as súas áreas sanitarias 
................... ........................................................................................................................ 275 
 
6.3 15278 (10/POPX-000048) 
Grupo Parlamentario de En Marea 
Villares Naveira, Luis 
Sobre o coñecemento polo Goberno galego das consecuencias sociais do modelo 
laboral precario que está a aplicar en Galicia 
................... ........................................................................................................................ 277 
 
Punto 7. Preguntas ao Goberno ...................................................................................... 279 
 
7.1 15276 (10/PUP-000105) 
Grupo Parlamentario de En Marea 
Villares Navieira, Luis e 13 máis 
Sobre as medidas previstas polo Goberno galego en relación coas deficiencias 
existentes no funcionamento do sistema xudicial a causa da insuficiencia de 
recursos, en especial, no eido da loita contra a violencia de xénero 
 
........................... ................................................................................................................ 280 
 
 



 
 

 

7.2 14311 (10/PUP-000102) 
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 
Vilán Lorenzo, Patricia e 3 máis 
Sobre se o Goberno galego comparte que a loita contra a violencia machista ten que 
alumear as políticas de todos os gobernos 

Publicación da iniciativa, BOPG n.º 165, do 30.08.2017.................................................. 284 
  
7.3 14478 (10/POP-001962) 
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 
Losada Álvarez, Abel Fermín e 2 máis 
Sobre as razóns da demor da Xunta de Galicia na adopción de medidas respecto da 
sobrevenda de billetes polas empresas navieiras que realizan o transporte de 
viaxeiros para as illas Cíes 

Publicación da iniciativa, BOPG n.º 165, do 30.08.2017.........................................287 
 
7.4 12509 (10/POP-001516) 
Grupo Parlamentario de En Marea 
Villares Naveira, Luis e 2 máis 
Sobre as medidas previstas pola Xunta de Galicia tendentes ao cumprimento da 
normativa de prevención de riscos laborais 

Publicación da iniciativa, BOPG n.º 149, do 20.07.2017.........................................291 
  
7.5 13255 (10/POP-001655) 
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego 
Bará Torres, Xosé Luis e 5 máis 
Sobre o estado de tramitación da solicitude do proxecto sectorial de incidencia 
supramunicipal presentado pola empresa CUF respecto dos terreos que ocupa a 
fábrica de Elnosa en Lourizán 
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 165, do 30.08.2017 ................................................. 295 
 
7.6 13515 (10/POP-0001683) 
Grupo Parlamentario de En Marea 
Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles 
Sobre as diferenzas entre Galicia e o resto do Estado no que respecta ás porcentaxes 
de alumnado con necesidades educativas especiais sobre o alumnado total 
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 165, do 30.08.2017 ................................................. 299 
 
7.7 14148 (10/POP-001852) 
Grupo Parlamentario Popular de Galicia 
Fernández Gil, Cesar Manuel e 6 máis 
Sobre as novidades e medidas específicas que se levarán a cabo para o 
desenvolvemento da nova estratexia galega de linguas estranxeiras EDUlingüe 2020 
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 165, do 30.08.2017 ................................................. 303 
 
7.8 12796 (10/POP-001542) 
Grupo Parlamentario Popular de Galicia 
López Crespo, Carlos Enrique e 6 máis 



 
 

 

Sobre as conclusións do informe encargado ao grupo de traballo que consituiron o 
Issga, o 061 e a Consellería do Mar en relación coas boticas de primeiros auxilios 
nas embarcacións pesqueiras 
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 156, do 02.08.2017 ................................................. 306 
  
7.9 13092 (10/POP-001617) 
Grupo Parlamentario Popular de Galicia 
Núñez Centeno, Aurelio Alfonso e 8 máis 
Sobre o número de consultas implementadas nos hospitais comarcais desde a posta 
en marcha das Estruturas Organizativas de Xestión Integrada no Sergas 
Publicación da iniciativa, BOPG n.º 158, do 04.08.2017 ................................................. 309 
 
7.10 15236 (10/PUP-000103) 
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego 
Prado Cores, María Montserrat 
Sobre a opinión do Goberno galego respecto da necesidade de construír un centro de 
día para persoas maiores de 65 anos no concello de Rianxo 
....................... .................................................................................................................... 313 
 



A Presidencia, de conformidade co disposto no artigo 53 do Regulamento do 
Parlamento, resolveu convocar o Pleno do Parlamento para realizar sesión o próximo 
día 19 de decembro de 2017, ao remate da sesión plenaria orzamentaria, no Pazo do 
Parlamento 

De acordo coa Xunta de Portavoces e a Mesa, na reunión do día 13 de decembro de 
2017, a orde do día da sesión é a seguinte: 

Punto 1. 	Textos Lexislativos 

1.1 	Debate e votación do Ditame, emitido pola Comisión 3k', Economía, 
Facenda e Orzamentos, sobre o Proxecto de lei de medidas fiscais e 
administrativas (19215, 1 0/PL-000008) 

1.2 	Debate e votación do Ditame, emitido pola Comisión la,  Institucional, de 
Administración Xeral, Xustiza e Interior, sobre o Proxecto de lei de 
espectáculos públicos e actividades recreativas (doc. núm. 16854, 10/PL-
000006) 
Publicación ditame da Comisión, BOPG n.°  225, do 12.12.2017 

1.3 	Debate de toma en consideración da Proposición de lei, de iniciativa 
popular, de medidas para a garantía dos dereitos lingüísticos no ámbito 
socioeconómico (doc. núm. 4530, 10/PPLI-000002) 
Publicación da admisión a trámite e constitución da Comisión Promotora, 
BOPGn.°66, do 15.02.2017 
Publicación da Proposición de lei, BOPG n.° 204, do 02.11.2017 

Punto 2. Mocións 

2.1 	21265 (l0/MOC-000061) 
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 
Vilán Lorenzo, Patricia 
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Gobemo galego en materia 
laboral na Administración de xustiza. (Moción, a consecuencia da 
Interpelación n° 20233, publicada no BOPG n° 215, do 22.11.2017, e 
debatida na sesión plenaria do 04.12.2017) 

2.2 	21271 (10/MOC-000062) 
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego 
Bará Torres, Xosé Luís 
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego e as 
demandas que debe realizar ao Goberno central en relación coa AP-9. 

Sra. deputada! Sr. deputado do Parlamento de Galicia 
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(Moción, a consecuencia da Interpelación n° 20052, publicada no BOPG n° 
211, do 15.11.2017, e debatida na sesión plenaria do 04.12.2017) 

2.3 	21304 (10/MOC-000063) 
Grupo Parlamentario de En Marea 
Sánchez García, Antón 
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Gobemo galego e as 
demandas que debe realizar ao Goberno central en relación co dereito a 
unha vivenda digna. (Moción, a consecuencia da Interpelación n.° 15066, 
publicada no BOPG n.° 174, do 13.09.2017, e debatida na sesión plenaria 
do 04.12.2017) 

Punto 3. 	Proposicións non de Iei 

3.1 	17087 (10/PNP-001290) 
Grupo Parlamentario Popular de Galicia 
Pazos Couñago, José Alberto e 7 máis 
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego e as 
demandas que debe realizar ao Goberno central, así como á empresa 
concesionaria da AP-9, para mellorar a calidade de vida e minimizar o 
impacto das diversas infraestruturas de comunicación na parroquia de 
Chapela, no concello de Redondela 
Publicación da iniciativa, BOPG n.°  182, do 27.09.2017 

3.2 	19755 (10/PNP-001466) 
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego 
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis 
Sobre a solicitude polo Goberno galego ao grupo Ferroatiántica-Ferroglobe 
do mantemento en Galicia de todos os investimentos e postos de traballo 
derivados da fabricación de silicio solar, así como a realización das 
actuacións necesarias para favorecer o desenvolvemento na comunidade 
autónoma da totalidade do ciclo produtivo 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 211, do 15.11.2017 

3.3 	20696 (10/PNP-001541) 
Grupo Parlamentario Popular de Galicia 
Núñez Centeno, Aurelio Alfonso e 8 máis 
Sobre o impulso pola Xunta de Galicia das medidas tendentes á dotación 
nos edificios públicos de baños adaptados para os pacientes ostomizados 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 222, do 04.12.2017 

Sra. deputadal Sr. deputado do Parlamento de Galicia 
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3.4 
	

20810 (10/PNP-001552) 
Grupo Parlamentario de En Marea 
Sánchez García, Antón e Cal Ogando, Marcos 
Sobre a demanda que debe realizar o Goberno galego ao Goberno central 
en relación coa autorización a Audasa da suba das tarifas nas peaxes da 
AP-9 para o ano 2018 e as dos anos seguintes, así como a elaboración pola 
Xunta de Galicia dun estudo da viabilidade do rescate da concesión para a 
súa xestión pública 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 222, do 04.12.20] 7 

	

3.5 
	

20917 (10/PNP-001563) 

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego 
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis 
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Gobemo galego para frear o 
avance da presenza da avespa velutina en Galicia e o establecemento de 
mecanismos de loita biolóxica contra esa especie 
Publicación da iniciativa, BOPG n.°  222, do 04.12.2017 

	

3.6 
	

20958 (10/PNPMO1566) 
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 
Fernández Leiceaga, Xoaquín María e 3 máis 
Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia para a 
integración da conexión ferroviaria dos portos galegos de interese xeral na 
Rede transeuropea de transportes, redeseñando o trazado do corredor 
atlántico de mercadorías, así como as demandas que debe realizar ao 
Gobemo central ao respecto 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 222, do 04.12.2017 

	

3.7 
	

20971(1 0/PNP-00 1567) 
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 
Pérez Seco, José Manuel e Quiroga Díaz, José Antonio 
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación 
coa realización no ano 2018 dun trampeo masivo contra a avespa velutina, 
profundar na investigación e erradicar esta especie, así como afrontar os 
danos causados na poboación apícola e incluir os representantes do sector 
na comisión de seguimento 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 222, do 04.12.2017 

	

3.8 
	

21008 (10/PNP-001570) 
Grupo Parlamentario de En Marca 
Quinteiro Araújo, Paula e Rodríguez Estévez, David 
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para a posta 

Sra. deputada! Sr. deputado do Parlamento de Galicia 
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en marcha no ano 2018 dun plan de choque para o control da poboación da 
avespa velutina, a posta en funcionamento, de xeito efectivo, da comisión 
de seguimento e a apertura de uñas de investigación ao respecto, así como 
a apertura dunha uña de axudas específica para paliar as perdas sufridas 
polos apicultores 
Publicación da iniciativa, BOPG n.°222, do 04.12.2017 

Punto 4. 	Interpelacións 

4.1 	19155 (10/INT-000629) 
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 
Vilán Lorenzo, Patricia e 4 máis 
Sobre a política do Goberno galego en relación coa rexeneración ambiental 
das zonas protexidas afectadas poios incendios forestais 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 199, do 24.10.2017 

4.2 	20422 (10/INT-000676) 
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 
Díaz Villoslada, Juan Manuel e 6 máis 
Sobre a política do Goberno galego en relación coa recuperación das 
condicións laborais do persoal do sector público autonómico 
Publicación da iniciativa, BOPG n.°  219, do 29.11.2017 

4.3 	20946 (10/INT-000701) 
Grupo Parlamentario de En Marea 
Cal Ogando, Marcos e 2 máis 
Sobre a protección do medio ambiente e o lindano 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 223, do 05.12.2017 

Punto 5. Preguntas para resposta oral do Presidente da Xunta 

5.1 	21410 (10/POPX-000064) 
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego 
Pontón Mondelo, Ana Belén 
Sobre a responsabilidade do Presidente da Xunta na resolución dos 
problemas de Galicia 

5.2 	21413 (10/POPX-000065) 
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 
Fernández Leiceaga, Xoaquín María 
Sobre os obxectivos que debe ter a Comunidade Autónoma de Galicia na 

Sra. deputada! Sr. deputado do Parlamento de Galicia 
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Núm....... 
revisión do sistema de financiamento autonómico 

	

5.3 	21424 (10/POPX-000066) 
Grupo Parlamentario de En Marea 
Villares Naveira, Luis 
Sobre xestión que está a levar a cabo o Goberno galego en relación coa 
sanidade pública de Galicia 

Punto 6. Preguntas ao Goberno 

	

6.1 	20190 (10/POP-002401) 
Grupo Parlamentario de En Marea 
Rodríguez Estévez, David e 2 máis 
Sobre a realización na actualidade pola Xunta de Galicia dalgunha análise 
dos niveis de hidrocarburos aromáticos policíclicos e elementos traza nas 
augas e sedimentos dos encoros nas zonas afectadas pola recente vaga de 
turnes forestais 
Publicación da iniciativa, BOPG n.°  215, do 22.11.2017 

	

6.2 	20307 (10/POP-002413) 
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 
Burgo López, María de la Concepción e 2 máis 
Sobre as actuacións previstas poio Goberno galego para recuperar as dúas 
pías medievais pertencentes á igrexa de San Xián de Moraime, no concello 
de Muxía 
Publicación da iniciativa, BOPG n.°215, do 22.11.2017 

	

6.3 	16918 (10/POP-002128) 
Grupo Parlamentario de En Marea 
Solla Fernández, Eva 
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto do recoñecemento das 
competencias profesionais e a formación necesaria para a adquisición do 
título de Técnico ou Técnica Superior en Electromedicina Clínica 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 182, do 27.09.2017 

	

6.4 	19596 (10/POP-002337) 
Grupo Parlamentario Popular de Galicia 
Vega Pérez, Daniel e 9 máis 
Sobre as melloras producidas no Hospital Comarcal da Mariña dende a 
entrada en funcionamento do sistema de Estruturas de Xestión Integrada, 
EOXI 
Publicación da iniciativa, BOPG n.°207, do 08.11.2017 

Sra. deputadal Sr. deputado do Parlamento de Galicia 
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6.5 	20721 (IOIPOP-002461) 
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego 
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis 
Sobre a situación da infraestrutura e a dotación de persoal de enfermaria no 
Hospital Comarcal de Monforte 
Publicación da iniciativa, BOPG n.°  223, do 05.12.2017 

	

6.6 	21406 (10/PUP-000132) 
Grupo Parlamentario Popular de Galicia 
Núñez Centeno, Aurelio Alfonso e 8 máis 
Sobre a valoración da Xunta de Galicia respecto da relación existente entre 
os beneficios e os riscos das vacinas que se usan no Programa galego de 
vacinación 

	

6.7 	21414 (10/PUP-000128) 
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 
Torrado Quintela, Julio e Toja Suárez, María Dolores 
Sobre as razóns do Goberno galego para continuar anunciando a 
candidatura de Galicia para o acollemento do Laboratorio Comunitario de 
Control Bacteriolóxico de Bivalvos cando xa coñecía a decisión da 
Comisión Europea de suprimilo 

	

6.8 	21419 (10/PUP-000130) 
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego 
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis 
Sobre os mecanismos de coordinación institucional e de intercambio de 
información existentes entre a Xunta de Galicia e o Goberno central para 
que o Gobemo galego continuase anunciando a candidatura de Galicia para 
o acollemento do Laboratorio Comunitario de Control Bacteriolóxico de 
Bivalvos cando xa coñecía a decisión da Comisión Europea de suprimilo 

	

6.9 	21420 (10/PUP-000131) 
Grupo Parlamentario de En Marca 
Santos Queiruga, Carmen e 2 máis 
Sobre as razóns do Goberno galego para continuar anunciando ao sector do 
mar a candidatura de Galicia para o acollemento do Laboratorio 
Comunitario de Control Bacteriolóxico de Bivalvos cando xa coñecía a 
decisión da Comisión Europea de suprimilo 

Os grupos parlamentarios poderán presentar emendas ás mocións e ás proposicións non 
de lei ata seis horas antes do inicio da sesión, o abeiro do disposto no artigo 161.2 do 
Regulamento. 

Sra. deputada! Sr. deputado do Parlamento de Galicia 

6



•ii '14i1ra 

tb1sL_ 

O que ile comunico para o seu coñecemento e a súa convocatoria á devandita reunión. 

Santiago de Compostela, 13 de decembro de 2017 

Miguel Ángel Santalices Vieira 
Presidente 

Asinado dixitalmente por: 

Miguel Ángel Santalices Vieira, Presidente na data 13/12/ 2017 18:13:00 

Sra. deputada! Sr. deputado do Parlamento de Galicia 
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1. Procedementos parlamentarios 
 

1.1. Procedementos de natureza normativa 

1.1.2. Propostas de normas 

1.1.2.1. Proxectos e proposicións de lei 

1.1.2.1.1. Proxectos de lei 

 

Ditame emitido pola Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos, sobre o Proxecto 

de lei de medidas fiscais e administrativas 

A Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos, na reunión do 12 de decembro de 2017, 

adoptou os seguintes acordos: 

Aprobación do ditame da Comisión 

- 19215 (10/PL-000008) 

Presidencia da Xunta de Galicia 

Proxecto de lei de medidas fiscais e administrativas 

BOPG nº 197, do 20.10.2017 

 

Santiago de Compostela, 12 de decembro de 2017 

Miguel Ángel Santalices Vieira 

Presidente 

Ditame emitido pola Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos, sobre o Proxecto 

de lei de medidas fiscais e administrativas 

A Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos, na sesión do día 12 de decembro de 

2017, á vista do Informe elaborado pola Ponencia sobre o Proxecto de lei de medidas 

fiscais e administrativas, de conformidade co disposto nos artigos 116 e seguintes do 

Regulamento do Parlamento de Galicia, aprobou o seguinte: 

D I T A M E 

Texto articulado 

Exposición de motivos 

I 

Os orzamentos requiren para a súa completa aplicación a adopción de diferentes 

medidas, unhas de carácter puramente executivo e outras de carácter normativo, que, pola 

súa natureza, deben adoptar rango de lei e que, como precisou o Tribunal Constitucional, 

non deben integrarse nas leis anuais de orzamentos xerais senón en leis específicas. 

O debate doutrinal acerca da natureza das chamadas leis de acompañamento foi 

resolto polo Tribunal Supremo, que configurou este tipo de normas como leis ordinarias 

cuxo contido está plenamente amparado pola liberdade de configuración normativa da 
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que goza o lexislador e que permiten unha mellor e máis eficaz execución do programa do 

Goberno nos distintos ámbitos nos que desenvolve a súa acción. 

Desde esta perspectiva, tendo presente a actividade que desenvolve a Comunidade 

Autónoma de Galicia, cuxos obxectivos se explicitan na Lei de orzamentos xerais da 

Comunidade Autónoma para o ano 2018, e co obxecto de contribuír a unha maior eficacia 

e eficiencia destes, a presente lei contén un conxunto de medidas referidas a diferentes 

áreas de actividade que, con vocación de permanencia no tempo, contribúan á 

consecución de determinados obxectivos de orientación plurianual perseguidos pola 

Comunidade Autónoma a través da execución orzamentaria. 

Este é o fin dunha norma cuxo contido esencial o constitúen as medidas de natureza 

tributaria, aínda que se incorporan outras de carácter e organización administrativos. 

II 

En canto á estrutura da lei, esta divídese en dous títulos: o primeiro dedicado ás 

medidas fiscais e o segundo ás de carácter administrativo. 

O título I, relativo ás medidas fiscais, está dividido en dous capítulos. 

O capítulo I introduce medidas en materia de tributos cedidos. Así, no que atinxe ao 

imposto sobre a renda das persoas físicas, recóllense novas deducións na cota íntegra 

autonómica que responden a tres obxectivos fundamentais: revitalizar e poñer en valor os 

centros históricos; fomentar que os contribuíntes destinen unha parte da súa renda ao 

investimento en empresas agrarias, sociedades cooperativas agrarias ou de explotación 

comunitaria da terra, coa finalidade de mobilizar as terras e os bens rústicos 

desaproveitados e dinamizar a actividade económica no medio rural, fomentando a 

diversificación económica, o equilibrio territorial e a sustentabilidade, tanto en termos 

sociais como económicos; e, por último, facer efectivas as medidas aprobadas polo 

Decreto 102/2017, do 19 de outubro, de medidas urxentes de axuda para a reparación dos 

danos producidos pola vaga de lumes declarados de natureza catastrófica ou calamitosa, 

acontecidos en outubro do 2017. 

Á mesma finalidade de fomento de rehabilitación dos inmobles situados nos centros 

históricos e de promoción do desenvolvemento do medio rural responden as novas 

deducións establecidas na cota do imposto sobre o patrimonio. 

Introdúcense, así mesmo, deducións na cota do imposto sobre transmisións 

patrimoniais e actos xurídicos documentados, tanto na modalidade de transmisións 

patrimoniais onerosas como na modalidade de actos xurídicos documentados, co 

obxectivo de incentivar a promoción e venda de solo industrial coa finalidade de dinamizar 

a actividade empresarial en Galicia, favorecendo a instalación de empresas nesta 

comunidade. 

No capítulo introdúcense, así mesmo, varias habilitacións para o desenvolvemento 

normativo mediante orde de determinadas materias, dado o seu carácter técnico. 

O capítulo II, relativo aos tributos propios, está integrado por un único precepto sobre 

taxas no que se prevé, por unha banda, a elevación dos tipos das taxas de contía fixa e, por 

outra banda, se introducen diversas modificacións na Lei 6/2003, do 9 de decembro, de 
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taxas, prezos e exaccións reguladoras da Comunidade Autónoma de Galicia, consistentes 

tanto na creación de novas taxas como na modificación dalgunhas vixentes. Destaca, polo 

seu impacto económico, a elevación da tarifa do canon por obras hidráulicas de regulación 

xestionadas pola Administración hidráulica da Comunidade Autónoma de Galicia, que para 

o ano 2018 ascende a 0,021 €/m
3
. 

O título II, relativo ás medidas administrativas, está dividido en dez capítulos. 

No primeiro dos capítulos, dedicado á materia de emprego público, introdúcense 

modificacións na Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, consistentes na 

redución a seis meses do período mínimo de permanencia nos postos de traballo obtidos 

por concurso para poder participar nos concursos específicos, co fin de favorecer a 

participación neles do persoal funcionario; na previsión da comisión de servizos como 

mecanismo legal que permita cubrir, de forma temporal, as baixas de longa duración; na 

ampliación da duración do permiso por parto, do permiso por adopción ou acollemento e 

do permiso do outro proxenitor por nacemento, acollemento ou adopción dun fillo, como 

medida favorecedora da conciliación da vida persoal, familiar e laboral, así como na 

creación dunha nova escala do corpo de auxiliares de carácter técnico de administración 

especial. 

Xunto ao anterior, como medida de protección da maternidade e da paternidade, no 

dito capítulo I garántese a percepción polo persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde, 

durante as situacións de maternidade, paternidade, risco durante o embarazo e risco 

durante a lactación natural, así como durante todo o período de duración dos permisos de 

maternidade e paternidade, da totalidade das retribucións básicas e complementarias 

fixas, así como da media das retribucións variables aboadas no ano anterior ao mes en que 

deu comezo a correspondente situación en concepto de atención continuada derivada da 

prestación de gardas, noites e festivos.  

Finalmente, introdúcese na lexislación específica do Consello de Contas de Galicia unha 

disposición na que se prevé, con remisión expresa á disposición transitoria cuarta do texto 

refundido da Lei do estatuto básico do empregado público e aos límites e requisitos 

impostos pola normativa básica estatal, a convocatoria dun proceso selectivo para a 

consolidación de emprego temporal no ámbito do Consello de Contas de Galicia; 

convocatoria que terá carácter excepcional e por unha soa vez, co obxecto de acadar a 

finalidade de estabilidade no emprego público. A convocatoria do dito proceso selectivo 

corresponderá ao Consello de Contas, ao abeiro da competencia recoñecida na súa 

normativa reguladora para a selección de persoal funcionario propio, e o persoal así 

seleccionado terá a condición de persoal funcionario de carreira do Consello de Contas 

incluído no grupo de clasificación profesional dos previstos no dito texto refundido 

correspondente en atención á titulación exixida para o acceso. 

No capítulo II, relativo á ordenación do territorio e o urbanismo, recóllense, por unha 

parte, modificacións puntuais da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, co fin de 

dar resposta a necesidades postas de manifesto na súa aplicación. En concreto, amplíase o 

prazo máximo para resolver os procedementos para a fixación do prezo xusto en atención 

á súa complexidade, configúrase o concello como a administración á que as persoas 

propietarias de solo urbano consolidado deberán ceder os terreos destinados a viais fóra 
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das aliñacións establecidas no planeamento cando pretendan parcelar, edificar ou 

rehabilitar integralmente, e introdúcese un réxime transitorio específico en relación co 

planeamento xeral en tramitación ou que se vaia tramitar no caso de concellos fusionados. 

Por outra, introdúcese unha nova disposición adicional na Lei 5/2017, do 19 de outubro, de 

fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galicia, sobre a vixencia dos 

proxectos sectoriais que impliquen a transformación e parcelación urbanística do solo. 

No capítulo III, sobre patrimonio natural, abórdase a modificación da Lei 7/1992, do 24 

de xullo, de pesca fluvial, co fin de acadar, respecto do réxime sancionador contido na dita 

lei, a máxima conciliación na aplicación do principio de proporcionalidade. Ademais, 

recóllese unha modificación puntual do Decreto 37/2014, do 27 de marzo, polo que se 

declaran zonas especiais de conservación os lugares de importancia comunitaria de Galicia 

e se aproba o Plan director da Rede Natura 2000 de Galicia, para clarificar o concepto e o 

alcance de determinadas actuacións autorizables, recollendo, non obstante, na disposición 

derradeira primeira da lei, a posible modificación ulterior da previsión por normas do 

rango regulamentario correspondente á norma na que figura. Por último, no capítulo 

recóllese un precepto relativo aos procedementos de declaración de espazos naturais de 

interese local e de espazos privados de interese natural, coa finalidade de ampliar o prazo 

para resolver e notificar a resolución a seis meses, ao se ter manifestado na práctica a 

insuficiencia do anterior prazo de tres meses para a súa tramitación, e para recoller, en 

norma con rango de lei, tal e como prescribe o artigo 24.1 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, 

do procedemento administrativo común das administracións públicas, a regra de silencio 

negativo co fin de garantir que as facultades de xestión recollidas no artigo 7 do Decreto 

124/2005, do 6 de maio, polo que se regula a figura do espazo natural de interese local e a 

figura do espazo privado de interese natural, se fagan efectivas coa existencia dunha 

declaración expresa. 

No capítulo IV, sobre pesca, introdúcense modificacións na regulación dos efectos da 

fusión de confrarías de pescadores co fin de eliminar os obstáculos que impedían ata o 

momento o desenvolvemento de tales procesos. Así mesmo, en prol de permitir unha 

maior axilidade e adaptación da regulación normativa da pesca e do marisqueo á realidade 

cambiante destas actividades, modifícase o concepto de plans de xestión contido na Lei 

11/2008, do 3 de decembro, de pesca de Galicia, á vez que se introduce o concepto de 

plans zonais, os cales, polo seu alcance, veñen substituír os plans experimentais. 

En materia de ordenación farmacéutica, o capítulo V recolle modificacións no réxime de 

transmisión das novas oficinas de farmacia adxudicadas por concurso público, ampliando a 

15 anos o período mínimo para que poida efectuarse a transmisión e adaptando a esta 

modificación a regulación da rexencia. Preténdese con isto lograr un perfil de persoas 

participantes nos concursos para a autorización de farmacias dirixido á oficina de farmacia 

como proxecto vital e mantido no tempo, garantindo así prover a cidadanía dunha atención 

eficaz, eficiente e de calidade. 

O capítulo VI está dedicado ás medidas en materia de medio rural. Introdúcense nel 

diversas modificacións na Lei 13/1989, do 10 de outubro, de montes veciñais en man 

común; na Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais 

de Galicia; na Lei 6/2011, do 13 de outubro, de mobilidade de terras, e na Lei 7/2012, do 28 

de xuño, de montes de Galicia, coa finalidade principal de incluír medidas que fortalezan a 
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prevención e a loita contra os incendios forestais. A carón do anterior, acomódase a 

regulación daquelas leis a cambios normativos producidos con posterioridade á súa 

aprobación, singularmente os derivados da aprobación da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do 

solo de Galicia, e recóllense, así mesmo, medidas en materia de fomento forestal. Nalgúns 

preceptos que son obxecto de modificación recóllense habilitacións directas á regulación 

de determinadas materias mediante orde da persoa titular da consellaría competente por 

razón da materia, ao tratarse de materias de carácter eminentemente técnico e que 

requiren dunha avaliación especializada. 

Ademais, recóllense modificacións na Lei 4/2015, do 17 de xuño, de mellora da 

estrutura territorial agraria de Galicia, tendentes a corrixir un erro detectado na regulación 

das xuntas de zona e a atender necesidades postas de manifesto na aplicación da dita lei 

consistentes na incorporación, como membro nato dos comités técnicos asesores, da 

persoa titular da xefatura territorial da consellaría competente en materia de medio rural 

da provincia correspondente, así como a clarificar determinados conceptos relacionados 

coa toma de posesión dos predios de substitución e coa formulación de reclamacións de 

superficie, e a adaptar a regulación da iniciativa de reestruturación de predios de natureza 

forestal ao previsto na Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia. 

En materia de política social, o capítulo VII aborda medidas destinadas á promoción da 

colaboración interadministrativa en materia de creación, mantemento e xestión dos 

servizos sociais, na liña prevista no artigo 64 da Lei 13/2008, do 3 de decembro, de servizos 

sociais de Galicia, e tendo en conta as competencias propias atribuídas aos concellos polo 

artigo 60 da dita lei. Recóllense tamén neste capítulo modificacións concretas da Lei 

6/2012, do 19 de xuño, de xuventude de Galicia, destinadas a lograr unha maior precisión 

na delimitación do ámbito de aplicación así como na terminoloxía empregada polo dito 

texto legal, e recóllese, así mesmo, unha modificación na Lei 10/2011, do 28 de novembro, 

de acción voluntaria, respecto da regulación da vicepresidencia do Consello Galego de 

Acción Voluntaria, derivada de cambios de estrutura orgánica. 

O capítulo VIII, baixo o título de economía, emprego e industria, inclúe medidas de 

diversa índole.  

Así, en primeiro lugar, modifícase a Lei 5/2004, do 8 de xullo, de cámaras oficiais de 

comercio, industria e navegación de Galicia, para clarificar a forma de elección dos vogais 

dos plenos en representación das empresas de maior achega voluntaria así como para 

adoptar medidas que contribúan a dotar dunha maior eficacia e operatividade as cámaras 

no exercicio das funcións que teñen atribuídas, eliminando, ademais, a referencia contida 

naquela lei á aplicación con carácter subsidiario do Decreto 1291/1974, do 2 de maio, polo 

que se aproba o Regulamento xeral das cámaras oficiais de comercio, industria e 

navegación de España, derrogado pola disposición derrogatoria única do Real decreto 

669/2015, do 17 de xullo, polo que se desenvolve a Lei 4/2014, do 1 de abril, básica das 

cámaras oficiais de comercio, industria, servizos e navegación. 

En segundo lugar, é obxecto de modificación puntual a Lei 14/2007, do 30 de outubro, 

pola que se crea e regula o Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral, co fin de 

remitir a regulación dos comités provinciais a un decreto do Consello da Xunta diferenciado 

do regulador do réxime orgánico e funcional daquel instituto. 
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Modifícase, así mesmo, a Lei 13/2010, do 17 de decembro, do comercio interior de 

Galicia, para corrixir unha errata existente no precepto regulador do Consello Galego de 

Economía e de Competitividade así como para ordenar a venda ambulante nas rutas do 

Camiño de Santiago co fin de protexer o patrimonio cultural do Camiño de Santiago, o que 

leva implícita a obriga de evitar a súa explotación comercial mediante a venda ambulante 

en tramos non urbanos, fóra daquelas tipoloxías de venda ambulante que se efectúen no 

marco de manifestacións culturais como mercados, feiras, festas ou acontecementos 

populares. 

Tamén se recollen no capítulo VIII modificacións na Lei 2/2012, do 28 de marzo, galega 

de protección xeral das persoas consumidoras e usuarias, co fin de eliminar 

interpretacións diverxentes na aplicación do sistema de redución de sancións previsto na 

dita lei, así como de recoller nela unha nova disposición adicional en relación cos servizos 

de información e atención das empresas, á vista do sinalado polo Tribunal Superior de 

Xustiza da Unión Europea na recente sentenza do 2 de marzo de 2017 respecto do que 

debe entenderse por tarifa básica para os efectos do artigo 21 da Directiva 2011/83/UE do 

Parlamento Europeo e do Consello, do 25 de outubro de 2011, sobre os dereitos dos 

consumidores, pola que se modifican a Directiva 93/13/CEE do Consello e a Directiva 

1999/44/CE do Parlamento Europeo e do Consello e se derrogan a Directiva 85/577/CEE do 

Consello e a Directiva 97/7/CE do Parlamento Europeo e do Consello. 

Por último, inclúese un precepto dirixido a promover a adaptación da composición dos 

padroados de determinadas fundacións de carácter feiral ás exixencias do artigo 113 da Lei 

16/2010, do 17 de decembro, de ordenación e funcionamento da Administración xeral e do 

sector público autonómico de Galicia. 

O capítulo IX, relativo á materia de educación, está integrado por un único precepto 

dirixido a prever normativamente, conforme o exixido na letra h) do artigo 49 da Lei 

40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público, a posibilidade de que os 

convenios celebrados ao abeiro dos plans galegos de financiamento universitario teñan un 

prazo de vixencia superior aos catro anos, co fin de que tal prazo de vixencia garde 

coherencia co marco temporal dos ditos plans, xeralmente quinquenal ou sexenal. 

O último capítulo, relativo á mobilidade, introduce modificacións na Lei 4/2013, do 30 de 

maio, de transporte público de persoas en vehículos de turismo de Galicia, co fin de 

recoller expresamente nesta norma legal a obriga da utilización dun distintivo dos 

vehículos dedicados á actividade de arrendamento de vehículos con condutor que permita 

a súa doada identificación exterior e de habilitar a consellaría competente en materia de 

transportes para a concreción do seu deseño final, así como para a concreción das 

condicións de utilización e emisión que resulten procedentes. A habilitación directa para a 

regulación destas materias mediante orde está xustificada polo carácter marcadamente 

técnico da materia obxecto de regulación. 

Na parte final da lei abórdase, por unha parte, o réxime transitorio preciso para facilitar 

o tránsito ao réxime xurídico previsto pola nova regulación, e a continuación, a derrogación 

expresa de disposicións concretas así como de cantas disposicións de igual ou inferior 

rango se opoñan ao disposto nela.  
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Por outra parte, na disposición derradeira primeira da lei modifícase o texto refundido 

da Lei de réxime financeiro e orzamentario, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 

de outubro, para garantir a finalidade da técnica de coordinación establecida na 

disposición adicional terceira do Estatuto de autonomía de Galicia. Considérase necesario 

asegurar a adecuada toma de coñecemento polo Parlamento de Galicia dos orzamentos 

das deputacións provinciais, desde a perspectiva dos intereses xerais comunitarios 

directamente afectados, a través da comparecencia das persoas titulares da súa 

presidencia ante a comisión parlamentaria competente de acordo co Regulamento do 

Parlamento de Galicia.  

Naturalmente, esta toma de coñecemento polo Parlamento debe entenderse sen 

prexuízo da competencia dos plenos das deputacións provinciais para a aprobación dos 

seus orzamentos en uso da súa autonomía constitucional e estatutariamente garantida. 

Por último, a lei recolle unha autorización para a refundición normativa en materia de 

prevención e defensa contra os incendios forestais, unha habilitación para o 

desenvolvemento normativo da lei e a previsión sobre a súa entrada en vigor. 

A presente lei axústase así aos principios de boa regulación contidos no artigo 129 da 

Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións 

públicas, e no artigo 37 a) da Lei 14/2013, do 26 de decembro, de racionalización do sector 

público autonómico de Galicia, ao responderen as medidas previstas nela á satisfacción de 

necesidades de interese xeral coa debida proporcionalidade, eficacia e eficiencia, ao se 

recolleren na norma os obxectivos perseguidos a través dela e a súa xustificación como 

exixe o principio de transparencia, e ao se introduciren a través dela, conforme o principio 

de seguridade xurídica, as modificacións precisas nas disposicións vixentes. 

TÍTULO I 

Medidas fiscais 

CAPÍTULO I 

Tributos cedidos 

Artigo 1. Imposto sobre a renda das persoas físicas  

Engádense tres novos números, o catorce, quince e dezaseis, ao artigo 5 do texto 

refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de 

tributos cedidos polo Estado, aprobado polo Decreto lexislativo 1/2011, do 28 de xullo, co 

seguinte contido: 

«Catorce. Dedución por rehabilitación de bens inmobles situados en centros históricos 

Os contribuíntes poderán deducir da cota íntegra autonómica o 15 % das cantidades 

investidas no exercicio na rehabilitación de inmobles situados nos centros históricos que 

mediante orde se determinen, cun límite de 9.000 euros. 

Para estes efectos, consideraranse rehabilitación as obras que cumpran os seguintes 

requisitos: 

a) Que dispoñan dos permisos e autorizacións administrativas correspondentes. 

b) Que teñan por obxecto principal a reconstrución do inmoble mediante a 

consolidación e o tratamento das estruturas, fachadas ou cubertas e outras obras 
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análogas, sempre que o custo global das operacións de rehabilitación exceda do 25 por 

cento do prezo de adquisición, se se efectuou esta durante os dous anos inmediatamente 

anteriores ao comezo das obras de rehabilitación, ou, noutro caso, do valor de mercado 

que teña o inmoble no momento do devandito inicio. Para estes efectos, descontarase do 

prezo de adquisición ou do valor de mercado do inmoble a parte proporcional 

correspondente ao solo. Cando non se coñeza o valor do solo, este calcularase rateando o 

custo de adquisición satisfeito ou o valor de mercado entre os valores catastrais do solo e 

da construción de cada ano. 

Na orde que delimite os centros históricos establecerase a xustificación documental 

necesaria que acredite a pertenza do ben ao devandito centro. 

Quince. Dedución por investimento en empresas agrarias e sociedades cooperativas 

agrarias ou de explotación comunitaria da terra 

Os contribuíntes poderán deducir na cota íntegra autonómica, e cun límite conxunto de 

20.000 euros, as cantidades seguintes: 

a) O 20 % das cantidades investidas durante o exercicio na adquisición de capital social 

como consecuencia de acordos de constitución de sociedades ou de ampliación de capital 

en empresas agrarias e sociedades cooperativas agrarias ou de explotación comunitaria da 

terra. 

b) Con respecto ás mesmas entidades, poderá deducirse o 20 % das cantidades 

prestadas durante o exercicio, así como das cantidades garantidas persoalmente polo 

contribuínte, sempre que o préstamo se outorgue ou a garantía se constitúa no exercicio 

no que se proceda á constitución da sociedade ou á ampliación de capital desta. 

Para ter dereito a estas deducións deberán cumprirse os seguintes requisitos: 

a) A participación do contribuínte, computada xunto coas do cónxuxe ou das persoas 

unidas por razón de parentesco, en liña directa ou colateral, por consanguinidade ou 

afinidade ata o terceiro grao incluído, non pode ser superior ao 40 % do capital social da 

sociedade obxecto do investimento, ou dos seus dereitos de voto, en ningún momento e 

durante os tres anos seguintes á constitución ou ampliación. En caso de préstamo ou 

garantía, non será necesaria unha participación do contribuínte no capital, pero de esta 

existir non pode ser superior ao 40 %, cos mesmos límites anteriores.  

b) A entidade na que hai que materializar o investimento, préstamo ou garantía debe 

cumprir os seguintes requisitos: 

1º. Debe ter o domicilio social e fiscal en Galicia e mantelo durante os tres anos 

seguintes á constitución ou ampliación. 

2º. Debe ter como obxecto social exclusivo a actividade agraria. 

c) As operacións nas que sexa de aplicación a dedución deben formalizarse en escritura 

pública, na cal debe especificarse a identidade dos contribuíntes que pretendan aplicar 

esta dedución e o importe da operación respectiva. 

d) As participacións adquiridas deben manterse no patrimonio do contribuínte durante 

un período mínimo de tres anos seguintes á constitución ou ampliación. No caso de 

préstamos, estes deben referirse ás operacións de financiamento cun prazo superior ou 
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igual a cinco anos, sen que se poida amortizar unha cantidade superior ao 20 % anual do 

importe do principal prestado. No caso de garantías, estas estenderanse a todo o tempo 

de vixencia da operación garantida, e non poderán ser inferiores a cinco anos. 

O termo «actividade agraria» será o definido na Lei 19/1995, do 4 de xullo, de 

modernización das explotacións agrarias. A explotación agraria deberá estar inscrita no 

Rexistro de Explotacións Agrarias de Galicia. 

Esta dedución é incompatible coas recollidas nos números nove, dez e once. 

Dezaseis. Dedución da cota íntegra autonómica por determinadas subvencións e/ou 

axudas obtidas a consecuencia dos danos causados polos incendios que se produciron en 

Galicia durante o mes de outubro do ano 2017  

Cando o contribuínte integrase na base impoñible xeral o importe correspondente a 

unha subvención ou calquera outra axuda pública obtida da Comunidade Autónoma de 

Galicia das incluídas no Decreto 102/2017, do 19 de outubro, de medidas urxentes de 

axuda para a reparación de danos causados polos incendios que se produciron en Galicia 

durante o mes de outubro do ano 2017, poderá aplicarse unha dedución na cota íntegra 

autonómica do imposto sobre a renda das persoas físicas.  

O importe da devandita dedución será o resultado de aplicar os tipos medios de 

gravame ao importe da subvención na base liquidable.» 

Artigo 2. Imposto sobre o patrimonio 

Modifícase o artigo 13 ter do texto refundido das disposicións legais da Comunidade 

Autónoma de Galicia en materia de tributos cedidos polo Estado, aprobado polo Decreto 

lexislativo 1/2011, do 28 de xullo, que queda redactado como segue: 

«Artigo 13 ter. Deducións na cota do imposto sobre o patrimonio 

Un. Dedución por creación de novas empresas ou ampliación da actividade de 

empresas de recente creación  

Se entre os bens ou dereitos de contido económico computados para a determinación 

da base impoñible figura algún ao que se lle aplicaron as deducións na cota íntegra 

autonómica do imposto sobre a renda das persoas físicas relativas á creación de novas 

empresas ou ampliación da actividade de empresas de recente creación, ou investimento 

na adquisición de accións ou participacións sociais en entidades novas ou de recente 

creación, o contribuínte poderá aplicar unha dedución do 75 %, cun límite de 4.000 euros 

por suxeito pasivo, na parte da cota que proporcionalmente corresponda aos mencionados 

bens ou dereitos. O incumprimento dos requisitos previstos nas deducións do imposto 

sobre a renda das persoas físicas determinará a perda desta dedución. 

Esta dedución será incompatible coas establecidas nos números dous, tres, cinco e sete 

seguintes. 

Dous. Dedución por investimento en sociedades de fomento forestal 

Se entre os bens ou dereitos de contido económico computados para a determinación 

da base impoñible se incluíren participacións nas sociedades de fomento forestal 

reguladas na Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia, o contribuínte poderá aplicar 
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unha dedución do 100 % na parte da cota que proporcionalmente corresponda aos 

devanditos bens ou dereitos. 

As participacións deben manterse no patrimonio do contribuínte durante un período 

mínimo de cinco anos seguintes á súa adquisición. 

Esta dedución será incompatible coa aplicación para os mesmos bens ou dereitos das 

exencións do artigo 4 da Lei 19/1991, do 6 de xuño, do imposto sobre o patrimonio, aínda 

que a dita exención sexa parcial. 

Tres. Dedución pola participación no capital social de cooperativas agrarias ou de 

explotación comunitaria da terra 

Se entre os bens ou dereitos de contido económico computados para a determinación 

da base impoñible se incluíren participacións no capital social de cooperativas agrarias ou 

de explotación comunitaria da terra ás que se refire a Lei 5/1998, do 18 de decembro, de 

cooperativas de Galicia, o contribuínte poderá aplicar  unha dedución do 100 % na parte da 

cota que proporcionalmente corresponda aos devanditos bens ou dereitos. 

As participacións deben manterse no patrimonio do contribuínte durante un período 

mínimo de cinco anos seguintes á súa adquisición. 

Esta dedución será incompatible coa aplicación para os mesmos bens ou dereitos das 

exencións do artigo 4 da Lei 19/1991, do 6 de xuño, do imposto sobre o patrimonio, aínda 

que a dita exención sexa parcial. 

Catro. Dedución pola afectación de terreos rústicos a unha explotación agraria e 

arrendamento rústico 

Se entre os bens ou dereitos de contido económico computados para a determinación 

da base impoñible se incluíren terreos rústicos afectos a unha explotación agraria, o 

contribuínte poderá aplicar unha dedución do 100 % na parte da cota que 

proporcionalmente corresponda aos devanditos bens ou dereitos, sempre que estean 

afectos á explotación agraria polo menos durante a metade do ano natural 

correspondente á devindicación.  

A explotación agraria deberá estar inscrita no Rexistro de Explotacións Agrarias de 

Galicia. 

O termo «explotación agraria» será o definido na Lei 19/1995, do 4 de xullo, de 

modernización das explotacións agrarias. 

Tamén terán dereito a esta dedución aqueles contribuíntes que cedan en arrendamento 

os terreos rústicos por igual período temporal, de acordo coas condicións establecidas na 

Lei 49/2003, do 26 de novembro, de arrendamentos rústicos. 

Esta dedución será incompatible coa aplicación para os mesmos bens ou dereitos das 

exencións do artigo 4 da Lei 19/1991, do 6 de xuño, do imposto sobre o patrimonio, aínda 

que a dita exención sexa parcial. 

Cinco. Dedución pola participación nos fondos propios de entidades agrarias 

Se entre os bens ou dereitos de contido económico computados para a determinación 

da base impoñible se incluíren participacións nos fondos propios de entidades cuxo 
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obxecto social sexan actividades agrarias, o contribuínte poderá aplicar  unha dedución do 

100 % na parte da cota que corresponda ao valor das participacións. A dedución só 

atanguerá o valor das participacións, determinado segundo as regras deste imposto, na 

parte que corresponda á proporción existente entre os activos necesarios para o exercicio 

da actividade agraria, minorados no importe das débedas derivadas desta, e o valor do 

patrimonio neto da entidade. Para determinar a devandita proporción tomarase o valor 

que se deduza da contabilidade, sempre que esta reflicta fielmente a verdadeira situación 

patrimonial da sociedade. 

Da mesma dedución gozarán os créditos concedidos ás mesmas entidades na parte do 

importe que financie as ditas actividades agrarias.  

A explotación agraria deberá estar inscrita no Rexistro de Explotacións Agrarias de 

Galicia. 

As participacións adquiridas deben manterse no patrimonio do contribuínte durante un 

período mínimo de cinco anos seguintes á súa adquisición. No caso de créditos, estes 

deben referirse ás operacións de financiamento cun prazo superior a cinco anos, sen que 

se poida amortizar unha cantidade superior ao 20 % anual do importe do principal 

prestado.  

Os termos «explotación agraria» e «actividade agraria» serán os definidos na Lei 

19/1995, do 4 de xullo, de modernización das explotacións agrarias. 

Esta dedución será incompatible coa aplicación para os mesmos bens das exencións do 

artigo 4 da Lei 19/1991, do 6 de xuño, do imposto sobre o patrimonio, aínda que a dita 

exención sexa parcial. 

Seis. Dedución pola afectación a actividades económicas de inmobles en centros 

históricos 

Se entre os bens ou dereitos de contido económico computados para a determinación 

da base impoñible se incluíren bens inmobles situados nos centros históricos que 

mediante orde se determinen, o contribuínte poderá aplicar  unha dedución do 100 % na 

parte da cota que proporcionalmente corresponda aos devanditos bens ou dereitos, 

sempre que estean afectos a unha actividade económica polo menos durante a metade do 

ano natural correspondente á devindicación.  

Esta dedución será incompatible coa aplicación para os mesmos bens das exencións do 

artigo 4 da Lei 19/1991, do 6 de xuño, do imposto sobre o patrimonio, aínda que a dita 

exención sexa parcial. 

Na orde que delimite os centros históricos establecerase a xustificación documental 

necesaria que acredite a pertenza do ben ao devandito centro. 

 Sete. Dedución pola participación nos fondos propios de entidades que exploten bens 

inmobles en centros históricos 

Se entre os bens ou dereitos de contido económico computados para a determinación 

da base impoñible se incluíren participacións nos fondos propios de entidades en cuxo 

activo se atopen bens inmobles situados nos centros históricos que mediante orde se 

determinen, o contribuínte poderá aplicar unha dedución do 100 % na parte da cota que 
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proporcionalmente corresponda ás devanditas participacións, sempre que os devanditos 

bens estean afectos a unha actividade económica polo menos durante a metade do ano 

natural correspondente á devindicación. 

A dedución só atanguerá o valor das participacións, determinado segundo as regras 

deste imposto, na parte que corresponda á proporción existente entre os devanditos bens 

inmobles, minorados no importe das débedas destinadas a financialos, e o valor do 

patrimonio neto da entidade. Para determinar a devandita proporción tomarase o valor 

que se deduza da contabilidade, sempre que esta reflicta fielmente a verdadeira situación 

patrimonial da sociedade. 

Esta dedución será incompatible coa aplicación para os mesmos bens das exencións do 

artigo 4 da Lei 19/1991, do 6 de xuño, do imposto sobre o patrimonio, aínda que a dita 

exención sexa parcial. 

Na orde que delimite os centros históricos establecerase a xustificación documental 

necesaria que acredite a pertenza do ben ao devandito centro.» 

Artigo 3. Imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados 

O texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en 

materia de tributos cedidos polo Estado, aprobado polo Decreto lexislativo 1/2011, do 28 

de xullo, queda modificado como segue: 

Un. Engádese un novo número, o oito, ao artigo 16, co seguinte contido:  

«Oito. Dedución para a promoción de solo industrial 

Terán dereito a unha dedución do 100 % na cota as compras de solo para a promoción 

de solo industrial realizadas por entidades instrumentais do sector público que teñan entre 

as súas funcións ou obxecto social a dita finalidade.» 

Dous. Engádese un novo número, o nove, ao artigo 17, co seguinte contido:  

«Nove. Dedución para a promoción de solo industrial 

Terán dereito a unha dedución do 100 % na cota: 

a) As vendas de solo público empresarial realizadas por entidades instrumentais do 

sector público que teñan entre as súas funcións ou obxecto social a promoción do 

devandito solo. Así mesmo, tamén gozarán de dedución a constitución de condicións 

resolutorias, dereitos de adquisición preferente ou outras garantías pactadas en favor das 

devanditas entidades transmitentes para garantir as obrigas de edificar, implantar 

actividade ou outras que se impoñan ao adquirente, derivadas das vendas. 

b) As compras de solo para a promoción de solo industrial realizadas por entidades 

instrumentais do sector público que teñan entre as súas funcións ou obxecto social a dita 

finalidade. 

c) Os actos de agrupación, agregación, segregación e división que se efectúen sobre o 

solo empresarial por parte das entidades instrumentais do sector público que teñan entre 

as súas funcións ou obxecto social a promoción do devandito solo. 
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d) Os actos de agrupación, agregación, segregación e división efectuados sobre o solo 

empresarial polos suxeitos pasivos que teñan dereito ao beneficio fiscal previsto na letra a). 

Estas operacións deberán realizarse no prazo máximo de tres anos desde a adquisición.» 

CAPÍTULO II 

Tributos propios 

Artigo 4. Taxas 

1. Elévanse os tipos das taxas de contía fixa vixentes na Comunidade Autónoma de 

Galicia ata a cantidade que resulte da aplicación do coeficiente do 1,01 ás contías exixibles 

no momento da entrada en vigor desta lei, exceptuando as tarifas que experimenten 

algunha modificación na contía no número 2 deste artigo. Este coeficiente seralles de 

aplicación tanto ás contías, de carácter mínimo ou máximo, como ás deducións que se 

establecen en todo tipo de tarifas, tanto de taxas de contía fixa como variable. 

Considéranse taxas de contía fixa cando non están determinadas por unha porcentaxe 

sobre unha base ou esta non se valora en unidades monetarias. 

Exceptúanse do incremento establecido anteriormente aquelas taxas que se recadan 

mediante efectos timbrados. 

2. A Lei 6/2003, do 9 de decembro, de taxas, prezos e exaccións reguladoras da 

Comunidade Autónoma de Galicia, queda modificada como segue: 

Un. Modifícanse as letras i) e j) do número 2 do artigo 40, que quedan redactadas como 

segue: 

«i) Cando a ocupación do dominio público portuario teña por destino a explotación de 

superficies destinadas a varadoiro para embarcacións profesionais do sector pesqueiro 

e/ou marisqueiro, o importe da bonificación será do 50 % sobre a taxa de ocupación de 

terreos resultante, sempre que a instalación se destine en exclusiva ao servizo da frota 

profesional pesqueira e marisqueira. Cando na instalación, de xeito complementario, se 

autorice prestar servizo a outro tipo de embarcacións non vinculadas ao sector pesqueiro 

ou marisqueiro a bonificación que se aplicará sobre a taxa de ocupación de terreos 

resultante será do 35 %. 

j) Estarán exentos do pagamento da taxa por utilización privativa ou aproveitamento 

especial do dominio portuario: 

1º) Os órganos e as entidades das administracións públicas cando estean directamente 

relacionados con actividades de vixilancia, de represión do contrabando, de protección 

civil, de salvamento e de loita contra a contaminación mariña ou coa defensa nacional. 

2º) As corporacións locais cando se trate de actividades encadradas entre as súas 

finalidades públicas e estas non sexan obxecto de explotación económica. 

3º) O Estado e os demais entes públicos territoriais ou institucionais, sempre que os 

servizos ou as actividades que se vaian desenvolver no espazo portuario se presten ou 

realicen no marco do principio de colaboración entre administracións e non sexan obxecto 

de explotación económica. 
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4º) Os particulares ou as empresas concesionarias, cando a ocupación do dominio 

público ou o aproveitamento de obras e instalacións se corresponda con terreos ou bens 

incorporados á zona de servizo do porto a través dunha expropiación ou cesión aboada ou 

achegada integramente polo dito concesionario.» 

Dous. Modifícase a alínea 03 do anexo 1, que queda redactada como segue: 

«03 Inscrición nas convocatorias para a selección de persoal das 

administracións públicas 

 

01 Inscrición nas listas para a cobertura con carácter temporal de postos 

de traballo na Administración xeral da Comunidade Autónoma 

17,32 

02 Inscrición nos procesos de selección de persoal da Administración 

xeral da Comunidade Autónoma 

 

* Grupo I do convenio ou subgrupo A1 41,56 

* Grupo II do convenio ou subgrupo A2 ou grupo B 35,78 

* Grupo III do convenio ou subgrupo C1 31,18 

* Grupo IV do convenio ou subgrupo C2 25,40 

* Grupo V do convenio ou agrupación profesional do persoal 

funcionario subalterno 

20,78 

03 Inscrición para a inclusión nas bolsas para a selección de persoal 

funcionario interino para ocupar postos reservados a persoal 

funcionario con habilitación de carácter nacional 

17,32 

04 Inscrición nos procesos selectivos para a selección dos membros dos 

corpos da policía local, vixiantes municipais e auxiliares de policía local 

derivada da cooperación da Administración xeral da Comunidade 

Autónoma de Galicia cos concellos 

 

* Inscrición nos procesos selectivos para a selección de persoal de novo 

ingreso na categoría de policía dos corpos da Policía Local de Galicia 

31,18 

* Inscrición nos procesos selectivos para a selección de persoal auxiliar 

de Policía Local 

25,40 

* Inscrición nos procesos selectivos para a selección de vixiantes 

municipais 

25,40» 

Tres. Modifícase a subalínea 11 da alínea 14 do anexo 1, que queda redactada como 

segue: 

«11 Licenza única interautonómica en materia de pesca continental 25,00» 
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Catro. Engádese unha subalínea 12 á alínea 14 do anexo 1: 

«12 Participación en sorteos de distribución de permisos de pesca 

fluvial 

6,06» 

 Cinco. Modifícase a subalínea 05 da alínea 15 do anexo 1, que queda redactada como 

segue:   

«05 Licenza única interautonómica en materia de caza 70,00» 

Seis. Modifícase a contía do derradeiro apartado da subalínea 02 da alínea 20 do anexo 

1: 

«Solicitude de homologación a títulos de máster de ensinanzas 

artísticas. 

91,90» 

Sete. Modifícase a subalínea 03 da alínea 20 do anexo 1, que queda redactada como 

segue: 

«03 Expedición de títulos académicos e profesionais correspondentes ás ensinanzas 

establecidas pola LOE e dos seus duplicados  

 

Título/Tarifas (en €) 

Tarifa 

normal 

Familia 

numerosa 

categoría 

xeral 

Familia 

numerosa 

categoría 

especial 

 

Dupli-

cado 

Bacharel 50,82 25,44 0 4.68 

Técnico 20,77 10,41 0 2,40 

Técnico superior 50,82 25,44 0 4,68 

Título superior de 

conservación e restauración 

de bens culturais 

66,57 33,30 0 6,67 

Certificado de nivel 

avanzado de idiomas 

24,38 12,21 0 2,40 

Profesional de Música 24,28 12,14 0 2,25 

Profesional de Danza 24,28 12,14 0 2,25 

Título superior de Música 66,57 33,30 0 6,67 

Titulo superior de Danza 66,57 33,30 0 6,67 

Técnico deportivo 21,19 10,61 0 2,44 
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Técnico deportivo superior 51,83 25,96 0 4,77 

Título superior de Deseño 66,57 33,30 0 6,67 

Título superior de Artes 

Plásticas 

66,57 33,30 0 6,67 

Título superior de Artes 

Dramáticas 

66,57 33,30 0 6,67» 

Oito. (Suprimido) 

Oito bis. Engádese unha subalínea 21 á alínea 01 do anexo 2, que queda redactada 

como segue: 

«21. Emisión de distintivos da actividade de arrendamento de vehículos con condutor: 

20,40 € 

Cobrarase unha taxa por cada distintivo emitido, inicialmente ou por substitución.» 

Nove. Modifícase a subalínea 04 da alínea 7 do anexo 2, que queda redactada como 

segue: 

«04 Expedición de notificacións de movemento intracomunitario de 

animais vivos procedentes da acuicultura, certificados zoosanitarios e 

zootécnicos, incluídos os relacionados cos movementos de animais 

vivos e produtos de orixe animal, salvo que as tramitacións de 

autorizacións de traslado de animais se realicen de forma telemática a 

través da oficina agraria virtual da consellaría competente en materia 

de acuicultura, ou que o operador actúe directamente a través do 

sistema TRACES (mínimo 2,91 € por certificación): 

 

- Équidos, bóvidos adultos e similares (por animal) 2,44 

Máximo 48,73 

- Ovino, caprino, porcino, tenreiros, colmeas e similares (por animal 

ou colmea) 

0,451940 

Máximo 13,54 

- Leitóns, cordeiros, cabritos e animais de peletaría (por animal) 0,262415 

Máximo 13,54 

- Coellos e similares, galiñas e outras aves (por animal), esperma, 

óvulos e embrións (por unidade) 

0,009041 

Máximo 13,54 
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- Peixes vivos, gametos, ovos embrionados, crustáceos e moluscos 

para reinmersión, por tonelada ou fracción 

1,89 

Máximo 22,56 

- Produtos de orixe animal, incluídos os destinados á alimentación 

animal (por tonelada) 

2,28 

Máximo 27,04 

- Certificado de transporte 2,91 

- Comprobación de carga:  

* Équidos, bóvidos e similares 127,32 

* Porcino, ovino, caprino e similares 84,88 

* Aves, coellos, visóns, colmeas e similares 42,44 

- Esperma, óvulos e embrións (por unidade) 0,015017 

Máximo 36,45 » 

Dez. Engádese un apartado 1.5 na letra C da alínea 08 do anexo 2, coa seguinte 

redacción: 

«1.5 Dedución por análise parasitolóxica nas unidades da Rede integrada de 

laboratorios de diagnóstico de triquina de carne de porco doméstico de matanza 

domiciliaria para autoconsumo: establécese como importe da dedución a aplicación de 12 

€ por mostra analizada.» 

Once. Modifícase a alínea 11 do anexo 2, que queda redactada do seguinte xeito: 

«11 Servizos farmacéuticos e actividades realizadas en materia de medicamentos e 

principios activos para fabricar medicamentos» 

Doce. Engádense as subalíneas 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 09 na alínea 11 do anexo 2, coa 

seguinte redacción: 

«03 Autorización de funcionamento ou traslado de entidade de 

distribución de medicamentos de uso humano 

 

609,44 

 04 Autorización de modificacións relevantes que afecten os locais, 

equipos ou actividades de entidades de distribución de 

medicamentos de uso humano 

 

334,97 

05 Autorización de cambio de titularidade dunha entidade de 

distribución de medicamentos de uso humano 
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118,02 

06 Autorización de peche de entidade de distribución de 

medicamentos de uso humano 

 

88,76 

07 Inspección para a verificación do cumprimento das boas prácticas 

de distribución de medicamentos de uso humano e/ou das boas 

prácticas de distribución de principios activos para medicamentos de 

uso humano 

 

1.024,93 

08 Inspección para a verificación do cumprimento das normas de 

correcta fabricación de medicamentos 

2.252,40 

09 Emisión de certificados de cumprimento de boas prácticas en 

materia de medicamentos (normas de correcta fabricación de 

medicamentos, boas prácticas de distribución de medicamentos e 

principios activos e outras asimilables) 

 

112,62» 

Trece. Elimínanse as subalíneas 06 e 08 da alínea 12 do anexo 2. 

Catorce. Modifícase a subalínea 14 da alínea 12 do anexo 2, que queda redactada como 

segue:  

«14 Actividades de control oficial en empresas alimentarias para dar 

cumprimento a requisitos de terceiros países 

Será cobrada unha taxa por cada actuación ou solicitude 

independente que implique realizar acta e/ou un informe. 

O cómputo da taxa realizarase por hora completa ou fraccións de 

media hora completada. 

No cómputo do tempo de actuación sumaranse os conceptos 

seguintes: 

a) Tempo da inspección: será o recollido na acta de inspección. Se a 

solicitude implica máis dunha visita sumarase o tempo de todas as 

actas. 

b) Tempo de desprazamento do persoal de inspección: compútase 

unha hora por cada día de visita ao establecemento. 

c) Se a actuación comporta trámites de estudo de documentación 

e/ou tarefas administrativas anteriores ou posteriores, 

computaranse tres horas máis. 

22,05» 

Quince. Elimínanse as subalíneas 01 e 02 da alínea 25 do anexo 2. 

Dezaseis. Engádese unha subalínea 03 á alínea 25 do anexo 2: 

“03 Análise parasitolóxica por mostra nas unidades da Rede 15,07» 
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integrada de laboratorios de diagnóstico de triquina da Comunidade 

Autónoma de Galicia 

Dezasete. Modifícase a alínea 25 do anexo 3, que queda redactada como segue: 

«25 Emisión de certificados de verificación de produto, verificación periódica ou 

verificación tras a reparación ou modificación, emitidos directamente pola 

Administración, cando os ensaios os realice un laboratorio por ela designado (por 

instrumento)» 

Dezaoito. Modifícanse as subalíneas 30, 31 e 32 da alínea 25 do anexo 3, que quedan 

redactadas como segue: 

«30 Instrumentos destinados a medir a velocidade de 

circulación de vehículos a motor: verificación de produto ou 

verificación tras a reparación ou modificación de 

cinemómetros estáticos 

469,58 

31 Instrumentos destinados a medir a velocidade de 

circulación de vehículos a motor: verificación de produto ou 

verificación tras a reparación ou modificación de 

cinemómetros móbiles 

 

687,98 

32 Instrumentos destinados a medir a velocidade de 

circulación de vehículos a motor: verificación de produto ou 

verificación tras a reparación ou modificación de 

cinemómetros tramo 

1.726,22» 

Dezanove. Engádese unha subalínea 35 á alínea 25 do anexo 3: 

«35 Instrumentos destinados a medir a velocidade de 

circulación de vehículos a motor: verificación de produto ou 

verificación tras a reparación ou modificación de 

cinemómetros tramo (tramo adicional) 

808,00» 

Vinte. Engádese unha subalínea 22 á alínea 52 do anexo 3: 

«22 Declaración de subproduto 159,58» 

Vinte e un. Modifícase a alínea 68 do anexo 3, que queda redactada como segue: 

«68 Obras hidráulicas de regulación xestionadas pola 

Administración hidráulica da Comunidade Autónoma de 

Galicia, por metro cúbico de auga captado 

0,021» 

Vinte e dous. Engádese unha alínea 81 ao anexo 3: 

«81 Informes preliminares de situación e informes de situación 52,00» 
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en materia de solos contaminados 

Vinte e tres. Engádese un punto 5 na regra cuarta da tarifa X-1 contida na subalínea 01 

da alínea 99 do anexo 3, co seguinte contido: 

«5. Unicamente para a súa aplicación aos servizos prestados no ano 2018, inclúese un 

novo suposto de bonificación por limitacións de calado sobrevidas e declaradas polo 

organismo competente nun porto concreto, aplicable unicamente aos barcos mercantes, 

no porto coa limitación e durante o tempo que persista esta limitación de calado. 

Aplicarase aos barcos mercantes a tarifa correspondente cunha redución do 30 %.» 

Vinte e catro. Modifícase a regra décima da tarifa X-3 contida na subalínea 01 da alínea 

99 do anexo 3, que queda redactada como segue: 

«Décima. Cando a mercadoría obxecto da tarifa sexan produtos procedentes de 

acuicultura criados en bateas ou noutro tipo de instalacións flotantes, aboará a tarifa 

correspondente pola súa produción, aínda que Portos de Galicia poderá establecer 

concertos anuais cos propietarios ou asociacións de propietarios. 

No caso de que o produto sexa mexillón, no suposto de formalizar o convenio indicado, 

aplicarase unha tarifa anual por batea, estimando unha produción media de 70 t/ano, 

resultando unha tarifa anual de 203,848363 €/ano. Cando non sexa formalizado convenio e 

non existan datos reais da descarga anual de cada batea no porto, tomarase como 

descarga anual estimada para os efectos do cómputo desta tarifa 90 t/ano. 

No suposto doutros produtos acuícolas, as contías obteranse segundo a regra novena 

da presente tarifa, considerando as ditas mercadorías dentro do grupo quinto e a descarga 

real efectuada. 

No concerto indicado poderase establecer unha redución da contía da tarifa 

dependendo do número de bateas ou instalacións flotantes adscritas a el, segundo os 

tramos establecidos no seguinte cadro: 

 

Número de bateas adscritas ao 

convenio 

 % bonificación 

Da batea 0 a 4 0 % 

Da batea 5 a 20 75 % 

Da batea 21 a 50 80 % 

Da batea 51 a 100 85 % 

Por riba da batea 101 90 % 
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Polo tanto, o importe resultante da tarifa X-3 cando sexan formalizados convenios será 

a suma da taxa obtida en cada un dos intervalos, sendo cada sumando o resultado de 

multiplicar a contía unitaria correspondente polo número de bateas ou instalacións 

flotantes do intervalo e por 1, menos a bonificación que corresponda ao citado intervalo 

expresado en tanto por un.» 

Vinte e cinco. Modifícase a regra primeira da tarifa X-5 contida na subalínea 01 da alínea 

99 do anexo 3, que queda redactada como segue: 

«Primeira. Esta tarifa abrangue a utilización, polas embarcacións deportivas, incluso as 

destinadas a fins lucrativos, polas embarcacións tradicionais e polos seus tripulantes e 

pasaxeiros, das augas do porto e das súas instalacións de balizamento, das axudas á 

navegación, das dársenas, dos accesos terrestres e viais de circulación dos portos e, de ser 

o caso, das instalacións de ancoraxe e atracada en peiraos ou embarcadoiros, así como dos 

servizos específicos dispoñibles. 

Entenderase por embarcación deportiva toda embarcación de calquera tipo, con 

independencia do medio de propulsión, cuxo casco teña eslora comprendida ente 2,5 e 24 

metros, sexa utilizada para fins deportivos ou de ocio. Quedan excluídas as embarcacións 

de recreo da lista 6ª que transporten máis de 12 pasaxeiros.» 

Vinte e seis. Modifícase a regra cuarta da tarifa X-5 contida na subalínea 01 da alínea 99 

do anexo 3, que queda redactada como segue: 

«Cuarta. É condición indispensable para a aplicación desta tarifa que a embarcación non 

realice transporte de mercadorías e que os pasaxeiros non viaxen suxeitos a cruceiros ou 

excursións turísticas; neste caso aplicaranse as tarifas X-1, X-2 e X-3. 

Entenderase que os pasaxeiros non viaxan suxeitos a cruceiros ou excursións turísticas 

cando o fagan en embarcacións deportivas que teñan menos de 24 metros de eslora e que 

as ditas embarcacións non poidan transportar máis de 12 pasaxeiros.» 

Vinte e sete. Modifícase a regra sexta da tarifa X-5 contida na subalínea 01 da alínea 99 

do anexo 3, que queda redactada como segue: 

«Sexta. A contía da tarifa estará composta polos seguintes conceptos: 

A) Pola utilización das augas dos portos e mais das instalacións portuarias. 

B) Polos servizos utilizados de atracada, ancoraxe ou estadía en seco de embarcacións. 

C) Pola dispoñibilidade doutros servizos. 

O importe da tarifa X-5 será o resultado da suma dos conceptos A), B) e C) indicados 

anteriormente que lle sexan aplicables en función dos servizos prestados. 

A contía dos conceptos dos que se compón a tarifa X-5, por metro cadrado arredondado 

por exceso e por día natural ou fracción, será a seguinte: 

A) Pola utilización das augas do porto e mais das instalacións portuarias: 

Zona I: 0,032311 € 

Zona II: 0,023028 € 

B) Polos servizos utilizados de atracada, ancoraxe ou estadía en seco de embarcacións: 
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1. Atracada en punta: 0,038380 € 

2. Atracada de costado: 0,095952 € 

3. Atracada a banqueta ou dique: 0,019191 € 

4. Ancoraxe: 0,038380 € 

5. Embarcacións en seco. 

5.1. Embarcacións en seco que aboen durante o mesmo período o concepto A) da 

presente tarifa X-5: 0,061062 € 

5.2. Embarcacións en seco que non aboen durante o mesmo período o concepto A) da 

presente tarifa X-5: 0,081416 € 

C) Pola dispoñibilidade doutros servizos específicos: 

1. Por cada finger en cada posto de atracada: 0,016282 € 

2. Por brazo de amarre ou por tren de ancoraxe para amarre por popa de embarcacións 

atracadas: 0,008142 € 

3. Toma de auga: 0,005815 € 

4. Toma de enerxía eléctrica: 0,005815 € 

5. Servizo de mariñeiría a embarcacións atracadas: 

Para embarcacións de menos de 12 metros de eslora 19,72 €/m
2
/ano, e de 

22,17 €/m
2
/ano para o resto de embarcacións, correspondendo os metros cadrados á 

superficie nominal da praza teórica que ocuparía cada embarcación, e aplicando a parte 

proporcional ao período autorizado. 

O servizo de mariñeiría inclúe as axudas á atracada e desatracada e o control e xestión 

das instalacións. 

No suposto de que o servizo de mariñeiría non inclúa a parte proporcional do servizo de 

vixilancia continuada, as contías serán as indicadas anteriormente multiplicadas por 0,65. 

Cando por parte do organismo portuario se acouten especificamente zonas do porto 

para ancoraxe ou depósito de embarcacións deportivas, as contías dos apartados 4 e 5 do 

concepto B) terán unha bonificación do 50 %, sempre que previamente se soliciten os 

correspondentes servizos a Portos de Galicia. 

As contías dos conceptos A), B) e C) para as embarcacións de paso no porto serán as 

anteriormente indicadas multiplicadas por 1,5. 

As contías dos conceptos A), B) e C) para as embarcacións tradicionais e históricas de 

Galicia debidamente acreditadas e recoñecidas no censo de embarcacións tradicionais e 

barcos históricos de Galicia, conforme o establecido na normativa de aplicación, serán as 

anteriormente indicadas cunha bonificación de ata un 60 % da tarifa resultante. A dita 

bonificación calcularase en función da clasificación da embarcación, segundo sexa 

tradicional ou histórica (clásica ou de época), antigüidade e uso. Esta bonificación non será 

acumulable ás bonificacións descritas na regra oitava desta tarifa X-5. 
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Para os efectos da aplicación das bonificacións indicadas para embarcacións 

tradicionais e históricas de Galicia terase en conta o seguinte: 

a) Para as embarcacións tradicionais de Galicia construídas con anterioridade ao ano 

1950: aplicarase unha bonificación dun 40 % sobre a suma das contías dos conceptos A), B) 

e C) resultante. 

b) Para as embarcacións históricas clásicas: aplicarase unha bonificación dun 30 % sobre 

a suma das contías dos conceptos A), B) e C) resultante. 

c) Para as embarcacións históricas de época, e para as restantes históricas e tradicionais 

construídas con posterioridade ao ano 1950: a bonificación será dun 20 % e aplicarase 

sobre a suma das contías dos conceptos A), B) e C) resultante. 

Para a aplicación das bonificacións indicadas será preciso acreditar a inscrición no censo 

de embarcacións tradicionais e barcos históricos de Galicia, e solicitar explicitamente a 

bonificación achegando a documentación acreditativa. 

Ademais, se é o caso, serán aplicables sobre a suma das contías dos conceptos A), B) e 

C) resultante as seguintes bonificacións adicionais: 

1. O 20 % para embarcacións tradicionais e históricas de Galicia propiedade de 

asociacións náuticas ou culturais sen ánimo de lucro e que se acredite a súa posta a 

disposición para a promoción, divulgación, protección ou conservación dos seus valores 

culturais e históricos. 

2. O 10 % para embarcacións tradicionais e históricas de Galicia inscritas no censo 

voluntario propiedade dun armador particular, que non sexan destinadas a fins lucrativos. 

Para os efectos do disposto nesta regra teranse en conta as seguintes definicións: 

a) Enténdese por ancoraxe a dispoñibilidade dunha superficie de espello de auga 

destinado para tal fin e debidamente autorizado. 

b) Enténdese por atracada en punta a dispoñibilidade dun elemento de amarre fixo a 

embarcadoiro, peirao, banqueta ou dique que permita fixar un dos extremos (proa ou 

popa) da embarcación. 

c) Enténdese por embarcación en seco aquela que permaneza nas instalacións 

portuarias, fóra da lámina de auga, tanto en estadía transitoria non dedicada a invernada 

coma en estadías prolongadas en zonas habilitadas para tal fin. 

d) Enténdese por dispoñibilidade dos servizos de auga e enerxía, dos números 3 e 4 do 

concepto C), a existencia nas proximidades do punto de atracada, a peirao ou 

embarcadoiro, de tomas de subministración de auga ou enerxía, con independencia do 

aboamento da tarifa E-3 que lle sexa aplicable polos consumos efectuados.» 

Vinte e oito. Modifícase a regra décimo segunda da tarifa X-5 contida na subalínea 01 da 

alínea 99 do anexo 3, que queda redactada como segue: 

«Décimo segunda. Nas instalacións deportivas construídas e xestionadas parcialmente 

por Portos de Galicia que sexan explotadas por particulares mediante a correspondente 

concesión ou autorización administrativa, poderase aplicar, para as embarcacións en 

tránsito que ocupen prazas de uso público, unha redución na contía da tarifa do 5 %, 
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dependendo da composición e porte da frota afecta, sempre que o xestor se subrogue na 

obriga dos suxeitos pasivos. Neste caso, o xestor da instalación entregaralle a Portos de 

Galicia a documentación que lle sexa requirida por este organismo, consonte o 

procedemento e formato que se determine. 

Nas instalacións descritas no parágrafo anterior que, no momento da entrada en vigor 

desta lei, incluísen nos pregos de condicións a redución da contía da tarifa X-5 de ata o 

15 %, por subrogarse nas obrigas de pagamentos dos suxeitos pasivos que utilicen as 

instalacións, manterase esta redución mentres estea vixente ese título administrativo.» 

Vinte e nove. Modifícase a regra décimo primeira da tarifa E-1 contida na subalínea 02 

da alínea 99 do anexo 3, que queda redactada como segue: 

«Décimo primeira. Con carácter xeral, as contías da tarifa, por hora de utilización, do 

guindastre tipo pluma, ou por eslora máxima, no guindastre tipo pórtico serán as 

seguintes: 

Guindastre tipo pluma €/h 

Menos de 3 toneladas 14,181233 € 

Entre 3 e 6 toneladas 19,241587 € 

Maior de 6 toneladas 22,275079 € 

 

Guindastre tipo pórtico € por manobra de subida 

ou baixada 

Eslora máxima ata 8 metros 60 

Eslora máxima entre 8,01 e 10 metros 65 

Eslora máxima entre 10,01 e 12 metros 70 

Eslora máxima entre 12,01 e 14 metros 80 

Eslora máxima entre 14,01 e 16 metros 90 

Eslora máxima de máis de 16,01 metros 105 

As embarcacións que realicen manobras de subida e baixada nun prazo de 24 horas 

terán un desconto do 25 %. 

Portos de Galicia poderá establecer concertos para a utilización dos guindastres cos 

usuarios habituais, facéndose estes cargo da súa conservación e mantemento ordinario e 

sendo responsables ante terceiros da súa manipulación, e fixará como tarifa mensual unha 

estimación da utilización do guindastre baseada para cada porto no tipo e na composición 
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da frota usuaria, nas condicións de abrigo das augas e na superficie de peirao dispoñible 

para a ancoraxe. 

Os portos nos que será de aplicación o disposto nesta regra serán San Pedro de Visma, 

Suevos, Caión, Razo, Malpica, Barizo, Santa Mariña de Camariñas, Aguete, Vilanova e 

Panxón. Esta relación poderá ser modificada, a criterio de Portos de Galicia, se as 

condicións físicas ou climatolóxicas do porto así o aconsellan.» 

Trinta. Modifícase a regra quinta da tarifa E-3 contida na subalínea 02 da alínea 99 do 

anexo 3, que queda redactada como segue: 

«Quinta. As contías da tarifa por subministración de enerxía eléctrica serán as seguintes: 

a) Por kWh ou fracción subministrada a través das tomas propiedade de Portos de 

Galicia: 0,331849 €. A facturación mínima será de 3,840155 €. 

b) As contías da taxa para as restantes instalacións: 

As bases de cálculo da taxa portuaria defínense segundo os conceptos de enerxía 

establecidos en referencia directa ao cálculo da factura eléctrica do mercado retallista 

español establecido no RD 1164/2001 e, en particular, á tarifa PVPC simple dun único 

período 2.0A establecida no RD 216/2014, con prezos dos termos de peaxes de acceso e 

marxe de comercialización fixo vixentes, segundo a formulación seguinte: 

Taxas E-3 no período de devindicación = (PA+EA) x Rv x IE + Ct. 

Sendo: 

— Concepto de potencia accesible (PA): resulta da aplicación do prezo da potencia 

vixente no ano natural de devindicación. Fíxase para o exercicio 2018 e seguintes unha 

contía de 0,1152 €/kW.día, multiplicado pola potencia dispoñible da instalación, que vén 

determinada polo calibre do interruptor xeral de protección da liña de acometida (kW), 

multiplicado polos días comprendidos no período de facturación. 

— No suposto de que a contía sufra variacións, tomarase a nova tarifa legalmente 

aprobada. 

— Concepto de enerxía activa (EA): resulta da aplicación do prezo da enerxía vixente no 

ano natural de devindicación, multiplicado pola diferenza de lecturas do equipo de medida 

tomadas o primeiro día e o último do período de devindicación en kWh. 

O prezo da enerxía vixente no ano natural será unha contía fixa para todo o ano natural, 

sendo este valor o prezo medio da enerxía publicado polo ministerio con competencia en 

materia de enerxía do período interanual calculado a partir do 1 de xullo. Para o exercicio 

2018 este valor medio é de 0,116842 €/kWh. 

— No suposto de que a contía sufra variacións, tomarase a nova tarifa legalmente 

aprobada. 

— Recarga polo volume de kWh consumidos (Rv): establécese unha recarga da tarifa 

base consumida comprendida entre o 2 % e o 10 %, dependendo a dita porcentaxe do 

consumo medio diario realizado durante o período de devindicación, segundo a seguinte 

táboa: 
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Media dos kWh consumidos/día durante o período 

liquidado 

Recarga (%) 

Igual ou superior a 300 kWh/día 10 % 

Igual ou superior a 200 kWh/día e inferior a 300 kWh/día 8 % 

Igual ou superior a 100 kWh/día e inferior a 200 kWh/día 6 % 

Igual ou superior a 10 kWh/día e inferior a 100 kWh/día 4 % 

Igual ou superior a 5 kWh/día e inferior a 10 kWh/día 2 % 

Onde: 

Rv = 1 + recarga (%)/100 

— Imposto eléctrico (IE): sobre o concepto de potencia accesible e o concepto de 

enerxía activa será de aplicación a porcentaxe correspondente ao imposto eléctrico 

legalmente establecido polo organismo competente. O imposto eléctrico para o exercicio 

2018 e seguintes é dun 5,11269632 %. Non obstante, no suposto de que sufra variacións 

durante este exercicio, adaptarase a formulación ao imposto vixente no período de 

devindicación. 

Onde: 

IE = 1 + gravame imposto eléctrico (%)/100 = 1+5,11269632/100 = 1,0511269632 

— Contía por posta a disposición de contador (Ct): polos traballos de conexionado, 

desconexionado e tramitación administrativa de instalación e seguimento establécese 

unha contía fixa de 0,05 €/día en subministracións efectuadas en baixa tensión e de 

0,5 €/día en subministracións efectuadas en media tensión, polos días comprendidos entre 

o primeiro e o último do período de devindicación.» 

Trinta e un. Modifícase a regra décimo cuarta da tarifa E-4 contida na subalínea 02 da 

alínea 99 do anexo 3, que queda redactada como segue: 

«Décimo cuarta. As contías pola subministración de elementos de apertura ou peche de 

control de accesos instalados nos portos serán os seguintes: 

Tarxetas magnéticas de proximidade ou contacto: 15,02 €/unidade 

Dispositivos de lectura a distancia: 20,00 €/unidade 

Mandos a distancia: 50,61 €/unidade.» 

Trinta e dous. Modifícase o número 2 da alínea 02 do anexo 5, que queda redactado 

como segue: 

«2. O tipo de gravame anual aplicado á base impoñible será o seguinte: 

 No suposto de ocupación de terreos e de augas do porto: 
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— Nas áreas destinadas a usos portuarios pesqueiros onde se desenvolvan actividades 

de lonxa, coas súas correspondentes cámaras de frío, fábricas de xeo e naves de redes: o 

2,5 % sobre o valor dos terreos. 

— Nas áreas destinadas a outros usos portuarios pesqueiros, usos portuarios 

relacionados co intercambio entre modos de transporte, aos relativos ao desenvolvemento 

de servizos portuarios e aos servizos básicos que se prestan nunha instalación náutico-

deportiva: o 5 % sobre o valor dos terreos. 

No suposto de edificacións propiedade da Administración destinadas a estacións 

marítimas, ou instalacións para o servizo ao tráfico de pasaxeiros, aplicarase o gravame do 

5 % a toda a instalación, incluso naqueles espazos destinados a actividades 

complementarias desta. 

— Nas áreas destinadas a actividades auxiliares ou complementarias das actividades 

portuarias, incluídas as loxísticas, de almacenaxe e os servizos comerciais que 

correspondan a empresas industriais ou comerciais: o 6 % sobre o valor dos terreos. 

— Nas áreas destinadas a outros usos complementarios e auxiliares non estritamente 

portuarios, tales como locais de hostalaría e restauración ou locais comerciais con uso non 

estritamente portuario ou actividades relacionadas coa interacción porto-cidade: o 7 % 

sobre o valor dos terreos. 

— Respecto do espazo de auga para recheo, o 2,5 % do valor da base mentres o 

concesionario efectúa as obras de recheo no prazo fixado na concesión. Ao finalizar este 

prazo, o tipo será do 5 %. 

a) No caso de ocupación do voo ou subsolo de terreos ou espazos somerxidos: 

— O 2,5 % do valor da base impoñible que corresponda aos respectivos terreos ou 

augas, agás que o seu uso impida a utilización da superficie. Neste caso o tipo de gravame 

será o que corresponda de acordo co previsto na letra a) anterior. 

b) No caso de ocupación de obras e instalacións: 

— Nas áreas destinadas a usos portuarios pesqueiros onde se desenvolvan actividades 

de lonxas coas súas correspondentes cámaras de frío, fábricas de xeo e naves de redes: o 

2,5 % do valor das obras e instalacións, e o 25 % do valor da depreciación anual asignada. 

— Nas áreas destinadas a usos portuarios pesqueiros de exportación de peixe fresco e 

venda en locais situados en lonxas da Comunidade Autónoma de Galicia: o 5 % do valor 

das obras e instalacións, e o 60 % do valor da depreciación anual asignada naquelas. 

— Nas áreas destinadas a outros usos portuarios pesqueiros, usos portuarios 

relacionados co intercambio entre modos de transporte, aos relativos ao desenvolvemento 

de servizos portuarios e aos servizos básicos a prestar nunha instalación náutico-deportiva: 

o 5 % do valor das obras e instalacións, e o 100 % do valor da depreciación anual asignada. 

No suposto de edificacións propiedade da Administración destinadas a estacións 

marítimas, ou instalacións para o servizo ao tráfico de pasaxeiros, aplicarase o gravame do 

5 % do valor de todas as obras e instalacións, incluso daqueles espazos destinados a 

actividades complementarias desta. 
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— Nas áreas destinadas a actividades auxiliares ou complementarias das actividades 

portuarias, incluídas as loxísticas, de almacenaxe e os servizos comerciais que 

correspondan a empresas industriais ou comerciais: o 6 % do valor das obras e 

instalacións, e o 100 % do valor da depreciación anual asignada. 

— Nas áreas destinadas a outros usos complementarios e auxiliares non estritamente 

portuarios, tales como locais de hostalaría e restauración ou locais comerciais con uso non 

estritamente portuario ou actividades relacionadas coa interacción porto-cidade: o 7 % do 

valor das obras e instalacións, e o 100 % do valor da depreciación anual asignada. 

Para os efectos da aplicación deste artigo consideraranse actividades relacionadas co 

intercambio dos modos de transporte e servizos portuarios as seguintes: servizo de 

practicaxe, servizos técnico–náuticos, servizo á pasaxe, servizo de manipulación e 

transporte de mercadoría e servizo de recepción de refugallos xerados polos buques. 

Así mesmo, consideraranse servizos básicos a prestar nunha instalación náutico-

deportiva os seguintes: amarre e desamarre, servizo de duchas, vestiarios e lavandaría, 

servizo de subministración de auga e enerxía, servizo contra incendios, vixilancia e 

seguridade, servizos administrativos da instalación náutica, servizos de información, 

servizos de correo e comunicacións e servizo de vixilancia e control das instalacións. 

De xeito xeral, ás edificacións que teñan antigüidade superior á súa vida útil máxima 

aplicaráselles o 25 % do valor da depreciación anual asignada, sobre unha vida útil 

remanente que será, como máximo, un terzo da vida útil inicial asignada. A súa aplicación 

será gradual de tal xeito que cando a antigüidade do ben sexa superior ao 75 % da vida útil 

máxima o valor da depreciación será dun 75 % e cando a antigüidade sexa superior ao 

85 % da vida útil máxima a depreciación será do 50 %. A vida útil remanente será fixada na 

taxación efectuada para os efectos con base na normativa vixente de aplicación e será 

acorde ao prazo de vixencia da concesión ou autorización. 

c) No suposto de uso consuntivo: o 100 % do valor dos materiais consumidos.» 

TÍTULO II 

Medidas administrativas 

CAPÍTULO I 

Emprego público 

Artigo 5. Modificación da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia 

A Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, queda modificada como 

segue: 

Un. Modifícase o número 2 do artigo 91, que queda coa seguinte redacción: 

«2. Para participar nos concursos específicos regulados neste artigo é requisito 

necesario unha antigüidade mínima de tres anos como persoal funcionario de carreira. 

Ademais, o persoal funcionario de carreira que ocupe con carácter definitivo un posto de 

traballo obtido por concurso debe permanecer nel un mínimo de seis meses para poder 

participar nos concursos específicos regulados neste artigo.» 

Dous. Modifícase o número 1 do artigo 96, que queda redactado como segue: 
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«1. Os postos de traballo reservados ao persoal funcionario de carreira pódense prover 

excepcionalmente e de maneira temporal mediante comisión de servizos voluntaria nos 

seguintes casos: 

a) Cando os postos estean vacantes, mentres non se proceda á súa provisión definitiva. 

b) Cando os postos estean suxeitos a reserva legal da persoa titular destes, incluídos os 

casos en que o persoal funcionario de carreira sexa autorizado para realizar unha misión 

por período non superior a seis meses en programas de cooperación internacional. 

c) Cando os postos estean ocupados por persoal funcionario de carreira que teña a 

condición de representante do persoal e teña recoñecido un crédito de horas para o 

desempeño desa función equivalente á xornada de traballo completa. 

d) Cando concorran as circunstancias previstas no artigo 100 desta lei. 

e) Por circunstancias excepcionais e debidamente motivadas, cando os postos de 

traballo estean ocupados por persoal funcionario de carreira que se atope en situación de 

incapacidade laboral e esta se prevexa de longa duración.» 

Tres. O número 1 do artigo 121 queda modificado como segue: 

«1. Nos casos de parto, a nai funcionaria ten dereito a un permiso retribuído de vinte 

semanas ininterrompidas, que se distribuirán á elección da persoa titular do dereito, 

sempre que seis semanas sexan inmediatamente posteriores ao parto.» 

Catro. Modifícase o número 1 do artigo 122, que queda coa seguinte redacción: 

«1. Nos casos de adopción ou acollemento, tanto preadoptivo como permanente ou 

simple, o persoal funcionario ten dereito a un permiso retribuído de vinte semanas 

ininterrompidas, do cal se fará uso, por elección da persoa titular do dereito, en calquera 

momento posterior á efectividade da resolución xudicial pola que se constitúa a adopción 

ou efectividade da decisión administrativa ou xudicial de acollemento, sen que en ningún 

caso un mesmo menor poida dar dereito a varios períodos de aproveitamento deste 

permiso.» 

Cinco. Modifícase o número 1 do artigo 124, que queda coa seguinte redacción: 

«1. Nos casos de nacemento, acollemento ou adopción dun fillo, o persoal funcionario 

que non estea a gozar do permiso por parto ou por adopción ou acollemento previsto 

nesta lei ten dereito a un permiso retribuído de cinco semanas ininterrompidas de 

duración, do cal se fará uso a partir da data do nacemento, da efectividade da decisión 

administrativa ou xudicial de acollemento ou da efectividade da resolución xudicial pola 

que se constitúa a adopción. Nos casos de parto, adopción ou acollemento múltiple, a 

duración deste permiso incrementarase nunha semana máis.» 

Seis. No número 4 bis da disposición adicional novena engádese un nova escala, nos 

seguintes termos: 
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Denomi-

nación 

Especia-

lidades 

Sub-

grupo 

Funcións Titulación 

Escala de 

gardas de 

recursos 

naturais 

 C2 Con carácter xeral, realizarán as 

seguintes funcións: 

— Informar e asesorar a 

Administración e a cidadanía en 

asuntos relacionados tanto cos 

aproveitamentos piscícolas en augas 

continentais e os recursos 

cinexéticos como coa xestión dos 

espazos naturais. 

— Policía e custodia da riqueza 

ictícola e cinexética así como dos 

espazos naturais, formulando as 

denuncias que procedan no seu 

ámbito de actuación. 

— Vixilancia, custodia e mantemento 

das infraestruturas da consellaría 

con competencias en materia de 

conservación da natureza, 

executadas en beneficio da riqueza 

piscícola e cinexética e/ou as 

executadas nos espazos naturais, 

incluída a reposición do patrimonio 

inmobiliario e elementos de 

sinalización dos espazos naturais 

e/ou os relacionados co 

aproveitamento dos recursos 

cinexéticos e/ou piscícolas. 

— Vixilancia e control dos 

ecosistemas, velando pola loita e/ou 

erradicación das posibles ameazas á 

biodiversidade. 

— Seguimento, localización, 

mostraxes e controis sobre os 

valores dos espazos naturais, 

especialmente daqueles que 

motivaron a súa declaración como 

espazos protexidos, de ser o caso, 

así como a colaboración na 

realización de labores de control, 

Titulación de 

graduado en 

Educación 

Secundaria 

Obrigatoria 

ou 

equivalente 
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seguimento e mostraxe da fauna e 

flora silvestres. 

— Execución das directrices de 

xestión e vixilancia para o 

cumprimento das normas aplicables 

en materia de conservación e 

preservación dos valores dos 

espazos naturais, especialmente no 

relativo ao control do uso público 

destes espazos. 

— Calquera outra función que se lles 

encomende, entre as que se atopan 

as de apoio a outras escalas, en 

relación coa xestión e tutela dos 

recursos naturais e coa conservación 

do medio ambiente. 

 

Artigo 6. Protección da maternidade e a paternidade 

O persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde, durante as situacións de 

maternidade, paternidade, risco durante o embarazo e risco durante a lactación natural, 

percibirá, en concepto de mellora da prestación, as retribucións que correspondan ata 

acadar a totalidade das retribucións básicas e complementarias de carácter fixo. 

Así mesmo, percibirá a media das retribucións variables aboadas no ano anterior ao 

mes en que dese comezo a correspondente situación, en concepto de atención continuada 

derivada da prestación de gardas, noites e festivos. 

O disposto neste precepto será tamén de aplicación durante todo o período de duración 

dos permisos de maternidade e paternidade previstos na lexislación autonómica aplicable 

aos empregados públicos. 

Artigo 6 bis. Modificación da Lei 6/1985, do 24 de xuño, do Consello de Contas 

Engádese unha disposición transitoria terceira na Lei 6/1985, do 24 de xuño, do 

Consello de Contas, co seguinte contido: 

«Disposición transitoria terceira. Consolidación do emprego temporal 

1. De acordo co previsto na disposición transitoria cuarta do texto refundido da Lei do 

estatuto básico do empregado público, aprobado polo Real decreto lexislativo 5/2015, do 

30 de outubro, e respectando os límites e requisitos fixados pola normativa básica estatal, 

poderase efectuar, con carácter extraordinario e por unha soa vez, co fin de conseguir a 

estabilidade no emprego público no ámbito do Consello de Contas de Galicia, unha 

convocatoria de consolidación de emprego a prazas de auxiliar administrativo do dito 

órgano, de carácter estrutural, dotadas orzamentariamente, e que se atopan 

desempeñadas interinamente con anterioridade ao 1 de xaneiro de 2005. 
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2. A correspondente oferta de emprego público será aprobada por acordo do Pleno do 

Consello de Contas de Galicia. 

3. O proceso selectivo, que será obxecto dunha convocatoria específica, garantirá o 

cumprimento dos principios de igualdade, mérito, capacidade e publicidade.  

4. A convocatoria do proceso selectivo será efectuada polo Consello de Contas de 

Galicia ao abeiro da súa competencia para a selección de persoal prevista no artigo 72.3 do 

Regulamento de réxime interior do dito órgano. As bases do proceso selectivo serán 

aprobadas polo Pleno e a convocatoria será realizada pola Comisión de Goberno, de 

acordo co disposto no artigo 12.g) do regulamento. En relación co órgano de selección será 

de aplicación o disposto no artigo 60 do texto refundido da Lei do estatuto básico do 

empregado público e no artigo 59 da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de 

Galicia. 

5. O sistema selectivo será o concurso-oposición e a titulación exixida para o acceso 

será a correspondente ao grupo C, subgrupo C2, dos grupos de clasificación profesional do 

persoal funcionario de carreira previstos no texto refundido da Lei do estatuto básico do 

empregado público. De conformidade co sinalado na disposición transitoria cuarta do dito 

texto refundido, o contido das probas gardará relación cos procedementos, tarefas e 

funcións habituais dos postos obxecto da convocatoria. Na fase de concurso valorarase, 

entre outros méritos, o tempo de servizos prestados nas administracións públicas e a 

experiencia nos postos de traballo obxecto da convocatoria. 

O proceso selectivo desenvolverase conforme o disposto nos números 1 e 3 do artigo 

61 do texto refundido da Lei do estatuto básico do empregado público. Será de aplicación, 

así mesmo, o sinalado no artigo 56.3 da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de 

Galicia. 

6. As persoas que superen o proceso selectivo serán nomeadas funcionarias de carreira 

do Consello de Contas, do grupo C, subgrupo C2, e tomarán posesión nos correspondentes 

postos da relación de postos de traballo do Consello de Contas. Estes destinos terán 

carácter definitivo, equivalente, para todos os efectos, aos obtidos por concurso.» 

CAPÍTULO II 

Ordenación do territorio e urbanismo 

Artigo 7. Modificación da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia 

A Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, queda modificada como segue: 

Un. Modifícase o número 2 do artigo 11, que queda coa seguinte redacción: 

«2. A resolución do Xurado adoptarase no prazo máximo de seis meses, contado desde 

o día seguinte ao de entrada no rexistro do expediente completo. De non se adoptar 

acordo no prazo sinalado, entenderanse desestimadas as reclamacións por silencio 

negativo. Os seus acordos serán sempre motivados e fundamentados no que se refire aos 

criterios de valoración seguidos para cada un dos casos en concreto, de conformidade coas 

disposicións legais que sexan aplicables. Os actos que dite o Xurado poñerán fin á vía 

administrativa.» 

Dous. Modifícase a letra a) do artigo 20, que queda coa seguinte redacción: 
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«a) Ceder gratuitamente ao concello os terreos destinados a viais fóra das aliñacións 

establecidas no planeamento cando pretendan parcelar, edificar ou rehabilitar 

integralmente.» 

Tres. Engádese un número 4 na disposición transitoria segunda coa seguinte redacción: 

«4. No caso dos concellos fusionados, os plans que estean en tramitación nalgún dos 

concellos de orixe na data da entrada en vigor desta lei poderán continuar a súa 

tramitación consonte co previsto nos números anteriores, sempre que o outro concello 

conte cun plan xeral de ordenación municipal adaptado á Lei 9/2002, do 30 de decembro, 

de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia. 

De non terse iniciado a tramitación, o concello fusionado poderá tramitar un plan xeral 

de ordenación municipal referido unicamente ao ámbito territorial que, con anterioridade 

á fusión, correspondía a un dos concellos fusionados, sempre que, conforme o indicado, o 

ámbito territorial que correspondía ao outro concello conte con plan xeral de ordenación 

municipal adaptado á Lei 9/2002, do 30 de decembro. 

En todo caso, mentres non se produza a aprobación dun plan xeral que abranga o novo 

límite do termo municipal, no concello resultante da fusión seguirá vixente a ordenación 

urbanística aprobada.» 

Artigo 7 bis. Modificación da Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación de 

iniciativas empresariais en Galicia 

Engádese unha disposición adicional terceira na Lei 5/2017, do 19 de outubro, de 

fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galicia, coa seguinte redacción: 

 «Disposición adicional terceira. Vixencia dos proxectos sectoriais que impliquen a 

transformación e parcelación urbanística do solo 

A vixencia dos proxectos sectoriais que impliquen a transformación e parcelación 

urbanística do solo será a que estableza a lexislación urbanística para os plans parciais. 

Nestes casos non será de aplicación o disposto no artigo 15 do Decreto 80/2000, do 23 de 

marzo, polo que se regulan os plans e proxectos sectoriais de incidencia supramunicipal.» 

CAPÍTULO III 

Patrimonio natural 

Artigo 8. Modificación da Lei 7/1992, do 24 de xullo, de pesca fluvial 

A Lei 7/1992, do 24 de xullo, de pesca fluvial, queda modificada como segue: 

Un. O primeiro parágrafo do artigo 34 queda redactado nos seguintes termos: 

«Terán a consideración de infraccións menos graves e serán sancionadas con multa 

comprendida entre 300,52 e 3.005,06 euros, e, ademais, de darse algunha das 

circunstancias previstas no artigo 38 desta lei, sancionaranse coa retirada da licenza de 

pesca e inhabilitación para obtela durante un ano, as infraccións administrativas que se 

relacionan a seguir:» 

Dous. O primeiro parágrafo do artigo 35 queda redactado como segue: 
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«Terán a consideración de infraccións graves e serán sancionadas con multa 

comprendida entre 3.005,07 euros e 30.050,61 euros, e, ademais, de darse algunha das 

circunstancias previstas no artigo 38 desta lei, sancionaranse coa retirada da licenza de 

pesca e inhabilitación para obtela durante un ano e un día a tres anos, as infraccións 

administrativas que se relacionan  a seguir:» 

Artigo 9. Modificación do Decreto 37/2014, do 27 de marzo, polo se declaran zonas especiais de 

conservación os lugares de importancia comunitaria de Galicia e se aproba o Plan director da 

Rede Natura 2000 de Galicia 

No número 3 do artigo 60 do anexo II do Decreto 37/2014, do 27 de marzo, polo que se 

declaran zonas especiais de conservación os lugares de importancia comunitaria de Galicia 

e se aproba o Plan director da Rede Natura 2000 de Galicia, relativo á normativa xeral en 

materia de infraestruturas e obras, dáselle unha nova redacción ao ordinal 1º da letra c) 

nos seguintes termos: 

«1º) As tarefas de mantemento e conservación das infraestruturas lineais existentes no 

espazo natural non consideradas como permitidas, que serán debidamente autorizadas 

polo órgano autonómico competente en materia de conservación da natureza sempre e 

cando supoñan modificacións no seu trazado e/ou largo, se minimice todo posible 

impacto, se tenda a empregar técnicas o máis brandas posible, non se afecten os 

elementos clave para a conservación (hábitats, especies de interese) e se teñan en conta as 

determinacións establecidas no presente plan director. 

Para os efectos das letras b)1º) e c)1º) deste número 3, entenderase por infraestruturas 

lineais existentes as liñas férreas, autovías, autoestradas, estradas, camiños, pistas, 

devasas, sendeiros, pasarelas, vías pecuarias e todas aquelas non mencionadas que 

cumpran con características similares.» 

Artigo 10. Prazo de resolución e sentido do silencio nos procedementos de declaración de 

espazos naturais de interese local e espazos privados de interese natural 

O prazo máximo para resolver e notificar a resolución nos procedementos de 

declaración dos espazos naturais de interese local e dos espazos privados de interese 

natural será de seis meses, contados desde a data en que a solicitude tivese entrada no 

rexistro do órgano competente para a súa tramitación. De conformidade co artigo 24.1 da 

Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións 

públicas, no caso de vencemento do prazo máximo sen que se teña notificado a resolución 

expresa, as solicitudes entenderanse desestimadas por silencio administrativo. 

CAPÍTULO IV 

Pesca 

Artigo 11. Modificación da Lei 9/1993, do 8 de xullo, de confrarías de pescadores de Galicia 

O número 3 do artigo 15 da Lei 9/1993, do 8 de xullo, de confrarías de pescadores de 

Galicia, queda redactado da seguinte maneira: 

«3. Regulamentariamente determinaranse as consecuencias que produzan a fusión ou a 

disolución de confrarías. A disolución de confrarías supoñerá a perda das concesións e 

autorizacións administrativas para o exercicio das actividades de marisqueo ou cultivos 
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mariños que posúan, sen prexuízo do que prevexan os estatutos da confraría afectada en 

canto ao destino do seu patrimonio. No suposto de fusión de confrarías, a nova entidade 

resultante subrogarase nos dereitos e obrigas que tiñan as entidades fusionadas, así como 

na titularidade das concesións e autorizacións para o exercicio das actividades de 

marisqueo ou cultivos mariños, e a confraría resultante deberá cumprir as condicións e 

prescricións da concesión ou autorización ou de calquera outra obriga exixida legal ou 

regulamentariamente.» 

Artigo 12. Modificación da Lei 11/2008, do 3 de decembro, de pesca de Galicia 

A Lei 11/2008, do 3 de decembro, de pesca de Galicia, queda modificada como segue: 

Un. O número 11 do artigo 4 queda redactado como segue: 

«11. Plans zonais: medidas reguladoras da actividade pesqueira aplicadas nunha zona e 

nun período de tempo determinado e que teñen por obxecto, entre outros, novas especies, 

novas artes, modificación ou uso diferente das existentes ou novas medidas de xestión, 

incluíndo limitación de capturas, capacidade e esforzo pesqueiro.» 

Dous. O número 13 do artigo 4 queda redactado como segue: 

«13. Plans de xestión: medidas reguladoras da actividade pesqueira e marisqueira. Estes 

plans incluirán as medidas técnicas, os horarios e o réxime de calamento das artes 

autorizadas e, de ser o caso, limitacións de capturas, capacidade e esforzo pesqueiro.» 

Tres. A letra a) do número 1 do artigo 7 queda redactada da seguinte maneira: 

«a) A determinación das artes, aparellos e utensilios permitidos para o exercicio da 

pesca e do marisqueo. A pesca e o marisqueo soamente se poderán exercer con artes, 

aparellos e utensilios expresamente autorizados». 

Catro. A letra a) do número 2 do artigo 7 queda redactada da seguinte maneira: 

«a) Plans de xestión que regularán as medidas técnicas, os horarios e o réxime de 

calamento das artes de pesca e do marisqueo. Estes plans, que poderán ser elaborados 

por proposta das entidades asociativas do sector, poderán incluír tamén limitacións de 

capturas, capacidade e esforzo pesqueiro.» 

Cinco. A letra e) do número 2 do artigo 7 queda redactada como segue: 

«e) Plans zonais que conterán medidas reguladoras da actividade pesqueira, aplicadas 

nunha zona e nun período de tempo determinado, que teñan por obxecto, entre outros, 

novas especies, novas artes, modificación ou uso diferente do establecido nos plans de 

xestión, así como novas medidas de xestión, incluíndo limitacións de capturas, capacidade 

e esforzo pesqueiro.» 

Seis. Engádese unha disposición transitoria novena, coa seguinte redacción: 

«Disposición transitoria novena. Plans experimentais e de xestión 

Os plans experimentais e de xestión aprobados á entrada en vigor da Lei __/2017, do __, 

de medidas fiscais e administrativas, manteranse vixentes nas condicións en que foron 

aprobados.» 

CAPÍTULO V 
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Ordenación farmacéutica 

Artigo 13. Modificación da Lei 5/1999, do 21 de maio, de ordenación farmacéutica 

A Lei 5/1999, do 21 de maio, de ordenación farmacéutica, queda modificada como 

segue: 

Un. O número 4 do artigo 12 queda redactado da seguinte maneira: 

«4. A rexencia terá unha duración máxima de cinco anos, salvo no caso das novas 

oficinas de farmacia adxudicadas por concurso público, en que a rexencia se estenderá ata 

completar o período mínimo de 15 anos, conforme o disposto no segundo parágrafo do 

artigo 23.2 desta lei.» 

Dous. O número 2 do artigo 23 queda redactado da seguinte maneira: 

«2. A transmisión das oficinas de farmacia adxudicadas polo procedemento de concurso 

público só se poderá levar a cabo cando leven abertas ao público un mínimo de 15 anos. 

Nos supostos de falecemento, declaración xudicial de ausencia ou incapacitación legal do 

farmacéutico titular ou dun dos titulares, abondará con que a oficina estea aberta ao 

público na data de produción destas circunstancias. 

No caso de se producir a xubilación voluntaria da persoa titular antes do esgotamento 

dos 15 anos previstos, esta deberá solicitar a designación dun rexente ata completar o 

período mínimo previsto para a transmisión, en cumprimento do disposto no número 4 do 

artigo 12 desta lei.» 

CAPÍTULO VI 

Medio rural 

Artigo 14. Modificación da Lei 13/1989, do 10 de outubro, de montes veciñais en man común 

A Lei 13/1989, do 10 de outubro, de montes veciñais en man común, queda modificada 

como segue: 

Un. Engádese un novo número 5 ao artigo 22 da Lei 13/1989, do 10 de outubro, de 

montes veciñais en man común, que queda redactado como segue: 

«5. No caso de que o instrumento de ordenación ou xestión forestal do monte prevexa 

o aproveitamento de pastos e a comunidade de veciños propietaria acordase a distribución 

entre os veciños de parte do monte veciñal para este fin, a asignación de lotes constituirá 

un dereito para aqueles comuneiros que sexan titulares de explotacións agrícolas ou 

gandeiras no lugar e que precisen base territorial para garantir a viabilidade da propia 

explotación ou a sustentabilidade do gando. Nestes casos, garantiráselles o dereito de 

aproveitar os terreos que precisen en proporción ao tamaño das súas explotacións e á 

superficie prevista para a distribución por lotes, sen prexuízo das novas reparticións que 

teña que efectuar a comunidade veciñal cando, por circunstancias sobrevidas, outros 

comuneiros precisen igualmente de base territorial para as súas explotacións e sempre nas 

condicións que adopte a comunidade de veciños propietaria en cada caso para evitar 

desequilibrios ou menoscabos na viabilidade do monte veciñal.» 

Dous. Modifícase o artigo 25, que queda redactado como segue: 
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«Artigo 25. Competencias da Comunidade Autónoma 

A consellaría competente en materia de montes dará aos montes veciñais en man 

común, xunto con outras figuras de xestión conxunta da propiedade, carácter preferente 

nas súas actuacións de fomento e mellora do monte, na prevención e defensa contra os 

incendios forestais e na concesión de axudas económicas para as mesmas finalidades 

suxeitas a plans de viabilidade económica e ao cumprimento de instrumentos de 

ordenación ou xestión forestal. A dita consellaría, ademais das funcións especificamente 

sinaladas nesta lei, desenvolverá as seguintes funcións: 

a) Promover a marcaxe dos lindes entre os montes veciñais. 

b) Procura da súa conservación e integridade dos valores naturais do uso veciñal deste 

tipo de propiedade, vixiando polo cumprimento da execución dos instrumentos de 

ordenación ou xestión que se citan nos artigos 28 e 29 desta lei. 

c) Impulso e promoción do aproveitamento do monte. 

d) Asesoramento técnico ás comunidades veciñais. 

e) Labores de gardaría forestal. 

f) Coidar do cumprimento do disposto nesta lei e na normativa que a desenvolva, 

aplicando as medidas correctoras e sancionadoras establecidas legalmente. 

g) Subscribir contratos temporais de xestión pública dirixidos a unha xestión 

sustentable do monte. 

h) Defensa e xestión, nos casos en que proceda, en caso de grave abandono ou 

extinción da comunidade veciñal. 

i) Velar polo cumprimento e execución do instrumento de ordenación ou xestión 

forestal. 

j) Promover a constitución das comunidades veciñais cando estas non existan.» 

Tres. Modifícase o artigo 27 nos seguintes termos: 

«Artigo 27. Xestión cautelar 

1. Os montes veciñais en man común serán xestionados cautelarmente pola consellaría 

competente en materia de montes cando se extinga ou desapareza a comunidade de 

veciños titular do monte, de xeito provisional, ata que, de ser o caso, se reconstitúa a 

comunidade, e sempre que a parroquia onde radique o monte non exerza o dereito 

conferido no artigo 20. 

2. Tamén pasarán a ser xestionados cautelarmente pola consellaría competente en 

materia de montes cando a entidade xestora do Banco de Terras de Galicia informe de que 

existen razóns obxectivas de índole técnica que non permitan ou limiten, total ou 

parcialmente, o aproveitamento forestal do monte, de acordo co previsto no artigo 30.1. 

3. A consellaría competente en materia de montes poderá exercitar a xestión cautelar 

prevista neste artigo mediante os seus propios órganos ou mediante a súa encomenda a 

entidades instrumentais do sector público autonómico. 
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4. Para o reinicio da actividade da comunidade veciñal extinguida ou desaparecida 

deberanse cumprir os seguintes requisitos: 

a) A presentación da solicitude por parte dunha xunta provisional do monte veciñal. 

b) A acreditación da existencia dunha comunidade veciñal formada por comuneiros de 

pleno dereito e elección dunha xunta provisional consonte o disposto nesta lei respecto 

dos órganos das comunidades veciñais. 

c) O compromiso notarial da xunta provisional de asunción do estado contable do 

monte e do instrumento de ordenación ou xestión forestal vixente. 

d) No caso de que, como consecuencia da inexistencia, extinción ou desaparición da 

comunidade veciñal, o Banco de Terras de Galicia cedese ou arrendase con anterioridade o 

uso e aproveitamento dos montes a outra persoa ou entidade beneficiaria, o reinicio da 

actividade solicitada pola xunta provisional non será posible ata o remate da cesión ou 

arrendamento realizado polo Banco de Terras de Galicia, salvo que exista acordo entre as 

partes.» 

Catro. Modifícase o artigo 28, que queda redactado como segue: 

«Artigo 28. Montes veciñais en estado de grave abandono ou degradación 

1. Entenderase por monte veciñal en estado de grave abandono ou degradación aquel 

que, de modo manifesto, sufrise unha grave deterioración ecolóxica, non sexa explotado 

de acordo cos seus recursos ou sufra unha extracción abusiva deles. 

2. Corresponde á persoa titular da consellaría competente en materia de montes a 

competencia para declarar por razóns de utilidade pública e interese xeral o estado de 

grave abandono ou degradación, por proposta da persoa titular da dirección xeral que teña 

as atribucións na mesma materia. 

3. A declaración en estado de grave abandono ou degradación implicará a execución 

dun instrumento de ordenación ou xestión forestal. 

4. Mediante decreto do Consello da Xunta, por proposta da persoa titular da consellaría 

competente en materia de montes, estableceranse periodicamente os indicadores 

obxectivos que sirvan para a determinación do estado de grave abandono ou degradación 

dos montes, sobre a base, fundamentalmente, dos seguintes criterios: 

a) O grao de aproveitamento da extensión superficial. 

b) O grao de manifesto desuso. 

c) O grao de acomodación aos aproveitamentos establecidos en instrumentos de 

ordenación ou xestión forestal, de ser o caso, independentemente de que se refira a 

aproveitamentos madeireiros, de pastos ou outros. 

d) O carácter depredador das actividades extractivas dos recursos. 

e) O perigo manifesto de degradación das terras.» 

Cinco. Modifícase o artigo 29, que queda redactado como segue: 
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«Artigo 29. Declaración do monte en estado de grave abandono ou degradación se existe 

comunidade veciñal 

1. Se existe comunidade de veciños, o procedemento para a declaración dun monte 

veciñal en estado de grave abandono ou degradación iniciarao a consellaría competente en 

materia de montes e acomodarase aos seguintes trámites: 

a) A consellaría requirirá a comunidade de veciños para que presente un instrumento 

de ordenación ou xestión forestal no que se exprese o prazo para a súa execución. 

b) Requirida a comunidade, esta terá un prazo de tres meses, prorrogable por outros 

tres, para presentar o devandito instrumento. 

c) No caso de a comunidade non presentar o instrumento ou de non ser aprobado o 

presentado por non se axustar aos obxectivos previstos para conseguir a xestión e mellora 

integral do monte, a persoa titular da dirección xeral competente en materia de montes 

elevará á persoa titular da súa consellaría a proposta para que o monte sexa declarado en 

estado de grave abandono ou degradación.» 

Seis. Modifícase o artigo 30, que queda redactado como segue: 

«Artigo 30. Incorporación ao Banco de Terras de Galicia 

1. Cando se declare un monte veciñal en estado de grave abandono ou degradación, a 

dirección xeral competente en materia de montes acordará a incorporación do monte 

veciñal ao Banco de Terras de Galicia, co fin de que a entidade xestora deste poida ceder o 

seu uso e aproveitamento nos termos previstos pola Lei 6/2011, do 13 de outubro, de 

mobilidade de terras, ou norma que a substitúa. 

Previamente á incorporación do monte veciñal ao Banco de Terras de Galicia, a 

dirección xeral competente en materia de montes solicitará á entidade xestora deste un 

informe no que indique se existen razóns obxectivas de índole técnica que non permitan 

ou limiten, total ou parcialmente, o aproveitamento forestal do monte. No caso de que a 

entidade xestora informe de que existen tales razóns, farase cargo da xestión do monte a 

consellaría competente en materia de montes. 

A declaración de monte veciñal en estado de grave abandono ou degradación 

substituirá a declaración como predio abandonado regulada na Lei 6/2011, do 13 de 

outubro, de mobilidade de terras, ou norma que a substitúa. 

2. A cesión do uso e aproveitamento dos montes veciñais en estado de grave abandono 

ou degradación requirirá a previa presentación pola persoa beneficiaria ante a consellaría 

competente en materia de montes dun instrumento de ordenación ou xestión forestal para 

a súa aprobación. A cesión non se poderá formalizar sen que conste a aprobación deste 

instrumento. 

3. Formalizada a cesión do uso e aproveitamento do monte, corresponderá á 

comunidade de veciños a percepción da contraprestación económica que sexa aboada 

pola persoa beneficiaria da cesión, descontados, de ser o caso, os gastos de xestión 

realizados pola entidade xestora do Banco de Terras de Galicia. De non existir comunidade 

de veciños, percibirá a contraprestación a Administración forestal, que a destinará a un 

fondo para investir na promoción e apoio á xestión dos montes veciñais. 
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4. A cesión do uso e aproveitamento dos montes veciñais en estado de grave abandono 

ou degradación non poderá superar o prazo de 50 anos. 

5. A incorporación ao Banco de Terras de Galicia pode ser igualmente solicitada de xeito 

voluntario por parte da comunidade veciñal propietaria do monte.» 

Sete. Modifícase a disposición adicional segunda, que queda coa seguinte redacción: 

«As comunidades propietarias de montes de veciños consorciados ou con convenios 

coa Administración, e con independencia de que neles sexan parte os concellos ou 

deputacións provinciais, poderán optar por subrogarse no consorcio ou convenio 

preexistente, realizar un novo convenio ou resolver o existente. 

As débedas dos consorcios realizados pola Administración forestal do Estado serán 

condonadas polo importe a que ascendía a débeda no momento da clasificación do monte 

como veciñal en man común. 

Se os consorcios coa Administración continúan en vigor, ben na súa forma orixinal ou 

transformados en convenios ao abeiro da disposición derradeira terceira da Lei 55/1980, 

do 11 de novembro, e a totalidade ou parte da débeda existente no momento da 

clasificación for amortizada, o importe desta devolveráselles ás comunidades en forma de 

investimentos que ten que realizar a Administración no propio monte. 

Cando o consorcio ou convenio fose resolto e liquidado, as comunidades interesadas 

poderán solicitar a devolución do importe das amortizacións realizadas no momento da 

clasificación, que será compensado pola Administración en forma de investimentos 

materializados no propio monte. 

Estes investimentos realizaranse con acordo expreso das comunidades propietarias, 

nun prazo máximo de catro anos.» 

Artigo 15. Modificación da Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os 

incendios forestais de Galicia 

A Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de 

Galicia, queda modificada como segue: 

Un. O parágrafo terceiro do número 1 do artigo 2 queda redactado como segue: 

«Non terán a consideración de monte ou terreo forestal os terreos dedicados ao cultivo 

agrícola, o solo urbano, de núcleo rural e urbanizable, incluíndo a canle e a zona de 

dominio público hidráulico destes solos, e os excluídos pola normativa vixente, así como os 

terreos rústicos de protección agropecuaria.» 

Dous. Modifícase o número 13 do artigo 2, que queda redactado como segue: 

«13. Zona de influencia forestal: as áreas estremeiras que abranguen unha franxa 

circundante dos terreos forestais cunha largura de 400 metros, excluíndo o solo urbano, de 

núcleo rural e urbanizable.» 

Tres. Modifícase o número 2 do artigo 16, que queda redactado como segue: 

«2. A estrutura dos plans municipais de prevención e defensa contra incendios forestais 

será establecida mediante orde da consellaría competente en materia forestal, de acordo 
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coas directrices que estableza a normativa aplicable en materia de emerxencias. En todo 

caso, incluirá a rede das pistas, vías, camiños, estradas e montes de titularidade municipal 

e a definición das redes de faixas secundarias, así como a análise da propiedade destas 

redes de faixas. Poderán incluír ordenanzas de prevención de incendios concordantes co 

obxecto desta lei en solo urbano, de núcleo rural e urbanizable situado a menos de 400 

metros do monte.» 

Catro. Modifícase a letra c) do número 3 do artigo 20, que queda redactada como segue: 

«c) Das liñas de transporte e distribución de enerxía eléctrica, subestacións eléctricas, 

liñas de transporte e distribución de gas natural, estacións de regulación e medida de gas e 

depósitos de distribución de gas, e estacións de telecomunicacións.» 

Cinco. Modifícase a letra c) do artigo 20 bis, que queda redactada como segue: 

«c) Nas liñas de transporte e distribución de enerxía eléctrica, sen prexuízo do necesario 

respecto das especificacións da regulamentación electrotécnica sobre distancia mínima 

entre os condutores, as árbores e outra vexetación, deberase xestionar a biomasa nunha 

faixa de 5 metros desde a proxección dos condutores eléctricos máis externos, 

considerando a súa desviación máxima producida polo vento segundo a normativa 

sectorial vixente. Ademais, nunha faixa de 5 metros desde a estrema da infraestrutura non 

poderá haber árbores das especies sinaladas na disposición adicional terceira. 

Nas subestacións eléctricas deberase xestionar a biomasa nunha faixa de 5 metros 

desde o último elemento en tensión e desde os paramentos das edificacións non 

destinadas ás persoas. Ademais, na devandita faixa non poderá haber árbores das 

especies sinaladas na disposición adicional terceira. 

De nas subestacións eléctricas existiren edificacións destinadas a albergar oficinas, 

almacéns ou parque móbil, ás devanditas edificacións seralles de aplicación o disposto no 

artigo 21 para as edificacións ou vivendas illadas. 

A xestión da biomasa incluirá a retirada desta por parte da persoa que resulte 

responsable consonte o artigo 21 ter, sen prexuízo da facultade do propietario do terreo 

afectado de proceder á súa retirada. Para estes efectos, a persoa responsable deberá 

remitir ao taboleiro de edictos do concello un anuncio, con quince días de antelación ás 

operacións de xestión da biomasa, para os efectos de que os propietarios dos terreos 

poidan executalas previamente, caso de estaren interesados. Transcorrido o devandito 

prazo, a persoa responsable estará obrigada á realización da xestión da biomasa.» 

Seis. Engádese unha letra e) no artigo 20 bis coa seguinte redacción: 

«e) Nas estacións de telecomunicacións deberase xestionar a biomasa nunha faixa de 5 

metros desde as infraestruturas de telecomunicación e desde os paramentos das 

edificacións non destinadas ás persoas. Ademais, na devandita faixa non poderá haber 

árbores das especies sinaladas na disposición adicional terceira. 

De nas estacións de telecomunicacións existiren edificacións destinadas a albergar 

oficinas, almacéns ou parque móbil, ás devanditas edificacións seralles de aplicación o 

disposto no artigo 21 para as edificacións ou vivendas illadas. 
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No caso das estacións de regulación e medida de gas e depósitos de distribución de gas, 

deberá xestionarse a biomasa tendo en conta a regulamentación derivada da súa 

normativa específica, sendo en todo caso, como mínimo, unha faixa de 5 metros.» 

Sete. Modifícase o artigo 21, que queda redactado como segue: 

«Artigo 21. Redes secundarias de faixas de xestión de biomasa 

1. Nos espazos previamente definidos como redes secundarias de faixas de xestión de 

biomasa nos plans municipais de prevención e defensa contra os incendios forestais, será 

obrigatorio para as persoas que resulten responsables consonte o artigo 21 ter xestionar a 

biomasa vexetal, de acordo cos criterios estipulados nesta lei e na súa normativa de 

desenvolvemento, nunha franxa de 50 metros: 

a) Perimetral ao solo urbano, de núcleo rural e urbanizable. 

b) Arredor das edificacións, vivendas illadas, urbanizacións, depósitos de lixo, cámpings, 

gasolineiras e parques e instalacións industriais situados a menos de 400 metros do 

monte. 

c) Arredor das edificacións illadas en solo rústico situadas a máis de 400 metros do 

monte. 

2. Con carácter xeral, na mesma franxa de 50 metros mencionada no número anterior 

non poderá haber árbores das especies sinaladas na disposición adicional terceira. 

3. As distancias mencionadas neste artigo mediranse, segundo os casos: 

a) Desde o límite do solo urbano, de núcleo rural e urbanizable. 

b) Desde os paramentos exteriores das edificacións, vivendas illadas e urbanizacións, ou 

os límites das súas instalacións anexas. 

c) Desde o límite das instalacións no caso dos depósitos de lixo, gasolineiras e parques e 

instalacións industriais. 

d) Desde o peche perimetral no caso dos cámpings.» 

Oito. Modifícase o artigo 21 ter, que queda redactado como segue: 

«Artigo 21 ter. Persoas responsables 

1. Con carácter xeral, entenderase por persoas responsables: 

a) Nos supostos a que se refiren os artigos 21 e 21 bis, as persoas físicas ou xurídicas 

titulares do dereito de aproveitamento sobre os terreos forestais e os terreos situados nas 

zonas de influencia forestal en que teñan os seus dereitos. 

b) Nos supostos a que se refiren o artigo 20 bis e, de ser o caso, a letra b) do artigo 21 

bis, as administracións públicas, as entidades ou as sociedades que teñan encomendada a 

competencia sobre a xestión, ou cedida esta en virtude dalgunha das modalidades 

previstas legalmente, das vías de comunicación, liñas de transporte e distribución de 

enerxía eléctrica, subestacións eléctricas, liñas de transporte e distribución de gas natural e 

estacións de telecomunicacións. 
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2. No caso das edificacións ou instalacións que non conten co preceptivo título 

habilitante urbanístico ou que se teñan executado incumprindo as condicións sinaladas 

naquel, a responsabilidade da xestión da biomasa vexetal corresponde á persoa 

propietaria dos terreos edificados, que dispoñerá dunha servidume de paso forzosa para 

acceder á faixa establecida. Este acceso levarase a cabo durante o tempo estritamente 

necesario para o labor de xestión da biomasa polo punto menos prexudicial ou incómodo 

para os terreos gravados e, de ser compatible, polo máis conveniente para a persoa 

beneficiaria. 

A retirada de especies arbóreas será realizada polas persoas propietarias delas. 

O cumprimento das obrigas ás que se refire este número enténdese sen prexuízo do 

dereito das persoas titulares do dereito de aproveitamento dos terreos gravados pola 

servidume de paso forzosa ou das persoas propietarias das árbores retiradas a reclamar 

da persoa propietaria dos terreos edificados, na vía xurisdicional que corresponda, a 

correspondente indemnización polos danos e perdas sufridos, incluído o lucro cesante. 

3. En solo urbano, de núcleo rural e urbanizable aplicaranse subsidiariamente os 

criterios establecidos nos artigos 20 bis, 21, 21 ter, 22 e 23, agás aprobación específica de 

ordenanza municipal ou na falta dela, que poderá elaborarse de conformidade co artigo 16 

desta lei.»  

Nove. Modifícase o artigo 22, que queda redactado como segue:  

«Artigo 22. Procedemento para a xestión da biomasa no ámbito das redes de faixas 

1. As persoas que resulten responsables consonte o artigo 21 ter procederán á 

execución da xestión da biomasa no ámbito das redes de faixas de xestión de biomasa, 

incluída, de ser o caso, a retirada de especies arbóreas, antes de que remate o mes de 

maio de cada ano. Exceptúanse os supostos en que, pola extensión ou especial dificultade 

dos labores de xestión de biomasa ou retirada de especies, sexa precisa a elaboración 

dunha planificación anual das actuacións, que terá que ser aprobada pola Administración 

forestal. Esta planificación coordinarase coa actuación doutras administracións públicas 

responsables da xestión da biomasa e retirada de especies respecto de infraestruturas da 

súa titularidade, especialmente atendendo á seguridade nas zonas de interface urbano-

forestal, consonte o establecido no artigo 44 da Lei 43/2003, do 21 de novembro, de 

montes, ou norma que a substitúa. 

A xestión da biomasa e a retirada de especies arbóreas realizarase consonte os criterios 

establecidos por orde da consellaría competente en materia forestal. 

2. No suposto de incumprimento do establecido no número anterior, a Administración 

pública competente, de oficio ou por solicitude de persoa interesada, enviará á persoa 

responsable unha comunicación na que se lle recordará a súa obriga de xestión da 

biomasa vexetal e retirada de especies arbóreas prohibidas e se lle concederá para facelo 

un prazo máximo de quince días naturais, ou de tres meses no caso das franxas laterais 

das vías de comunicación, contado desde a recepción da comunicación. Esta incluirá a 

advertencia de que, en caso de persistencia no incumprimento transcorrido o devandito 

prazo, se poderá proceder á execución subsidiaria con repercusión dos custos de xestión 

da biomasa e, de ser o caso, comiso das especies arbóreas prohibidas retiradas pola 
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Administración, nas condicións establecidas neste precepto, sen prexuízo da instrución do 

procedemento sancionador que corresponda. 

3. Cando non se poida determinar a identidade da persoa responsable da xestión da 

biomasa vexetal e retirada de especies arbóreas prohibidas ou resulte infrutuosa a 

notificación da comunicación á que se refire o número anterior, esta efectuarase mediante 

un anuncio no Boletín Oficial del Estado e no Diario Oficial de Galicia, no que se incluirán os 

datos catastrais da parcela. Nestes supostos o prazo para o cumprimento computarase 

desde a publicación do anuncio no Boletín Oficial del Estado. 

4. Transcorridos os prazos sinalados neste artigo sen que a persoa responsable 

xestione a biomasa ou retire as especies arbóreas prohibidas, a administración pública 

competente poderá proceder á execución subsidiaria, atendendo ás necesidades de 

defensa contra os incendios forestais, especialmente respecto da seguridade nas zonas de 

interface urbano-forestal, consonte o establecido no artigo 44 da Lei 43/2003, do 21 de 

novembro, de montes, ou norma que a substitúa, sen prexuízo da repercusión dos custos 

da xestión da biomasa á persoa responsable.  

Os custos que se repercutirán poderán liquidarse provisionalmente de maneira 

anticipada, mesmo na comunicación á que se refire o número 2, e realizarse a súa exacción 

desde o momento en que se verifique o incumprimento da obriga de xestión da biomasa 

nos prazos sinalados neste artigo, sen prexuízo da súa liquidación definitiva logo de 

rematados os traballos de execución subsidiaria.  

Para a liquidación dos custos correspondentes a cada parcela a Administración terá en 

conta a cantidade resultante de aplicar a parte proporcional á cabida da parcela do 

importe do correspondente contrato, encomenda ou custo dos traballos realizados na 

zona de actuación.  

Cando a identidade da persoa responsable non sexa coñecida no momento de 

proceder á execución subsidiaria, a repercusión dos custos adiarase ao momento en que, 

de ser o caso, chegue a ser coñecida, sempre que non prescribisen os correspondentes 

dereitos de cobramento a favor da Facenda pública. 

Se a execución subsidiaria inclúe a retirada de especies arbóreas prohibidas, darase 

traslado da resolución na que se acorde a dita execución subsidiaria ao órgano 

competente para a incoación do correspondente procedemento sancionador, o cal deberá 

proceder de inmediato á adopción do acordo de incoación do expediente sancionador e da 

medida cautelar de comiso das indicadas especies. O destino das especies obxecto de 

comiso será o seu alleamento, o cal será efectuado, nos termos regulados nesta lei, pola 

administración que realizase a execución subsidiaria. 

No caso de venda das especies obxecto de comiso, os importes obtidos deberán 

aplicarse, por parte da administración que realice tales vendas, a sufragar os gastos 

derivados das execucións subsidiarias da súa competencia. 

Nos casos en que, por razóns técnicas debidamente motivadas, resulte inviable que a 

Administración local poida realizar a execución subsidiaria, poderanse arbitrar medios de 

colaboración entre a Administración local e a autonómica para posibilitar a execución 

subsidiaria. Os instrumentos de colaboración determinarán nestes casos a administración 
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actuante e o destino dos fondos que, de ser o caso, se perciban da venda das especies 

arbóreas. 

5. Poderán delimitarse zonas de actuación prioritaria e urxente, nas cales o 

incumprimento por parte das persoas responsables das súas obrigas de xestión da 

biomasa vexetal ou a retirada de especies arbóreas prohibidas na data a que se refire o 

número 1 habilitará as administracións públicas competentes para proceder de maneira 

inmediata á execución subsidiaria de tales obrigas, en función da presenza de factores 

obxectivos de risco tales como o carácter recorrente da produción de incendios forestais 

na zona. 

A dita delimitación efectuarase mediante decreto do Consello da Xunta de Galicia, sobre 

a base dunha avaliación técnica especializada das zonas que se van delimitar. 

Sen prexuízo desta delimitación xeral, cando concorran razóns urxentes derivadas 

dunha situación obxectiva de grave risco para as persoas ou os bens no caso de que non 

se efectúe decontado a xestión da biomasa e a retirada de especies prohibidas, as 

administracións públicas poderán delimitar, mediante resolución, nas faixas da súa 

competencia, unha ou varias zonas como de actuación prioritaria e urxente co fin de 

habilitar para proceder de maneira inmediata á execución subsidiaria en caso de 

incumprimento das obrigas de xestión da biomasa ou retirada de especies prohibidas por 

parte das persoas responsables na data a que se refire o número 1 deste precepto. A 

delimitación provisional destas zonas de actuación prioritaria e urxente publicarase no 

Diario Oficial de Galicia e incluirá un apercibimento das consecuencias establecidas nesta lei 

no caso de aprobación. Transcorridos 15 días, a resolución pola que se delimitan as zonas 

publicarase no Diario Oficial de Galicia. 

6. Nos supostos de execución subsidiaria, a persoa responsable está obrigada a 

facilitarlles os accesos necesarios aos suxeitos que acometan os traballos de xestión da 

biomasa e retirada de especies árboreas prohibidas. En todo caso, a Administración e os 

seus axentes e colaboradores poderán acceder aos montes, terreos forestais e outros 

terreos incluídos nas faixas de xestión da biomasa para realizar os traballos necesarios de 

xestión da biomasa e retirada de especies arbóreas prohibidas, sen que sexa preciso o 

consentimento do seu titular, salvo naqueles supostos excepcionais en que o acceso 

afecte,  dentro da parcela, espazos físicos susceptibles de merecer a cualificación de 

domicilio para os efectos do artigo 18.2 da Constitución, caso no que deberá pedirse a 

correspondente autorización xudicial para a entrada neles se non se conta coa 

autorización do seu titular. 

7. A competencia para efectuar as comunicacións e tramitar os procedementos de 

execución subsidiaria regulados neste artigo corresponde ás entidades locais nos casos de 

incumprimento do disposto no artigo 21, así como nas faixas laterais das redes viarias da 

súa titularidade, e á consellaría competente en materia forestal nos demais casos. 

8. Malia o previsto nos números anteriores, a consellaría competente en materia 

forestal poderá proceder á execución directa de traballos preventivos nas redes de faixas 

de xestión de biomasa establecidas nos artigos 20 bis, 21 e 21 bis, sen necesidade de 

comunicación previa nin de autorización de ningún tipo, cando se declare un incendio 

forestal que supoña un risco inminente para as persoas ou os bens. 
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9. O incumprimento das obrigas que esta lei establece por parte da persoa propietaria 

do terreo implicará o incumprimento da función social da propiedade e será causa de 

expropiación forzosa por interese social, no caso de que os custos acumulados da 

execución subsidiaria dos traballos de xestión da biomasa que a administración actuante 

asumise con cargo ao seu orzamento, e que non lle poida repercutir a aquela por 

descoñecerse a súa identidade, superen o valor catastral da parcela. A entidade xestora do 

Banco de Terras de Galicia ou a administración que asumise eses custos con cargo ao seu 

orzamento terá a condición de beneficiaria da expropiación forzosa e compensará, no 

momento do aboamento do prezo xusto expropiatorio, as cantidades debidas pola persoa 

propietaria por este concepto, sempre que non teñan prescrito os correspondentes 

dereitos de cobramento a favor da Facenda pública. No suposto de que a beneficiaria da 

expropiación for a Administración local, poderá ceder eses terreos ao Banco de Terras de 

Galicia.» 

Nove bis. Engádese un novo artigo 22 bis, coa seguinte redacción: 

«Artigo 22 bis. Fondo de xestión da biomasa e retirada de especies 

Créase na consellaría competente en materia de montes un fondo constituído cos 

importes procedentes da venda das especies arbóreas prohibidas ou ilegais derivadas das 

execucións subsidiarias realizadas, ante o incumprimento das obrigas das persoas 

responsables, pola Administración forestal e comisadas por esta. O destino deste fondo 

será o de sufragar os custos das execucións subsidiarias que teña que realizar a 

Administración forestal.» 

Nove ter. Engádese un novo artigo 22 ter, coa seguinte redacción: 

«Artigo 22 ter. Negocios patrimoniais de alleamento da madeira 

1. A venda da madeira procedente de especies arbóreas prohibidas que proceda retirar 

de acordo co establecido nesta lei rexerase polas seguintes regras e, supletoriamente, pola 

lexislación patrimonial das administracións públicas.  

2. Os negocios xurídicos polos que se venda a madeira, incluíndo a súa corta e retirada 

a cargo do contratista, terán a consideración de privados. 

3. A Administración poderá estipular as cláusulas e condicións precisas, sempre que 

non sexan contrarias ao ordenamento xurídico ou aos principios de boa administración. En 

particular, a madeira poderá agruparse en lotes por zonas por razóns económicas e de 

eficiencia na actuación. 

4. Será suficiente a formalización destes negocios xurídicos en documento 

administrativo.  

5. A venda da madeira deberá ir precedida dunha valoración previa para determinar o 

seu valor de mercado. 

6. O órgano competente para allear a madeira será o alcalde, no caso de que a 

competencia corresponda ao concello, ou a persoa titular da dirección xeral competente 

en materia forestal da Administración autonómica, no caso de que a competencia 

corresponda á Administración da Comunidade Autónoma, sen prexuízo da posibilidade de 

desconcentración ou delegación. 
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7. O alleamento da madeira poderá realizarse mediante poxa pública, por concurso ou 

adxudicación directa. A forma ordinaria de alleamento será a poxa pública. Poderá 

acordarse a adxudicación directa cando sexa declarada deserta a poxa promovida para o 

alleamento ou esta resulte errada como consecuencia do incumprimento das súas obrigas 

por parte do adxudicatario; e cando a valoración da madeira non exceda de 12.000 euros. 

No procedemento de adxudicación directa deberán solicitarse, polo menos, tres ofertas, 

sempre que resulte posible. 

8. Cando deba procederse á retirada illada de madeira, cando polas súas condicións ou 

as do terreo en que se atope se poida xustificar tecnicamente que o valor de venda 

equivale aos custos da súa extracción, poderá adxudicarse directamente a súa retirada e 

entregar a madeira en compensación dos indicados custos.  

No caso de que os custos de extracción superen o valor en venda, a contratación das 

obras realizarase de acordo coa lexislación de contratos do sector público, e poderase 

entregar a madeira como parte da contraprestación que deba aboar a Administración. 

Neste caso, o compromiso de gasto correspondente limitarase ao importe que se satisfaga 

en diñeiro ao contratista, sen ter en conta o valor da madeira. O prezo que aboe a 

Administración poderalle ser repercutido á persoa responsable como custo da execución 

subsidiaria.» 

Nove quater. Modifícase o artigo 23, que queda redactado como segue: 

«Artigo 23. Novas edificacións en terreos forestais e en zonas de influencia forestal e 

medidas de prevención de incendios forestais nas novas urbanizacións 

1. Os instrumentos de planeamento urbanístico deberán ter en conta a avaliación de 

risco de incendio forestal, no que respecta á zonificación do territorio e ás zonas de alto 

risco de incendio que constan nos plans de prevención e defensa contra os incendios 

forestais de distrito. 

2. As novas instalacións destinadas a explotacións agrícolas, gandeiras e forestais e as 

vivendas vinculadas a estas, así como as novas urbanizacións e edificacións para uso 

residencial, comercial, industrial ou de servizos resultantes da execución de plans de 

ordenación urbanística que afecten zonas de monte ou de influencia forestal, e que non 

teñan continuidade inmediata coa trama urbana e que resulten estremeiras con monte ou 

con zonas de influencia forestal, terán que cumprir coas seguintes medidas de prevención: 

a) Asegurar a existencia dunha faixa perimetral de protección para a xestión da biomasa 

e retirada de especies de 50 metros de largo, arredor da urbanización, edificación ou 

instalación, computada desde o límite exterior da edificación ou instalación destinada ás 

persoas, libre de vexetación seca e coa masa arbórea rareada, que en ningún caso conterá 

especies da disposición adicional terceira, consonte os criterios que se establecerán 

mediante orde da consellaría competente en materia forestal. 

b) Nas zonas de alto risco de incendio será necesario adoptar medidas especiais de 

autoprotección pasiva da edificación ou da instalación fronte a posibles fontes de ignición 

procedente de incendios forestais. 
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c) No caso de urbanizacións e edificacións para uso industrial, deberán dispoñer de 

xeito perimetral dunha rede de hidrantes homologados para a extinción de incendios ou, 

na súa falta, de tomas de auga, de acordo co que se estableza regulamentariamente. 

d) Presentar ante a Administración municipal un proxecto técnico de prevención e 

defensa contra incendios forestais que garanta o cumprimento do que establece esta lei e 

a normativa que a desenvolva, así como o cumprimento do plan municipal de prevención e 

defensa contra incendios forestais, se é o caso. 

 3. No caso de incumprimento da xestión da biomasa vexetal, corresponderalle ao 

concello a súa realización, acudindo á execución subsidiaria de acordo co establecido no 

artigo 22 desta lei, sen prexuízo da instrución do correspondente expediente 

sancionador.» 

Nove quinquies. Modifícase o título do artigo 48, que queda redactado como segue: 

«Artigo 48. Extinción, remate, vixilancia, investigación e repercusión de gastos de incendios 

forestais.» 

Nove sexies. Modifícase o número 9 do artigo 48, que queda redactado como segue: 

«9. Sen prexuízo das responsabilidades que, de ser o caso, correspondan ás persoas 

autoras dos incendios forestais, a consellaría competente en materia forestal repercutirá 

os gastos de extinción, logo da tramitación polo órgano territorial daquela do preceptivo 

procedemento, con audiencia das persoas interesadas: 

a) Ás persoas que resulten responsables consonte o artigo 21 ter cando incumprisen as 

obrigas de xestión da biomasa vexetal ou retirada de especies arbóreas que lles impón 

esta lei. 

b) Ás persoas que resulten responsables consonte o artigo 21 ter cando incumprisen as 

distancias mínimas establecidas nesta lei e na Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de 

Galicia, ou norma que a substitúa. 

c) Ás persoas titulares do aproveitamento de predios concentrados ou reestruturados 

que estean en estado de abandono. 

O procedemento para a repercusión dos gastos de extinción iniciarase de oficio, na 

xefatura territorial correspondente ao municipio en que se produciu o incendio, ou, de 

seren varios os municipios afectados e isto determinar a competencia de órganos distintos, 

polo que corresponda ao municipio con maior superficie afectada, sempre que da 

investigación á que se refire o número anterior se desprenda que os devanditos 

incumprimentos das persoas responsables ou o estado de abandono dos predios 

concentrados ou reestruturados influíron na produción, na propagación ou na agravación 

da intensidade e nos danos provocados polo incendio forestal. 

Os gastos repercutiranse ás persoas mencionadas en proporción á contribución dos 

incumprimentos que lles sexan imputables ou do estado de abandono dos predios 

concentrados ou reestruturados á produción, á propagación ou á agravación da 

intensidade e aos danos provocados polo incendio forestal. 

A instrución e resolución do procedemento corresponderá ao mesmo órgano territorial 

competente para inicialo.» 
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Nove septies. Engádese un número 10 ao artigo 48, coa seguinte redacción: 

«10. A inclusión no rexistro cartográfico e informático de superficies queimadas, 

recollido no número 2 do artigo 4 desta lei, terá efectos de recoñecemento oficial do 

incendio.» 

Nove octies. Engádese un número 4 ao artigo 53, que queda redactado como segue: 

«4. O órgano competente para resolver impoñerá acumulativamente, de ser o caso, a 

sanción accesoria de comiso definitivo da madeira correspondente ás especies arbóreas 

prohibidas retiradas pola Administración no caso das execucións subsidiarias realizadas 

consonte o establecido no artigo 22 desta lei. Se a madeira se tiver vendido de acordo co 

establecido no dito artigo, o comiso referirase ao produto obtido pola súa venda, ao cal 

deberá darse o destino previsto nesta lei.» 

Dez. Modifícase o número 3 do artigo 54, que queda redactado como segue: 

«A incoación do procedemento sancionador en aplicación desta lei, por ausencia de 

ordenanzas municipais ao respecto, para as infraccións cometidas en solo urbano, de 

núcleo rural e urbanizable, será competencia do correspondente concello. A resolución dos 

expedientes pola comisión de infraccións leves, graves ou moi graves corresponderalle á 

persoa titular da alcaldía, de conformidade co establecido no número 3 do artigo 21 ter.» 

Dez bis. Engádese unha disposición adicional sexta, coa seguinte redacción: 

 «Disposición adicional sexta. Rede de vixilancia dos espazos forestais de Galicia 

1. De acordo  coa Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia, en canto determina o 

carácter estratéxico para o desenvolvemento económico de Galicia dos recursos forestais 

galegos e o interese público na conservación das masas forestais, e o disposto na Lei 

3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia, 

tendo en conta a súa finalidade de protexer as persoas e os bens afectados polos 

incendios forestais, e como instrumento de apoio das redes de vixilancia e detección de 

incendios forestais que compoñen as redes de defensa contra os incendios forestais de 

distrito forestal, a Administración autonómica poñerá en marcha a Rede de vixilancia dos 

espazos forestais de Galicia.  

2. A Rede de vixilancia dos espazos forestais de Galicia incluirá a instalación de sistemas 

tecnolóxicos de detección de incendios mediante cámaras ópticas nos puntos do monte 

galego que se determinen, coa finalidade de facilitar as tarefas de vixilancia forestal do 

monte galego e detección temperá de incendios, así como, no caso de se detectaren lumes, 

permitir a visualización en directo e o seguimento do avance, condicións e  evolución 

destes a través de medios dixitais e imaxes xeoposicionadas, todo isto como mecanismo 

de apoio á toma de decisións óptimas polas autoridades e persoal técnico competentes 

para a mobilización e xestión de medios e asignación e coordinación de recursos para a 

extinción.  

3. A instalación dos sistemas de vixilancia realizarase con preferencia en torres de 

telecomunicacións e infraestruturas de titularidade da Administración autonómica ou do 

seu sector público, e priorizando os puntos que permitan a vixilancia forestal das 

parroquias de alta actividade incendiaria e zonas de alto risco definidas no Plan de 
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prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia, todo isto sen prexuízo dos 

medios persoais e materiais xa existentes de vixilancia. 

4. A Rede de vixilancia dos espazos forestais de Galicia poderá ir incorporando as 

diferentes innovacións tecnolóxicas que permita en cada momento a evolución do estado 

da ciencia e da técnica, como capacidade de visión nocturna e imaxes térmicas, co obxecto 

de ir mellorando a súa efectividade e eficiencia. 

5. A operación da Rede corresponderá á consellaría competente en materia de 

prevención e defensa contra incendios forestais e o mantemento técnico, á entidade do 

sector público competente en materia de modernización tecnolóxica de Galicia. 

6. Na implantación do proxecto adoptaranse todas as medidas técnicas, organizativas e 

de seguridade que sexan necesarias para asegurar a privacidade e o cumprimento da 

lexislación sobre protección de datos, na medida en que poidan captarse incidentalmente 

imaxes de persoas identificables. Para estes efectos, establécese como responsable do dito 

tratamento a consellaría competente en materia de prevención e defensa contra incendios 

forestais.  

No marco aludido, aprobaranse medidas como o establecemento de protocolos de uso 

do sistema por parte do persoal técnico competente, rexistros de accesos da manipulación 

das cámaras, mecanismos técnicos de encriptación para a conservación das imaxes, 

limitación de prazos de conservación antes da súa destrución e todas aquelas outras 

medidas que sexan precisas para o cumprimento das normas sinaladas.  

Así mesmo, as imaxes poderán ser postas á disposición  da autoridade xudicial e das 

forzas e corpos de seguridade do Estado nos supostos previstos na normativa aplicable.» 

Artigo 16. Modificación da Lei 6/2011, do 13 de outubro, de mobilidade de terras  

A Lei 6/2011, do 13 de outubro, de mobilidade de terras, queda modificada como segue: 

Un. Modifícase a letra d) do artigo 29, que queda redactada como segue: 

«d) Os montes veciñais en man común, aos cales, de ser o caso, se lles aplicará o réxime 

de declaración en estado de grave abandono ou degradación previsto na Lei 13/1989, do 

10 de outubro, de montes veciñais en man común, que substituirá, para todos os efectos, a 

declaración como predio abandonado regulado nesta lei.» 

Dous. Modifícase o título do capítulo III do título VI, que pasa a ser: «Dos perímetros 

abandonados». 

Tres. Engádese un novo artigo 34 quater, coa seguinte redacción: 

«Artigo 34 quater. Execución subsidiaria 

1. Cando os predios con vocación agraria situados en solo rústico, contiguos ou non, 

poidan supoñer risco de incendios forestais, sexan habitualmente obxecto de incendios co 

conseguinte perigo para as áreas habitadas próximas a esas zonas, sempre que se 

manteña o seu estado de abandono, consonte co que dispón o artigo 34 bis, con carácter 

previo á tramitación do procedemento de declaración de perímetro abandonado, a 

Administración forestal poderá realizar directamente a execución subsidiaria, logo da 

comunicación dun requirimento previo á persoa responsable no que se lle exixa que 
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xestione a biomasa e retire as especies arbóreas prohibidas e manteña o terreo en 

condicións axeitadas para previr a aparición ou propagación do lume, así como os posibles 

prexuízos para as explotacións estremeiras. 

2. O requirimento a que alude o número anterior será realizado pola persoa titular da 

xefatura territorial correspondente ao territorio en que se sitúen os predios. Caso de os 

predios abrangueren varias provincias, o requirimento realizarao a persoa titular da 

xefatura territorial competente no territorio de maior extensión da repoboación que sexa 

da súa competencia. 

3. No requirimento concederáselle un prazo á persoa responsable, ben como 

propietaria dos terreos ou ben como titular do seu aproveitamento, para que realice as 

actuacións oportunas, que se concretarán no dito requirimento, e será advertida de que, 

de non facelo, se poderá proceder á execución subsidiaria e se acordará a incoación do 

procedemento sancionador que corresponda e a medida cautelar de comiso dos produtos 

procedentes da corta de especies arbóreas prohibidas, se for o caso. O prazo que se 

concederá neste requirimento terá unha duración que variará en función da superficie 

afectada e as condicións desta. 

4. Cando non se poida determinar a identidade da persoa responsable ou resulte 

infrutuosa a notificación do requirimento á que se refiren os números anteriores, a 

notificación efectuarase mediante un anuncio no Boletín Oficial del Estado e no Diario Oficial 

de Galicia no que se incluirán os datos catastrais das parcelas. Nestes supostos o prazo 

para o cumprimento computarase desde a publicación do anuncio no Boletín Oficial del 

Estado. 

5. No caso de que a persoa requirida non realice as actuacións oportunas no prazo 

concedido, a persoa titular da dirección xeral competente en materia forestal ditará unha 

resolución na que se acordará a execución subsidiaria pola Administración forestal das 

actuacións correspondentes. 

6. A Administración forestal asumirá os custos da execución subsidiaria da xestión da 

biomasa, sen prexuízo da súa repercusión á persoa responsable. 

Os custos que se repercutirán poderán liquidarse provisionalmente de maneira 

anticipada, mesmo na comunicación á que se refire o número 1, e realizarse a súa exacción 

desde o momento en que se verifique o incumprimento da obriga de xestión da biomasa 

nos prazos sinalados neste artigo, sen prexuízo da súa liquidación definitiva logo de 

rematados os traballos de execución subsidiaria.  

Para a liquidación dos custos correspondentes a cada parcela a Administración terá en 

conta a cantidade resultante de aplicar a parte proporcional á cabida da parcela do 

importe do correspondente contrato, encomenda ou custo dos traballos realizados na 

zona de actuación.  

Cando a identidade da persoa responsable non sexa coñecida no momento de 

proceder á execución subsidiaria, a repercusión dos custos adiarase ao momento en que, 

de ser o caso, chegue a ser coñecida, sempre que non prescribisen os correspondentes 

dereitos de cobramento a favor da Facenda pública. 
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Se a execución subsidiaria inclúe a retirada de especies arbóreas prohibidas, darase 

traslado da resolución na que se acorde a dita execución subsidiaria ao órgano 

competente para a incoación do correspondente procedemento sancionador, o cal deberá 

proceder de inmediato á adopción do acordo de incoación do expediente sancionador e da 

medida cautelar de comiso das indicadas especies. O destino das especies obxecto de 

comiso será o seu alleamento, o cal se efectuará nos termos regulados no artigo 22 ter da 

Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia. 

No caso de venda da madeira, os importes obtidos pasarán a formar parte do Fondo de 

xestión da biomasa e retirada de especies creado para o efecto no artigo 22 bis da Lei 

3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia. 

7. Nos supostos de execución subsidiaria, a persoa responsable está obrigada a 

facilitarlles os accesos necesarios aos suxeitos que acometan os traballos de retirada de 

especies ou xestión da biomasa. En todo caso, a Administración e os seus axentes e 

colaboradores poderán acceder aos montes, terreos forestais e outros terreos incluídos 

nas faixas de xestión da biomasa para realizar os traballos necesarios de xestión de 

biomasa e retirada de especies arbóreas prohibidas, sen que sexa preciso o consentimento 

do seu titular, salvo naqueles supostos excepcionais en que o acceso afecte, dentro da 

parcela, espazos físicos susceptibles de merecer a cualificación de domicilio para os efectos 

do artigo 18.2 da Constitución, caso no que deberá pedirse a correspondente autorización 

xudicial para a entrada neles se non se conta coa autorización do seu titular. 

8. O incumprimento das obrigas que esta lei establece por parte da persoa propietaria 

do terreo implicará o incumprimento da función social da propiedade e será causa de 

expropiación forzosa por interese social, no caso de que os custos acumulados da 

execución subsidiaria dos traballos de xestión da biomasa que a administración actuante 

asumise con cargo ao seu orzamento, e que non lle poidan repercutir a aquela por 

descoñecerse a súa identidade, superen o valor catastral da parcela. A entidade xestora do 

Banco de Terras de Galicia ou a administración que asumise eses custos con cargo ao seu 

orzamento terá a condición de beneficiaria da expropiación forzosa e compensará, no 

momento do aboamento do prezo xusto expropiatorio, as cantidades debidas pola persoa 

propietaria por este concepto, sempre que non teñan prescrito os correspondentes 

dereitos de cobramento a favor da Facenda pública. No suposto de que a beneficiaria da 

expropiación for a Administración local, poderá ceder eses terreos ao Banco de Terras de 

Galicia.» 

Tres bis. Modifícase o artigo 39, que queda redactado como segue: 

«Artigo 39. Sancións accesorias 

1. As persoas responsables de infraccións moi graves deberán ser sancionadas, 

ademais de coas multas recollidas neste título, coas seguintes sancións accesorias: 

a) Inhabilitación durante un período de dous anos para seren adxudicatarias de predios 

integrantes do Banco de Terras de Galicia. 

b) Publicación nun diario de maior circulación da provincia das sancións firmes en vía 

administrativa e da identidade das persoas sancionadas. 
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2. O órgano competente para resolver impoñerá acumulativamente, de ser o caso, a 

sanción accesoria de comiso definitivo da madeira correspondente ás especies arbóreas 

prohibidas retiradas pola Administración no caso das execucións subsidiarias realizadas 

consonte co establecido no artigo 34 quater desta lei. Se a madeira se tiver vendido de 

acordo co establecido no dito artigo, o comiso referirase ao produto obtido pola súa 

venda, ao cal deberá darse o destino previsto nesta lei.» 

Artigo 17. Modificación da Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia 

A Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia, queda modificada como segue: 

Un. Engádese un artigo 67 bis, coa seguinte redacción: 

 «Artigo 67 bis. Execución subsidiaria nas repoboacións forestais ilegais 

 1. Cando exista unha repoboación ilegal, a Administración forestal poderá realizar 

directamente a execución subsidiaria de retirada da plantación, logo da comunicación dun 

requirimento previo á persoa titular do dereito de aproveitamento no que se lle exixa que 

retire a dita repoboación forestal ilegal, nos seguintes supostos: 

a) Cando a repoboación se tiver efectuado en solos nos que estea prohibido, con 

especies prohibidas ou incumprindo as condicións que regula o artigo 67 desta lei. 

b) Cando a repoboación se tiver efectuado sen cumprir a exixencia de autorización 

previa prevista no artigo 67.5 desta lei, sempre que a dita repoboación non sexa 

autorizable. 

2. O requirimento indicado no número anterior será realizado pola persoa titular da 

xefatura territorial correspondente ao territorio en que se sitúe a repoboación. No caso de 

que a repoboación abranga varias provincias, o requirimento realizarao a persoa titular da 

xefatura territorial competente no territorio de maior extensión da repoboación que sexa 

da súa competencia. 

3. No requirimento concederáselle un prazo á persoa titular do dereito de 

aproveitamento para que retire a repoboación, advertíndoa de que, de non facelo, se 

poderá proceder á execución subsidiaria e se acordará a incoación do procedemento 

sancionador que corresponda e a medida cautelar de comiso dos produtos procedentes da 

corta de especies arbóreas obxecto da repoboación ilegal se for o caso. O prazo que se 

concederá neste requirimento terá unha duración que variará en función da superficie 

afectada pola plantación ilegal e as condicións desta, sen que en ningún caso o dito prazo 

poida exceder de seis meses. 

No caso previsto no número 1.b) deste artigo, no requirimento comunicaráselle, así 

mesmo, á persoa titular do dereito do aproveitamento o criterio que determina que a 

repoboación non sexa autorizable. 

4. Cando non se poida determinar a identidade da persoa titular do aproveitamento ou 

resulte infrutuosa a notificación do requirimento á que se refiren os números anteriores, 

esta efectuarase mediante un anuncio no Boletín Oficial del Estado e no Diario Oficial de 

Galicia, no cal se incluirán os datos catastrais da parcela. Nestes supostos o prazo para o 

cumprimento computarase desde a publicación do anuncio no Boletín Oficial del Estado. 
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5. Caso de a persoa requirida non retirar a repoboación no prazo concedido, a persoa 

titular da dirección xeral en materia forestal ditará unha resolución na que acorde a 

execución subsidiaria pola Administración forestal do traballo de retirada da repoboación. 

6. A Administración forestal asumirá os custos da execución subsidiaria, sen prexuízo da 

súa repercusión á persoa responsable. 

Os custos que se repercutirán poderán liquidarse provisionalmente de maneira 

anticipada, mesmo na comunicación á que se refire o número 1, e realizarse a súa exacción 

desde o momento en que se verifique o incumprimento da obriga de xestión da biomasa 

nos prazos sinalados neste artigo, sen prexuízo da súa liquidación definitiva logo de 

rematados os traballos de execución subsidiaria.  

Para a liquidación dos custos correspondentes a cada parcela a Administración terá en 

conta a cantidade resultante de aplicar a parte proporcional á cabida da parcela do 

importe do correspondente contrato, encomenda ou custo dos traballos realizados na 

zona de actuación.  

Cando a identidade da persoa responsable non sexa coñecida no momento de 

proceder á execución subsidiaria, a repercusión dos custos adiarase ao momento en que, 

de ser o caso, chegue a ser coñecida, sempre que non prescribisen os correspondentes 

dereitos de cobramento a favor da Facenda pública. 

Se a execución subsidiaria inclúe a retirada de especies arbóreas obxecto de 

repoboación ilegal, darase traslado da resolución na que se acorde a dita execución 

subsidiaria ao órgano competente para a incoación do correspondente procedemento 

sancionador, o cal deberá proceder de inmediato á adopción do acordo de incoación do 

expediente sancionador e da medida cautelar de comiso das indicadas especies. O destino 

das especies obxecto de comiso será o seu alleamento, o cal se efectuará nos termos 

regulados no artigo 22 ter da Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os 

incendios forestais de Galicia. 

No caso de venda da madeira, os importes obtidos pasarán a formar parte do Fondo de 

xestión da biomasa e retirada de especies creado para o efecto no artigo 22 bis da Lei 

3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia. 

7. Nos supostos de execución subsidiaria, a persoa responsable está obrigada a 

facilitarlles os accesos necesarios aos suxeitos que acometan os traballos de retirada de 

especies. En todo caso, a Administración e os seus axentes e colaboradores poderán 

acceder aos montes, terreos forestais e outros terreos incluídos nas faixas de xestión da 

biomasa para realizar os traballos necesarios de retirada de especies arbóreas obxecto da 

repoboación ilegal, sen que sexa preciso o consentimento do seu titular, salvo naqueles 

supostos excepcionais en que o acceso afecte, dentro da parcela, espazos físicos 

susceptibles de merecer a cualificación de domicilio para os efectos do artigo 18.2 da 

Constitución, caso en que deberá pedirse a correspondente autorización xudicial para a 

entrada neles se non se conta coa autorización do seu titular. 

8. O incumprimento das obrigas previstas no artigo 67 por parte da persoa propietaria 

do terreo implicará o incumprimento da función social da propiedade e será causa de 

expropiación forzosa por interese social, en caso de que os custos acumulados da 
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execución subsidiaria que a administración actuante asumise con cargo ao seu orzamento 

superen o valor catastral da parcela e non llos poida repercutir á persoa responsable por 

descoñecerse a súa identidade. A entidade xestora do Banco de Terras de Galicia ou a 

administración que asumise eses custos con cargo ao seu orzamento terá a condición de 

beneficiaria da expropiación forzosa e compensará, no momento do aboamento do prezo 

xusto expropiatorio, as cantidades debidas pola persoa propietaria por este concepto, 

sempre que non teñan prescrito os correspondentes dereitos de cobramento a favor da 

Facenda pública. No suposto de que a beneficiaria da expropiación for a Administración 

local, poderá ceder eses terreos ao Banco de Terras de Galicia.» 

Dous. Engádese un novo artigo 68 bis coa seguinte redacción: 

«Artigo 68 bis. Adecuación das masas arboradas e das novas plantacións ás distancias 

mínimas establecidas pola normativa forestal e de defensa contra os incendios forestais 

1. A Administración forestal e as demais administracións públicas que resulten 

competentes consonte a Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os 

incendios forestais de Galicia, ou norma que a substitúa, respectivamente, velarán polo 

cumprimento dos réximes de distancias mínimas establecidos no anexo II desta lei e na 

devandita Lei 3/2007, do 9 de abril, así como pola adecuación das masas arboradas e das 

novas plantacións a aqueles, procurando, cando proceda, a colaboración entre todas as 

administracións públicas competentes. 

2. En caso de incumprimento dos réximes de distancias mínimas aos que se refire o 

número anterior, a administración pública competente, de oficio ou por solicitude de 

persoa interesada, enviará á persoa que resulte responsable consonte o artigo 140 desta 

lei ou o número 1 do artigo 21 ter da Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa 

contra os incendios forestais de Galicia, ou norma que a substitúa, segundo o que proceda, 

unha comunicación na que se lle recordará a súa obriga de retirada do arborado afectado 

e se lle concederá para facelo un prazo máximo de quince días naturais, ou de tres meses 

no caso das franxas laterais das vías de comunicación, contado desde a recepción da 

comunicación. Esta incluirá a advertencia de que, en caso de persistencia no 

incumprimento transcorrido o devandito prazo, se poderá proceder á execución 

subsidiaria á custa do obrigado e se poderá acordar a incoación do procedemento 

sancionador que corresponda e a medida cautelar de comiso dos produtos procedentes da 

corta de especies arbóreas, se for o caso. 

3. Cando non se poida determinar a identidade da persoa responsable ou resulte 

infrutuosa a notificación da comunicación á que se refire o número anterior, esta 

efectuarase mediante un anuncio no Boletín Oficial del Estado e no Diario Oficial de Galicia, 

no que se incluirán os datos catastrais da parcela. Nestes supostos o prazo para o 

cumprimento computarase desde a publicación do anuncio no Boletín Oficial del Estado. 

4. No suposto de distancias mínimas a vías de comunicación, a comunicación prevista 

neste artigo poderá formularse de maneira conxunta para todas as persoas responsables 

nun mesmo tramo daquelas mediante a publicación dun anuncio no Boletín Oficial del 

Estado e no Diario Oficial de Galicia no que se incluirá unha relación cos datos catastrais das 

parcelas afectadas. O prazo para o cumprimento computarase desde a publicación do 

anuncio no Boletín Oficial del Estado. 
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5. Transcorridos os prazos sinalados neste artigo sen que a persoa responsable retire as 

especies arbóreas, a administración pública competente poderá proceder á execución 

subsidiaria, sen prexuízo da repercusión dos custos á persoa responsable.  

Os custos que se repercutirán poderán liquidarse provisionalmente de maneira 

anticipada, mesmo na comunicación á que se refire o número 2, e realizarse a súa exacción 

desde o momento en que se verifique o incumprimento da obriga de retirada de especies 

nos prazos sinalados neste artigo, sen prexuízo da súa liquidación definitiva logo de 

rematados os traballos de execución subsidiaria.  

Para a liquidación dos custos correspondentes a cada parcela a Administración terá en 

conta a cantidade resultante de aplicar a parte proporcional á cabida da parcela do 

importe do correspondente contrato, encomenda ou custo dos traballos realizados na 

zona de actuación.  

Cando a identidade da persoa responsable non sexa coñecida no momento de 

proceder á execución subsidiaria, a repercusión dos custos adiarase ao momento en que, 

de ser o caso, chegue a ser coñecida, sempre que non prescribisen os correspondentes 

dereitos de cobramento a favor da Facenda pública. 

Se a execución subsidiaria inclúe a retirada de especies arbóreas, darase traslado da 

resolución na que se acorde a dita execución subsidiaria ao órgano competente para a 

incoación do correspondente procedemento sancionador, o cal deberá proceder de 

inmediato á adopción do acordo de incoación do expediente sancionador e da medida 

cautelar de comiso das indicadas especies. O destino das especies obxecto de comiso será 

o seu alleamento, o cal será efectuado, nos termos previstos no artigo 22 ter da Lei 3/2007, 

do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia, pola 

administración que realizase a execución subsidiaria. 

No caso de venda das especies obxecto de comiso, os importes obtidos deberán 

aplicarse, por parte da administración que realice tales vendas, a sufragar os gastos 

derivados das execucións subsidiarias da súa respectiva competencia. 

Nos casos en que, por razóns técnicas debidamente motivadas, resulte inviable que a 

Administración local poida realizar a execución subsidiaria, poderanse arbitrar medios de 

colaboración entre a Administración local e a autonómica para posibilitar a execución 

subsidiaria. Os instrumentos de colaboración determinarán nestes casos a administración 

actuante e o destino dos fondos que, de ser o caso, se perciban da venda das especies 

arbóreas. 

6. Nos supostos de execución subsidiaria, a persoa responsable está obrigada a 

facilitarlles os accesos necesarios aos suxeitos que acometan os traballos de retirada de 

especies. En todo caso, a Administración e os seus axentes e colaboradores poderán 

acceder aos montes, terreos forestais e outros terreos incluídos nas faixas de xestión da 

biomasa para realizar os traballos necesarios de retirada de especies arbóreas, sen que 

sexa preciso o consentimento do seu titular, salvo naqueles supostos excepcionais en que 

o acceso afecte, dentro da parcela, espazos físicos susceptibles de merecer a cualificación 

de domicilio  para os efectos do artigo 18.2 da Constitución, caso en que deberá pedirse a 

correspondente autorización xudicial para a entrada neles se non se conta coa 

autorización do seu titular. 
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7. O incumprimento das obrigas a que se refire este artigo por parte da persoa 

propietaria do terreo implicará o incumprimento da función social da propiedade e será 

causa de expropiación forzosa por interese social, no caso de que os custos acumulados da 

execución subsidiaria dos traballos de retirada de arborado que a administración actuante 

asumise con cargo ao seu orzamento, e non lles poidan repercutir a aquela por 

descoñecerse a súa identidade, superen o valor catastral da parcela. A entidade xestora do 

Banco de Terras de Galicia ou a administración que asumise eses custos con cargo ao seu 

orzamento terá a condición de beneficiaria da expropiación forzosa e compensará, no 

momento do aboamento do prezo xusto expropiatorio, as cantidades debidas pola persoa 

propietaria por este concepto, sempre que non teñan prescrito os correspondentes 

dereitos de cobramento a favor da Facenda pública. No suposto de que a beneficiaria da 

expropiación for a Administración local, poderá ceder eses terreos ao Banco de Terras de 

Galicia.» 

Tres. Modifícase a letra a) do número 2 do artigo 70, que queda coa seguinte redacción: 

«a) Vincularse a unha agrupación con personalidade xurídica para a xestión conxunta 

dos seus terreos, que se acreditará mediante a integración das persoas titulares nas 

correspondentes sociedades de fomento forestal ou similares, ben mediante a achega de 

títulos de propiedade dos terreos ou de dereitos de aproveitamento sobre eles.» 

Catro. Modifícase o número 1 do artigo 80, que queda redactado como segue: 

«1. Os instrumentos de ordenación ou de xestión forestal elaboraranse por instancia do 

propietario ou do titular de dereitos de uso e desfrute sobre o monte, ou da entidade que 

teña a responsabilidade da súa xestión, e contarán coa conformidade expresa do 

propietario ou do titular dos dereitos sobre o monte. En caso de existencia de comunidade 

ou cotitularidade sobre o monte, esta conformidade entenderase outorgada pola maioría 

necesaria que, conforme as normas que resulten de aplicación á comunidade de que se 

trate, requiran os actos e negocios de administración ordinaria.» 

Cinco. Modifícase o número 3 do artigo 80, que queda redactado como segue: 

«3. Con carácter xeral, os instrumentos de ordenación ou de xestión forestal serán 

específicos para cada monte, aínda que, logo de xustificación, poderán ser redactados 

conxuntamente para grupos de montes que sexan propiedade da mesma persoa, física ou 

xurídica, ou entidade e presenten características semellantes. En todo caso, o plan especial 

desagregarase no nivel de monte.» 

Seis. Modifícase o artigo 122, que queda redactado como segue: 

«Artigo 122. Sociedades de fomento forestal 

1. Para os efectos desta lei, serán consideradas como sociedades de fomento forestal 

aquelas agrupacións que asocian propietarios de predios forestais ou, de ser o caso, 

persoas titulares de dereitos de uso de parcelas susceptibles de aproveitamento forestal, 

que ceden estes dereitos á sociedade para a súa explotación e xestión forestal conxunta 

por un prazo non inferior a vinte anos ou que realizan as facultades propias do uso e 

ordenado aproveitamento das superficies forestais da súa propiedade. 



BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA X lexislatura. Número 226. 14 de decembro de 2017 

 

 
67696 

2. As sociedades de fomento forestal rexeranse polo texto refundido da Lei de 

sociedades de capital cando adopten as formas reguladas na indicada lei, ou, noutro caso, 

pola lexislación mercantil ou civil aplicable. 

3. Mediante desenvolvemento regulamentario determinaranse os requisitos adicionais 

que deberán cumprir estas sociedades, o seu obxecto e finalidade e outras 

particularidades do seu réxime xurídico.» 

Seis bis. Engádese un novo artigo 122 bis, que queda redactado  como segue:  

«Artigo 122 bis. Interese xeral das agrupacións de propietarios en xestión conxunta 

 1. Declárase de interese xeral a xestión forestal conxunta e sustentable das 

agrupacións de propietarios ou titulares do dereito de uso de terreos forestais para a súa 

explotación conxunta co fin de impedir o abandono de parcelas forestais, especialmente 

cando concorra algún dos seguintes supostos: 

a) Cando a situación da parcela impida ou dificulte a realización de infraestruturas de 

xestión ou defensa forestal, tales como devasas, pistas, puntos de auga, parques de 

madeira, cercados gandeiros, entre outras, que se estimen necesarias no correspondente 

instrumento de ordenación forestal da sociedade de fomento forestal aprobado pola 

Administración. 

b) Cando a situación da parcela impida ou dificulte unha adecuada ordenación da 

superficie de xestión conxunta. 

c) Cando as parcelas constitúan un risco de incendio forestal ou de transmisión de 

enfermidades ou pragas fitosanitarias pola súa situación de abandono. 

2. Cando se dean os supostos previstos no número anterior, as persoas titulares da 

propiedade ou dereito de uso das parcelas terán a opción de integrarse voluntariamente 

nas sociedades de fomento forestal ou de poñer as ditas parcelas á disposición do Banco 

de Terras de Galicia, para que este ceda o seu uso á sociedade, en condicións que 

permitan unha explotación e xestión forestal conxunta e sustentable por parte desta. 

 3. No caso de que non se opte por algunha das alternativas indicadas, poderase 

proceder, nos supostos indicados expresamente no número 1, á expropiación forzosa, por 

incumprimento da súa función social, da propiedade ou dos dereitos de uso daquelas 

parcelas de cabida inferior a unha hectárea, susceptibles de explotación forestal, por 

impedir ou dificultar a explotación e xestión forestal. A beneficiaria da expropiación 

forzosa será a sociedade de fomento forestal correspondente. 

4. A expropiación dos dereitos de uso será, como máximo, polo tempo que dure a 

cesión voluntaria á sociedade de fomento forestal do resto dos terreos de acordo cos seus 

estatutos.» 

Sete. Modifícase a letra a) do número 2 do artigo 129, que queda redactada como 

segue: 

«a) As infraccións tipificadas nas letras a), d), e).1, e).4, i).4 e i).5 do artigo 128 desta lei.» 

Sete bis. Engádese un novo número 4 ao artigo 136, coa seguinte redacción: 
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«4. O órgano competente para resolver impoñerá acumulativamente, de ser o caso, a 

sanción accesoria de comiso definitivo da madeira correspondente ás especies arbóreas 

retiradas pola Administración no caso das execucións subsidiarias realizadas consonte o 

establecido no artigo 67 bis e 68 bis desta lei. Se a madeira se tiver vendido de acordo co 

disposto nos ditos preceptos, o comiso referirase ao produto obtido pola súa venda, ao cal 

se lle deberá dar o destino previsto nesta lei.» 

Sete ter. Modifícanse as letras h) e i) do anexo II da Lei 7/2012, do 28 de xuño, de 

montes de Galicia, que quedan redactadas como segue: 

h) Con edificacións, 

vivendas illadas, 

urbanizacións, depósitos 

de lixo, parques e 

instalacións industriais 

situadas a menos de 400 

metros do monte e fóra 

de solo urbano e de 

núcleo rural 

i) Con solo urbano, solo 

de núcleo rural e solo 

urbanizable 

15 metros cando se 

empreguen as especies 

de frondosas do anexo 1, 

e 50 metros no resto de 

especies 

Artigo 18. Modificación da Lei 4/2015, do 17 de xuño, de mellora da estrutura territorial agraria 

de Galicia 

A Lei 4/2015, do 17 de xuño, de mellora da estrutura territorial agraria de Galicia, queda 

modificada como segue: 

Un. O número 2 do artigo 14 queda coa seguinte redacción: 

«2. O comité técnico asesor estará presidido pola persoa titular da delegación territorial 

da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia competente por razón de 

localización da zona, ou persoa que a represente, e estará formado, como membros natos, 

pola persoa titular da xefatura territorial da consellaría competente en materia de medio 

rural da provincia correspondente e por unha persoa representante por cada un dos 

departamentos e entidades competentes en materia de: 

a) Desenvolvemento rural. 

b) Xestión do Banco de Terras. 

c) Produción agropecuaria. 

d) Montes. 

e) Conservación da natureza. 

f) Xestión de augas. 

g) Urbanismo. 

h) Patrimonio cultural. 
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i) Organizacións profesionais agrarias. 

j) Administración local. 

Así mesmo, e por razón das súas competencias, será citada, con voz e sen voto, ás 

reunións do comité técnico asesor unha persoa representante de cada un dos seguintes 

departamentos e entidades: 

a) Estradas da Comunidade Autónoma de Galicia. 

b) Estradas do Estado. 

c) Xestión da calidade agroalimentaria, denominacións de orixe protexidas e indicacións 

xeográficas protexidas. 

d) Infraestruturas enerxéticas e minas. 

e) Xerencia territorial do catastro. 

f) Deputación provincial. 

g) Calquera outro departamento, organización ambiental, monte veciñal en man común 

ou asociación en defensa do patrimonio e aqueloutras entidades ou persoas que por razón 

da materia teñan incidencia na actuación de mellora da estrutura agraria que se leve a 

cabo. 

Exercerá a secretaría unha persoa funcionaria da xefatura territorial da consellaría 

competente en materia de desenvolvemento rural da provincia correspondente que estea 

en posesión de licenciatura ou grao en Dereito.» 

Dous. O primeiro parágrafo do número 2 do artigo 37 queda redactado da seguinte 

maneira: 

«Dentro dos dous meses seguintes á data establecida pola dirección xeral competente 

por razón da materia para a posta á disposición dos predios de substitución ás persoas 

titulares adxudicatarias para que tomen posesión deles, poderase reclamar, xuntando 

unha medición pericial asinada por persoa técnica competente, sobre diferenzas de 

superficie superiores a unha marxe de tolerancia variable entre a medición in situ do predio 

de substitución sobre o que se reclame e a que conste no boletín de atribucións dos novos 

predios. A posta á disposición dos predios de substitución será notificada ás persoas 

titulares adxudicatarias, e desde ese momento estas poderán, en todo caso, acceder aos 

ditos predios para proceder á comprobación pericial da superficie asignada.» 

Tres. Engádese un número 3 ao artigo 45, que queda redactado como segue: 

«3. No caso de reestruturación de predios de natureza forestal a iniciativa tamén lles 

corresponderá ás sociedades de fomento forestal que acrediten ter a titularidade 

dominical dunha superficie ou dunha cota de copropiedade sobre o conxunto da superficie 

que pretende reestruturarse non inferior ao 70 % desta.» 

Catro. Modifícase o número 1 do artigo 47, que queda redactado como segue: 

«1. As iniciativas de reestruturación de predios de natureza forestal e con destino a 

aproveitamentos forestais deberán definir a delimitación cartográfica do perímetro de 

reestruturación e as áreas excluídas do proceso, ademais de acreditar na solicitude que a 
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agrupación está constituída por un mínimo de tres titulares e o dominio das terras 

correspondentes a cada partícipe da agrupación. En todo caso, deberán cumprir cos 

seguintes requisitos: 

a) A superficie mínima obxecto de reestruturación será de 15 hectáreas, formada por un 

ou varios subperímetros dentro da zona de reestruturación parcelaria. 

b) A superficie constituída polos enclaves das persoas titulares alleas á agrupación non 

poderá superar o 30 % do conxunto das terras que serán obxecto de reestruturación. 

c) A xestión e o aproveitamento en común das parcelas de forma sustentable e viable.» 

Cinco. O número 3 do artigo 85 queda coa seguinte redacción: 

«3. A xunta de zona constituirase nun prazo non superior aos tres meses contados 

desde o día seguinte ao da publicación do decreto da zona e quedará disolta unha vez 

rematadas as funcións inherentes ao plan de actuación intensiva.» 

CAPÍTULO VII  

Política social 

Artigo 19. Modificación da Lei 13/2008, do 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia 

Introdúcese na Lei 13/2008, do 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia, un novo 

artigo 64 bis co seguinte texto: 

 «Artigo 64 bis. Promoción da colaboración interadministrativa para a creación, a xestión e 

o mantemento dos servizos sociais 

1. De acordo co establecido no artigo anterior, a Administración xeral da Comunidade 

Autónoma promoverá a formalización de convenios administrativos de colaboración entre 

ela ou as entidades instrumentais do sector público autonómico e as entidades locais para 

a creación, a xestión e o mantemento de servizos sociais, en especial no que respecta aos 

servizos comunitarios específicos, co fin de asegurar a calidade e unha cobertura 

equilibrada dos servizos sociais en todo o territorio, así como os criterios de economía, 

eficiencia e eficacia na xestión e o uso racional dos recursos públicos, con independencia 

da concreta administración titular dos centros. 

2. Os convenios a que se refire o número anterior poderán ter por obxecto, en 

particular, a cesión de bens ás entidades locais con destino á prestación por parte destas 

últimas de servizos sociais mediante centros de día e residencias, ou o cofinanciamento de 

centros de día e residencias nas condicións que neles se establezan. Os convenios 

recollerán os termos da dispoñibilidade ou achega de medios humanos, técnicos ou 

financeiros e, se é o caso, das instalacións dos centros que en cada caso procedan para 

cumprir cos principios establecidos nesta disposición. 

3. Conforme o establecido na lexislación de réxime local e na Lei 5/2014, do 27 de maio, 

de medidas urxentes derivadas da entrada en vigor da Lei 27/2013, do 27 de decembro, de 

racionalización e sustentabilidade da Administración local, as 

competencias  que  corresponden  aos  concellos  en  materia  de  creación,  xestión  e  ma

ntemento dos servizos sociais comunitarios en virtude do disposto no artigo 60 desta lei 

teñen o carácter de competencias propias atribuídas pola lexislación autonómica, polo que 

para o exercicio de tales competencias por parte dos concellos non serán exixibles os 
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informes que prevé o artigo 3 da Lei 5/2014, do 27 de maio, para o caso de exercicio de 

competencias distintas das propias e das atribuídas por delegación.» 

Artigo 20. Modificación da Lei 10/2011, do 28 de novembro, de acción voluntaria  

Modifícase a letra b) do número 1 do artigo 37 da Lei 10/2011, do 28 de novembro, de 

acción voluntaria, que queda redactada como segue: 

«b) Vicepresidencia primeira: este cargo recaerá na persoa titular dunha subdirección 

xeral ou xefatura de servizo con funcións en materia de voluntariado designada pola 

persoa titular da dirección xeral competente neste ámbito.» 

Artigo 21. Modificación da Lei 6/2012, do 19 de xuño, de xuventude de Galicia 

A Lei 6/2012, do 19 de xuño, de xuventude de Galicia, queda modificada nos seguintes 

termos: 

Un. Engádese un número 3 ao artigo 2 coa seguinte redacción: 

«3. Sen prexuízo do establecido nos números anteriores, esta lei será tamén aplicable a 

persoas que non teñan a consideración de novas, en función da natureza e os obxectivos 

dos programas e actuacións obxecto de regulación.» 

Dous. Engádese un novo artigo 10 bis coa seguinte redacción: 

«Artigo 10 bis. Xuventude e medio ambiente 

A Xunta de Galicia impulsará a educación e a sensibilización da xuventude na protección 

e uso responsable do medio natural, co fin de acadar unha utilización sustentable dos 

recursos naturais, o fomento da solidariedade interxeracional e o compromiso dos mozos 

e mozas co medio ambiente.» 

Tres. Modifícase o número 2 do artigo 18, que queda redactado como segue: 

«2. Son servizos prestados á xuventude, entre outros, os seguintes: 

a) A información xuvenil. 

b) A formación das persoas educadoras no tempo libre infantil e xuvenil. 

c) As actividades de educación no tempo libre infantil e xuvenil. 

d) As instalacións xuvenís. 

e) Os carnés de servizos á xuventude.» 

Catro. Modifícase o título do capítulo II do título II, que pasa a ser o seguinte: «Da 

información xuvenil». 

Cinco. Engádese unha letra e) no número 2 do artigo 20 coa seguinte redacción: 

«e) Os correspondentes xuvenís.» 

Seis. Modifícase o título do capítulo III do título II, que pasa a denominarse: «Da 

formación das persoas educadoras no tempo libre infantil e xuvenil». 

Sete. Modifícase o artigo 23, que queda redactado como segue: 
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«Artigo 23. Da formación das persoas educadoras no tempo libre infantil e xuvenil a través 

da educación non formal 

O órgano de dirección competente en materia de xuventude promoverá e coordinará as 

actividades de formación das persoas educadoras no tempo libre infantil e xuvenil no 

ámbito da educación non formal, a través da Escola Galega de Xuventude e da Rede de 

escolas de educación no tempo libre de Galicia.» 

Oito. Modifícase o artigo 24, que queda coa seguinte redacción: 

«Artigo 24. Escolas de educación no tempo libre 

1. As escolas de educación no tempo libre constitúen centros de formación, 

perfeccionamento e especialización nas actividades e técnicas orientadas á promoción e 

axeitada utilización do ocio e do tempo libre. 

2. As persoas físicas ou xurídicas que queiran iniciar a prestación de servizos en escolas 

de educación no tempo libre deberán presentar a correspondente declaración responsable 

ante o órgano de dirección competente en materia de xuventude, nos termos que 

regulamentariamente se establezan. 

Así mesmo, os requisitos para poder realizar a actividade de formación da persoa nos 

ámbitos do ocio e do tempo libre estableceranse regulamentariamente. 

En todo caso, as persoas interesadas dispoñerán na páxina web da consellaría 

competente en materia de xuventude de toda a información necesaria, a través dun 

portelo único onde poidan realizar todos os trámites necesarios para levar a cabo a 

prestación destes servizos. 

3. Presentada a declaración responsable, as escolas pasarán a integrar a Rede de 

escolas de educación no tempo libre de Galicia, mediante a inscrición no rexistro regulado 

nesta lei, e seralles aplicable o establecido nesta lei e na súa normativa de 

desenvolvemento. 

4. As escolas de educación no tempo libre, integradas na Rede de escolas de educación 

no tempo libre de Galicia, impartirán as seguintes modalidades de ensino: 

a) Cursos de primeiro nivel, cuxa titulación se corresponde coa de monitores ou 

monitoras de actividades de educación no tempo libre infantil e xuvenil. 

b) Cursos de segundo nivel, cuxa titulación se corresponde coa de director ou directora 

de actividades de educación no tempo libre infantil e xuvenil e director ou directora de 

campos de traballo. 

Así mesmo, poderán impartir calquera outra formación correspondente ao seu ámbito 

de actuación no eido da xuventude, nos termos que se establezan regulamentariamente. 

5. O órgano de dirección competente en materia de xuventude procederá á expedición 

dos correspondentes títulos, baixo os principios e requisitos contidos na normativa que, en 

desenvolvemento da lei, lle resulte aplicable. 

6. Non precisarán de homologación as titulacións de educación de tempo libre análogas 

expedidas polos organismos responsables en materia de xuventude das distintas 

comunidades autónomas.» 
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Nove. Modifícase o título do capítulo IV do título II, que pasa a denominarse: «Das 

actividades de educación no tempo libre infantil e xuvenil». 

Dez. Modifícase o artigo 25, que queda redactado como segue: 

«Artigo 25. Definición e tipoloxía 

1. Para os efectos desta lei, as actividades de educación no tempo libre infantil e xuvenil 

son as promovidas por persoas físicas, asociacións, entidades ou empresas públicas e 

privadas que contribúan ao desenvolvemento integral da infancia e da mocidade mediante 

a execución dun proxecto cunha metodoloxía educativa non formal dun xeito lúdico-

recreativo e formativo. 

2. Para os efectos desta lei, as actividades de educación no tempo libre infantil e xuvenil 

comprenderán: 

a) As acampadas. 

b) As marchas voantes ou rutas. 

c) Os campamentos. 

d) Os campos de traballo. 

e) Outras actividades de educación no tempo libre infantil e xuvenil que 

regulamentariamente se considere que deban someterse a esta lei. 

Estas actividades serán obxecto de desenvolvemento regulamentario.» 

Once. Modifícase o artigo 26, que queda redactado como segue: 

«Artigo 26. Requisitos 

1. O desenvolvemento de actividades de educación no tempo libre infantil e xuvenil 

requirirá: 

a) A presentación previa dunha declaración responsable, nos supostos e termos 

previstos regulamentariamente. 

b) Dispoñer dun seguro de responsabilidade civil. As características do seguro serán 

desenvolvidas regulamentariamente. 

c) Estar a cargo de persoas con titulación suficiente, nos termos previstos 

regulamentariamente. 

2. Cando participen menores de idade nas actividades, requirirase que conten cunha 

autorización por escrito da persoa ou das persoas que exerzan a súa patria potestade ou 

tutela.» 

Doce. Modifícase o número 1 do artigo 27, que queda coa seguinte redacción: 

«1. Para os efectos desta lei, considéranse instalacións xuvenís as que, pertencendo á 

Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, ás administracións locais e a 

entidades privadas, se encontren principalmente ao servizo da mocidade, facilitando a súa 

convivencia, aloxamento, formación e participación en actividades dirixidas ás persoas 

novas. 
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A prestación de servizos á xuventude nos supostos de instalacións xuvenís e 

modificacións substanciais destas requirirá a formulación de declaración responsable de 

inicio de actividade ante o órgano de dirección competente en materia de xuventude.» 

CAPÍTULO VIII 

 Economía, emprego e industria 

Artigo 22. Modificación da Lei 5/2004, do 8 de xullo, de cámaras oficiais de comercio, industria 

e navegación de Galicia 

A Lei 5/2004, do 8 de xullo, de cámaras oficiais de comercio, industria e navegación de 

Galicia, queda modificada como segue: 

Un. Modifícase a letra c) do número 2 do artigo 14, que queda redactada como segue: 

«c) Representantes das empresas de maior achega voluntaria na demarcación de cada 

cámara. Estes vogais serán elixidos de entre as empresas que realizasen achegas 

económicas voluntarias, efectivas e satisfeitas, que superen o limiar que determine o 

regulamento de réxime interior de cada cámara. O seu número representará un sexto do 

número total dos vogais do pleno. A xunta electoral proclamará electas as empresas que 

realicen as maiores achegas na demarcación, segundo a información facilitada pola 

secretaría xeral da cámara, no número de vogalías que se deben cubrir. No caso de existir 

empate entre estas a xunta electoral proclamará electa a empresa con maior antigüidade 

no censo da cámara e, de persistir o empate, resolverá mediante sorteo.» 

Dous. Modifícase o número 2 do artigo 15, que queda redactado como segue: 

«2. Conforme o procedemento previsto no regulamento de réxime interior, o pleno da 

cámara poderá delegar e revogar, sen prexuízo da súa comunicación ao órgano tutelar, o 

exercicio das súas atribucións no comité executivo, agás as atribucións previstas nas 

alíneas a), b), c), e), f), h), j) e n) do número un deste artigo. No caso de cámaras que conten 

con plenos compostos por un número de vogais inferior a 50, non poderán ser obxecto de 

delegación as atribucións enumeradas nas alíneas a), b), c), e), f), g), h), i), j), k) e n) do 

número un deste artigo.  

As delegacións en materia de xestión financeira decaerán automaticamente coa 

aprobación de cada orzamento anual. En calquera caso, as delegacións conferidas polo 

pleno non poderán exceder do seu período de mandato, e extinguiranse automaticamente 

no momento en que se renove o pleno da cámara.» 

Tres. (Sen contido) 

Catro. (Sen contido) 

Cinco. Suprímese a disposición derradeira primeira. 

Artigo 23. Modificación da Lei 14/2007, do 30 de outubro, pola que se crea e regula o Instituto 

Galego de Seguridade e Saúde Laboral 

Modifícase o segundo parágrafo da disposición transitoria segunda da Lei 14/2007, do 

30 de outubro, pola que se crea e regula o Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral, 

que queda coa seguinte redacción: 
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«Os comités provinciais regulados no Decreto 200/2004, do 29 de xullo, polo que se crea 

o Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral e se regula o Consello Galego de 

Seguridade e Saúde Laboral, continuarán existindo ata o que dispoña para o efecto un 

decreto do Consello da Xunta, por proposta da consellaría con competencias en materia de 

traballo.» 

Artigo 24. Modificación da Lei 13/2010, do 17 de decembro, do comercio interior de Galicia 

Un. Modifícase o número 2 do artigo 18 da Lei 13/2010, do 17 de decembro, do 

comercio interior de Galicia, que queda coa seguinte redacción: 

«2. As funcións indicadas no número anterior serán exercidas polo Consello a través do 

Comité Executivo de Comercio Interior e Exterior, con excepción da función prevista na 

letra c), para o exercicio da cal se constituirá unha comisión consultiva, da que formarán 

parte, ademais da persoa que ocupe a presidencia do Comité Executivo de Comercio 

Interior e Exterior, os seguintes membros do Consello: 

a) A persoa representante da Federación Galega de Municipios e Provincias. 

b) A persoa representante do Consello Galego de Consumidores e Usuarios. 

Completarase a composición da Comisión Consultiva cos seguintes membros 

designados pola persoa que exerza a presidencia do Consello Galego de Economía e 

Competitividade, por proposta da consellaría de procedencia: 

a) Dúas persoas representantes da consellaría competente en materia de comercio. 

b) Dúas persoas representantes da consellaría competente en materia de urbanismo, 

ordenación do territorio e medio ambiente. 

c) Unha persoa representante da consellaría competente en materia de infraestruturas. 

 A secretaría da Comisión Consultiva corresponderá a unha persoa funcionaria da 

dirección xeral competente en materia de comercio, que actuará como tal con voz e sen 

voto.» 

Dous. Engádese un número 2 ao artigo 75, que queda redactado como segue: 

«2. Por razóns de protección do patrimonio cultural, nas rutas dos Camiños de Santiago 

a venda ambulante só poderá desenvolverse nos tramos urbanos da traza dos devanditos 

Camiños ou no marco das tipoloxías previstas nas letras a), b) e d) do artigo 71 da presente 

lei nos tramos non urbanos, debéndose respectar en todo caso o establecido na Lei 

5/2016, do 4 de maio, do patrimonio cultural de Galicia.» 

Tres. O primeiro parágrafo do artigo 75 numérase como 1. 

Artigo 25. Modificación da Lei 2/2012, do 28 de marzo, galega de protección xeral das persoas 

consumidoras e usuarias 

A Lei 2/2012, do 28 de marzo, galega de protección xeral das persoas consumidoras e 

usuarias, queda modificada como segue: 

Un. Modifícanse os números 1 e 2 do artigo 92, que quedan redactados como segue: 

«1. As sancións pecuniarias só poderán ser obxecto de redución nos seguintes casos: 
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a) Cunha redución dun setenta por cento nos supostos de conformidade co contido do 

acordo de iniciación do expediente sancionador, sempre que este non se inicie como 

consecuencia de denuncia ou reclamación dunha persoa prexudicada e se xustifique ter 

rectificado as circunstancias da infracción cometida. 

O importe resultante da devandita redución nunca poderá, en ningún caso e baixo 

ningunha circunstancia, ser inferior ao límite mínimo establecido no artigo 86 para as 

sancións previstas nel segundo a gravidade da infracción imputada, isto é, para as 

infraccións leves 150 €, para as infraccións graves 3.001 € e para as infraccións moi graves 

15.001 €. 

Para poder acollerse á devandita redución, deberá manifestarse a dita conformidade e 

xustificarse o ingreso da sanción coa dedución ou solicitar o fraccionamento dela no prazo 

de alegacións ao acordo de iniciación do expediente sancionador. En todo caso, tanto o 

ingreso da sanción coa dedución como a solicitude de fraccionamento dela no prazo 

indicado, supoñerá a conformidade co contido do acordo de iniciación. O cumprimento 

dos requisitos anteriores para acollerse á redución poñerá fin ao procedemento. 

b) No límite mínimo para a sanción prevista para a infracción imputada nos supostos de 

conformidade co contido do acordo de iniciación de expediente sancionador, sempre que 

se procedese a satisfacer aos consumidores prexudicados pola infracción e se xustifique 

ter rectificado as circunstancias da infracción cometida. 

Neste suposto deberá manifestarse a dita conformidade, xustificarse a satisfacción aos 

prexudicados pola infracción e o ingreso da sanción coa dedución ou solicitar o 

fraccionamento dela, no prazo dun mes desde a notificación do acordo. En todo caso, tanto 

o ingreso da sanción coa dedución como a solicitude de fraccionamento dela no prazo 

indicado supoñerá a conformidade co contido do acordo de iniciación. O cumprimento dos 

requisitos anteriores para acollerse á redución poñerá fin ao procedemento. 

c) Cunha redución dun vinte e cinco por cento nos supostos de conformidade coa 

resolución sancionadora, caso en que deberá manifestarse a dita conformidade e 

xustificarse o ingreso da sanción coa redución ou solicitar o fraccionamento dela no prazo 

dun mes desde a notificación da resolución. O ingreso da sanción coa dedución no prazo 

indicado supoñerá a conformidade coa resolución sancionadora. O importe resultante 

desta redución non poderá ser, en ningún caso e baixo ningunha circunstancia, inferior ao 

límite mínimo establecido no artigo 86 para as sancións previstas nel segundo a gravidade 

da infracción imputada, isto é, para as infraccións leves 150 €, para as infraccións graves 

3.001 € e para as infraccións moi graves 15.001 €. 

2. A interposición de recursos administrativos ou ante a xurisdición contencioso-

administrativa supoñerá a perda das reducións determinadas no número anterior.» 

Dous. Engádese unha disposición adicional sétima coa seguinte redacción: 

«Disposición adicional sétima. Servizos de información e atención das empresas 

1. De acordo coa sentenza do 2 de marzo de 2017 do Tribunal de Xustiza da Unión 

Europea relativa á interpretación do artigo 21 da Directiva 2011/83/UE do Parlamento 

Europeo e do Consello, do 25 de outubro de 2011, sobre os dereitos dos consumidores, 

pola que se modifican a Directiva 93/13/CEE do Consello e a Directiva 1999/44/CE do 
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Parlamento Europeo e do Consello e se derrogan a Directiva 85/577/CEE do Consello e a 

Directiva 97/7/CE do Parlamento Europeo e do Consello, asunto C568/15, cando o servizo 

de información e atención ao cliente que as empresas poñen á disposición dos 

consumidores se proporcione telefonicamente a través dunha liña fixa, deberá prestarse a 

través dunha liña con rango de numeración xeográfica ou, no suposto dunha liña móbil, 

deberá prestarse a través dunha liña con rango de numeración para servizos de 

comunicacións móbil estándar. 

O establecido no parágrafo anterior non impedirá que o servizo de información e 

atención se poida realizar a través doutros rangos de numeración. Nestes casos deberá 

garantirse para os consumidores que a utilización destes rangos de numeración sexa 

totalmente gratuíta ou non supoña un custo superior ao dunha liña con rango de 

numeración xeográfica ou con rango de numeración para servizos de comunicacións móbil 

estándar, segundo os casos. Correspóndelle á empresa a proba, tanto de forma xenérica 

para os rangos de numeración aplicados, como para cada chamada recibida concreta, de 

que a numeración aplicada non supón un custo superior ao dunha liña con rango de 

numeración xeográfica ou dunha liña con rango de numeración para servizos de 

comunicacións móbil, segundo os casos. No caso de falta de proba por parte da empresa 

deste dato, presumirase que o custo é superior para os efectos previstos no número 

seguinte deste artigo. 

2. O incumprimento do establecido no número anterior suporá a comisión da infracción 

prevista no artigo 82.5 desta lei. 

3. O establecido nos números anteriores non será de aplicación cando unha norma 

exixa que o número de teléfono sexa gratuíto, caso en que será aplicable a dita norma e 

non poderá supoñer ningún custo para o consumidor por ningún concepto.» 

Artigo 26. Fundacións de carácter feiral de Galicia 

Nas fundacións de carácter feiral nas que concorra algunha das circunstancias previstas 

no número 1 do artigo 113 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e 

funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, e nas 

que, no entanto, non se cumpra o disposto no número 3 do mesmo precepto legal, os 

membros dos respectivos padroados designados pola Administración autonómica e/ou 

entidades do sector público autonómico promoverán que se adapte a composición dos 

ditos padroados de xeito que a designación da maioría dos membros corresponda á 

Administración pública autonómica. A correspondente modificación estatutaria, de 

realizarse, deberá axustarse ao previsto no artigo 114 da citada Lei 16/2010, do 17 de 

decembro.  

CAPÍTULO IX  

Educación 

Artigo 27. Modificación da Lei 6/2013, do 13 de xuño, do Sistema universitario de Galicia 

Introdúcese un novo artigo 116 na Lei 6/2013, do 13 de xuño, do Sistema universitario 

de Galicia, co seguinte texto: 

«Artigo 116. Convenios celebrados ao abeiro dos plans galegos de financiamento 

universitario 
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 Atendido  o  marco  temporal  dos  plans  galegos  de  financiamento  universitario,  os  

convenios que se celebren ao abeiro deles poderán ter un prazo de vixencia superior aos 

catro anos, co fin de que o dito prazo de vixencia se axuste ao período de duración de tales 

plans.» 

CAPÍTULO X 

Mobilidade 

Artigo 28. Modificación da Lei 4/2013, do 30 de maio, de transporte público de persoas en 

vehículos de turismo de Galicia 

 A Lei 4/2013, do 30 de maio, de transporte público de persoas en vehículos de turismo 

de Galicia, queda modificada como segue: 

Un. Modifícase o número 2 do artigo 53, que queda coa seguinte redacción: 

«2. As persoas titulares de autorizacións administrativas para o exercicio da actividade 

de arrendamento de vehículos con condutor domiciliadas en Galicia estarán obrigadas a 

colocar en todos os vehículos adscritos á dita autorización un distintivo identificativo desta 

actividade, consonte as condicións de deseño, emisión, uso e validez temporal que 

aprobará a consellaría competente en materia de transportes. 

En todo caso, o dito distintivo consistirá nun autoadhesivo vinilo que se deberá colocar 

na parte dianteira e traseira do vehículo, e será emitido aos titulares dos correspondentes 

títulos habilitantes polos órganos administrativos competentes para o outorgamento ou 

visado periódico das correspondentes autorizacións administrativas habilitantes. 

Os vehículos non poderán levar ningunha publicidade nin signos externos 

identificativos, agás a placa relativa á súa condición de servizo público e o distintivo 

regulado neste artigo.» 

Dous. Modifícase a letra j) do artigo 61, que queda co seguinte contido: 

«j) Non dispoñer, no caso de autorizacións de arrendamento de vehículos con condutor, 

do número mínimo de vehículos, ou carecer das características exixibles a estes, entre as 

que se inclúe a utilización do distintivo e a placa de servizo público regulados no número 2 

do artigo 53.» 

Tres. Incorpórase unha disposición transitoria décimo segunda coa seguinte redacción: 

«Disposición transitoria décimo segunda. Exixencia da dispoñibilidade dun distintivo da 

actividade de arrendamento de vehículos con condutor 

A exixencia da disposición dun distintivo identificativo da actividade de arrendamento 

de vehículos con condutor establecida no número 2 do artigo 53 será exixible para o 

conxunto de titulares de títulos habilitantes domiciliados en Galicia ao mes da publicación 

da orde da consellaría competente en materia de transportes pola que se establezan as 

súas condicións de deseño, emisión e uso, agás que na dita orde se fixe motivadamente un 

prazo superior, que en ningún caso poderá ser superior ao de seis meses.» 

Disposición transitoria primeira. Aplicación da nova duración do permiso por parto, do 

permiso por adopción ou acollemento e do permiso do outro proxenitor por nacemento, 

acollemento ou adopción dun fillo ao persoal funcionario que estea gozando de tales permisos 
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A nova duración do permiso por parto, do permiso por adopción ou acollemento e do 

permiso do outro proxenitor por nacemento, acollemento ou adopción dun fillo será de 

aplicación a aquel persoal funcionario que estea gozando de tales permisos no momento 

da entrada en vigor desta lei. 

Disposición transitoria segunda. Réxime de transmisión de oficinas de farmacia 

1. O réxime de transmisión previsto na nova redacción do número 2 do artigo 23 da Lei 

5/1999, do 21 de maio, de ordenación farmacéutica, será de aplicación ás novas oficinas de 

farmacia adxudicadas nos concursos públicos convocados con posterioridade á entrada en 

vigor desta lei. 

2. As oficinas de farmacia adxudicadas con anterioridade quedan sometidas ao réxime 

de transmisión que lles era aplicable antes da entrada en vigor desta lei. 

Disposición transitoria terceira. Exixibilidade das novas obrigas introducidas na Lei 3/2007, do 

9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia, e no anexo II da Lei 

7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia, e repercusión dos gastos de extinción dos 

incendios forestais 

1. Serán inmediatamente exixibles desde a entrada en vigor desta lei as novas obrigas 

que a nova redacción dada por esta lei á Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa 

contra os incendios forestais de Galicia, impón ás persoas responsables e, en particular, as 

que derivan das seguintes disposicións: 

a) Letra c) do número 1 do artigo 21. 

b) Número 2 do artigo 21. 

c) Letra a) do número 2 do artigo 23. 

Malia o anterior, o incumprimento destas obrigas só será sancionable cando persista 

transcorridos tres meses desde a entrada en vigor desta lei, agás no caso de 

incumprimento das obrigas previstas no artigo 21.2 respecto de cámpings, gasolineiras e 

industrias nas que se viñesen desenvolvendo actividades perigosas, ao tratarse, neste 

último caso, dun incumprimento xa constitutivo de infracción ao abeiro da normativa 

modificada por esta lei. 

2. A repercusión dos gastos de extinción dos incendios forestais prevista na redacción 

dada por esta lei ao número 9 do artigo 48 da Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e 

defensa contra os incendios forestais de Galicia, só se poderá facer efectiva cando os 

incumprimentos ou circunstancias que a motivan persistan transcorridos tres meses desde 

a entrada en vigor desta lei. 

3. Establécese un prazo de tres meses desde a entrada en vigor desta lei para a 

adecuación das repoboacións forestais existentes á nova distancia prevista nas letras h) e i) 

do anexo II da Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia, respecto dos últimos 20 

metros dos 50 previstos para a retirada das especies distintas das frondosas do anexo 1. 

Disposición transitoria cuarta. Montes con consorcios ou convenios coa Administración 

1. Os consorcios ou convenios de repoboación coa Administración forestal existentes 

nos montes no momento da entrada en vigor desta lei serán obxecto de: 
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a) Cancelación de oficio nun prazo que rematará o 31 de decembro de 2021, nos casos 

seguintes: 

— Montes que non presenten saldo debedor na data de entrada en vigor desta lei ou en 

calquera momento dentro do prazo máximo estipulado. 

— Montes catalogados de dominio público que pasen a xestionarse de acordo co 

establecido no artigo 34 e seguintes da Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia. 

— Montes que non consigan os fins para os cales se subscribise o convenio ou o 

consorcio por causas relacionadas co estado legal, forestal, administrativo ou económico 

do monte. 

Considerarase que non se cumpriron estes fins, entre outras causas, cando o arborado 

existente ocupe unha superficie inferior ao 30 % da total do consorcio ou convenio, agás 

por afectación de incendios forestais posteriormente á data de entrada en vigor desta lei, 

polo que neste caso de afectación de incendios forestais a superficie arborada queimada 

se considerará como superficie arborada para os efectos do cómputo desta porcentaxe do 

30 %. 

Para efectos do cómputo dese 30 % non se contabilizará o arborado cunha idade 

inferior aos 5 anos. 

b) Finalización nun prazo que rematará o 31 de decembro de 2021, momento en que 

deberá asinarse un contrato temporal de xestión pública que substitúa o consorcio ou o 

convenio finalizado. No caso de non se formalizar o devandito contrato no prazo 

establecido, o titular do monte deberá aboar o saldo debedor do convenio ou consorcio 

finalizado á Comunidade Autónoma; para iso, poderá aboalo nun único pagamento ou a 

través dun plan de devolución plurianual. No caso de non se producir o aboamento total 

ou da cota anual disposta no devandito plan, procederase á súa anotación preventiva, en 

concepto de carga real, das cantidades debidas á Comunidade Autónoma de Galicia no 

correspondente rexistro da propiedade, e non poderán ter axudas ou beneficios de ningún 

tipo mentres non regularicen a súa situación nos termos previstos nesta lei. 

2. O novo contrato de xestión pública, se procede dun convenio ou dun consorcio 

finalizado, considerará, como primeira partida do anticipo reintegrable de novo contrato, a 

diferenza entre a suma das partidas de gastos sufragados pola Administración forestal e os 

ingresos do consorcio ou do conveni. A partir dese momento aplicará o réxime previsto 

para a contabilización. 

3. Sen prexuízo do anterior, considerarase liquidado o saldo debedor dos convenios ou 

consorcios que sexan obxecto de finalización ou de cancelación cando os seus titulares 

constitúan unha sociedade de fomento forestal ou pasen a formar parte dela. 

4. Para os efectos contables, as débedas dos consorcios realizados pola Administración 

forestal serán condonadas polo importe a que ascendía a devandita conta no momento da 

clasificación do monte como veciñal en man común. 

5. As cancelacións referidas no número 1 desta disposición transitoria publicaranse no 

Diario Oficial de Galicia e na páxina web da consellaría competente en materia de montes. 
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6. Nas cancelacións referidas no número 1 desta disposición transitoria, cando veñan 

motivadas por non se teren conseguido os fins para os cales se subscribiu o convenio ou o 

consorcio, e sempre que a causa non sexa atribuíble á persoa titular, considerarase que os 

predios se atopan libres de cargas, liquidándose o saldo debedor do convenio ou consorcio 

coa Comunidade Autónoma. 

7. Entenderanse extinguidos, sen máis trámite, os convenios e consorcios existentes en 

superficies que conten cun acordo de concentración parcelaria firme. No caso de que na 

protocolización da acta de reorganización da propiedade ou na inscrición dos títulos de 

concentración no rexistro da propiedade conste expresamente que os predios se atopan 

libres de cargas, o saldo debedor do convenio ou consorcio coa Comunidade Autónoma 

considerarase liquidado. 

8. Para o cálculo do saldo debedor do convenio ou consorcio non se terán en conta os 

investimentos e cargos realizados pola Administración forestal con anterioridade ao ano 

2005, sen que isto supoña, en ningún caso, a existencia dun saldo favorable ao titular do 

monte. 

Disposición transitoria quinta. Proceso electoral das cámaras oficiais de comercio, industria, 

servizos e navegación de Galicia  

As modificacións da Lei 5/2004, de 8 de xullo, de cámaras oficiais de comercio, industria 

e navegación de Galicia, introducidas nesta lei serán de aplicación ao actual proceso 

electoral aberto pola Orde EIC/710/2017, do 26 de xullo, pola que se declara aberto o 

proceso electoral para a renovación dos plenos das cámaras oficiais de comercio, industria, 

servizos e navegación de España, cuxa convocatoria de eleccións na Comunidade 

Autónoma de Galicia se publicará con posterioridade á entrada en vigor desta lei. 

Disposición derrogatoria única. Derrogación normativa 

1. Queda derrogado o Decreto 208/2005, do 14 de xullo, sobre xestión e integración 

ambiental de ocos ocasionados por antigas actividades, con excedentes de terras e rochas 

procedentes de grandes obras, a disposición transitoria novena da Lei 7/2012, do 28 de 

xuño, de montes de Galicia, e o número 2 do artigo 28 da Lei 6/2011, do 13 de outubro, de 

mobilidade de terras. 

2. Quedan derrogadas, así mesmo, as disposicións de igual ou inferior rango que se 

opoñan ao disposto na presente lei. 

Disposición derradeira primeira. Modificación do texto refundido da Lei de réxime financeiro e 

orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro 

Engádese un artigo 53 bis no texto refundido da Lei de réxime financeiro e 

orzamentario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, co 

seguinte contido: 

«Artigo 53 bis. Comparecencia dos titulares da presidencia das deputacións provinciais ante 

a comisión parlamentaria 

Sen prexuízo da competencia dos plenos das deputacións provinciais para a aprobación 

dos seus orzamentos en uso da súa autonomía constitucional e estatutariamente 

garantida, o Parlamento de Galicia tomará coñecemento deles desde a perspectiva dos 
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intereses xerais comunitarios directamente afectados. Para estes efectos, deberán 

comparecer ante a comisión parlamentaria competente, de acordo co Regulamento do 

Parlamento de Galicia, as persoas titulares da presidencia das deputacións.» 

Disposición derradeira segunda. Modificacións regulamentarias 

As previsións do Decreto 37/2014, do 27 de marzo, polo que se declaran zonas especiais 

de conservación os lugares de importancia comunitaria de Galicia e se aproba o Plan 

director da Rede Natura 2000 de Galicia que son obxecto de modificación pola presente lei 

poderán ser modificadas por norma do rango regulamentario correspondente á norma na 

que figuran. 

Disposición derradeira terceira. Refundición normativa en materia de prevención e defensa 

contra os incendios forestais  

1. Autorízase o Consello da Xunta para que, no prazo máximo dun ano desde a entrada 

en vigor desta lei, aprobe, por proposta da persoa titular da consellaría competente en 

materia de incendios, un decreto lexislativo no que refunda a normativa de rango legal 

vixente en materia de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia, 

constituída pola Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios 

forestais de Galicia, e as súas modificacións. 

2. A autorización a que se refire esta disposición inclúe a facultade de regularizar, 

aclarar e harmonizar os textos legais que teñan que refundirse. 

Disposición derradeira terceira bis. Habilitación para o desenvolvemento normativo 

Habilítase o Consello da Xunta para ditar as disposicións necesarias para o 

desenvolvemento desta lei. 

Disposición derradeira cuarta. Entrada en vigor 

Esta lei entrara en vigor o 1 de xaneiro de 2018. 

Santiago de Compostela, 12 de decembro de 2017 

Abel Fermín Losada Álvarez 

Presidente da Comisión 

 

José Alberto Pazos Couñago 

Secretario (en funcións) da Comisión 

 

Mantemento de emendas e formulación de votos particulares en relación co 

Proxecto de lei de medidas fiscais e administrativas 

 

- 19215 (10/PL-000008) 

Presidencia da Xunta de Galicia 

Proxecto de lei de medidas fiscais e administrativas 

BOPG n.º 197, do 20.10.2017 
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Ordénase a publicación no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia das emendas mantidas e 

dos votos particulares formulados ao Ditame emitido pola Comisión 3ª, Economía, Facenda 

e Orzamentos. 

— G. P. de En Marea (doc. núm. 21431). 

— G. P. dos Socialistas de Galicia (doc. núm. 21429). 

— G. P. do Bloque Nacionalista Galego (doc. núm. 21428). 

Santiago de Compostela, 12 de decembro de 2017 

Miguel Ángel Santalices Vieira 

Presidente 

 



 
 

 

 

 

Á Mesa do Parlamento 

 

O Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do disposto no Regulamento da 

Cámara, mantén, para a súa defensa en Pleno, todas as emendas presentadas ao 

Proxecto de lei de medidas fiscais e administrativas, doc. 19215 (10/PL-

000008), que non foron incorporadas ao Ditame da Comisión. 

 

 Santiago de Compostela, 12 de decembro de 2017.    

 

Asdo.: Luís Villares Naveira 

Voceiro do G.P. de En Marea. 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Luis Villares Naveira na data 12/12/2017 18:29:21 
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Partido dos 
Socialistas 
de Galicia 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Grupo Parlamentario 

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

Á Mesa do Parlamento 

 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a través do portavoz e ao 

abeiro do disposto no artigo 119 do Regulamento da Cámara, comunícalle 

a esa Presidencia que mantén para a súa defensa en Pleno, as emendas 

presentadas ao Proxecto de lei de medidas fiscais e administrativas (doc. 

núm. 19215) agás as aprobadas ou transacionadas. 

 

 

Pazo do Parlamento, 12 de decembro de 2017 
 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 12/12/2017 18:27:17 
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OFICINA PARLAMENTAR 

Parlamento de Galiza 

Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545 

Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421 

gp-bng@parlamentodegalicia.gal 

15702 Santiago de Compostela 

Galiza 

 

 

 

Á Mesa do Parlamento 

 

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

da súa portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 119 do Regulamento da 

Cámara, MANTÉN, para a súa defensa en Pleno, todas as emendas presentadas 

ao Proxecto de lei de medidas fiscais e administrativas, doc. núm. 19215, 

(10/PL-000008), que non foron incorporadas ao Ditame da Comisión. 

 

 

Santiago de Compostela, 12 de decembro de 2017 

 

 

Asdo.: Ana Pontón Mondelo 

Portavoz do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Ana Pontón Mondelo na data 12/12/2017 18:24:49 
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PROXECTO DE LEI DE MEDIDAS FISCAIS E ADMINISTRATIVAS 
 
 
 
 

  
Proxecto de lei: BOPG núm. 197, do 20.10.2017 
Emendas: BOPG núm. 217, do 27.11.2017 
Informe da Ponencia: núm. 225, do 12.12. 2017 
Ditame da Comisión: núm. 226, do 14.12.2017
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DITAME DA COMISIÓN: 

TÍTULO I 
 
Medidas fiscais 
CAPÍTULO I 
 
Tributos cedidos 
Artigo 1.  Imposto sobre a renda das persoas físicas  
Engádense tres novos números, o catorce, quince  e 
dezaseis, ao artigo 5 do texto refundido das disposicións 
legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de 
tributos cedidos polo Estado, aprobado polo Decreto 
lexislativo 1/2011, do 28 de xullo, co seguinte contido: 
«Catorce. Dedución por rehabilitación de bens inmobles 
situados en centros históricos 
Os contribuíntes poderán deducir da cota íntegra 
autonómica o 15 % das cantidades investidas no exercicio 
na rehabilitación de inmobles situados nos centros 
históricos que mediante orde se determinen, cun límite de 
9.000 euros. 
Para estes efectos, consideraranse rehabilitación as obras 
que cumpran os seguintes requisitos: 
a) Que dispoñan dos permisos e autorizacións 
administrativas correspondentes. 
b) Que teñan por obxecto principal a reconstrución do 
inmoble mediante a consolidación e o tratamento das 
estruturas, fachadas ou cubertas e outras obras análogas, 
sempre que o custo global das operacións de 
rehabilitación exceda do 25 por cento do prezo de 
adquisición, se se efectuou esta durante os dous anos 
inmediatamente anteriores ao comezo das obras de 
rehabilitación, ou, noutro caso, do valor de mercado que 
teña o inmoble no momento do devandito inicio. Para estes 
efectos, descontarase do prezo de adquisición ou do valor 
de mercado do inmoble a parte proporcional 
correspondente ao solo. Cando non se coñeza o valor do 
solo, este calcularase rateando o custo de adquisición 
satisfeito ou o valor de mercado entre os valores catastrais 
do solo e da construción de cada ano. 
Na orde que delimite os centros históricos establecerase a 
xustificación documental necesaria que acredite a pertenza 
do ben ao devandito centro. 
Quince. Dedución por investimento en empresas agrarias e 
sociedades cooperativas agrarias ou de explotación 
comunitaria da terra 
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Os contribuíntes poderán deducir na cota íntegra 
autonómica, e cun límite conxunto de 20.000 euros, as 
cantidades seguintes: 
a) O 20 % das cantidades investidas durante o exercicio na 
adquisición de capital social como consecuencia de 
acordos de constitución de sociedades ou de ampliación 
de capital en empresas agrarias e sociedades cooperativas 
agrarias ou de explotación comunitaria da terra. 
b) Con respecto ás mesmas entidades, poderá deducirse o 
20 % das cantidades prestadas durante o exercicio, así 
como das cantidades garantidas persoalmente polo 
contribuínte, sempre que o préstamo se outorgue ou a 
garantía se constitúa no exercicio no que se proceda á 
constitución da sociedade ou á ampliación de capital 
desta. 
Para ter dereito a estas deducións deberán cumprirse os 
seguintes requisitos: 
a) A participación do contribuínte, computada xunto coas 
do cónxuxe ou das persoas unidas por razón de 
parentesco, en liña directa ou colateral, por 
consanguinidade ou afinidade ata o terceiro grao incluído, 
non pode ser superior ao 40 % do capital social da 
sociedade obxecto do investimento, ou dos seus dereitos 
de voto, en ningún momento e durante os tres anos 
seguintes á constitución ou ampliación. En caso de 
préstamo ou garantía, non será necesaria unha 
participación do contribuínte no capital, pero de esta 
existir non pode ser superior ao 40 %, cos mesmos límites 
anteriores.  
b) A entidade na que hai que materializar o investimento, 
préstamo ou garantía debe cumprir os seguintes 
requisitos: 
1º. Debe ter o domicilio social e fiscal en Galicia e mantelo 
durante os tres anos seguintes á constitución ou 
ampliación. 
2º. Debe ter como obxecto social exclusivo a actividade 
agraria. 
c) As operacións nas que sexa de aplicación a dedución 
deben formalizarse en escritura pública, na cal debe 
especificarse a identidade dos contribuíntes que pretendan 
aplicar esta dedución e o importe da operación respectiva. 
d) As participacións adquiridas deben manterse no 
patrimonio do contribuínte durante un período mínimo de 
tres anos seguintes á constitución ou ampliación. No caso 
de préstamos, estes deben referirse ás operacións de 
financiamento cun prazo superior ou igual a cinco anos, 
sen que se poida amortizar unha cantidade superior ao 20 
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% anual do importe do principal prestado. No caso de 
garantías, estas estenderanse a todo o tempo de vixencia 
da operación garantida, e non poderán ser inferiores a 
cinco anos. 
O termo «actividade agraria» será o definido na Lei 
19/1995, do 4 de xullo, de modernización das explotacións 
agrarias. A explotación agraria deberá estar inscrita no 
Rexistro de Explotacións Agrarias de Galicia. 
Esta dedución é incompatible coas recollidas nos números 
nove, dez e once. 
Dezaseis. Dedución da cota íntegra autonómica por 
determinadas subvencións e/ou axudas obtidas a 
consecuencia dos danos causados polos incendios que se 
produciron en Galicia durante o mes de outubro do ano 
2017.  
Cando o contribuínte integrase na base impoñible xeral o 
importe correspondente a unha subvención ou calquera 
outra axuda pública obtida da Comunidade Autónoma de 
Galicia incluídas no Decreto 102/2017, do 19 de outubro, de 
medidas urxentes de axuda para a reparación de danos 
causados polos incendios que se produciron en Galicia 
durante o mes de outubro do ano 2017, poderá aplicarse 
unha dedución na cota íntegra autonómica do Imposto 
sobre a renda das persoas físicas.  
O importe da devandita dedución será o resultado de 
aplicar os tipos medios de gravame ao importe da 
subvención na base liquidable.» 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. En Marea. 
Emenda nº1, ao apartado 14, de Substitución. 
  
Débese substituír no primeiro parágrafo do apartado "Catorce" 
a seguinte expresión: 
  
Onde di: "..., cun límite de 9.000 €"  
Debe dicir: "...cun límite de  ata 25.000 €" 
  
__________________________________________ 
-Do G.P. En Marea. 
Emenda nº2, ao apartado 15.a), de Substitución. 
  
Débese substituír no apartado "Quince", parágrafo sexto, letra 
a), a seguinte expresión: 
  
Onde di: "..., non pode ser superior ao 40%" 
Debe dicir: "...non pode ser superior ao 30%" 
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__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº1, ao apartado Dous, de Adición. 
  
Emenda de adición. Artigo 1. Dous 
  
Engádese un novo apartado, o “Dous”, quedando redactado da 
seguinte maneira: 
  
Dous. Substitúese a escala do imposto sobre a renda das 
persoas físicas, a que se refire o apartado Dous do artigo 4 do 
Decreto Lexislativo 1/2011, do 28 de xullo pola seguinte: 
 
Base liquidable- Ata euros cota íntegra - Euros resto base 
liquidable- ata euros tipo aplicable - (%) 
0 0 12.450 9,5 
12.450 1.182,75 7.750 11,75 
20.200 2.093,38 7.500 14 
27.700 3.143,38 7.500 17 
35.200 4.418,38 12.400 20 
47.600 6.898,38 12.400 21,5 
60000 9366,87 60.000 24,5 
120000 24066,87 En diante 25,5 
  
__________________________________________ 
-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº1, ao apartado Quince, de Adición. 
  
Débese engadir un novo  número Quince bis, ao artigo 5 do 
texto refundido das disposicións legais da Comunidade 
Autónoma de Galicia en materia de tributos cedidos polo 
Estado, aprobado polo Decreto lexislativo 1/2011, do 28 de 
xullo, que terá o seguinte contido: 
  
 "Quince bis. Dedución por cantidades investidas coa finalidade 
de paliar os danos que teñan a súa causa nos incendios 
forestais 
1.- Os contribuíntes poderán deducir da cota íntegra 
autonómica ata o 100 % das cantidades investidas coa 
finalidade de paliar os danos que teñan a súa causa nos 
incendios forestais. Na dita contía non se incluirán as posibles 
cantidades percibidas por axudas ou por coberturas cubertas 
por seguro.  
2.- Incluiranse en tales danos os que afecten a inmobles, 
incluídas tanto as vivendas coma as súas instalacións 
complementarias e cerramentos - xa se corresponden a 
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persoas propietarias ou usufrutuarias-,  o enxoval doméstico,  
os establecementos de todo tipo, as explotacións agrícolas ou 
gandeiras, os medios de transporte e o aloxamento necesario 
como consecuencia de abandono da vivenda, así como 
calquera outro derivado dos incendios forestais." 
  
__________________________________________ 
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EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº2, de Adición. 
  
Débese engadir un novo artigo 1 bis, que terá o seguinte 
contido: 
  
Artigo 1 bis. Tipo de gravame autonómico no imposto sobre a 
renda das persoas físicas 
  
Modifícase a táboa correspondente ao artigo 4 do Texto 
refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de 
Galicia en materia de tributos cedidos polo Estado aprobado 
polo Decreto lexislativo 1/2011, do 28 de xullo, que pasará a 
ser: 
Base liquidable                    Cota íntegra          Resto base 
liquidable                    Tipo aplicable 
Ata euros                              Euros                   ata 
euros                                         Aplicable porcentaxe 
0                                                  0                              
12.450,00                                  9,50 % 
12.450,00                              1.182,75                          
7.750,00                                11,75 % 
20.200,00                              2.093,38                          
7.500,00                                15,50 % 
27.700,00                              3.255,88                          
7.500,00                                17,00 % 
35.200,00                              4.530,88                        
12.400,00                                18,50 % 
47.600,00                              6.824,88                        
12.400,00                                 21,00 %                      
60.000,00                              9.428,88                         
40.000,00                                23,50 % 
100.000,00                          18.828,88                          En 
adiante                              25,00 % 
  
  
  
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 2.  Imposto sobre o patrimonio 
Modifícase o artigo 13 ter do texto refundido das disposicións 
legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de 
tributos cedidos polo Estado, aprobado polo Decreto lexislativo 
1/2011, do 28 de xullo, que queda redactado como segue: 
«Artigo 13 ter. Deducións na cota do imposto sobre o 
patrimonio 
Un. Dedución por creación de novas empresas ou ampliación 
da actividade de empresas de recente creación  
Se entre os bens ou dereitos de contido económico 
computados para a determinación da base impoñible figura 
algún ao que se lle aplicaron as deducións na cota íntegra 
autonómica do imposto sobre a renda das persoas físicas 
relativas á creación de novas empresas ou ampliación da 
actividade de empresas de recente creación, ou investimento 
na adquisición de accións ou participacións sociais en 
entidades novas ou de recente creación, o contribuínte poderá 
aplicar unha dedución do 75 %, cun límite de 4.000 euros por 
suxeito pasivo, na parte da cota que proporcionalmente 
corresponda aos mencionados bens ou dereitos. O 
incumprimento dos requisitos previstos nas deducións do 
imposto sobre a renda das persoas físicas determinará a perda 
desta dedución. 
Esta dedución será incompatible coas establecidas nos 
números dous, tres, cinco e sete seguintes. 
Dous. Dedución por investimento en sociedades de fomento 
forestal 
Se entre os bens ou dereitos de contido económico 
computados para a determinación da base impoñible se 
incluíren participacións nas sociedades de fomento forestal 
reguladas na Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia, 
o contribuínte poderá aplicar unha dedución do 100 % na parte 
da cota que proporcionalmente corresponda aos devanditos 
bens ou dereitos. 
As participacións deben manterse no patrimonio do contribuínte 
durante un período mínimo de cinco anos seguintes á súa 
adquisición. 
Esta dedución será incompatible coa aplicación para os 
mesmos bens ou dereitos das exencións do artigo 4 da Lei 
19/1991, do 6 de xuño, do imposto sobre o patrimonio, aínda 
que a dita exención sexa parcial. 
Tres. Dedución pola participación no capital social de 
cooperativas agrarias ou de explotación comunitaria da terra 
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Se entre os bens ou dereitos de contido económico 
computados para a determinación da base impoñible se 
incluíren participacións no capital social de cooperativas 
agrarias ou de explotación comunitaria da terra ás que se refire 
a Lei 5/1998, do 18 de decembro, de cooperativas de Galicia, o 
contribuínte poderase aplicar unha dedución do 100 % na parte 
da cota que proporcionalmente corresponda aos devanditos 
bens ou dereitos. 
As participacións deben manterse no patrimonio do contribuínte 
durante un período mínimo de cinco anos seguintes á súa 
adquisición. 
Esta dedución será incompatible coa aplicación para os 
mesmos bens ou dereitos das exencións do artigo 4 da Lei 
19/1991, do 6 de xuño, do imposto sobre o patrimonio, aínda 
que a dita exención sexa parcial. 
Catro. Dedución pola afectación de terreos rústicos a unha 
explotación agraria e arrendamento rústico 
Se entre os bens ou dereitos de contido económico 
computados para a determinación da base impoñible se 
incluíren terreos rústicos afectos a unha explotación agraria, o 
contribuínte poderá aplicar unha dedución do 100 % na parte 
da cota que proporcionalmente corresponda aos devanditos 
bens ou dereitos, sempre que estean afectos á explotación 
agraria polo menos durante a metade do ano natural 
correspondente á devindicación.  
A explotación agraria deberá estar inscrita no Rexistro de 
Explotacións Agrarias de Galicia. 
O termo «explotación agraria» será o definido na Lei 19/1995, 
do 4 de xullo, de modernización das explotacións agrarias. 
Tamén terán dereito a esta dedución aqueles contribuíntes que 
cedan en arrendamento os terreos rústicos por igual período 
temporal, de acordo coas condicións establecidas na Lei 
49/2003, do 26 de novembro, de arrendamentos rústicos. 
Esta dedución será incompatible coa aplicación para os 
mesmos bens ou dereitos das exencións do artigo 4 da Lei 
19/1991, do 6 de xuño, do imposto sobre o patrimonio, aínda 
que a dita exención sexa parcial. 
Cinco. Dedución pola participación nos fondos propios de 
entidades agrarias 
Se entre os bens ou dereitos de contido económico 
computados para a determinación da base impoñible se 
incluíren participacións nos fondos propios de entidades cuxo 
obxecto social sexan actividades agrarias, o contribuínte 
poderase aplicar unha dedución do 100 % na parte da cota que 
corresponda ao valor das participacións. A dedución só 
atanguerá o valor das participacións, determinado segundo as 
regras deste imposto, na parte que corresponda á proporción 
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existente entre os activos necesarios para o exercicio da 
actividade agraria, minorados no importe das débedas 
derivadas desta, e o valor do patrimonio neto da entidade. Para 
determinar a devandita proporción tomarase o valor que se 
deduza da contabilidade, sempre que esta reflicta fielmente a 
verdadeira situación patrimonial da sociedade. 
Da mesma dedución gozarán os créditos concedidos ás 
mesmas entidades na parte do importe que financie as ditas 
actividades agrarias.  
A explotación agraria deberá estar inscrita no Rexistro de 
Explotacións Agrarias de Galicia. 
As participacións adquiridas deben manterse no patrimonio do 
contribuínte durante un período mínimo de cinco anos 
seguintes á súa adquisición. No caso de créditos, estes deben 
referirse ás operacións de financiamento cun prazo superior a 
cinco anos, sen que se poida amortizar unha cantidade 
superior ao 20 % anual do importe do principal prestado.  
Os termos «explotación agraria» e «actividade agraria» serán 
os definidos na Lei 19/1995, do 4 de xullo, de modernización 
das explotacións agrarias. 
Esta dedución será incompatible coa aplicación para os 
mesmos bens das exencións do artigo 4 da Lei 19/1991, do 6 
de xuño, do imposto sobre o patrimonio, aínda que a dita 
exención sexa parcial. 
Seis. Dedución pola afectación a actividades económicas de 
inmobles en centros históricos 
Se entre os bens ou dereitos de contido económico 
computados para a determinación da base impoñible se 
incluíren bens inmobles situados nos centros históricos que 
mediante orde se determinen, o contribuínte poderase aplicar 
unha dedución do 100 % na parte da cota que 
proporcionalmente corresponda aos devanditos bens ou 
dereitos, sempre que estean afectos a unha actividade 
económica polo menos durante a metade do ano natural 
correspondente á devindicación.  
Esta dedución será incompatible coa aplicación para os 
mesmos bens das exencións do artigo 4 da Lei 19/1991, do 6 
de xuño, do imposto sobre o patrimonio, aínda que a dita 
exención sexa parcial. 
Na orde que delimite os centros históricos establecerase a 
xustificación documental necesaria que acredite a pertenza 
do ben ao devandito centro. 
Sete. Dedución pola participación nos fondos propios de 
entidades que exploten bens inmobles en centros históricos 
Se entre os bens ou dereitos de contido económico 
computados para a determinación da base impoñible se 
incluíren participacións nos fondos propios de entidades en 
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cuxo activo se atopen bens inmobles situados nos centros 
históricos que mediante orde se determinen, o contribuínte 
poderá aplicar unha dedución do 100 % na parte da cota que 
proporcionalmente corresponda ás devanditas participacións, 
sempre que os devanditos bens estean afectos a unha 
actividade económica polo menos durante a metade do ano 
natural correspondente áa devindicación. 
A dedución só atanguerá o valor das participacións, 
determinado segundo as regras deste imposto, na parte que 
corresponda á proporción existente entre os devanditos bens 
inmobles, minorados no importe das débedas destinadas a 
financialos, e o valor do patrimonio neto da entidade. Para 
determinar a devandita proporción tomarase o valor que se 
deduza da contabilidade, sempre que esta reflicta fielmente a 
verdadeira situación patrimonial da sociedade. 
Esta dedución será incompatible coa aplicación para os 
mesmos bens das exencións do artigo 4 da Lei 19/1991, do 6 
de xuño, do imposto sobre o patrimonio, aínda que a dita 
exención sexa parcial. 
Na orde que delimite os centros históricos establecerase a 
xustificación documental necesaria que acredite a pertenza 
do ben ao devandito centro.» 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. En Marea. 
Emenda nº3, ao apartado 2, de Supresión. 
  
Débese suprimir o texto do apartado "Dous. Dedución por 
investimento en Sociedades de Fomento Forestal." 
__________________________________________ 
-Do G.P. En Marea. 
Emenda nº4, ao apartado 6, de Supresión. 
  
Débese suprimir o texto do apartado "Seis. Dedución pola 
afectación a actividades económicas de inmobles en centros 
históricos." 
__________________________________________ 
-Do G.P. En Marea. 
Emenda nº5, ao apartado 7, de Supresión. 
  
Débese suprimir o texto do apartado "Sete. Dedución pola 
participación nos fondos propios de entidades que exploten 
bens inmobles en centros históricos." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº2, ao apartado Dous, de Adición. 
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Emenda de adición. Artigo 2.Dous 
  
Engádese un novo apartado, o “Dous”, quedando redactado da 
seguinte maneira: 
  
"Dous. Modificase o Capítulo III do Texto refundido das 
disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en 
materia de tributos cedidos polo Estado, aprobado polo Decreto 
lexislativo 1/2011, do 28 de xullo, que queda redactado como 
segue: 
“Artigo 13. Mínimo exento 
O mínimo exento no imposto sobre o patrimonio establecese 
en 300.000 euros.” 
Artigo 13 bis. Cota íntegra 
A base liquidable do imposto gravarase aos tipos da seguinte 
escala: 
  
Base liquidable ata euros cota íntegra euros resto base 
liquidable ata euros tipo aplicable % 
0 0 167.129,45 0,3 
167.129,45 501,39 167.123,43 0,6 
334.252,88 1.337,00 334.246,87 1,0 
668.499,75 4.178,10 668.499,76 1,8 
1.336.999,51 14.539,86 1.336.999,50 2,6 
2.673.999,01 43,285,35 2.673.999,02 3,4 
5.437.998,03 116.820,32 5.347.998,03 4,2 
10.695.996,06 295.978,25 En diante 5,0 
  
As leis de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de 
Galicia poderán modificar a escala prevista neste artigo.” 
  
__________________________________________ 
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EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº3, de Adición. 
  
ébese engadir un novo artigo 2 bis, que terá o seguinte contido: 
  
Artigo 2 bis.  Mínimo exento no imposto sobre patrimonio 
  
Modifícase o artigo 13 do Texto refundido das disposicións 
legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de 
tributos cedidos polo Estado aprobado polo Decreto lexislativo 
1/2011, do 28 de xullo, que quedará redactado do seguinte 
xeito:  
  
"O mínimo exento sobre o patrimonio establécese en 400.000 
euros, excluíndo da devandita contía a cantidade máxima de 
ata 400.000 euros correspondente á vivenda habitual." 
 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 3.  Imposto sobre transmisións patrimoniais e actos 
xurídicos documentados 
O texto refundido das disposicións legais da Comunidade 
Autónoma de Galicia en materia de tributos cedidos polo 
Estado, aprobado polo Decreto lexislativo 1/2011, do 28 de 
xullo, queda modificado como segue: 
Un. Engádese un novo número, o oito, ao artigo 16, co 
seguinte contido:  
«Oito. Dedución para a promoción de solo industrial 
Terán dereito a unha dedución do 100 % na cota as compras 
de solo para a promoción de solo industrial realizadas por 
entidades instrumentais do sector público que teñan entre as 
súas funcións ou obxecto social a dita finalidade.» 
Dous. Engádese un novo número, o nove, ao artigo 17, co 
seguinte contido:  
«Nove. Dedución para a promoción de solo industrial 
Terán dereito a unha dedución do 100 % na cota: 
a) As vendas de solo público empresarial realizadas por 
entidades instrumentais do sector público que teñan entre as 
súas funcións ou obxecto social a promoción do devandito solo. 
Así mesmo, tamén gozarán de dedución a constitución de 
condicións resolutorias, dereitos de adquisición preferente ou 
outras garantías pactadas en favor das devanditas entidades 
transmitentes para garantir as obrigas de edificar, implantar 
actividade ou outras que se impoñan ao adquirente, derivadas 
das vendas. 
b) As compras de solo para a promoción de solo industrial 
realizadas por entidades instrumentais do sector público que 
teñan entre as súas funcións ou obxecto social a dita 
finalidade. 
c) Os actos de agrupación, agregación, segregación e división 
que se efectúen sobre o solo empresarial por parte das 
entidades instrumentais do sector público que teñan entre as 
súas funcións ou obxecto social a promoción do devandito solo. 
d) Os actos de agrupación, agregación, segregación e división 
efectuados sobre o solo empresarial polos suxeitos pasivos 
que teñan dereito ao beneficio fiscal previsto na letra a). Estas 
operacións deberán realizarse no prazo máximo de tres anos 
desde a adquisición.» 
 

NON SE PRESENTARON EMENDAS 
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EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº4, de Adición. 
  
"Débese engadir un novo artigo 3 bis, que terá o seguinte 
contido: 
  
Artigo 3 – bis. Tarifas do Imposto sobre o dano medioambiental 
causado por determinados usos e aproveitamentos da auga 
encorada 
  
Modifícase  o artigo 11 da Lei 15/2008, do 19 de decembro, do 
imposto sobre o dano medioambiental causado por 
determinados usos e aproveitamentos da auga encorada, que 
quedará redactado do seguinte xeito: 
  
1.- A cota tributaria do imposto determinarase por aplicación do 
tipo de gravame trimestral, 1.200 euros por hm3 á base 
impoñible. 
2. -De acordo co establecido no artigo 4 da Lei 15/2008, do 19 
de decembro, do imposto sobre o dano medioambiental 
causado por determinados usos e aproveitamentos da auga 
encorada, o aumento da recadación producida queda afecto á 
conservación, reparación e restauración medioambiental e, en 
especial ,á cuestión relativa á eliminación de residuos. 
3. O aumento producido neste imposto non poderá ser 
trasladado vía tarifas aos consumidores." 
  
__________________________________________ 
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EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº5, de Adición. 
  
Débese engadir un novo artigo 3 ter, que terá o seguinte 
contido: 
  
"Artigo 3 ter. Tarifas sobre o imposto sobre a contaminación 
atmosférica 
  
1. Modifícase o artigo 12 da Lei 12/1995, do 29 de decembro, 
do imposto sobre a contaminación atmosférica, na súa táboa 
de tarifas, que será substituída do seguinte xeito: 
  
On de di:                            Debe dicir 
 0                                               0 
36                                            54 
50                                            75 
70                                          105 
95                                          142 
120                                        180 
150                                        225 
200                                        300 
  
2.- De acordo co establecido no artigo 4 da Lei 12/1995, do 29 
de decembro, do imposto sobre a contaminación atmosférica, o 
aumento da recadación producida queda afecto á 
conservación, reparación e restauración medioambiental e, en 
especial, á cuestión relativa á eliminación de residuos. 
  
3.- O aumento producido neste imposto non poderá ser 
trasladado vía tarifas aos consumidores." 
  
  
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

CAPÍTULO II 
 
Tributos propios 
Artigo 4.  Taxas 
1. Elévanse os tipos das taxas de contía fixa vixentes na 
Comunidade Autónoma de Galicia ata a cantidade que resulte 
da aplicación do coeficiente do 1,01 ás contías exixibles no 
momento da entrada en vigor desta lei, exceptuando as tarifas 
que experimenten algunha modificación na contía no número 2 
deste artigo. Este coeficiente seralles de aplicación tanto ás 
contías, de carácter mínimo ou máximo, como ás deducións 
que se establecen en todo tipo de tarifas, tanto de taxas de 
contía fixa como variable. 
Considéranse taxas de contía fixa cando non están 
determinadas por unha porcentaxe sobre unha base ou esta 
non se valora en unidades monetarias. 
Exceptúanse do incremento establecido anteriormente aquelas 
taxas que se recadan mediante efectos timbrados. 
2. A Lei 6/2003, do 9 de decembro, de taxas, prezos e 
exaccións reguladoras da Comunidade Autónoma de Galicia, 
queda modificada como segue: 
Un. Modifícanse as letras i) e j) do número 2 do artigo 40, que 
quedan redactadas como segue: 
«i) Cando a ocupación do dominio público portuario teña por 
destino a explotación de superficies destinadas a varadoiro 
para embarcacións profesionais do sector pesqueiro e/ou 
marisqueiro, o importe da bonificación será do 50 % sobre a 
taxa de ocupación de terreos resultante sempre que a 
instalación se destine en exclusiva ao servizo da frota 
profesional pesqueira e marisqueira. Cando na instalación, de 
xeito complementario, se autorice prestar servizo a outro tipo 
de embarcacións non vinculadas ao sector pesqueiro ou 
marisqueiro a bonificación que se aplicará sobre a taxa de 
ocupación de terreos resultante será do 35 %. 
j) Estarán exentos do pagamento da taxa por utilización 
privativa ou aproveitamento especial do dominio portuario: 
1º) Os órganos e as entidades das administracións públicas 
cando estean directamente relacionados con actividades de 
vixilancia, de represión do contrabando, de protección civil, de 
salvamento e de loita contra a contaminación mariña ou coa 
defensa nacional. 
2º) As corporacións locais cando se trate de actividades 
encadradas entre as súas finalidades públicas e estas non 
sexan obxecto de explotación económica. 
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3º) O Estado e os demais entes públicos territoriais ou 
institucionais, sempre que os servizos ou as actividades que se 
vaian desenvolver no espazo portuario se presten ou realicen 
no marco do principio de colaboración entre administracións e 
non sexan obxecto de explotación económica. 
4º) Os particulares ou as empresas concesionarias cando a 
ocupación do dominio público ou o aproveitamento de obras e 
instalacións se corresponda con terreos ou bens incorporados 
á zona de servizo do porto a través dunha expropiación ou 
cesión aboada ou achegada integramente polo dito 
concesionario.» 
Dous. Modifícase a alínea 03 do anexo 1, que queda redactada 
como segue: 

«03 Inscrición nas convocatorias para a selección de persoal das 
administracións públicas 

  

01 Inscrición nas listas para a cobertura con carácter temporal de postos 
de traballo na Administración xeral da Comunidade Autónoma 

17,32 

02 Inscrición nos procesos de selección de persoal da Administración 
xeral da Comunidade Autónoma 

  

* Grupo I do convenio ou subgrupo A1 41,56 

* Grupo II do convenio ou subgrupo A2 ou grupo B 35,78 

* Grupo III do convenio ou subgrupo C1 31,18 

* Grupo IV do convenio ou subgrupo C2 25,40 

* Grupo V do convenio ou agrupación profesional do persoal 
funcionario subalterno 

20,78 

03 Inscrición para a inclusión nas bolsas para a selección de persoal 
funcionario interino para ocupar postos reservados a persoal 
funcionario con habilitación de carácter nacional 

17,32 

04 Inscrición nos procesos selectivos para a selección dos membros dos 
corpos da policía local, vixiantes municipais e auxiliares de policía local 
derivada da cooperación da Administración xeral da Comunidade 
Autónoma de Galicia cos concellos 

  

* Inscrición nos procesos selectivos para a selección de persoal de novo 
ingreso na categoría de policía dos corpos da Policía Local de Galicia 

31,18 

* Inscrición nos procesos selectivos para a selección de persoal auxiliar 25,40 
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de Policía Local 

* Inscrición nos procesos selectivos para a selección de vixiantes 
municipais 

25,40» 

  
T 
Tres. Modifícase a subalínea 11 da alínea 14 do anexo 1, que 
queda redactada como segue: 

«11 Licenza única interautonómica en materia de pesca continental 25,00» 

  
 
Catro. Engádese unha subalínea 12 á alínea 14 do anexo 1: 

«12 Participación en sorteos de distribución de permisos de pesca 
fluvial 

6,06» 

  
  
Cinco. Modifícase a subalínea 05 da alínea 15 do anexo 1, que 
queda redactada como segue:  

«05 Licenza única interautonómica en materia de caza 70,00» 

  
 
Seis. Modifícase a contía do derradeiro apartado da subalínea 
02 da alínea 20 do anexo 1: 

«Solicitude de homologación a títulos de máster de ensinanzas 
artísticas. 

91,90» 

  
 
Sete. Modifícase a subalínea 03 da alínea 20 do anexo 1, que 
queda redactada como segue: 
«03 Expedición de títulos académicos e profesionais 
correspondentes ás ensinanzas establecidas pola LOE e dos 
seus duplicados  

  

Título/Tarifas ( en €) 

Tarifa 
normal 

Familia 
numerosa 
categoría 

xeral 

Familia 
numerosa 
categoría 
especial 

  

Dupli-
cado 

Bacharel 50,82 25,44 0 4.68 

Técnico 20,77 10,41 0 2,40 



 
 

20 

Técnico superior 50,82 25,44 0 4,68 

Título superior de 
conservación e restauración 
de bens culturais 

66,57 33,30 0 6,67 

Certificado de nivel 
avanzado de idiomas 

24,38 12,21 0 2,40 

Profesional de Música 24,28 12,14 0 2,25 

Profesional de Danza 24,28 12,14 0 2,25 

Título superior de Música 66,57 33,30 0 6,67 

Titulo superior de Danza 66,57 33,30 0 6,67 

Técnico deportivo 21,19 10,61 0 2,44 

Técnico deportivo superior 51,83 25,96 0 4,77 

Título superior de Deseño 66,57 33,30 0 6,67 

Título superior de Artes 
Plásticas 

66,57 33,30 0 6,67 

Título superior de Artes 
Dramáticas 

66,57 33,30 0 6,67» 

  
 
Oito. SUPRIMIDO. 
 
Oito bis. Engádese unha sublínea 21 á alínea 01 do anexo 
2, que queda redactada como segue: 
“21. Emisión de distintivos da actividade de arrendamento 
de vehículos con condutor: 20,40 € 
Cobrarase unha taxa por cada distintivo emitido, 
inicialmente ou por substitución.” 
  
Nove. Modifícase a subalínea 04 da alínea 7 do anexo 2, que 
queda redactada como segue: 
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«04 Expedición de notificacións de movemento intracomunitario de 
animais vivos procedentes da acuicultura, certificados zoosanitarios e 
zootécnicos, incluídos os relacionados cos movementos de animais 
vivos e produtos de orixe animal, salvo que as tramitacións de 
autorizacións de traslado de animais se realicen de forma telemática a 
través da oficina agraria virtual da consellaría competente en materia 
de acuicultura, ou que o operador actúe directamente a través do 
sistema TRACES (mínimo 2,91 € por certificación): 

  

- Équidos, bóvidos adultos e similares (por animal) 2,44 

Máximo 48,73 

- Ovino, caprino, porcino, tenreiros, colmeas e similares (por animal 
ou colmea) 

0,451940 

Máximo 13,54 

- Leitóns, cordeiros, cabritos e animais de peletaría (por animal) 0,262415 

Máximo 13,54 

- Coellos e similares, galiñas e outras aves (por animal), esperma, 
óvulos e embrións (por unidade) 

0,009041 

Máximo 13,54 

- Peixes vivos, gametos, ovos embrionados, crustáceos e moluscos 
para reinmersión, por tonelada ou fracción 

1,89 

Máximo 22,56 

- Produtos de orixe animal, incluídos os destinados á alimentación 
animal (por tonelada) 

2,28 

Máximo 27,04 

- Certificado de transporte 2,91 

- Comprobación de carga:   

* Équidos, bóvidos e similares 127,32 

* Porcino, ovino, caprino e similares 84,88 

* Aves, coellos, visóns, colmeas e similares 42,44 
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- Esperma, óvulos e embrións (por unidade) 0,015017 

Máximo 36,45 » 

  
Dez. Engádese un apartado 1.5 na letra C da alínea 08 do 
anexo 2, coa seguinte redacción: 
«1.5 Dedución por análise parasitolóxica nas unidades da Rede 
Integrada de Laboratorios de Diagnóstico de triquina de carne 
de porco doméstico de matanza domiciliaria para 
autoconsumo: establécese como importe da dedución a 
aplicación de 12 € por mostra analizada.» 
Once. Modifícase a alínea 11 do anexo 2, que queda redactada 
do seguinte xeito: 

«11 Servizos farmacéuticos e actividades realizadas en materia de medicamentos e 
principios activos para fabricar medicamentos» 

  
Doce. Engádense as subalíneas 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 09 na 
alínea 11 do anexo 2, coa seguinte redacción: 

«03 Autorización de funcionamento ou traslado de entidade de 
distribución de medicamentos de uso humano 

  

609,44 

 04 Autorización de modificacións relevantes que afecten os locais, 
equipos ou actividades de entidades de distribución de 
medicamentos de uso humano 

  

334,97 

05 Autorización de cambio de titularidade dunha entidade de 
distribución de medicamentos de uso humano 

  

118,02 

06 Autorización de peche de entidade de distribución de 
medicamentos de uso humano 

  

88,76 

07 Inspección para a verificación do cumprimento das boas prácticas 
de distribución de medicamentos de uso humano e/ou das boas 
prácticas de distribución de principios activos para medicamentos de 
uso humano 

  

1.024,93 

08 Inspección para a verificación do cumprimento das normas de 
correcta fabricación de medicamentos 

2.252,40 
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09 Emisión de certificados de cumprimento de boas prácticas en 
materia de medicamentos (normas de correcta fabricación de 
medicamentos, boas prácticas de distribución de medicamentos e 
principios activos e outras asimilables) 

  

112,62» 

  
Trece. Elimínanse as subalíneas 06 e 08 da alínea 12 do anexo 
2. 
Catorce. Modifícase a subalínea 14 da alínea 12 do anexo 2, 
que queda redactada como segue:  

«14 Actividades de control oficial en empresas alimentarias para dar 
cumprimento a requisitos de terceiros países 

Será cobrada unha taxa por cada actuación ou solicitude 
independente, que implique realizar acta e/ou un informe. 

O cómputo da taxa realizarase por hora completa ou fraccións de 
media hora completada. 

No cómputo do tempo de actuación sumaranse os conceptos 
seguintes: 

a) Tempo da inspección: será o recollido na acta de inspección. Se a 
solicitude implica máis dunha visita sumarase o tempo de todas as 
actas. 

b) Tempo de desprazamento do persoal de inspección: compútase 
unha hora por cada día de visita ao establecemento. 

c) Se a actuación comporta trámites de estudo de documentación 
e/ou tarefas administrativas anteriores ou posteriores, 
computaranse tres horas máis. 

22,05» 

  
Quince. Elimínanse as subalíneas 01 e 02 da alínea 25 do 
anexo 2. 
Dezaseis. Engádese unha subalínea 03 á alínea 25 do anexo 
2: 

“03 Análise parasitolóxica por mostra nas unidades da Rede 
integrada de laboratorios de diagnóstico de triquina da Comunidade 
Autónoma de Galicia 

15,07» 

  
Dezasete. Modifícase a alínea 25 do anexo 3, que queda 
redactada como segue: 
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«25 Emisión de certificados de verificación de produto, verificación periódica ou 
verificación tras a reparación ou modificación, emitidos directamente pola 
Administración, cando os ensaios os realice un laboratorio por ela designado (por 
instrumento)» 

  
Dezaoito. Modifícanse as subalíneas 30, 31 e 32 da alínea 25 
do anexo 3, que quedan redactadas como segue: 

«30 Instrumentos destinados a medir a velocidade de 
circulación de vehículos a motor: verificación de produto ou 
verificación tras a reparación ou modificación de 
cinemómetros estáticos 

469,58 

31 Instrumentos destinados a medir a velocidade de 
circulación de vehículos a motor: verificación de produto ou 
verificación tras a reparación ou modificación de 
cinemómetros móbil 

  

687,98 

32 Instrumentos destinados a medir a velocidade de 
circulación de vehículos a motor: verificación de produto ou 
verificación tras a reparación ou modificación de 
cinemómetros tramo 

1.726,22» 

  
Dezanove. Engádese unha subalínea 35 á alínea 25 do anexo 
3: 

«35 Instrumentos destinados a medir a velocidade de 
circulación de vehículos a motor: verificación de produto ou 
verificación tras a reparación ou modificación de 
cinemómetros tramo (tramo adicional) 

808,00» 

  
Vinte. Engádese unha subalínea 22 á alínea 52 do anexo 3: 

«22 Declaración de subproduto 159,58» 

  
Vinte e un. Modifícase a alínea 68 do anexo 3, que queda 
redactada como segue: 

“68 Obras hidráulicas de regulación xestionadas pola 
Administración hidráulica da Comunidade Autónoma de 
Galicia, por metro cúbico de auga captado 

0,021» 

  
Vinte e dous. Engádese unha alínea 81 ao anexo 3: 

«81 Informes preliminares de situación e informes de situación 52,00» 
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en materia de solos contaminados 

  
Vinte e tres. Engádese un punto 5 na regra cuarta da tarifa X-1 
contida na subalínea 01 da alínea 99 do anexo 3, co seguinte 
contido: 
«5. Unicamente para a súa aplicación aos servizos prestados 
no ano 2018, inclúese un novo suposto de bonificación por 
limitacións de calado sobrevidas e declaradas polo organismo 
competente nun porto concreto, aplicable unicamente aos 
barcos mercantes, no porto coa limitación e durante o tempo 
que persista esta limitación de calado. 
Aplicarase aos barcos mercantes a tarifa correspondente 
cunha redución do 30 %.» 
Vinte e catro. Modificase a regra décima da tarifa X-3 contida 
na subalínea 01 da alínea 99 do anexo 3, que queda redactada 
como segue: 
«Décima. Cando a mercadoría obxecto da tarifa sexan 
produtos procedentes de acuicultura criados en bateas ou 
noutro tipo de instalacións flotantes, aboará a tarifa 
correspondente pola súa produción, aínda que Portos de 
Galicia poderá establecer concertos anuais cos propietarios ou 
asociacións de propietarios. 
No caso de que o produto sexa mexillón, no suposto de 
formalizar o convenio indicado, aplicarase unha tarifa anual por 
batea, estimando unha produción media de 70 t/ano, 
resultando unha tarifa anual de 203,848363 €/ano. Cando non 
sexa formalizado convenio e non existan datos reais da 
descarga anual de cada batea no porto, tomarase como 
descarga anual estimada para os efectos do cómputo desta 
tarifa 90 t/ano. 
No suposto doutros produtos acuícolas, as contías obteranse 
segundo a regra novena da presente tarifa, considerando as 
ditas mercadorías dentro do grupo quinto e a descarga real 
efectuada. 
No concerto indicado poderase establecer unha redución da 
contía da tarifa dependendo do número de bateas ou 
instalacións flotantes adscritas a el, segundo os tramos 
establecidos no seguinte cadro: 
 

Número de bateas adscritas ao 
convenio 

 % bonificación 

Da batea 0 a 4 0 % 

Da batea 5 a 20 75 % 
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Da batea 21 a 50 80 % 

Da batea 51 a 100 85 % 

Por riba da batea 101 90 % 

  
 
Polo tanto, o importe resultante da tarifa X-3 cando sexan 
formalizados convenios será a suma da taxa obtida en cada un 
dos intervalos, sendo cada sumando o resultado de multiplicar 
a contía unitaria correspondente polo número de bateas ou 
instalacións flotantes do intervalo e por 1, menos a bonificación 
que lle corresponda ao citado intervalo expresado en tanto por 
un.» 
Vinte e cinco. Modificase a regra primeira da tarifa X-5 contida 
na subalínea 01 da alínea 99 do anexo 3, que queda redactada 
como segue: 
«Primeira. Esta tarifa abrangue a utilización, polas 
embarcacións deportivas, incluso as destinadas a fins 
lucrativos, polas embarcacións tradicionais e polos seus 
tripulantes e pasaxeiros, das augas do porto e das súas 
instalacións de balizamento, das axudas á navegación, das 
bacías, dos accesos terrestres e viais de circulación dos portos 
e, de ser o caso, das instalacións de ancoraxe e atracada en 
peiraos ou embarcadoiros, así como dos servizos específicos 
dispoñibles. 
Entenderase por embarcación deportiva toda embarcación de 
calquera tipo, con independencia do medio de propulsión, cuxo 
casco teña eslora comprendida ente 2,5 e 24 metros, sexa 
utilizada para fins deportivos ou de ocio. Quedan excluídas as 
embarcacións de recreo da lista 6ª que transporten máis de 12 
pasaxeiros.» 
Vinte e seis. Modificase a regra cuarta da tarifa X-5 contida na 
subalínea 01 da alínea 99 do anexo 3, que queda redactada 
como segue: 
«Cuarta. É condición indispensable para a aplicación desta 
tarifa que a embarcación non realice transporte de mercadorías 
e que os pasaxeiros non viaxen suxeitos a cruceiros ou 
excursións turísticas; neste caso aplicaranse as tarifas X-1, X-2 
e X-3. 
Entenderase que os pasaxeiros non viaxan suxeitos a cruceiros 
ou excursións turísticas cando o fagan en embarcacións 
deportivas que teñan menos de 24 metros de eslora e que as 
ditas embarcacións non poidan transportar máis de 12 
pasaxeiros .» 
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Vinte e sete. Modifícase a regra sexta da tarifa X-5 contida na 
subalínea 01 da alínea 99 do anexo 3, que queda redactada 
como segue: 
«Sexta. A contía da tarifa estará composta polos seguintes 
conceptos: 
A) Pola utilización das augas dos portos e mais das 
instalacións portuarias. 
B) Polos servizos utilizados de atracada, ancoraxe ou estadía 
en seco de embarcacións. 
C) Pola dispoñibilidade doutros servizos. 
O importe da tarifa X-5 será o resultado da suma dos 
conceptos A), B) e C) indicados anteriormente que lle sexan 
aplicables en función dos servizos prestados. 
A contía dos conceptos dos que se compón a tarifa X-5, por 
metro cadrado arredondado por exceso e por día natural ou 
fracción, será a seguinte: 
A) Pola utilización das augas do porto e mais das instalacións 
portuarias: 
Zona I: 0,032311 € 
Zona II: 0,023028 € 
B) Polos servizos utilizados de atracada, ancoraxe ou estadía 
en seco de embarcacións: 
1. Atracada en punta: 0,038380 €. 
2. Atracada de costado: 0,095952 €. 
3. Atracada a banqueta ou dique: 0,019191 € 
4. Ancoraxe: 0,038380 € 
5. Embarcacións en seco. 
5.1. Embarcacións en seco que aboen durante o mesmo 
período o concepto A) da presente tarifa X-5: 0,061062 € 
5.2. Embarcacións en seco que non aboen durante o mesmo 
período o concepto A) da presente tarifa X-5: 0,081416 € 
C) Pola dispoñibilidade doutros servizos específicos: 
1. Por cada finger en cada posto de atracada: 0,016282 € 
2. Por brazo de amarre ou por tren de ancoraxe para amarre 
por popa de embarcacións atracadas: 0,008142 € 
3. Toma de auga: 0,005815 € 
4. Toma de enerxía eléctrica: 0,005815 € 
5. Servizo de mariñeiría a embarcacións atracadas: 
Para embarcacións de menos de 12 metros de eslora 
19,72 €/m2/ano, e de 22,17 €/m2/ano para o resto de 
embarcacións, correspondendo os metros cadrados á 
superficie nominal da praza teórica que ocuparía cada 
embarcación, e aplicando a parte proporcional ao período 
autorizado. 
O servizo de mariñeiría inclúe as axudas á atracada e 
desatracada e o control e xestión das instalacións. 
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No suposto de que o servizo de mariñeiría non inclúa a parte 
proporcional do servizo de vixilancia continuada, as contías 
serán as indicadas anteriormente multiplicadas por 0,65. 
Cando por parte do organismo portuario se acouten 
especificamente zonas do porto para ancoraxe ou depósito de 
embarcacións deportivas, as contías dos apartados 4 e 5 do 
concepto B) terán unha bonificación do 50 %, sempre que 
previamente se soliciten os correspondentes servizos a Portos 
de Galicia. 
As contías dos conceptos A), B) e C) para as embarcacións de 
paso no porto serán as anteriormente indicadas multiplicadas 
por 1,5. 
As contías dos conceptos A), B) e C) para as embarcacións 
tradicionais e históricas de Galicia debidamente acreditadas e 
recoñecidas no censo de embarcacións tradicionais e barcos 
históricos de Galicia conforme o establecido na normativa de 
aplicación, serán as anteriormente indicadas cunha 
bonificación de ata un 60 % da tarifa resultante. A dita 
bonificación calcularase en función da clasificación da 
embarcación segundo sexa tradicional ou histórica (clásica ou 
de época), antigüidade e uso. Esta bonificación non será 
acumulable ás bonificacións descritas na regra oitava desta 
tarifa X-5. 
Para os efectos da aplicación das bonificacións indicadas para 
embarcacións tradicionais e históricas de Galicia terase en 
conta o seguinte: 
a) Para as embarcacións tradicionais de Galicia construídas 
con anterioridade ao ano 1950: aplicarase unha bonificación 
dun 40 % sobre a suma das contías dos conceptos A), B) e C) 
resultante. 
b) Para as embarcacións históricas clásicas: aplicarase unha 
bonificación dun 30 % sobre a suma das contías dos conceptos 
A), B) e C) resultante. 
c) Para as embarcacións históricas de época, e para as 
restantes históricas e tradicionais construídas con 
posterioridade ao ano 1950: a bonificación será dun 20 % e 
aplicarase sobre a suma das contías dos conceptos A), B) e C) 
resultante. 
Para a aplicación das bonificacións indicadas será preciso 
acreditar a inscrición no censo de embarcacións tradicionais e 
barcos históricos de Galicia, e solicitar explicitamente a 
bonificación achegando a documentación acreditativa. 
Ademais, se é o caso, serán aplicables sobre a suma das 
contías dos conceptos A), B) e C) resultante as seguintes 
bonificacións adicionais: 
1. O 20 % para embarcacións tradicionais e históricas de 
Galicia propiedade de asociacións náuticas ou culturais sen 
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ánimo de lucro e que se acredite a súa posta a disposición para 
a promoción, divulgación, protección ou conservación dos seus 
valores culturais e históricos. 
2. O 10 % para embarcacións tradicionais e históricas de 
Galicia inscritas no censo voluntario propiedade dun armador 
particular, que non sexan destinadas a fins lucrativos. 
Para os efectos do disposto nesta regra teranse en conta as 
seguintes definicións: 
a) Enténdese por ancoraxe a dispoñibilidade dunha superficie 
de espello de auga destinado para tal fin e debidamente 
autorizado. 
b) Enténdese por atracada en punta a dispoñibilidade dun 
elemento de amarre fixo a embarcadoiro, peirao, banqueta ou 
dique que permita fixar un dos extremos (proa ou popa) da 
embarcación. 
c) Enténdese por embarcación en seco aquela que permaneza 
nas instalacións portuarias, fóra da lámina de auga, tanto en 
estadía transitoria non dedicada a invernada coma en estadías 
prolongadas en zonas habilitadas para tal fin. 
d) Enténdese por dispoñibilidade dos servizos de auga e 
enerxía, dos números 3 e 4 do concepto C), a existencia nas 
proximidades do punto de atracada, a peirao ou embarcadoiro, 
de tomas de subministración de auga ou enerxía, con 
independencia do aboamento da tarifa E-3 que lle sexa 
aplicable polos consumos efectuados.» 
Vinte e oito. Modificase a regra décimo segunda da tarifa X-5 
contida na subalínea 01 da alínea 99 do anexo 3, que queda 
redactada como segue: 
«Décimo segunda. Nas instalacións deportivas construídas e 
xestionadas parcialmente por Portos de Galicia que sexan 
explotadas por particulares mediante a correspondente 
concesión ou autorización administrativa, poderase aplicar, 
para as embarcacións en tránsito que ocupen prazas de uso 
público, unha redución na contía da tarifa do 5 %, dependendo 
da composición e porte da frota afecta, sempre que o xestor se 
subrogue na obriga dos suxeitos pasivos. Neste caso, o xestor 
da instalación entregaralle a Portos de Galicia a documentación 
que lle sexa requirida por este organismo, consonte o 
procedemento e formato que se determine. 
Nas instalacións descritas no parágrafo anterior que, no 
momento da entrada en vigor desta lei, incluísen nos pregos de 
condicións a redución da contía da tarifa X-5 de ata o 15 %, por 
subrogarse nas obrigas de pagamentos dos suxeitos pasivos 
que utilicen as instalacións, manterase esta redución mentres 
estea vixente ese título administrativo.» 
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Vinte e nove. Modifícase a regra décimo primeira da tarifa E-1 
contida na subalínea 02 da alínea 99 do anexo 3, que queda 
redactada como segue: 
«Décimo primeira. Con carácter xeral, as contías da tarifa, por 
hora de utilización, do guindastre tipo pluma, ou por eslora 
máxima, no guindastre tipo pórtico serán as seguintes: 

Guindastre tipo pluma €/h 

Menos de 3 toneladas 14,181233 € 

Entre 3 e 6 toneladas 19,241587 € 

Maior de 6 toneladas 22,275079 € 

  
 

Guindastre tipo pórtico € por manobra de subida ou 
baixada 

Eslora máxima ata 8 metros 60 

Eslora máxima entre 8,01 a 10 metros 65 

Eslora máxima entre 10,01 a 12 metros 70 

Eslora máxima entre 12,01 a 14 metros 80 

Eslora máxima entre 14,01 a 16 metros 90 

Eslora máxima de mais de 16,01 metros 105 

  
As embarcacións que realicen manobras de subida e baixada 
nun prazo de 24 horas terán un desconto do 25 %. 
Portos de Galicia poderá establecer concertos para a utilización 
dos guindastres cos usuarios habituais, facéndose estes cargo 
da súa conservación e mantemento ordinario e sendo 
responsables ante terceiros da súa manipulación, e fixará como 
tarifa mensual unha estimación da utilización do guindastre 
baseada para cada porto no tipo e na composición da frota 
usuaria, nas condicións de abrigo das augas e na superficie de 
peirao dispoñible para a ancoraxe. 
Os portos nos que será de aplicación o disposto nesta regra 
serán San Pedro de Visma, Suevos, Caión, Razo, Malpica, 
Barizo, Santa Mariña de Camariñas, Aguete, Vilanova e 
Panxón. Esta relación poderá ser modificada, a criterio de 
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Portos de Galicia, se as condicións físicas ou climatolóxicas do 
porto así o aconsellan.» 
Trinta. Modificase a regra quinta da tarifa E-3 contida na 
subalínea 02 da alínea 99 do anexo 3, que queda redactada 
como segue: 
«Quinta. As contías da tarifa por subministración de enerxía 
eléctrica serán as seguintes: 
a) Por kWh ou fracción subministrada a través das tomas 
propiedade de Portos de Galicia: 0,331849 €. A facturación 
mínima será de 3,840155 €. 
b) As contías da taxa para as restantes instalacións: 
As bases de cálculo da taxa portuaria defínense segundo os 
conceptos de enerxía establecidos en referencia directa ao 
cálculo da factura eléctrica do mercado retallista español 
establecido no RD 1164/2001 e, en particular, á tarifa PVPC 
simple dun único período 2.0A establecida no RD 216/2014, 
con prezos dos termos de peaxes de acceso e marxe de 
comercialización fixo vixentes, segundo a formulación seguinte: 
Taxas E-3 no período de devindicación = (PA+EA) x Rv x IE + 
Ct. 
Sendo: 
— Concepto de potencia accesible (PA): resulta da aplicación 
do prezo da potencia vixente no ano natural de devindicación. 
Fíxase para o exercicio 2018 e seguintes unha contía de 
0,1152 €/kW.día, multiplicado pola potencia dispoñible da 
instalación, que vén determinada polo calibre do interruptor 
xeral de protección da liña de acometida (kW), multiplicado 
polos días comprendidos no período de facturación. 
— No suposto de que a contía sufra variacións, tomarase a 
nova tarifa legalmente aprobada. 
— Concepto de enerxía activa (EA): resulta da aplicación do 
prezo da enerxía vixente no ano natural de devindicación, 
multiplicado pola diferenza de lecturas do equipo de medida 
tomadas o primeiro día e o último do período de devindicación 
en kWh. 
O prezo da enerxía vixente no ano natural será unha contía fixa 
para todo o ano natural, sendo este valor o prezo medio da 
enerxía publicado polo ministerio con competencia en materia 
de enerxía do período interanual calculado a partir do 1 de 
xullo. Para o exercicio 2018 este valor medio é de 0,116842 
€/kWh. 
— No suposto de que a contía sufra variacións, tomarase a 
nova tarifa legalmente aprobada. 
— Recarga polo volume de kWh consumidos (Rv): establécese 
unha recarga da tarifa base consumida comprendida entre o 
2 % e o 10 %, dependendo a dita porcentaxe do consumo 
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medio diario realizado durante o período de devindicación, 
segundo a seguinte táboa: 

Media dos kWh consumidos/día durante o período 
liquidado 

Recarga (%) 

Igual ou superior a 300 kWh/día 10 % 

Igual ou superior a 200 kWh/día e inferior a 300 kWh/día 8 % 

Igual ou superior a 100 kWh/día e inferior a 200 kWh/día 6 % 

Igual ou superior a 10 kWh/día e inferior a 100 kWh/día 4 % 

Igual ou superior a 5 kWh/día e inferior a 10 kWh/día 2 % 

  
Onde: 
Rv = 1 + recarga (%)/100 
— Imposto eléctrico (IE): sobre o concepto de potencia 
accesible e o concepto de enerxía activa será de aplicación a 
porcentaxe correspondente ao imposto eléctrico legalmente 
establecido polo organismo competente. O imposto eléctrico 
para o exercicio 2018 e seguintes é dun 5,11269632 %. Non 
obstante, no suposto de que sufra variacións durante este 
exercicio, adaptarase a formulación ao imposto vixente no 
período de devindicación. 
Onde: 
IE = 1 + gravame imposto eléctrico (%)/100 = 
1+5,11269632/100 = 1,0511269632 
— Contía por posta a disposición de contador (Ct): polos 
traballos de conexionado, desconexionado e tramitación 
administrativa de instalación e seguimento establécese unha 
contía fixa de 0,05 €/día en subministracións efectuadas en 
baixa tensión e de 0,5 €/día en subministracións efectuadas en 
media tensión, polos días comprendidos entre o primeiro e o 
último do período de devindicación.» 
Trinta e un. Modifícase a regra décimo cuarta da tarifa E-4 
contida na subalínea 02 da alínea 99 do anexo 3, que queda 
redactada como segue: 
«Décimo cuarta. As contías pola subministración de elementos 
de apertura ou peche de control de accesos instalados nos 
portos serán aos seguintes: 
Tarxetas magnéticas de proximidade ou contacto: 15,02 
€/unidade 
Dispositivos de lectura a distancia: 20,00 €/unidade 
Mandos a distancia: 50,61 €/unidade.» 
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Trinta e dous. Modificase o número 2 da alínea 02 do anexo 5, 
que queda redactado como segue: 
«2. O tipo de gravame anual aplicado á base impoñible será o 
seguinte: 
No suposto de ocupación de terreos e de augas do porto: 
— Nas áreas destinadas a usos portuarios pesqueiros onde se 
desenvolvan actividades de lonxa, coas súas correspondentes 
cámaras de frío, fábricas de xeo, e naves de redes: o 2,5 % 
sobre o valor dos terreos. 
— Nas áreas destinadas a outros usos portuarios pesqueiros, 
usos portuarios relacionados co intercambio entre modos de 
transporte, aos relativos ao desenvolvemento de servizos 
portuarios e aos servizos básicos que se prestan nunha 
instalación náutico-deportiva: o 5 % sobre o valor dos terreos. 
No suposto de edificacións propiedade da Administración 
destinadas a estacións marítimas, ou instalacións para o 
servizo ao tráfico de pasaxeiros, aplicarase o gravame do 5 % 
a toda a instalación, incluso naqueles espazos destinados a 
actividades complementarias desta. 
— Nas áreas destinadas a actividades auxiliares ou 
complementarias das actividades portuarias, incluídas as 
loxísticas, de almacenaxe e os servizos comerciais que 
correspondan a empresas industriais ou comerciais: o 6 % 
sobre o valor dos terreos. 
— Nas áreas destinadas a outros usos complementarios e 
auxiliares non estritamente portuarios, tales como locais de 
hostalaría e restauración ou locais comerciais con uso non 
estritamente portuario ou actividades relacionadas coa 
interacción porto-cidade : o 7 % sobre o valor dos terreos. 
— Respecto do espazo de auga para recheo, o 2,5 % do valor 
da base mentres o concesionario efectúa as obras de recheo 
no prazo fixado na concesión. Ao finalizar este prazo, o tipo 
será do 5 %. 
a) No caso de ocupación do voo ou subsolo de terreos ou 
espazos somerxidos: 
— O 2,5 % do valor da base impoñible que corresponda aos 
respectivos terreos ou augas, agás que o seu uso impida a 
utilización da superficie. Neste caso o tipo de gravame será o 
que corresponda de acordo co previsto na letra a) anterior. 
b) No caso de ocupación de obras e instalacións: 
— Nas áreas destinadas a usos portuarios pesqueiros onde se 
desenvolvan actividades de lonxas coas súas correspondentes 
cámaras de frío, fábricas de xeo e naves de redes: o 2,5 % do 
valor das obras e instalacións, e o 25 % do valor da 
depreciación anual asignada. 
— Nas áreas destinadas a usos portuarios pesqueiros de 
exportación de peixe fresco e venda en locais situados en 
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lonxas da Comunidade Autónoma de Galicia: o 5 % do valor 
das obras e instalacións, e o 60 % do valor da depreciación 
anual asignada naquelas. 
— Nas áreas destinadas a outros usos portuarios pesqueiros, 
usos portuarios relacionados co intercambio entre modos de 
transporte, aos relativos ao desenvolvemento de servizos 
portuarios e aos servizos básicos a prestar nunha instalación 
náutico-deportiva: o 5 % do valor das obras e instalacións, e o 
100 % do valor da depreciación anual asignada. 
No suposto de edificacións propiedade da Administración 
destinadas a estacións marítimas, ou instalacións para o 
servizo ao tráfico de pasaxeiros, aplicarase o gravame do 5 % 
do valor de todas as obras e instalacións, incluso daqueles 
espazos destinados a actividades complementarias desta. 
— Nas áreas destinadas a actividades auxiliares ou 
complementarias das actividades portuarias, incluídas as 
loxísticas, de almacenaxe e os servizos comerciais que 
correspondan a empresas industriais ou comerciais: o 6 % do 
valor das obras e instalacións, e o 100 % do valor da 
depreciación anual asignada. 
— Nas áreas destinadas a outros usos complementarios e 
auxiliares non estritamente portuarios, tales como locais de 
hostalaría e restauración ou locais comerciais con uso non 
estritamente portuario ou actividades relacionadas coa 
interacción porto-cidade: o 7 % do valor das obras e 
instalacións, e o 100 % do valor da depreciación anual 
asignada. 
Para os efectos da aplicación deste artigo consideraranse 
actividades relacionadas co intercambio dos modos de 
transporte e servizos portuarios os seguintes: servizo de 
practicaxe, servizos técnico–náuticos, servizo á pasaxe, servizo 
de manipulación e transporte de mercadoría e servizo de 
recepción de refugallos xerados polos buques. 
Así mesmo, consideraranse servizos básicos a prestar nunha 
instalación náutico-deportiva os seguintes: amarre e 
desamarre, servizo de duchas, vestiarios e lavandaría, servizo 
de subministración de auga e enerxía, servizo contra incendios, 
vixilancia e seguridade, servizos administrativos da instalación 
náutica, servizos de información, servizos de correo e 
comunicacións e servizo de vixilancia e control das 
instalacións. 
De xeito xeral, ás edificacións que teñan antigüidade superior á 
súa vida útil máxima aplicaráselles o 25 % do valor da 
depreciación anual asignada, sobre unha vida útil remanente 
que será, como máximo, un terzo da vida útil inicial asignada. A 
súa aplicación será gradual de tal xeito que cando a 
antigüidade do ben sexa superior ao 75 % da vida útil máxima 
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o valor da depreciación será dun 75 % e cando a antigüidade 
sexa superior ao 85 % da vida útil máxima a depreciación será 
do 50 %. A vida útil remanente será fixada na taxación 
efectuada para os efectos con base na normativa vixente de 
aplicación e será acorde ao prazo de vixencia da concesión ou 
autorización. 
c) No suposto de uso consuntivo: o 100 % do valor dos 
materiais consumidos.» 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. En Marea. 
Emenda nº6, ao apartado Seis, de Supresión. 
  
Débese suprimir no punto 2. Dous. o cadro 004. Seis 
(Modifícase a contía do derradeiro apartado da sublínea 02 da 
alínea 20 do Anexo I: Solicitude de homologación a títulos de 
máster de ensinanzas artísticas 91,90) 
__________________________________________ 
-Do G.P. En Marea. 
Emenda nº7, ao apartado Sete, de Supresión. 
  
Débese suprimir no punto 2. Dous. o cadro 005. Sete 
(Modifícase a sublínea 03 da alínea 20 do Anexo I que queda 
redactada como segue: 03 expedición de títulos académicos e 
profesionais correspondentes ás ensinanzas establecidas pola 
LOE e dos seus duplicados.) 
__________________________________________ 
-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº6, ao apartado Oito, de Adición. 
  
Débese engadir unha nova subalínea 02 bis, no número Oito 
do punto 2 deste artigo que terá o seguinte contido: 
 "02 bis. O cobro desta taxa estará condicionada á aprobación 
do Plan reitor de uso e xestión do Parque Nacional Marítimo-
Terrestre das Illas Atlánticas, no cumprimento do establecido 
na normativa sobre plans directores de parques nacionais." 
  
__________________________________________ 
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EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº3, de Adición. 
  
Emenda de adición. Artigo 4 bis 
  
Engádese un novo artigo 4 bis polo que se crea un novo 
imposto sobre os grandes establecementos comerciais co 
seguinte texto: 
  
“Artigo 4 bis. Imposto sobre as grandes superficies comerciais 
Un.  Establécese, como tributo propio da Comunidade 
Autónoma, un imposto sobre as grandes superficies 
comerciais, entendendo por tales os establecementos 
individuais que teñan unha superficie de venda igual ou 
superior a 2.500 m2 dedicados á venda ao por menor, 
excluídos os establecementos de venda de vehículos a motor, 
maquinaria industrial, materiais de construción e produtos 
agrícolas e de xardinaría. 
Dous. Este imposto grava a capacidade e incidencia 
económica e social singulares dos establecementos comerciais 
que desenvolven a súa actividade en grandes superficies, 
atendendo as externalidades sociais, económicas e ambientais 
que producen. 
Tres. O feito impoñible vén constituído pola utilización de 
grandes superficies con finalidade comercial. 
Catro. É suxeito pasivo deste imposto a persoa física ou 
xurídica titular do grande establecemento comercial, estea xa 
ou non situado nun centro comercial colectivo. 
Cinco. A base impoñible do imposto constitúe a superficie total 
do establecemento comercial individual expresada en metros 
cadrados. 
Seis. O tipo de gravame é de 30 euros por metro cadrado.  
Sete.  Aplicarase unha redución do 50 por 100 da cota 
tributaria aos grandes establecementos dedicados á venda de 
mobiliario, artigos de saneamento, artigos de bricolaxe e portas 
e xanelas.  
Oito. Bonificacións. Establécese unha bonificación de ata o 30 
por 100 para os grandes establecementos que conten con 
acceso dun ou máis medios de transporte publico. 
Regulamentariamente desenvolveranse os termos e as 
condicións desta bonificación. 
Nove. O período impositivo coincide co ano natural.”  
 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

TÍTULO II 
 
Medidas administrativas 
CAPÍTULO I 
 
Emprego público 
Artigo 5.  Modificación da Lei 2/2015, do 29 de abril, do 
emprego público de Galicia 
A Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, 
queda modificada como segue: 
Un. Modifícase o número 2 do artigo 91, que queda coa 
seguinte redacción: 
«2. Para participar nos concursos específicos regulados neste 
artigo é requisito necesario unha antigüidade mínima de tres 
anos como persoal funcionario de carreira. Ademais, o persoal 
funcionario de carreira que ocupe con carácter definitivo un 
posto de traballo obtido por concurso debe permanecer nel un 
mínimo de seis meses para poder participar nos concursos 
específicos regulados neste artigo.» 
Dous. Modifícase o número 1 do artigo 96, que queda 
redactado como segue: 
«1. Os postos de traballo reservados ao persoal funcionario de 
carreira pódense prover excepcionalmente e de maneira 
temporal mediante comisión de servizos voluntaria nos 
seguintes casos: 
a) Cando os postos estean vacantes, mentres non se proceda 
á súa provisión definitiva. 
b) Cando os postos estean suxeitos a reserva legal da persoa 
titular destes, incluídos os casos en que o persoal funcionario 
de carreira sexa autorizado para realizar unha misión por 
período non superior a seis meses en programas de 
cooperación internacional. 
c) Cando os postos estean ocupados por persoal funcionario 
de carreira que teña a condición de representante do persoal e 
teña recoñecido un crédito de horas para o desempeño desa 
función equivalente á xornada de traballo completa. 
d) Cando concorran as circunstancias previstas no artigo 100 
desta lei. 
e) Por circunstancias excepcionais e debidamente motivadas, 
cando os postos de traballo estean ocupados por persoal 
funcionario de carreira que se atope en situación de 
incapacidade laboral e esta se prevexa de longa duración.» 
Tres. O número 1 do artigo 121 queda modificado como segue: 



 
 

38 

«1. Nos casos de parto, a nai funcionaria ten dereito a un 
permiso retribuído de vinte semanas ininterrompidas, que se 
distribuirán á elección da persoa titular do dereito, sempre que 
seis semanas sexan inmediatamente posteriores ao parto.» 
Catro. Modifícase o número 1 do artigo 122, que queda coa 
seguinte redacción: 
«1. Nos casos de adopción ou acollemento, tanto preadoptivo 
como permanente ou simple, o persoal funcionario ten dereito a 
un permiso retribuído de vinte semanas ininterrompidas, do cal 
se fará uso, por elección da persoa titular do dereito, en 
calquera momento posterior á efectividade da resolución 
xudicial pola que se constitúa a adopción ou efectividade da 
decisión administrativa ou xudicial de acollemento, sen que en 
ningún caso un mesmo menor poida dar dereito a varios 
períodos de aproveitamento deste permiso.» 
Cinco. Modifícase o número 1 do artigo 124, que queda coa 
seguinte redacción: 
«1. Nos casos de nacemento, acollemento ou adopción dun 
fillo, o persoal funcionario que non estea a gozar do permiso 
por parto ou por adopción ou acollemento previsto nesta lei ten 
dereito a un permiso retribuído de cinco semanas 
ininterrompidas de duración, do cal se fará uso a partir da data 
do nacemento, da efectividade da decisión administrativa ou 
xudicial de acollemento ou da efectividade da resolución 
xudicial pola que se constitúa a adopción. Nos casos de parto, 
adopción ou acollemento múltiple, a duración deste permiso 
incrementarase nunha semana máis.» 
Seis.  No número 4 bis da disposición adicional novena 
engádese unha nova escala, nos seguintes termos: 
 
  

Denomi-

nación 
Especia-

lidades 
Sub-

grupo 
Funcións Titulación 

Escala de 

gardas de 

recursos 

naturais 

  C2 Con carácter xeral, realizarán as 

seguintes funcións: 

— Informar e asesorar a Administración 

e a cidadanía en asuntos relacioandos 

tanto cos aproveitamentos piscícolas en 

augas continentais e os recursos 

cinexéticos como coa xestión dos 

espazos naturais. 

— Policía e custodia da riqueza ictícola e 

cinexética así como dos espazos 

Titulación de 

graduado en 

Educación 

Secundaria 

Obrigatoria 

ou 

equivalente 
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naturais, formulando as denuncias que 

procedan no seu ámbito de actuación. 

— Vixilancia, custodia e mantemento das 

infraestruturas da consellaría con 

competencias en materia de 

conservación da natureza, executadas en 

beneficio da riqueza piscícola e 

cinexética e/ou as executadas nos 

espazos naturais, incluída a reposición 

do patrimonio inmobiliario e elementos 

de sinalización dos espazos naturais e/ou 

os relacionados co aproveitamento dos 

recursos cinexéticos e/ou piscícolas. 

— Vixilancia e control dos ecosistemas, 

velando pola loita e/ou erradicación das 

posibles ameazas á biodiversidade. 

— Seguimento, localización, mostraxes e 

controis sobre os valores dos espazos 

naturais, especialmente daqueles que 

motivaron a súa declaración como 

espazos protexidos, de ser o caso, así 

como a colaboración na realización de 

labores de control, seguimento e 

mostraxe da fauna e flora silvestres. 

— Execución das directrices de xestión e 

vixilancia para o cumprimento das 

normas aplicables en materia de 

conservación e preservación dos valores 

dos espazos naturais, especialmente no 

relativo ao control do uso público destes 

espazos. 

—  Calquera outra función que se lle 

encomende, entre as que se atopan as 

de apoio a outras escalas,   en relación 

coa  xestión  e  tutela  dos recursos 

naturais e coa conservación do medio 

ambiente. 

  
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 
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-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº8, ao apartado Un, de Modificación. 
  
No número  Un que modifica o punto 2 do artigo 91, onde di: "... 
un mínimo de seis meses ..." debe dicir: "... un mínimo de dous 
anos ..." 
__________________________________________ 
-Do G.P. En Marea. 
Emenda nº8, ao apartado Un.2, de Modificación. 
  
Débese modificar no apartado Un, punto 2 a seguinte 
expresión: 
  
Onde di: "...debe permanecer nel un mínimo de seis meses." 
Debe dicir: "...debe permanecer nel un mínimo de dous anos." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº13, ao apartado Un bis), de Adición. 
  
Débese engadir un novo número  Un bis) que terá o seguinte 
contido: 
  
Modifícase o número 3 do artigo  25, que queda coa seguinte 
redacción: 
  
"3. O persoal funcionario interino a que fan referencia as letras 
e) e d) da alínea segunda do artigo 23 poderá prestar, con 
carácter voluntario sempre que supoña cambio de localidade, 
os servizos que se lle encomenden na unidade administrativa 
en que se produza o seu nomeamento ou noutras unidades 
administrativas nas cales desempeñe funcións análogas, 
sempre que, respectivamente, as devanditas unidades 
participen no ámbito de aplicación do correspondente programa 
de carácter temporal, co límite de duración sinalado no citado 
artigo, ou estean afectadas polo exceso ou a acumulación de 
tarefas".  
 
__________________________________________ 
-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº9, ao apartado Dous, de Adición. 
  
Débese engadir un novo punto Dous bis, que terá o seguinte 
contido: 
  
"Dous bis. Regulamentariamente, logo de negociación coas 
organizacións sindicais presentes na Mesa xeral de 
empregados públicos, establecerase o procedemento que 
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regule a concesión das comisións de servizo. En todo caso, 
deberán garantirse o cumprimento dos principios de 
publicidade, concorrencia e igualdade, así como a selección 
sobre a base de criterios obxectivos." 
  
  
__________________________________________ 
-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº7, ao apartado Dous.e), de Supresión. 
  
Na letra e) do punto Dous, débese suprimir a seguinte frase:  
  
"e) Por circunstancias excepcionais e debidamente motivadas 
...." 
__________________________________________ 
-Do G.P. En Marea. 
Emenda nº9, ao apartado Dous.1. e), de Supresión. 
  
Débese suprimir o apartado 1.e) 
__________________________________________ 
-Do G.P. En Marea. 
Emenda nº10, ao apartado Tres.1, de Modificación. 
  
Débese substituír no apartado Tres. 1 a seguinte expresión: 
  
Onde di: "...vinte semanas" 
Debe dicir: "...vinted e dúas semanas" 
__________________________________________ 
-Do G.P. En Marea. 
Emenda nº11, ao apartado Catro.1, de Modificación. 
  
Débese substituír no apartado Catro.1 a seguinte expresión: 
  
Onde di: "...vinte semanas" 
Debe dicir: "...vinte e dúas semanas" 
__________________________________________ 
-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº10, ao apartado Cinco, de Modificación. 
  
Proponse un novo texto para o número Cinco deste artigo, que 
terá o seguinte contido: 
  
"Cinco. Nos casos de  nacemento,  acollemento  ou  adopción   
dun  fillo ou filla,  o  persoal funcionario  que  non  estea  a  
gozar  do  permiso  por  parto  ou  por  adopción  ou 
acollemento previsto nesta lei ten dereito a un permiso 
retribuído de cinco semanas ininterrompidas  de duración, do 
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cal se poderá facer uso dende a data do nacemento, da  
efectividade   da  decisión  administrativa   ou  xudicial   de  
acollemento  ou  da efectividade da resolución xudicial pola que 
se constitúa a adopción, ata que finalice o descanso por 
maternidade ou inmediatamente despois deste, sempre que se 
goce do descanso correspondente. Nos casos de parto, 
adopción ou acollemento múltiple, a duración deste permiso 
incrementarase nunha semana máis." 
__________________________________________ 
-Do G.P. En Marea. 
Emenda nº12, ao apartado Cinco.1, de Modificación. 
  
Débese substituír no apartado Cinco. 1 a seguinte expresión: 
  
Onde di: "...cinco semanas" 
Debe dicir: "...vinte e dúas semanas" 
__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº4, ao apartado Seis, de Supresión. 
  
Emenda de supresión. Artigo 5.Seis  
  
Suprímese o apartado Seis do artigo 5.  
 
__________________________________________ 
-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº11, ao apartado Seis, de Supresión. 
  
No número Seis, deste artigo, dentro do cadro da escala, na 
columna de Funcións, débese suprimir o seguinte parágrafo: 
“- Policía e custodia da riqueza ictícola e cinexética, así como 
dos espazos naturais, formulando as denuncias que procedan 
no seu ámbito de actuación”  
__________________________________________ 
-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº12, ao apartado Seis, de Modificación. 
  
No número Seis deste artigo, dentro do cadro das escalas, na 
columna de Funcións, onde di: "- Vixilancia, custodia e 
mantemento das infraestruturas da consellaría ...", debe dicir: "- 
Vixilancia e custodia das infraestruturas ..." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº14, ao apartado Seis bis), de Adición. 
  
Débese engadir un novo número Seis bis, que terá o seguinte 
contido: 
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"Seis bis. 
 
Na disposición adicional oitava, punto 1, engádese a nova 
escala,  nos termos seguintes: 
 
Escala de Seguridade e Saúde no Traballo. (Grupo B). 
Funcións: Exercicio dos labores técnicos en materia de 
prevención de riscos laborais, de acordo co disposto na 
lexislación de prevención de riscos laborais e, en particular, nos 
artigos 7.1 e 9.2 da Lei 31/1995, do 8 de novembro,  ou na 
norma que a substitúa. 
  
Titulación requirida: Título de técnico superior en prevención de 
riscos profesionais (Ciclo formativo de grao superior de 
Formación Profesional, da familia de Instalación e 
Mantemento)." 
 
__________________________________________ 
-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº15, ao apartado Seis ter), de Adición. 
  
Débese engadir un novo número Seis ter, que terá o seguinte 
contido: 
  
"Seis ter. Modifícase o número Tres da disposición adicional 
novena, que queda coa seguinte redacción: 
  
I).- Modificase o número 3 da disposición adicional novena, que 
queda coa seguinte redacción: 
Bombeiro Forestal, especialidade xefe de bombeiros 
forestais/grupo (subgrupo B) e con funcións de coordinación do 
persoal ao seu cargo para previr, combater e extinguir 
incendios de natureza forestal, así como vixilancia e 
mantemento dos labores de prevención. Persoal que, estando 
en posesión da titulación correspondente, ten ao seu cargo  de 
modo  persoal e  directo a  vixilancia e  execución das tarefas 
de prevención e extinción de incendios. Será o responsable 
directo e inmediato do persoal e medios ao seu cargo. Así 
mesmo, deberá conducir vehículos en ausencia do bombeiro 
forestal condutor cando o demanden as necesidades do 
servizo.  
 
II).- Engádese na alínea 4  da  disposición adicional novena, a 
escala de bombeiro forestal, especialidade Oficial de defensa 
contra incendios forestais (subgrupo C1). Persoal que tendo 
coñecemento completo das funciones que debe desenvolver 
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realiza traballos e obras de prevención e extinción de incendios 
forestais baixo a supervisión do seu superior, colaborando na 
transmisión de ordes e responsabilizándose dos medios postos 
á súa disposición. Conducirá vehículos cando o demanden as 
necesidades do servizo. 
 
III).- Engádese unha alínea 4 bis na disposición adicional,  co 
seguinte contido: 
 
"4bis. No corpo de auxiliares de carácter técnico de 
Administración especial créanse as seguintes escalas e 
especialidades: 
• Escala  de   bombeiro   forestal   especialidade  operador  de   
datos (subgrupo C2). Manexo dos medios materiais para o 
tratamento da información tendentes á execución dos sistemas 
operativos dos SPDCIF. Persoal que manexa os medios  
materiais  das  oficinas  do  SPDCIF para  o  tratamento  da 
información, interpretando e  desenvolvendo as instrucións e 
ordes tendentes á execución dos sistemas operativos do 
SPDCIF. Cando as circunstancias o requiran, poderán ser 
dedicados a  outras  funcións administrativas vinculadas á 
prevención e defensa contra incendios forestais. 
• Escala de bombeiro forestal especialidade emisorista 
(subgrupo C2). Realización das  transmisións para  asegurar  
unha  adecuada comunicación dos avisos, ordes ou instrucións 
dentro do servizo. Persoal que ten como función  principal a  
realización das  transmisións  entre  as  distintas unidades do 
SPDCIF a través dos medios postos á súa disposición, para 
asegurar unha adecuada comunicación dos avisos, ordes ou 
instrucións dentro do  servizo. Cando as circunstancias o  
requiran poderán ser dedicados a funcións administrativas 
vinculadas á prevención e defensa contra incendios forestais. 
• Escala de bombeiro forestal especialidade vixiante fixo 
(subgrupo C2). Persoal que se ocupa da vixilancia de 
incendios, desde puntos fixos predeterminados, avisando 
destes mediante a utilización dos medios de comunicación 
postos á súa disposición, e coidarán do mantemento das súas 
instalacións. Segundo as situacións de risco, poderá ser 
destinado a realizar labores de apoio aos emisoristas. 
• Escala de bombeiro forestal especialidade bombeiro forestal 
condutor/a de motobomba (subgrupo C2) . Persoal  que ten 
como  misión  principal  conducir os vehículos motobomba do 
servizo e o mantemento destes en bo estado. Así mesmo,  
poderá  levar  a   termo   obras  de  construción,   mellora  e 
mantemento  de  infraestruturas  vinculadas á  prevención  e  
defensa contra  incendios  forestais, manexando  para tal   fin   
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tractores   e diferentes tipos de maquinaria mecanizada que 
demanden as referidas tarefas. 
• Escala de bombeiro forestal especialidade bombeiro forestal  
condutor/a  (subgrupo  C2). Persoal que realiza funcións que 
exixen predominantemente esforzo físico, vinculadas aos 
labores de prevención e defensa contra  incendios, 
ocupándose, así mesmo, de levar a termo  labores silvícolas 
preventivos de diminución da combustibilidade das masas 
forestais e obras de construción, mellora e mantemento da 
infraestrutura  da citada defensa. Para tal fin, utilizarán 
maquinaria  e  apeiros  de  manexo  manual  propios  de  
tarefas encomendadas de prevención e de defensa contra 
incendios. 
• Escala de  bombeiro  forestal  especialidade bombeiro 
forestal  (subgrupo  C2). Persoal que realiza tarefas que 
exixen  predominantemente  esforzo  físico,  vinculadas  a  
labores  de prevención  e  defensa  contra  incendios, 
ocupándose, así mesmo, de levar   a  termo  labores silvícolas 
 preventivos de diminución da combustibilidade das masas 
forestais e obras de construción, mellora e mantemento da 
infraestrutura  da citada defensa. Para tal fin, utilizarán 
maquinaria e  apeiros de manexo manual propio de tarefas 
encomendadas de prevención e de defensa contra incendios. 
• Escala de  oficial   2a  mecánico/a  de  máquinas  de  
defensa  contra incendios forestais (subgrupo C2). Persoal que, 
tendo os coñecementos que correspondan de mecanización, 
se ocupa das reparacións e do mantemento dos vehículos e 
maquinaria  que  se  poidan  realizar  e  os  medios  dos  
parques  de maquinaria dos servizos de prevención e  defensa 
contra Incendios forestais. Así mesmo, deberá conducir 
vehículos cando o demanden as necesidades propias da súa 
categoría: traslado de vehículos avariados, etc." 
 
  
__________________________________________ 
-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº16, ao apartado Seis quater), de Adición. 
  
Débese engadir un novo número Seis quater, que terá o 
seguinte contido: 
  
"Seis quater. 
  
Modificase o número 4 bis da disposición adicional novena, que 
queda ca seguinte redacción: 
Corpo  de  axudantes de carácter facultativo, Escala de 
auxiliares de clínica, Ssbgrupo C1, coas seguintes funcións: 
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• Colaborar co enfermeiro/a ,e baixo a súa supervisión, na 
recollida dos datos termométricos. Igualmente, recollerá os 
signos que teñan chamado a súa atención e os das 
espontáneas manifestacións dos enfermos sobre os seus 
propios síntomas, que comunicará ao  responsable 
correspondente. 
• Colaborar co enfermeiro/a no rasurado das persoas enfermas. 
• Preparación de guantes, apósitos de gasa e outro material. 
• Recepción dos carros de comida e distribución dela. 
• Dar comidas aos enfermos que non podian facelo  de seu, 
salvo  naqueles casos que requiran coidados especiais. 
• Servir  as  comidas aos  enfermos,  atendendo á  colocación 
e  retirada  de bandexas, cubertos e louzas e carros a nivel de 
planta. 
• Feitura e arranxo das camas dos enfermos, excepto cando 
polo seu estado lle corresponda ao enfermeiro/a, axudándolle 
neste caso. 
• Traslado de roupa usada á lavandería. 
• Levar e poñer  as cuñas aos enfermos e  retiralas, tendo  
coidado da  súa limpeza. 
• Realizar a limpeza dos carros de curas e elementos materiais, 
vitrinas e o seu material, aparataxe clínico e de laboratorio. 
• Retirar os residuos sanitarios das distintas dependencias do 
centro ata os puntos determinados no Plan de eliminación de 
residuos, establecido para o centro e nas normas 
complementarias. 
• Realizar o aseo e limpeza das persoas enfermas, axudando 
ao enfermeiro/a cando a situación o requira. 
• Por    indicacións   do    enfermeiro/a   colaborará    na    
administración   de medicamentos por vía oral e rectal, con 
exclusión da vía parenteral, cerciorándose da toma polo 
paciente; así mesmo, aplicarán enemas de limpeza,  salvo en 
casos de pacientes graves. 
• Axudar ao  enfermeiro/a  na  colocación ou  fixación  do  
paciente no  lugar especial do seu tratamento. 
• Controlar  as  posturas  estáticas  dos  doentes,  levantalos  e  
deitalos. Controlar e axudar, se é o caso, na súa deambulación.  
• Recepción de volantes e documentos e o seu rexistro 
correspondente para a asistencia ás persoas enfermas. Terán 
ao seu cargo a orientación e distribución dos ditos doentes, se 
for o caso. 
• Control da diurese con cambio de bolsa ou baleirado e 
colocar os colectores. 
• En xeral, todas aquelas actividades que veñen  facilitar  as 
funcións do médico e  do enfermeiro/a, en canto non  se 
opoñan ao establecido nestas normas. 
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• Colaboran tamén nas actividades  e programas que se 
realicen no ámbito comunitario." 
 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 6.  Protección da maternidade e paternidade 
O persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde, durante as 
situacións de maternidade, paternidade, risco durante o 
embarazo e risco durante a lactación natural, percibirá, en 
concepto de mellora da prestación, as retribucións que 
correspondan ata acadar a totalidade das retribucións básicas 
e complementarias de carácter fixo. 
Así mesmo, percibirá a media das retribucións variables 
aboadas no ano anterior ao mes en que dese comezo a 
correspondente situación, en concepto de atención continuada 
derivada da prestación de gardas, noites e festivos. 
O disposto neste precepto será tamén de aplicación durante 
todo o período de duración dos permisos de maternidade e 
paternidade previstos na lexislación autonómica aplicable aos 
empregados públicos. 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. En Marea. 
Emenda nº13, de Modificación. 
  
Débese substituír no primeiro parágrafo a seguinte expresión: 
  
Onde di: "...ata acadar" 
Debe dicir: "por" 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 6 bis). Modificación da Lei 6/1985, do 24 de xuño, do 
Consello de Contas 
Engádese unha disposición transitoria terceira na Lei 
6/1985, do 24 de xuño, do Consello de Contas, co seguinte 
contido: 
“Disposición transitoria terceira. Consolidación do 
emprego temporal 
1. De acordo co previsto na disposición transitoria cuarta 
do texto refundido da Lei do estatuto básico do empregado 
público, aprobado polo Real decreto lexislativo 5/2015, do 
30 de outubro, e respectando os límites e requisitos 
fixados pola normativa básica estatal, poderase efectuar, 
con carácter extraordinario e por unha soa vez, co fin de 
conseguir a estabilidade no emprego público no ámbito do 
Consello de Contas de Galicia, unha convocatoria de 
consolidación de emprego a prazas de auxiliar 
administrativo do dito órgano, de carácter estrutural, 
dotadas orzamentariamente, e que se atopan 
desempeñadas interinamente con anterioridade ao 1 de 
xaneiro de 2005. 
2. A correspondente oferta de emprego público será 
aprobada por acordo do Pleno do Consello de Contas de 
Galicia. 
3. O proceso selectivo, que será obxecto dunha 
convocatoria específica, garantirá o cumprimento dos 
principios de igualdade, mérito, capacidade e publicidade.  
4. A convocatoria do proceso selectivo efectuarase polo 
Consello de Contas de Galicia ao abeiro da súa 
competencia para a selección de persoal prevista no artigo 
72.3 do Regulamento de réxime interior do dito órgano. As 
bases do proceso selectivo serán aprobadas polo Pleno e 
a convocatoria realizarase pola Comisión de Goberno, de 
acordo co disposto no artigo 12.g) do regulamento. En 
relación co órgano de selección será de aplicación o 
disposto no artigo 60 do texto refundido da Lei do Estatuto 
Básico do Empregado Público e no artigo 59 da Lei 2/2015, 
do 29 de abril, do emprego público de Galicia. 
5. O sistema selectivo será o concurso-oposición, sendo a 
titulación esixida para o acceso a correspondente ao grupo 
C, subgrupo C2, dos grupos de clasificación profesional do 
persoal funcionario de carreira previstos no texto 
refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado 
Público. De conformidade co sinalado na disposición 
transitoria cuarta do dito texto refundido, o contido das 
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probas gardará relación cos procedementos, tarefas e 
funcións habituais dos postos obxecto da convocatoria. Na 
fase de concurso valorarase, entre outros méritos, o tempo 
de servizos prestados nas Administracións Públicas e a 
experiencia nos postos de traballo obxecto da 
convocatoria. 
O proceso selectivo desenvolverase conforme ao disposto 
nos números 1 e 3 do artigo 61 do texto refundido da Lei 
do Estatuto Básico do Empregado Público. Será de 
aplicación, así mesmo, o sinalado no artigo 56.3 da Lei 
2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia. 
6. As persoas que superen o proceso selectivo serán 
nomeadas funcionarias de carreira do Consello de Contas, 
do grupo C, subgrupo C2, e tomarán posesión nos 
correspondentes postos da relación de postos de traballo 
do Consello de Contas. Estes destinos terán carácter 
definitivo, equivalente, para todos os efectos, aos obtidos 
por concurso.” 
 

NON TEN EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

CAPÍTULO II.  
Ordenación do territorio e urbanismo 
 

NON TEN EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 7.  Modificación da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo 
de Galicia 
A Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, queda 
modificada como segue: 
Un. Modifícase o número 2 do artigo 11, que queda coa 
seguinte redacción: 
«2. A resolución do Xurado adoptarase no prazo máximo de 
seis meses, contado desde o día seguinte ao de entrada no 
rexistro do expediente completo. De non se adoptar acordo no 
prazo sinalado, entenderanse desestimadas as reclamacións 
por silencio negativo. Os seus acordos serán sempre 
motivados e fundamentados no que se refire aos criterios de 
valoración seguidos para cada un dos casos en concreto, de 
conformidade coas disposicións legais que sexan aplicables. 
Os actos que dite o Xurado poñerán fin á vía administrativa.» 
Dous. Modifícase a letra a) do artigo 20, que queda coa 
seguinte redacción: 
«a) Ceder gratuitamente ao concello os terreos destinados a 
viais fóra das aliñacións establecidas no planeamento cando 
pretendan parcelar, edificar ou rehabilitar integralmente.» 
Tres. Engádese un número 4 na disposición transitoria 
segunda coa seguinte redacción: 
«4. No caso dos concellos fusionados, os plans que estean en 
tramitación nalgún dos concellos de orixe na data da entrada 
en vigor desta lei poderán continuar a súa tramitación consonte 
co previsto nos números anteriores, sempre que o outro 
concello conte cun plan xeral de ordenación municipal 
adaptado á Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación 
urbanística e protección do medio rural de Galicia. 
De non terse iniciado a tramitación, o concello fusionado 
poderá tramitar un plan xeral de ordenación municipal referido 
unicamente ao ámbito territorial que, con anterioridade á fusión, 
correspondía a un dos concellos fusionados, sempre que, 
conforme o indicado, o ámbito territorial que correspondía ao 
outro concello conte con plan xeral de ordenación municipal 
adaptado á Lei 9/2002, do 30 de decembro. 
En todo caso, mentres non se produza a aprobación dun plan 
xeral que abranga o novo límite do termo municipal, no 
concello resultante da fusión seguirá vixente a ordenación 
urbanística aprobada.» 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
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Emenda nº5, de Supresión. 
  
Emenda de supresión. Artigo 7. Un 
  
Suprímese o apartado Un artigo 7. 
  
__________________________________________ 
-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº17, ao apartado Un, de Supresión. 
  
O número Un, deste artigo débese suprimir. 
__________________________________________ 
-Do G.P. En Marea. 
Emenda nº14, ao apartado Un.2, de Modificación. 
  
Débese modificar no apartado 2 a seguinte expresión: 
 
Onde di: "De non se adoptar acordo no prazo sinalado, 
entenderanse desestimadas as reclamacións por silencio 
negativo." 
Debe dicir: "A administración ten a obriga de resolver e notificar 
sempre ás partes." 
__________________________________________ 
-Do G.P. En Marea. 
Emenda nº15, ao apartado Tres, de Substitución. 
  
Débese substituir o texto do apartado Tres polo seguinte: 
  
"Nos casos dos concellos fusionados seguirán vixentes os 
plans de ordenación urbanística aprobados, sen prexuízo da 
aprobación dun plan que afecte o novo límite do termo 
municipal dos concellos fusionados. No caso de estar en 
tramitación un plan dalgún dos concellos fusionados, este 
continuará ata a súa finalización."  
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 7 bis). Modificación da Lei 5/2017, do 19 de outubro, 
de fomento da implantación de iniciativas empresariais en 
Galicia 
Engádese unha disposición adicional terceira na Lei 
5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación de 
iniciativas empresariais en Galicia, coa seguinte redacción: 
  
“Disposición adicional terceira. Vixencia dos proxectos 
sectoriais que impliquen a transformación e parcelación 
urbanística do solo 
A vixencia dos proxectos sectoriais que impliquen a 
transformación e parcelación urbanística do solo será a 
que estableza a lexislación urbanística para os plans 
parciais. Nestes casos, non será de aplicación o disposto 
no artigo 15 do Decreto 80/2000, do 23 de marzo, polo que 
se regulan os plans e proxectos sectoriais de incidencia 
supramunicipal.” 
 

NON TEN EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

CAPÍTULO III 
 
Patrimonio natural 
Artigo 8.  Modificación da Lei 7/1992, do 24 de xullo, de pesca 
fluvial 
A Lei 7/1992, do 24 de xullo, de pesca fluvial, queda modificada 
como segue: 
Un. O primeiro parágrafo do artigo 34 queda redactado nos 
seguintes termos: 
«Terán a consideración de infraccións menos graves e serán 
sancionadas con multa comprendida entre 300,52 e 3.005,06 
euros, e, ademais, de darse algunha das circunstancias 
previstas no artigo 38 desta lei, sancionaranse coa retirada da 
licenza de pesca e inhabilitación para obtela durante un ano, as 
infraccións administrativas que se relacionan a seguir:» 
Dous. O primeiro parágrafo do artigo 35 queda redactado como 
segue: 
«Terán a consideración de infraccións graves e serán 
sancionadas con multa comprendida entre 3.005,07 euros e 
30.050,61 euros, e, ademais, de darse algunha das 
circunstancias previstas no artigo 38 desta lei, sancionaranse 
coa retirada da licenza de pesca e inhabilitación para obtela 
durante un ano e un día a tres anos, as infraccións 
administrativas que se relacionan  a seguir:» 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. En Marea. 
Emenda nº16, ao apartado Un, de Supresión. 
  
Débese suprimir no apartado Un a seguinte expresión: 
  
"e, ademais, de darse algunha das circunstancias previstas no 
artigo 38 desta lei, sancionaranse coa retirada da licenza de 
pesca e inhabilitación para obtela durante un ano," 
__________________________________________ 
-Do G.P. En Marea. 
Emenda nº17, ao apartado Dous, de Supresión. 
  
Débese suprimir ´no apartado Dous a seguinte expresión: 
  
"e un día a tres anos," 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 9.  Modificación do Decreto 37/2014, do 27 de marzo, 
polo se declaran zonas especiais de conservación os lugares 
de importancia comunitaria de Galicia e se aproba o Plan 
director da Rede Natura 2000 de Galicia 
No número 3 do artigo 60 do anexo II do Decreto 37/2014, do 
27 de marzo, polo que se declaran zonas especiais de 
conservación os lugares de importancia comunitaria de Galicia 
e se aproba o Plan director da Rede Natura 2000 de Galicia, 
relativo á normativa xeral en materia de infraestruturas e obras, 
dáselle unha nova redacción ao ordinal 1º da letra c) nos 
seguintes termos: 
«1º) As tarefas de mantemento e conservación das 
infraestruturas lineais existentes no espazo natural non 
consideradas como permitidas, que serán debidamente 
autorizadas polo órgano autonómico competente en materia de 
conservación da natureza sempre e cando supoñan 
modificacións no seu trazado e/ou largo, se minimice todo 
posible impacto, se tenda a empregar técnicas o máis brandas 
posible, non se afecten os elementos clave para a 
conservación (hábitats, especies de interese) e se teñan en 
conta as determinacións establecidas no presente plan director. 
Para os efectos das letras b)1º) e c)1º) deste número 3, 
entenderase por infraestruturas lineais existentes as liñas 
férreas, autovías, autoestradas, estradas, camiños, pistas, 
devasas, sendeiros, pasarelas, vías pecuarias e todas aquelas 
non mencionadas que cumpran con características similares.» 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. En Marea. 
Emenda nº18, de Substitución. 
  
Débese substituír o texto do punto 1º do artigo polo seguinte: 
  
"1º As tarefas de mantemento e conservación das 
infraestruturas lineais existentes no espazo natural non 
consideradas como permitidas, que serán debidamente 
autorizadas polo órgano autonómico competente en materia de 
conservación da natureza sempre e cando non supoñan 
modificacións no seu trazado e largo, se minimice todo posible 
impacto, se tenda a empregar técnicas o máis brandas 
posibles, non se afecten 
os elementos clave para a conservación (hábitats, especies de 
interese) e se teñan en 
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conta as determinacións establecidas neste plan director." 
 
__________________________________________ 
-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº18, de Modificación. 
  
No parágrafo que empeza por "1º As tarefas de mantemento 
...."  onde di: "... sempre e cando supoñan modificación no seu 
trazado ...", debe dicir: "... sempre e cando non supoñan 
modificacións no seu trazado ..." 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 10.  Prazo de resolución e sentido do silencio nos 
procedementos de declaración de espazos naturais de interese 
local e espazos privados de interese natural 
O prazo máximo para resolver e notificar a resolución nos 
procedementos de declaración dos espazos naturais de 
interese local e dos espazos privados de interese natural será 
de seis meses, contados desde a data en que a solicitude 
tivese entrada no rexistro do órgano competente para a súa 
tramitación. De conformidade co artigo 24.1 da Lei 39/2015, do 
1 de outubro, do procedemento administrativo común das 
administracións públicas, no caso de vencemento do prazo 
máximo sen que se teña notificado a resolución expresa, as 
solicitudes entenderanse desestimadas por silencio 
administrativo. 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº19, de Modificación. 
  
Na última liña deste artigo, onde di: "... entenderanse 
desestimadas por silencio administrativo ...", debe dicir: 
"...entenderanse estimadas por silencio administrativo." 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

CAPÍTULO IV 
 
Pesca 
Artigo 11.  Modificación da Lei 9/1993, do 8 de xullo, de 
confrarías de pescadores de Galicia 
O número 3 do artigo 15 da Lei 9/1993, do 8 de xullo, de 
confrarías de pescadores de Galicia, queda redactado da 
seguinte maneira: 
«3. Regulamentariamente determinaranse as consecuencias 
que produzan a fusión ou a disolución de confrarías. A 
disolución de confrarías supoñerá a perda das concesións e 
autorizacións administrativas para o exercicio das actividades 
de marisqueo ou cultivos mariños que posúan, sen prexuízo do 
que prevexan os estatutos da confraría afectada en canto ao 
destino do seu patrimonio. No suposto de fusión de confrarías, 
a nova entidade resultante subrogarase nos dereitos e obrigas 
que tiñan as entidades fusionadas, así como na titularidade das 
concesións e autorizacións para o exercicio das actividades de 
marisqueo ou cultivos mariños, e a confraría resultante deberá 
cumprir as condicións e prescricións da concesión ou 
autorización ou de calquera outra obriga exixida legal ou 
regulamentariamente.» 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. En Marea. 
Emenda nº19, ao apartado 3, de Supresión. 
  
Débese suprimir no apartado 3 a seguinte expresión: 
  
"e a confraría resultante deberá cumprir as condicións e 
prescricións da concesión ou autorización ou de calquera outra 
obriga exixida legal ou regulamentariamente." 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 12.  Modificación da Lei 11/2008, do 3 de decembro, de 
pesca de Galicia 
A Lei 11/2008, do 3 de decembro, de pesca de Galicia, queda 
modificada como segue: 
Un. O número 11 do artigo 4 queda redactado como segue: 
«11. Plans zonais: medidas reguladoras da actividade 
pesqueira aplicadas nunha zona e nun período de tempo 
determinado e que teñen por obxecto, entre outros, novas 
especies, novas artes, modificación ou uso diferente das 
existentes ou novas medidas de xestión, incluíndo limitación de 
capturas, capacidade e esforzo pesqueiro.» 
Dous. O número 13 do artigo 4 queda redactado como segue: 
«13. Plans de xestión: medidas reguladoras da actividade 
pesqueira e marisqueira. Estes plans incluirán as medidas 
técnicas, os horarios e o réxime de calamento das artes 
autorizadas e, de ser o caso, limitacións de capturas, 
capacidade e esforzo pesqueiro.» 
Tres. A letra a) do número 1 do artigo 7 queda redactada da 
seguinte maneira: 
«a) A determinación das artes, aparellos e utensilios permitidos 
para o exercicio da pesca e do marisqueo. A pesca e o 
marisqueo soamente se poderán exercer con artes, aparellos e 
utensilios expresamente autorizados». 
Catro. A letra a) do número 2 do artigo 7 queda redactada da 
seguinte maneira: 
«a) Plans de xestión que regularán as medidas técnicas, os 
horarios e o réxime de calamento das artes de pesca e do 
marisqueo. Estes plans, que poderán ser elaborados por 
proposta das entidades asociativas do sector, poderán incluír 
tamén limitacións de capturas, capacidade e esforzo 
pesqueiro.» 
Cinco. A letra e) do número 2 do artigo 7 queda redactada 
como segue: 
«e) Plans zonais que conterán medidas reguladoras da 
actividade pesqueira, aplicadas nunha zona e nun período de 
tempo determinado, que teñan por obxecto, entre outros, novas 
especies, novas artes, modificación ou uso diferente do 
establecido nos plans de xestión, así como novas medidas de 
xestión, incluíndo limitacións de capturas, capacidade e esforzo 
pesqueiro.» 
Seis. Engádese unha disposición transitoria novena, coa 
seguinte redacción: 
«Disposición transitoria novena. Plans experimentais e de 
xestión 
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Os plans experimentais e de xestión aprobados á entrada en 
vigor da Lei ??/2017, do ??, de medidas fiscais e 
administrativas, manteranse vixentes nas condicións en que 
foron aprobados.» 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. En Marea. 
Emenda nº20, ao apartado Un, de Substitución. 
  
Débese substituír o texto do apartado Un polo seguinte: 
  
"11. Plans experimentais: medidas reguladoras da actividade 
pesqueira aplicadas nun período de tempo determinado e que 
teñen por obxecto novas especies, novas artes, modificación 
das existentes ou novas medidas de xestión, con inclusión ,se 
procede ,da limitación de capturas, capacidade e esforzo 
pesqueiro."  
__________________________________________ 
-Do G.P. En Marea. 
Emenda nº21, ao apartado Dous, de Substitución. 
  
Débese substituír o texto do apartado Dous polo seguinte: 
  
"13. Plans de xestión anuais ou plurianuais: medidas 
reguladoras da actividade pesqueira aplicadas nun período de 
tempo determinado e dirixidas a especies que se atopen dentro 
dos límites biolóxicos de seguranza. Estes plans poderán 
incluír limitacións de capturas, capacidade e esforzo pesqueiro, 
así como medidas técnicas e doutra clase adaptadas ás 
circunstancias." 
__________________________________________ 
-Do G.P. En Marea. 
Emenda nº22, ao apartado Tres, de Modificación. 
  
Débese substituír na letra a) a seguinte expresión: 
  
Onde di:  "a) A determinación..." 
Debe dicir:  "a) A regulación" 
__________________________________________ 
-Do G.P. En Marea. 
Emenda nº23, ao apartado Catro, de Substitución. 
  
Débese substituír o texto do apartado a) polo seguinte: 
  
"a) Plans de xestión anuais ou plurianuais, que poderán regular 
as medidas técnicas, horarios e réxime de calamento das artes 
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de pesca e do marisqueo para as especies que se atopen 
dentro dos límites biolóxicos de seguranza. Estes plans, que 
poderán ser elaborados por proposta das entidades asociativas 
do sector, poderán incluír limitacións de capturas, capacidade e 
esforzo pesqueiro, medidas técnicas e doutra clase adaptadas 
ás circunstancias." 
__________________________________________ 
-Do G.P. En Marea. 
Emenda nº24, ao apartado Cinco, de Substitución. 
  
Débese substituír o texto do apartado e) polo seguinte: 
  
"e) Plans experimentais para novas especies, novas artes, 
modificación ou uso diferente do establecido nos plans de 
xestión, novas zonas ou novas medidas de xestión."  
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

CAPÍTULO V 
 
Ordenación farmacéutica 
Artigo 13.  Modificación da Lei 5/1999, do 21 de maio, de 
ordenación farmacéutica 
A Lei 5/1999, do 21 de maio, de ordenación farmacéutica, 
queda modificada como segue: 
Un. O número 4 do artigo 12 queda redactado da seguinte 
maneira: 
«4. A rexencia terá unha duración máxima de cinco anos, salvo 
no caso das novas oficinas de farmacia adxudicadas por 
concurso público, en que a rexencia se estenderá ata 
completar o período mínimo de 15 anos, conforme o disposto 
no segundo parágrafo do artigo 23.2 desta lei.» 
Dous. O número 2 do artigo 23 queda redactado da seguinte 
maneira: 
«2. A transmisión das oficinas de farmacia adxudicadas polo 
procedemento de concurso público só se poderá levar a cabo 
cando leven abertas ao público un mínimo de 15 anos. Nos 
supostos de falecemento, declaración xudicial de ausencia ou 
incapacitación legal do farmacéutico titular ou dun dos titulares, 
abondará con que a oficina estea aberta ao público na data de 
produción destas circunstancias. 
No caso de se producir a xubilación voluntaria da persoa titular 
antes do esgotamento dos 15 anos previstos, esta deberá 
solicitar a designación dun rexente ata completar o período 
mínimo previsto para a transmisión, en cumprimento do 
disposto no número 4 do artigo 12 desta lei.» 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. En Marea. 
Emenda nº25, ao apartado Un, de Modificación. 
  
Débese substituír no apartado 4 a seguinte expresión: 
  
Onde di: "...o período minimo de 15 anos," 
Debe dicir: "...o período mínimo de 10 anos," 
__________________________________________ 
-Do G.P. En Marea. 
Emenda nº26, ao apartado Dous, de Modificación. 
  
Débese substituír no apartado 2 a seguinte expresión: 
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Onde di: "...15 anos." 
Debe dicir: "...10 anos." 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

CAPÍTULO VI 
 
Medio rural 
Artigo 14.  Modificación da Lei 13/1989, do 10 de outubro, de 
montes veciñais en man común 
A Lei 13/1989, do 10 de outubro, de montes veciñais en man 
común, queda modificada como segue: 
Un. Engádese un novo número 5 ao artigo 22 da Lei 13/1989, 
do 10 de outubro, de montes veciñais en man común, que 
queda redactado como segue: 
«5. No caso de que o instrumento de ordenación ou xestión 
forestal do monte prevexa o aproveitamento de pastos e a 
comunidade de veciños propietaria acordase a distribución 
entre os veciños de parte do monte veciñal para este fin, a 
asignación de lotes constituirá un dereito para aqueles 
comuneiros que sexan titulares de explotacións agrícolas ou 
gandeiras no lugar e que precisen base territorial para garantir 
a viabilidade da propia explotación ou a sustentabilidade do 
gando. Nestes casos, garantiráselle o dereito de aproveitar os 
terreos que precisen en proporción ao tamaño das súas 
explotacións e á superficie prevista para a distribución por 
lotes, sen prexuízo da nova reparticións que teña que efectuar 
a comunidade veciñal cando, por circunstancias sobrevidas, 
outros comuneiros precisen igualmente de base territorial para 
as súas explotacións e sempre nas condicións que adopte a 
comunidade de veciños propietaria en cada caso para evitar 
desequilibrios ou menoscabos na viabilidade do monte 
veciñal.» 
 
Dous. Modifícase o artigo 25, que queda redactado como 
segue: 
«Artigo 25. Competencias da Comunidade Autónoma 
A consellaría competente en materia de montes dará aos 
montes veciñais en man común, xunto con outra figuras de 
xestión conxunta da propiedade, carácter preferente nas 
súas actuacións de fomento e mellora do monte, na 
prevención e defensa contra os incendios forestais e na 
concesión de axudas económicas para as mesmas 
finalidades suxeitas a plans de viabilidade económica e ao 
cumprimento de instrumentos de ordenación ou xestión. 
forestal  A dita consellaría, ademais das funcións 
especificamente sinaladas nesta lei, desenvolverá as 
seguintes funcións: 
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a) Promover a marcaxe dos lindes entre os montes 
veciñais. 
b) Procura da súa conservación e integridade dos valores 
naturais do uso veciñal deste tipo de propiedade, vixiando 
polo cumprimento da execución dos instrumentos de 
ordenación ou xestión que se citan nos artigos 28 e 29 
desta lei. 
c) Impulso e promoción do aproveitamento do monte. 
d) Asesoramento técnico ás comunidades veciñais. 
e) Labores de gardería forestal. 
f) Coidar do cumprimento do disposto nesta lei e na 
normativa que a desenvolva, aplicando as medidas 
correctoras e sancionadoras establecidas legalmente. 
g) Subscribir contratos temporais de xestión 
pública dirixidos a unha xestión sostible do monte. 
h) Defensa e xestión, nos casos nos que proceda, en caso 
de grave abandono ou extinción da comunidade veciñal. 
i) Velar polo cumprimento e execución do instrumento de 
ordenación ou xestión forestal. 
j) Promover a constitución das comunidades veciñais 
cando estas non existan.» 
 
Tres. Modifícase o artigo 27 nos seguintes termos: 
«Artigo 27. Xestión cautelar 
1. Os montes veciñais en man común serán xestionados 
cautelarmente pola consellaría competente en materia de 
montes cando se extinga ou desapareza a comunidade de 
veciños titular do monte, de xeito provisional, ata que, de ser o 
caso, se reconstitúa a comunidade, e sempre que a parroquia 
onde radique o monte non exerza o dereito conferido no artigo 
20. 
2. Tamén pasarán a ser xestionados cautelarmente pola 
consellaría competente en materia de montes cando a entidade 
xestora do Banco de Terras de Galicia informe de que existen 
razóns obxectivas de índole técnica que non permitan ou 
limiten, total ou parcialmente, o aproveitamento forestal do 
monte, de acordo co previsto no artigo 30.1. 
3. A consellaría competente en materia de montes poderá 
exercitar a xestión cautelar prevista neste artigo mediante os 
seus propios órganos ou mediante a súa encomenda a 
entidades instrumentais do sector público autonómico. 
4. Para o reinicio da actividade da comunidade veciñal 
extinguida ou desaparecida deberanse cumprir os 
seguintes requisitos: 
a) A presentación da solicitude por parte dunha xunta 
provisional do monte veciñal. 
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b) A acreditación da existencia dunha comunidade veciñal 
formada por comuneiros de pleno dereito e elección dunha 
xunta provisional consonte o disposto nesta lei respecto 
dos órganos das comunidades veciñais. 
c) O compromiso notarial da xunta provisional de asunción 
do estado contable do monte e do instrumento de 
ordenación ou forestal vixente. 
d) No caso de que, como consecuencia da inexistencia, 
extinción ou desaparición da comunidade veciñal, o Banco 
de Terras de Galicia cedera ou arrendara con anterioridade 
o uso e aproveitamento dos montes a outra persoa ou 
entidade beneficiaria, o reinicio da actividade solicitada 
pola xunta provisional non será posible ata o remate da 
cesión ou arrendamento realizado polo Banco de Terras de 
Galicia, salvo que exista acordo entre as partes.» 
 
  
Catro. Modifícase o artigo 28, que queda redactado como 
segue: 
«Artigo 28. Montes veciñais en estado de grave abandono ou 
degradación 
1. Entenderase por monte veciñal en estado de grave 
abandono ou degradación aquel que, de modo manifesto, 
sufrise un grave deterioro ecolóxico, non sexa explotado de 
acordo cos seus recursos ou sufra unha extracción abusiva 
deles. 
2. Corresponde á persoa titular da consellaría competente en 
materia de montes a competencia para declarar por razóns de 
utilidade pública e interese xeral o estado de grave abandono 
ou degradación, por proposta da persoa titular da dirección 
xeral que teña as atribucións na mesma materia. 
3. A declaración en estado de grave abandono ou degradación 
implicará a execución dun instrumento de ordenación ou 
xestión forestal. 
4. Mediante decreto do Consello da Xunta, por proposta da 
persoa titular da consellaría competente en materia de montes, 
estableceranse periodicamente os indicadores obxectivos que 
sirvan para a determinación do estado de grave abandono ou 
degradación dos montes, sobre a base, fundamentalmente, dos 
seguintes criterios: 
a) O grao de aproveitamento da extensión superficial. 
b) O grao de manifesto desuso. 
c) O grao de acomodación aos aproveitamentos establecidos 
en instrumentos de ordenación ou xestión forestal, de ser o 
caso, independentemente de que se refira a aproveitamentos 
madeireiros, de pastos ou outros. 
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d) O carácter depredador das actividades extractivas dos 
recursos. 
e) O perigo manifesto de degradación das terras.» 
Cinco. Modifícase o artigo 29, que queda redactado como 
segue: 
«Artigo 29. Declaración do monte en estado de grave 
abandono ou degradación se existe comunidade veciñal 
Se existe comunidade de veciños, o procedemento para a 
declaración dun monte veciñal en estado de grave abandono 
ou degradación iniciarao a consellaría competente en materia 
de montes e acomodarase aos seguintes trámites: 
a) A consellaría requirirá a comunidade de veciños para que 
presente un instrumento de ordenación ou xestión forestal no 
que se exprese o prazo para a súa execución. 
b) Requirida a comunidade, esta terá un prazo de tres meses, 
prorrogable por outros tres, para presentar o devandito 
instrumento. 
c) No caso de a comunidade non presentar o instrumento ou de 
non ser aprobado o presentado por non se axustar aos 
obxectivos previstos para conseguir a xestión e mellora integral 
do monte, a persoa titular da dirección xeral competente en 
materia de montes elevará á persoa titular da súa consellaría a 
proposta para que o monte sexa declarado en estado de grave 
abandono ou degradación.» 
 
Seis. Modifícase o artigo 30, que queda redactado como 
segue: 
«Artigo 30. Incorporación ao Banco de Terras de Galicia 
1. Cando se declare un monte veciñal en estado de grave 
abandono ou degradación, a dirección xeral competente en 
materia de montes acordará a incorporación do monte veciñal 
ao Banco de Terras de Galicia, co fin de que a entidade xestora 
deste poida ceder o seu uso e aproveitamento nos termos 
previstos pola Lei 6/2011, de 13 de outubro, de mobilidade de 
terras, ou norma que a substitúa. 
Previamente á incorporación do monte veciñal ao Banco de 
Terras de Galicia, a dirección xeral competente en materia de 
montes solicitará á entidade xestora deste un informe no que 
indique se existen razóns obxectivas de índole técnica que non 
permitan ou limiten, total ou parcialmente, o aproveitamento 
forestal do monte. No caso de que a entidade xestora informe 
de que existen tales razóns, farase cargo da xestión do monte 
a consellaría competente en materia de montes. 
A declaración de monte veciñal en estado de grave abandono 
ou degradación substituirá a declaración como predio 
abandonado regulada na Lei 6/2011, do 13 de outubro, de 
mobilidade de terras, ou norma que a substitúa. 
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2. A cesión do uso e aproveitamento dos montes veciñais en 
estado de grave abandono ou degradación requirirá a previa 
presentación pola persoa beneficiaria ante a consellaría 
competente en materia de montes dun instrumento de 
ordenación ou xestión forestal para a súa aprobación. A cesión 
non se poderá formalizar sen que conste a aprobación deste 
instrumento. 
3. Formalizada a cesión do uso e aproveitamento do monte, 
corresponderá á comunidade de veciños a percepción da 
contraprestación económica que sexa aboada pola persoa 
beneficiaria da cesión, descontados, de ser o caso, os gastos 
de xestión realizados pola entidade xestora do Banco de Terras 
de Galicia. De non existir comunidade de veciños, percibirá a 
contraprestación a Administración forestal, que a destinará a un 
fondo para investir na promoción e apoio á xestión dos montes 
veciñais. 
4. A cesión do uso e aproveitamento dos montes veciñais en 
estado de grave abandono ou degradación non poderá superar 
o prazo de 50 anos. 
4 bis. A incorporación ao Banco de Terras de Galicia pode 
ser igualmente solicitada de xeito voluntario por parte da 
comunidade veciñal propietaria do monte.» 
Sete. Modifícase a disposición adicional segunda, que queda 
coa seguinte redacción: 
«As comunidades propietarias de montes de veciños 
consorciados ou con convenios coa Administración, e con 
independencia de que neles sexan parte os concellos ou 
deputacións provinciais, poderán optar por subrogarse no 
consorcio ou convenio preexistente, realizar un novo convenio 
ou resolver o existente. 
As débedas dos consorcios realizados pola Administración 
forestal do Estado serán condonadas polo importe a que 
ascendía a débeda no momento da clasificación do monte 
como veciñal en man común. 
Se os consorcios coa Administración continúan en vigor, ben 
na súa forma orixinal ou transformados en convenios ao abeiro 
da disposición derradeira terceira da Lei 55/1980, do 11 de 
novembro, e a totalidade ou parte da débeda existente no 
momento da clasificación for amortizada, o importe desta 
devolveráselles ás comunidades en forma de investimentos 
que ten que realizar a Administración no propio monte. 
Cando o consorcio ou convenio fose resolto e liquidado, as 
comunidades interesadas poderán solicitar a devolución do 
importe das amortizacións realizadas no momento da 
clasificación, que será compensado pola Administración en 
forma de investimentos materializados no propio monte. 
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Estes investimentos realizaranse con acordo expreso das 
comunidades propietarias, nun prazo máximo de catro anos.» 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº22, ao apartado Un, de Supresión. 
  
No número Un deste artigo débese suprimir o seguinte texto: 
  
"... en proporción ao tamaño das súas explotacións e á 
superficie prevista para a distribución por lotes, sen prexuízo da 
nova repartición que teña que afectuar a comunidade veciñal 
cando, por circunstancias sobrevidas, outros comuneiros 
precisen igualmente de base territorial para as súa explotacións 
e sempre nas condicións que adopte a comunidade de veciños 
propietaria en cada caso para evitar desequilibrios ou 
menoscabos na viabilidade do monte veciñal." 
__________________________________________ 
-Do G.P. En Marea. 
Emenda nº27, ao apartado Un, de Substitución. 
  
Débese substituír o texto do apartado 5 polo seguinte: 
  
"5. No caso de que a comunidade de montes veciñais en man 
común así o acordase, darase preferencia a aqueles veciños 
comuneiros no aproveitamento dos pastos, se existise o 
aproveitamento por pastos,  no seu arrendamento  a outras 
persoas comuneiras que requirisen base territorial para garantir 
a viabilidade da explotación, sempre en termos de igualdade e 
de reparto equitativo do monte, sen prexuízo das cargas que 
lles puidesen corresponder polo seu aproveitamento e 
conservación, e sen prexuízo de posteriores repartos, e sen 
que se poidan producir desequilibrios entre os mesmos 
comuneiros e menoscabo do monte veciñal en man común nin 
nas atribucións do uso do monte á comunidade." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº21, ao apartado Un, de Modificación. 
  
Na número Un deste artigo, no parágrafo que empeza por "5. 
No caso de ...", onde di: "... xestión forestal ...", debe dicir: "... 
xestión ..." 
__________________________________________ 
-Do G.P. En Marea. 
Emenda nº28, ao apartado Dous, de Substitución. 
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Débese substituir o texto do apartado c) polo seguinte: 
  
"c) Vixiar polo cumprimento da execución dos plans de mellora 
que se citan nos artigos 28 e 29, e , se é o caso, dos 
instrumentos de ordenación ou xestión forestais existentes." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº6, ao apartado Tres, de Supresión. 
  
Emenda de supresión. Artigo 14.Tres 
  
Suprímese no apartado Tres o punto 2. 
 
__________________________________________ 
-Do G.P. En Marea. 
Emenda nº29, ao apartado Tres, de Substitución. 
  
Débese substituír o texto do punto Tres polo seguinte: 
  
"Artigo 27. Xestión cautelar 
  
1. Os montes veciñais en man común serán xestionados 
cautelarmente pola consellaría competente en materia de 
montes nas seguintes situacións: 
a) Por extinción ou desaparición da comunidade de veciños 
titular do monte de xeito provisional ata que, de ser o caso, se 
reconstitúa a comunidade, e sempre e cando a parroquia onde 
radique o monte non exerza o seu dereito conferido no artigo 
20 desta lei. 
b) Cando sexa declarada a situación de estado de grave 
abandono ou degradación do monte veciñal, consonte o 
previsto nesta lei. 
2. A consellaría competente en materia de montes poderá 
exercitar a xestión cautelar prevista no apartado 1 deste artigo 
directamente ou ben mediante a súa encomenda a entes ou 
empresas das que o capital sexa integramente público." 
  
__________________________________________ 
-Do G.P. En Marea. 
Emenda nº30, ao apartado Catro, de Substitución. 
  
Débese substituír o texto do punto Catro polo seguinte: 
  
"Artigo 28. Montes veciñais: excepcionalidade da declaración 
de monte en grave abandono, degradación ou sobre 
aproveitamento 
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a) Entenderase por monte veciñal en estado de grave 
abandono, degradación ou sobreaproveitamento aquel que, de 
modo manifesto comprobable por signos externos, sufrise unha 
grave deterioración ecolóxica, ou que non sexa explotado de 
acordo cos seus recursos ou aquel que, non contando cun plan 
de ordenación, sufra unha extracción abusiva deles. 
b) Quedarán excluídos desta consideración aqueles montes 
veciñais en man común nos que se producisen incendios e 
outras catástrofes naturais. 
c) Para estes efectos, considérase extracción abusiva dos 
recursos aquela intervención que se produza nun monte sen 
plan de ordenación, na que se produza unha explotación dun 
ou varios recursos por industrias sen a correspondente 
autorización e aprobación da comunidade veciñal de montes en 
man común, ou sen as preceptivas licenzas xunto 
coa aprobación pola xunta da comunidade veciñal de montes 
en man común para o seu aproveitamento. 
2. A Xunta de Galicia, por proposta do Consello da Xunta, e 
sempre con  audiencia preceptiva da comunidade veciñal de 
montes, será competente para declarar excepcionalmente, por 
razóns de utilidade pública e interese xeral, o estado de grave 
abandono, degradación ou sobreaproveitamento. 
3. A declaración excepcional en estado de grave abandono, 
degradación ou sobreaproveitamento. implicará a execución 
dun plan de mellora e aproveitamento e, se for o caso, o plan 
de ordenación. Para tal efecto, a Xunta consignará 
orzamentariamente cantidades para a redacción e execución 
dos ditos plans de mellora e ordenación se a comunidade non 
constase cos recursos para realizalos e executalos. 
4. A Consellería de Medio Rural establecerá, xunto coa 
representación das comunidades de montes veciñais en man 
común, que terán que ser consultadas preceptivamente, os 
indicadores obxectivos que sirvan para a determinación do 
estado excepcional de grave abandono, degradación ou 
sobreaproveitamento dos montes, con base, 
fundamentalmente, nos seguintes criterios:  
- o grao de aproveitamento da extensión superficial;  
- o  grao de manifesto desuso;  
- o grao de acomodación ós aproveitamentos establecidos en 
plans específicos de ordenación agrogandeira ou forestal, se é 
o caso;  
- o carácter depredador das actividades extractivas dos 
recursos, que existirá sempre no caso de industrias que non 
conten coas licenzas, coa aprobación  da xunta de comunidade 
veciñal de montes en mancomún e sempre que o monte non 
conte con plan de ordenación. 
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- e o perigo manifesto de degradación das terras. Existirá 
degradación das terras cando se introduzan reiteradamente 
repoboacións de especies invasoras, ou non específicas de 
Galicia, como o pino e o eucalipto. Asimesmo, establecerá as 
axudas para o desenvolvemento daqueles plans de mellora e 
outros plans como os de ordenación do monte ou forestal que 
permitan o aproveitamento  social das  comunidades veciñais 
en man común, sen causar prexuízos económicos á propia 
comunidade de montes: estas axudas devolveranse cando a 
comunidade obteña beneficios." 
 
__________________________________________ 
-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº25, ao apartado Catro, de Modificación. 
  
Proponse unha nova redacción para o número Catro deste 
artigo: 
  
"Catro. 
  
Modifícase o artigo 28, que queda redactado como segue: 
  
“Artigo 28. Montes veciñais en estado de grave abandono ou 
degradación 
1. Entenderase por monte veciñal en estado de grave 
abandono ou degradación aquel que, de modo manifesto, 
sufrise unha grave deterioroación ecolóxica, non sexa 
explotado de acordo cos seus recursos ou sufra unha 
extracción abusiva deles.  
2. Corresponde á persoa titular da consellaría competente en 
materia de montes a competencia para declarar por razóns de 
utilidade pública e interese xeral o estado de grave abandono 
ou degradación, por proposta da persoa titular da dirección 
xeral que teña as atribucións na mesma materia e, en todo 
caso, logo de informe preceptivo do Banco de Terras.  
3. A declaración en estado de grave abandono ou degradación 
implicará a execución dun instrumento de ordenación ou 
xestión. Polo menos o 70 % dos beneficios potenciais que 
poidan obterse durante este período, unha vez deducidos os 
gastos e investimentos, investiranse  pola consellaría 
competente en materia forestal na mellora do propio monte. Os 
beneficios restantes serán transferidos á comunidade veciñal 
unha vez que esta asuma a xestión do monte. 
4. Mediante decreto do Consello da Xunta, por proposta da 
persoa titular da consellaría competente en materia de montes, 
estableceranse periodicamente os indicadores obxectivos que 
sirvan para a determinación do estado de grave abandono ou 
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degradación dos montes, sobre a base, fundamentalmente, dos 
seguintes criterios:  
a) O grao de aproveitamento da extensión superficial.  
b) O grao de manifesto desuso.  
c) O grao de acomodación aos aproveitamentos establecidos 
en instrumentos de ordenación ou xestión, de ser o caso, 
independentemente de que se refira a aproveitamentos 
madeireiros, de pastos ou outros.  
d) O carácter depredador das actividades extractivas dos 
recursos.  
e) O perigo manifesto de degradación das terras. 
f) O grao de incumprimento dos instrumentos de ordenación ou 
xestión. 
g) O grao de incumprimento do funcionamento estatutario ou 
das obriga legais pola comunidade veciñal de acordo con esta 
lei." 
 
__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº7, ao apartado Catro , de Modificación. 
  
Emenda  de modificación. Artigo 14. Catro 
  
Modifícase no apartado Catro o punto 4 que quedaría como 
segue:  
  
“Mediante decreto do Consello da Xunta regularanse os 
indicadores obxectivos que sirvan para a determinación do 
estado de grave abandono ou degradación dos montes, en 
cuxa aplicación serán oídas as comunidades titulares dos 
montes.“ 
 
__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº8, ao apartado Catro, de Modificación. 
  
Emenda de modificación. Artigo 14. Catro 
  
Modifícase o apartado Catro que quedaría como segue:  
  
“1. Entenderase por monte veciñal en estado de grave 
abandono ou degradación aquel que, de modo manifesto, 
sufrise unha grave deterioración ecolóxica, sempre que esta 
non sexa consecuencia de catástrofes naturais ou provocadas, 
que non sexa explotado de acordo cos seus recursos ou sufra 
unha extracción abusiva deles; neste último caso sempre que 
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se trate de montes veciñais que non dispoñan dun plano de 
ordenación”. 
 
__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº9, ao apartado Cinco, de Supresión. 
  
Emenda de supresión. Artigo 14. Cinco 
  
Suprímese o apartado Cinco do artigo 14. 
  
__________________________________________ 
-Do G.P. En Marea. 
Emenda nº31, ao apartado Cinco, de Substitución. 
  
Débese substituír o texto do punto Cinco polo seguinte: 
  
"Artigo 29. Declaración excepcional do monte en estado de 
grave abandono, degradación ou sobreaproveitamento se 
existe comunidade veciñal  
A Consellería de Medio Rural acomodará a declaración 
excepcional de estado de grave abandono, degradación ou 
sobreaproveitamento ao seguinte procedemento: 
1) Requirirá de oficio á comunidade de veciños para que 
presente un plan de mellora e transformación integral do monte 
ou, se é o caso, instrumento de ordenación forestal, no que se 
exprese o prazo para a súa execución. 
2) Requirida a comunidade, esta terá un prazo de tres meses, 
prorrogable por outros tres, para presentar o referido plan de 
mellora ou instrumento de xestión e ordenación do monte. 
3) No caso de non presentación do plan pola comunidade ou 
de non aprobación do presentado, a Consellería de Medio 
Rural procederá á elaboración dun plan de xestión e mellora 
integral do monte, que lle será notificado á comunidade, no 
prazo máximo de tres meses, para o seu coñecemento e 
aprobación. 
4) Transcorridos seis meses sen que a comunidade aceptase o 
plan nin se chegase a fórmulas de compromiso, a Consellería 
de Medio Rural elevaralle a proposta ao Consello da Xunta de 
Galicia para que o monte sexa declarado excepcionalmente en 
estado de grave abandono, degradación ou sobre 
aproveitamento.  
Contra esta resolución cabe o correspondente recurso de 
reposición e subsidiariamente o recurso contencioso-
administrativo." 
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__________________________________________ 
-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº26, ao apartado Cinco, de Modificación. 
  
No punto 1, número Cinco, letra a), onde di: "... ou xestión 
forestal ...", debe dicir: "... ou xestión ..." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº27, ao apartado Cinco bis), de Adición. 
  
Débese engadir un novo número Cinco bis, que terá o seguinte 
contido: 
  
"Cinco bis.  
Engadese un novo artigo 29 bis, que queda redactado como 
segue: 
 
“Artigo 29 bis. Incapacidade da comunidade 
 
A consellaría competente en materia de montes asumirá, 
tamén, en colaboración co Banco de Terras a xestión dos 
montes veciñais en man común no caso de que a comunidade 
veciñal así o solicite, por incapacidade para garantir unha 
adecuada xestión e aproveitamento do monte. Neste caso a 
asunción da xestión farase por un período mínimo de  
dez anos. 
Polo menos o 70 % dos beneficios que se poidan obter neste 
período, unha vez deducidos gastos e investimentos, serán 
investidos pola propia consellaría competente en materia 
forestal na mellora do propio monte. Os restantes beneficios 
serán transferidos á comunidade veciñal unha vez que esta 
asuma  a xestión do monte." 
 
__________________________________________ 
-Do G.P. En Marea. 
Emenda nº32, ao apartado Seis, de Substitución. 
  
Débese substituír o texto do punto Seis polo seguinte: 
  
"Artigo 30 
 
1. Ao terse decretado a declaración excepcional dun monte en 
estado de grave abandono, degradación ou sobre 
aproveitamento, a consellaría competente en materia de 
montes tomará ao seu cargo no prazo de dous anos a 
execución do plan de xestión e mellora integral proposto, e 
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deberá render conta da súa xestión á xunta reitora para 
información á asemblea anual da comunidade. 
2. No suposto no que se lle teña encomendada a xestión 
cautelar do monte veciñal a un ente ou empresa na que o 
capital sexa integramente público, a execución do plan de 
xestión e mellora integral e a rendición de conta á que se refire 
o apartado anterior corresponderanlle ao mesmo ente ou 
empresa. 
3. Os beneficios derivados do plan de mellora e aproveitamento 
dos montes xestionados cautelarmente, unha vez deducidos os 
gastos e os investimentos na xestión e mellora do monte, serán 
para a comunidade. De non existir esta, serán para a parroquia 
ou parroquias nas que radique o monte, e ,no seu defecto, para 
o concello ou os concellos onde radique o monte, que os 
destinará a melloras de interese do propio monte, sociais ou de 
benestar, nas parroquias correspondentes. 
4. En todo caso, a declaración excepcional de monte pode 
revogarse. O prazo no que non se pode instar a revogación 
será como máximo de 5 anos, contados desde a súa data de 
declaración  mediante decreto.  
5. De existir cesión do monte veciñal en mancomún a terceiros, 
a dita cesión non poderá ser nunca superior aos 10 anos, e 
devolveranse as competencias á comunidade veciñal se 
existise, e se non á parroquia, segundo os procedementos 
previstos na lei." 
 
 
__________________________________________ 
-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº28, ao apartado Seis.1, de Modificación. 
  
No número Seis, segundo parágrafo do punto 1, onde di: "... 
aproveitamento forestal do monte ...", debe dicir: "... 
aproveitamento do monte ..." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº29, ao apartado Seis.2, de Modificación. 
  
No número Seis, punto 2, onde di: ... ou xestión forestal para 
...", debe dicir: "... ou xestión para ..." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº30, ao apartado Seis bis), de Adición. 
  
Débese engadir un novo número Seis bis, que terá o seguinte 
contido: 
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"Seis bis. 
“Artigo 30 bis. A reversión do monte 
A reversión da xestión do monte á comunidade veciñal 
poderase verificar, logo de solicitude e consonte os 
procedementos establecidos regulamentariamente, cando se 
cumpran os seguintes requisitos: 
- No caso de estado de grave abandono ou degradación: unha 
vez transcorridos cinco anos e a comunidade asuma o estado 
contable do monte e os instrumentos de ordenación ou xestión 
vixentes, subrogándose, de ser necesario, nos dereitos e 
obrigas asumidos pola Administración. 
- No caso da desaparición ou inexistencia da comunidade: 
unha vez transcorridos un mínimo de cinco anos, se acredite a 
existencia dunha comunidade veciñal e sexa elixida unha xunta 
reitora de acordo co  disposto nesta lei. A reversión producirase 
cando a comunidade asuma o estado contable do monte e os 
instrumentos de ordenación ou xestión vixentes, subrogándose, 
de ser necesario, nos dereitos e obrigas asumidos pola 
Administración. 
- No caso de solicitude da comunidade, por incapacidade: unha 
vez transcorridos un mínimo de cinco anos e a comunidade 
asuma o estado contable do monte e os instrumentos de 
ordenación ou xestión vixentes, subrogándose, de ser 
necesario, nos dereitos e obrigas asumidos pola 
Administración." 
 
__________________________________________ 
-Do G.P. En Marea. 
Emenda nº33, ao apartado Sete, de Substitución. 
  
Débese substituír o texto do punto Sete polo seguinte: 
  
"Sete. Disposición adicional segunda 
As comunidades propietarias de montes de veciños 
consorciados ou con convenios coa Administración, e con 
independencia de que neles fosen parte os concellos ou 
deputacións provinciais, poderán optar por subrogarse no 
consorcio ou convenio preexistente, realizar un novo convenio 
ou resolver o existente. 
As débedas dos consorcios realizados pola 
Administración forestal do Estado serán condonadas polo 
importe a que ascendía a débeda no momento da clasificación 
do monte como veciñal en man común. 
Se os consorcios coa administración continúan en vigor, ben na 
súa forma orixinal ou transformados en convenios ao abeiro da 
disposición derradeira terceira da Lei 55/80, do 11 de 
novembro, e a totalidade ou parte da débeda existente no 
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momento da clasificación fose amortizada, o importe desta 
devolveráselles ás comunidades en forma de investimentos 
que ten que realizar a Administración no propio monte. 
Cando o consorcio ou convenio fose resolto e liquidado, as 
comunidades interesadas poderán solicitar a devolución do 
importe das amortizacións realizadas no momento da 
clasificación, que será compensado pola Administración en 
forma de investimentos materializados no propio monte ou 
mediante transferencia á propia comunidade. 
Estes investimentos realizaranse con acordo expreso das 
comunidades propietarias, nun prazo máximo de dous anos. A 
comunidade, no caso de non realizarse este investimento no 
periodo sinalado, poderá reclamar a súa formalización 
mediante transferencia bancaria. 
En todo caso, aquelas comunidades que se beneficien da 
condonación da débeda segundo o contemplado nesta 
disposición e queiran rescindir o consorcio ou convenio deberá 
presentar un plan de mellora e de xestión do monte, segundo 
as súas competencias. 
A Consellería de Medio Rural elaborará un plan específico de 
apoio, a través da Xunta de Galicia, que se creará para tal 
efecto, para  establecer as liñas xerais de colaboración e 
coordinación da Administración pública autonómica coas 
comunidades veciñais de montes. O dito plan terá como 
obxectivo dotar do apoio técnico público necesario para a boa 
xestión e dinamización dos montes veciñais en mancomún. 
Neste plan terán como  protagonistas os distritos forestais, que 
terán que constar cuns instrumentos persoais e materiais 
necesarios para tal efecto. 
Este plan contará cunha liña orzamentaria específica con cargo 
aos orzamentos do 2018 e ata decembro do ano 2021. Para tal 
fin elaborarase un censo, no que constarán aquelas 
comunidades veciñais de montes que carezan do mesmo 
instrumento ou plan de ordenación do monte, por non contar 
cos recursos suficientes para levalo a cabo. 
Estas axudas que se conceden serán devoltas a partir da 
obtención dos primerios beneficios pola mellora e execución 
dos plans dos ditos montes, sen prexuízo das cantidades que 
deban quedar como remantente en garantía do seguimento das 
actividades do propio monte." 
 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 15.  Modificación da Lei 3/2007, do 9 de abril, de 
prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia 
A Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os 
incendios forestais de Galicia, queda modificada como segue: 
Un. O parágrafo terceiro do número 1 do artigo 2 queda 
redactado como segue: 
«Non terán a consideración de monte ou terreo forestal os 
terreos dedicados ao cultivo agrícola, o solo urbano, de núcleo 
rural e urbanizable, incluíndo a canle e a zona de dominio 
público hidráulico destes solos, e os excluídos pola normativa 
vixente, así como os terreos rústicos de protección 
agropecuaria.» 
Dous. Modifícase o número 13 do artigo 2, que queda 
redactado como segue: 
«13. Zona de influencia forestal: as áreas estremeiras que 
abranguen unha franxa circundante dos terreos forestais cunha 
largura de 400 metros, excluíndo o solo urbano, de núcleo rural 
e urbanizable.» 
Tres. Modifícase o número 2 do artigo 16, que queda redactado 
como segue: 
«2. A estrutura dos plans municipais de prevención e defensa 
contra incendios forestais será establecida por orde da 
consellaría competente en materia forestal, de acordo coas 
directrices que estableza a normativa aplicable en materia de 
emerxencias. En todo caso, incluirá a rede das pistas, vías, 
camiños, estradas e montes de titularidade municipal e a 
definición das redes de faixas secundarias, así como a análise 
da propiedade destas redes de faixas. Poderán incluír 
ordenanzas de prevención de incendios concordantes co 
obxecto desta lei en solo urbano, de núcleo rural e urbanizable 
situado a menos de 400 metros do monte.» 
Catro. Modifícase a letra c) do número 3 do artigo 20, que 
queda redactada como segue: 
«c) Das liñas de transporte e distribución de enerxía 
eléctrica, subestacións eléctricas, liñas de transporte e 
distribución de gas natural, estacións de regulación 
e medida de gas e depósitos de distribución de gas,  e 
estacións de telecomunicacións.» 
Cinco. Modifícase a letra c) do artigo 20 bis, que queda 
redactada como segue: 
«c) Nas liñas de transporte e distribución de enerxía eléctrica, 
sen prexuízo do necesario respecto das especificacións da 
regulamentación electrotécnica sobre distancia mínima entre os 
condutores, as árbores e outra vexetación, deberase xestionar 
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a biomasa nunha faixa de 5 metros desde a proxección dos 
condutores eléctricos máis externos, considerando a súa 
desviación máxima producida polo vento segundo a normativa 
sectorial vixente. Ademais, nunha faixa de 5 metros desde a 
estrema da infraestrutura non poderá haber árbores das 
especies sinaladas na disposición adicional terceira. 
Nas subestacións eléctricas deberase xestionar a biomasa 
nunha faixa de 5 metros desde o último elemento en tensión e 
desde os paramentos das edificacións non destinadas ás 
persoas. Ademais, na devandita faixa non poderá haber 
árbores das especies sinaladas na disposición adicional 
terceira. 
De nas subestacións eléctricas existiren edificacións 
destinadas a albergar oficinas, almacéns ou parque móbil, ás 
devanditas edificacións seralles de aplicación o disposto no 
artigo 21 para as edificacións ou vivendas illadas. 
A xestión da biomasa incluirá a retirada desta por parte da 
persoa que resulte responsable consonte o artigo 21 ter, sen 
prexuízo da facultade do propietario do terreo afectado de 
proceder á súa retirada. Para estes efectos, a persoa 
responsable deberá remitir ao taboleiro de edictos do concello 
un anuncio, con quince días de antelación ás operacións de 
xestión da biomasa, para os efectos de que os propietarios dos 
terreos poidan executalas previamente, caso de estaren 
interesados. Transcorrido o devandito prazo, a persoa 
responsable estará obrigada á realización da xestión da 
biomasa.» 
Seis. Engádese unha letra e) no artigo 20 bis coa seguinte 
redacción: 
«e) Nas estacións de telecomunicacións deberase xestionar a 
biomasa nunha faixa de 5 metros desde as infraestruturas de 
telecomunicación e desde os paramentos das edificacións non 
destinadas ás persoas. Ademais, na devandita faixa non 
poderá haber árbores das especies sinaladas na disposición 
adicional terceira. 
De nas estacións de telecomunicacións existiren edificacións 
destinadas a albergar oficinas, almacéns ou parque móbil, ás 
devanditas edificacións seralles de aplicación o disposto no 
artigo 21 para as edificacións ou vivendas illadas. 
No caso das estacións de regulación e medida de gas e 
depósitos de distribución de gas, deberá xestionarse a 
biomasa tendo en conta a regulamentación derivada da 
súa normativa específica, sendo en todo caso como 
mínimo una faixa de 5 metros.» 
Sete. Modifícase o artigo 21, que queda redactado como 
segue: 
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«Artigo 21. Redes secundarias de faixas de xestión de 
biomasa 
1. Nos espazos previamente definidos como redes 
secundarias de faixas de xestión de biomasa nos plans 
municipais de prevención e defensa contra os incendios 
forestais, será obrigatorio para as persoas que resulten 
responsables consonte o artigo 21 ter xestionar a biomasa 
vexetal, de acordo cos criterios estipulados nesta lei e na 
súa normativa de desenvolvemento, nunha franxa de 50 
metros: 
a) Perimetral ao solo urbano, de núcleo rural e urbanizable. 
b) Arredor das edificacións, vivendas illadas, 
urbanizacións, depósitos de lixo, cámpings, gasolineiras e 
parques e instalacións industriais situados a menos de 400 
metros do monte. 
c) Arredor das edificacións illadas en solo rústico situadas 
a máis de 400 metros do monte. 
2. Con carácter xeral, na mesma franxa de 50 metros 
mencionada no número anterior non poderá haber árbores 
das especies sinaladas na disposición adicional terceira. 
3. As distancias mencionadas neste artigo mediranse, 
segundo os casos: 
a) Desde o límite do solo urbano, de núcleo rural e 
urbanizable. 
b) Desde os paramentos exteriores das edificacións, 
vivendas illadas e urbanizacións, ou os límites das súas 
instalacións anexas. 
c) Desde o límite das instalacións no caso dos depósitos 
de lixo, gasolineiras e parques e instalacións industriais. 
d) Desde o peche perimetral no caso dos cámpings.» 
Oito. Modifícase o artigo 21 ter, que queda redactado como 
segue: 
«Artigo 21 ter. Persoas responsables 
1. Con carácter xeral, entenderase por persoas responsables: 
a) Nos supostos a que se refiren os artigos 21 e 21 bis, as 
persoas físicas ou xurídicas titulares do dereito de 
aproveitamento sobre os terreos forestais e os terreos situados 
nas zonas de influencia forestal en que teñan os seus dereitos. 
b) Nos supostos a que se refiren o artigo 20 bis e, de ser o 
caso, a letra b) do artigo 21 bis, as administracións públicas, as 
entidades ou as sociedades que teñan encomendada a 
competencia sobre a xestión, ou cedida esta en virtude 
dalgunha das modalidades previstas legalmente, das vías de 
comunicación, liñas de transporte e distribución de enerxía 
eléctrica, subestacións eléctricas, liñas de transporte e 
distribución de gas natural e estacións de telecomunicacións. 
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2. No caso das edificacións ou instalacións que non conten co 
preceptivo título habilitante urbanístico ou que se teñan 
executado incumprindo as condicións sinaladas naquel, a 
responsabilidade da xestión da biomasa vexetal corresponde á 
persoa propietaria dos terreos edificados, que dispoñerá dunha 
servidume de paso forzosa para acceder á faixa establecida. 
Este acceso levarase a cabo durante o tempo estritamente 
necesario para o labor de xestión da biomasa polo punto 
menos prexudicial ou incómodo para os terreos gravados e, de 
ser compatible, polo máis conveniente para a persoa 
beneficiaria. 
A retirada de especies arbóreas será realizada polas persoas 
propietarias delas. 
O cumprimento das obrigas ás que se refire este número 
enténdese sen prexuízo do dereito das persoas titulares do 
dereito de aproveitamento dos terreos gravados pola 
servidume de paso forzosa ou das persoas propietarias das 
árbores retiradas a reclamar da persoa propietaria dos terreos 
edificados, na vía xurisdicional que corresponda, a 
correspondente indemnización polos danos e perdas sufridos, 
incluído o lucro cesante. 
3. En solo urbano, de núcleo rural e urbanizable aplicaranse 
subsidiariamente os criterios establecidos nos artigos 20 bis, 
21, 21 ter, 22 e 23, agás aprobación específica de ordenanza 
municipal ou na falta dela, que poderá elaborarse de 
conformidade co artigo 16 desta lei.» 
 
Nove. Modifícase o artigo 22, que queda redactado como 
segue:  
"1. As persoas que resulten responsables consonte o 
artigo 21 ter procederán á execución da xestión da 
biomasa no ámbito das redes de faixas de xestión de 
biomasa, incluída, de ser o caso, a retirada de especies 
arbóreas, antes de que remate o mes de maio de cada ano. 
Exceptúanse os supostos en que, pola extensión ou 
especial dificultade dos labores de xestión de biomasa ou 
retirada de especies, sexa preciso a elaboración dunha 
planificación anual das actuacións, que terá que ser 
aprobada pola Administración forestal. Esta planificación 
coordinarase coa actuación doutras administracións 
públicas responsables da xestión da biomasa e retirada de 
especies respecto de infraestruturas da súa titularidade, 
especialmente atendendo á seguridade nas zonas de 
interface urbano-forestal, consonte o establecido no artigo 
44 da Lei 43/2003, do 21 de novembro, de montes, ou 
norma que a substitúa. 
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A xestión da biomasa e a retirada de especies arbóreas 
realizarase consonte os criterios establecidos por orde da 
consellaría competente en materia forestal. 
2. No suposto de incumprimento do establecido no número 
anterior, a Administración pública competente, de oficio ou 
por solicitude de persoa interesada, enviará á persoa 
responsable unha comunicación na que se lle recordará a 
súa obriga de xestión da biomasa vexetal e retirada de 
especies arbóreas prohibidas e se lle concederá para 
facelo un prazo máximo de quince días naturais, ou de tres 
meses no caso das franxas laterais das vías de 
comunicación, contado desde a recepción da 
comunicación. Esta incluirá a advertencia de que, en caso 
de persistencia no incumprimento transcorrido o devandito 
prazo, se poderá proceder á execución subsidiaria con 
repercusión dos custos de xestión da biomasa e, de ser o 
caso, comiso das especies arbóreas prohibidas retiradas 
pola Administración, nas condicións establecidas neste 
precepto, sen prexuízo da instrución do procedemento 
sancionador que corresponda. 
3. Cando non se poida determinar a identidade da persoa 
responsable da xestión da biomasa vexetal e retirada de 
especies arbóreas prohibidas ou resulte infrutuosa a 
notificación da comunicación á que se refire o número 
anterior, esta efectuarase mediante un anuncio no Boletín 
Oficial del Estado e no Diario Oficial de Galicia, no que se 
incluirán os datos catastrais da parcela. Nestes supostos o 
prazo para o cumprimento computarase desde a 
publicación do anuncio no Boletín Oficial del Estado. 
4. Transcorridos os prazos sinalados neste artigo sen que 
a persoa responsable xestione a biomasa ou retire as 
especies arbóreas prohibidas, a Administración pública 
competente poderá proceder á execución subsidiaria, 
atendendo ás necesidades de defensa contra os incendios 
forestais, especialmente respecto da seguridade nas zonas 
de interface urbano-forestal, consonte o establecido no 
artigo 44 da Lei 43/2003, do 21 de novembro, de montes, ou 
norma que a substitúa, sen prexuízo da repercusión dos 
custos da xestión da biomasa á persoa responsable.  
Os custos que se repercutirán poderán liquidarse 
provisionalmente de maneira anticipada, mesmo na 
comunicación á que se refire o número 2, e realizarse a súa 
exacción desde o momento en que se verifique o 
incumprimento da obriga de xestión da biomasa nos 
prazos sinalados neste artigo, sen prexuízo da súa 
liquidación definitiva logo de rematados os traballos de 
execución subsidiaria.  
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Para a liquidación dos custos correspondentes a cada 
parcela a Administración terá en conta a cantidade 
resultante de aplicar a parte proporcional á cabida da 
parcela do importe do correspondente contrato, 
encomenda ou custo dos traballos realizados na zona de 
actuación.  
Cando a identidade da persoa responsable non sexa 
coñecida no momento de proceder á execución 
subsidiaria, a repercusión dos custos adiarase ao 
momento en que, de ser o caso, chegue a ser coñecida, 
sempre que non prescribisen os correspondentes dereitos 
de cobramento a favor da Facenda pública. 
Se a execución subsidiaria inclúe a retirada de especies 
arbóreas prohibidas, darase traslado da resolución na que 
se acorde a dita execución subsidiaria ao órgano 
competente para a incoación do correspondente 
procedemento sancionador, o cal deberá proceder de 
inmediato á adopción do acordo de incoación do 
expediente sancionador e da medida cautelar de comiso 
das indicadas especies. O destino das especies obxecto de 
comiso será o seu alleamento, o cal será efectuado, nos 
termos regulados nesta lei, pola Administración que 
realizase a execución subsidiaria. 
No caso de venda das especies obxecto de comiso, os 
importes obtidos deberán aplicarse, por parte da 
Administración que realice tales vendas, a sufragar os 
gastos derivados das execucións subsidiarias da súa 
competencia. 
Nos casos en que, por razóns técnicas debidamente 
motivadas, resulte inviable que a Administración local 
poida realizar a execución subsidiaria, poderanse arbitrar 
medios de colaboración entre a Administración local e a 
autonómica para posibilitar a execución subsidiaria. Os 
instrumentos de colaboración determinarán nestes casos a 
administración actuante e o destino dos fondos que, de ser 
o caso, se perciban da venda das especies arbóreas. 
5. Poderán delimitarse zonas de actuación prioritaria e 
urxente, nas cales o incumprimento por parte das persoas 
responsables das súas obrigas de xestión da biomasa 
vexetal ou a retirada de especies arbóreas prohibidas na 
data a que se refire o número 1 habilitará as 
administracións públicas competentes para proceder de 
maneira inmediata á execución subsidiaria de tales 
obrigas, en función da presenza de factores obxectivos de 
risco tales como o carácter recorrente da produción de 
incendios forestais na zona. 
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A dita delimitación efectuarase mediante decreto do 
Consello da Xunta de Galicia, sobre a base dunha 
avaliación técnica especializada das zonas que se van 
delimitar. 
Sen prexuízo desta delimitación xeral, cando concorran 
razóns urxentes derivadas dunha situación obxectiva de 
grave risco para as persoas ou os bens no caso de que 
non se efectúe decontado a xestión da biomasa e a retirada 
de especies prohibidas, as administracións públicas 
poderán delimitar, mediante resolución, nas faixas da súa 
competencia, unha ou varias zonas como de actuación 
prioritaria e urxente co fin de habilitar para proceder de 
maneira inmediata á execución subsidiaria en caso de 
incumprimento das obrigas de xestión da biomasa ou 
retirada de especies prohibidas por parte das persoas 
responsables na data a que se refire o número 1 deste 
precepto. A delimitación provisional destas zonas de 
actuación prioritaria e urxente publicarase no Diario Oficial 
de Galicia, incluíndo un apercibimento das consecuencias 
establecidas nesta lei no caso de aprobación. 
Transcorridos 15 días, a resolución pola que se delimitan 
as zonas publicarase no Diario Oficial de Galicia. 
6. Nos supostos de execución subsidiaria, a persoa 
responsable está obrigada a facilitarlles os accesos 
necesarios aos suxeitos que acometan os traballos de 
xestión da biomasa e retirada de especies árboreas 
prohibidas. En todo caso, a Administración e os seus 
axentes e colaboradores poderán acceder aos montes, 
terreos forestais e outros terreos incluídos nas faixas de 
xestión da biomasa para realizar os traballos necesarios de 
xestión da biomasa e retirada de especies arbóreas 
prohibidas, sen que sexa preciso o consentimento do seu 
titular, salvo naqueles supostos excepcionais en que o 
acceso afecte,  dentro da parcela, espazos físicos 
susceptibles de merecer a cualificación de domicilio para 
os efectos do artigo 18.2 da Constitución, caso no que 
deberá pedirse a correspondente autorización xudicial para 
a entrada neles se non se conta coa autorización do seu 
titular. 
7. A competencia para efectuar as comunicacións e 
tramitar os procedementos de execución subsidiaria 
regulados neste artigo corresponde ás entidades locais 
nos casos de incumprimento do disposto no artigo 21, así 
como nas faixas laterais das redes viarias da súa 
titularidade, e á consellaría competente en materia forestal 
nos demais casos. 
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8. Malia o previsto nos números anteriores, a consellaría 
competente en materia forestal poderá proceder á 
execución directa de traballos preventivos nas redes de 
faixas de xestión de biomasa establecidas nos artigos 20 
bis, 21 e 21 bis, sen necesidade de comunicación previa 
nin de autorización de ningún tipo, cando se declare un 
incendio forestal que supoña un risco inminente para as 
persoas ou os bens. 
9. O incumprimento das obrigas que esta lei establece por 
parte da persoa propietaria do terreo implicará o 
incumprimento da función social da propiedade e será 
causa de expropiación forzosa por interese social, no caso 
de que os custos acumulados da execución subsidiaria 
dos traballos de xestión da biomasa que a Administración 
actuante asumise con cargo ao seu orzamento, e que non 
lle poida repercutir a aquela por descoñecerse a súa 
identidade, superen o valor catastral da parcela. A entidade 
xestora do Banco de Terras de Galicia ou a Administración 
que asumise eses custos con cargo ao seu orzamento terá 
a condición de beneficiaria da expropiación forzosa e 
compensará, no momento do aboamento do prezo xusto 
expropiatorio, as cantidades debidas pola persoa 
propietaria por este concepto, sempre que non teñan 
prescrito os correspondentes dereitos de cobramento a 
favor da Facenda pública. No suposto de que a beneficiaria 
da expropiación for a Administración local, poderá ceder 
eses terreos ao Banco de Terras de Galicia.» 
 
Nove bis.  Engádese un novo artigo 22 bis, coa seguinte 
redacción: 
“Artigo 22 bis. Fondo de xestión da biomasa e retirada de 
especies 
Créase na consellería competente en materia de montes un 
fondo constituído cos importes procedentes da venda das 
especies arbóreas prohibidas ou ilegais derivadas das 
execucións subsidiarias realizadas, ante o incumprimento 
das obrigas das persoas responsables, pola 
Administración forestal e comisadas por esta. O destino 
deste fondo será o de sufragar os custos das execucións 
subsidiarias que teña que realizar a Administración 
forestal. ” 
 
Nove ter. Engádese un novo artigo 22 ter, coa seguinte 
redacción: 
“Artigo 22 ter. Negocios patrimoniais de alleamento da 
madeira 
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1. A venda da madeira procedente de especies arbóreas 
prohibidas que proceda retirar de acordo co establecido 
nesta lei rexerase polas seguintes regras e 
supletoriamente pola lexislación patrimonial das 
administracións públicas.  
2. Os negocios xurídicos polos que se venda a madeira, 
incluíndo a súa corta e retirada a cargo do contratista, 
terán a consideración de privados. 
3. A administración poderá estipular as cláusulas e 
condicións precisas, sempre que non sexan contrarias ao 
ordenamento xurídico ou aos principios de boa 
administración. En particular, a madeira poderá agruparse 
en lotes por zonas por razóns económicas e de eficiencia 
na actuación. 
4. Será suficiente a formalización destes negocios 
xurídicos en documento administrativo.  
5. A venda da madeira deberá ir precedida dunha 
valoración previa para determinar o seu valor de mercado. 
6. O órgano competente para allear a madeira será o 
alcalde, no caso de que a competencia corresponda ao 
concello, ou a persoa titular da dirección xeral competente 
en materia forestal da Administración autonómica, no caso 
de que a competencia corresponda á Administración da 
Comunidade Autónoma, sen prexuízo da posibilidade de 
desconcentración ou delegación. 
7. O alleamento da madeira poderá realizarse mediante 
poxa pública, por concurso ou adxudicación directa. A 
forma ordinaria de alleamento será a poxa pública. Poderá 
acordarse a adxudicación directa cando fose declarada 
deserta a poxa promovida para o alleamento ou esta 
resultase errada como consecuencia do incumprimento 
das súas obrigas por parte do adxudicatario; e cando a 
valoración da madeira non exceda de 12.000 euros. No 
procedemento de adxudicación directa deberán solicitarse 
polo menos tres ofertas, sempre que resulte posible. 
8. Cando deba procederse á retirada illada de madeira 
cando polas súas condicións ou as do terreo en que se 
atope se poida xustificar tecnicamente que o valor de 
venda equivale aos custos da súa extracción, poderá 
adxudicarse directamente a súa retirada entregando a 
madeira en compensación dos indicados custos.  
No caso de que os custos de extracción superen o valor en 
venda, a contratación das obras realizarase de acordo coa 
lexislación de contratos do sector público, podendo 
entregarse a madeira como parte da contraprestación que 
deba aboar a Administración. Neste caso, o compromiso 
de gasto correspondente limitarase ao importe que se 
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satisfaga en diñeiro ao contratista, sen ter en conta o valor 
da madeira. O prezo que aboe a Administración poderalle 
ser repercutido á persoa responsable como custo da 
execución subsidiaria.” 
 
Nove quater. Modifícase o artigo 23, que queda redactado 
como segue: 
“Artigo 23. Novas edificacións en terreos forestais e en 
zonas de influencia forestal e medidas de prevención de 
incendios forestais nas novas urbanizacións 
1. Os instrumentos de planeamento urbanístico deberán ter 
en conta a avaliación de risco de incendio forestal, no que 
respecta á zonificación do territorio e ás zonas de alto 
risco de incendio que constan nos plans de prevención e 
defensa contra os incendios forestais de distrito. 
2. As novas instalacións destinadas a explotacións 
agrícolas, gandeiras e forestais e as vivendas vinculadas a 
estas, así como as novas urbanizacións e edificacións para 
uso residencial, comercial, industrial ou de servizos 
resultantes da execución de plans de ordenación 
urbanística que afecten zonas de monte ou de influencia 
forestal, e que non teñan continuidade inmediata coa trama 
urbana e que resulten estremeiras con monte ou con zonas 
de influencia forestal, terán que cumprir coas seguintes 
medidas de prevención: 
a) Asegurar a existencia dunha faixa perimetral de 
protección para a xestión da biomasa e retirada de 
especies de 50 metros de largo, arredor da urbanización, 
edificación ou instalación, computada desde o límite 
exterior da edificación ou instalación destinada ás persoas, 
libre de vexetación seca e coa masa arbórea rareada, que 
en ningún caso conterá especies da disposición adicional 
terceira, consonte os criterios que se establecerán 
mediante orde da consellaría competente en materia 
forestal. 
b) Nas zonas de alto risco de incendio, será necesario 
adoptar medidas especiais de autoprotección pasiva da 
edificación ou da instalación fronte a posibles fontes de 
ignición procedente de incendios forestais. 
c) No caso de urbanizacións e edificacións para uso 
industrial deberán dispoñer de xeito perimetral dunha rede 
de hidrantes homologados para a extinción de incendios 
ou, na súa falta, de tomas de auga, de acordo co que se 
estableza regulamentariamente. 
d) Presentar ante a Administración municipal un proxecto 
técnico de prevención e defensa contra incendios forestais 
que garanta o cumprimento do que establece esta lei e a 
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normativa que a desenvolva, así como o cumprimento do 
plan municipal de prevención e defensa contra incendios 
forestais, se é o caso. 
 3. No caso de incumprimento da xestión da biomasa 
vexetal, corresponderalle ao concello a súa realización, 
acudindo á execución subsidiaria de acordo co establecido 
no artigo 22 desta lei, sen prexuízo da instrución do 
correspondente expediente sancionador.” 
 
Nove quinquies. Modifícase o título do artigo 48, que queda 
redactado como segue: 
“Artigo 48. “Extinción, remate, vixilancia, investigación e 
repercusión de gastos de incendios forestais.” 
 
  
Nove sexies. Modifícase o número 9 do artigo 48, que 
queda redactado como segue: 
“9. Sen prexuízo das responsabilidades que, de ser o caso, 
correspondan ás persoas autoras dos incendios forestais, 
a consellaría competente en materia forestal repercutirá os 
gastos de extinción, logo da tramitación polo órgano 
territorial daquela do preceptivo procedemento con 
audiencia das persoas interesadas: 
a) Ás persoas que resulten responsables consonte o artigo 
21 ter cando incumprisen as obrigas de xestión da 
biomasa vexetal ou retirada de especies arbóreas que lles 
impón esta lei. 
b) Ás persoas que resulten responsables consonte o artigo 
21 ter cando incumprisen as distancias mínimas 
establecidas nesta lei e na Lei 7/2012, do 28 de xuño, de 
montes de Galicia, ou norma que a substitúa. 
c) Ás persoas titulares do aproveitamento de predios 
concentrados ou reestruturados que estean en estado de 
abandono. 
O procedemento para a repercusión dos gastos de 
extinción iniciarase de oficio, na xefatura territorial 
correspondente ao municipio no que se produciu o 
incendio, ou, de seren arios os municipios afectados e isto 
determinar a competencia de órganos distintos, polo que 
corresponda ao municipio con maior superficie afectada, 
sempre que da investigación á que se refire o número 
anterior se desprenda que os devanditos incumprimentos 
das persoas responsables ou o estado de abandono dos 
predios concentrados ou reestruturadao influíron na 
produción, na propagación ou na agravación da 
intensidade e nos danos provocados polo incendio 
forestal. 
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Os gastos repercutiranse ás persoas mencionadas en 
proporción á contribución dos incumprimentos que lles 
sexan imputables ou do estado de abandono dos predios 
concentrados ou reestruturados á produción, á 
propagación ou á agravación da intensidade e aos danos 
provocados polo incendio forestal. 
A instrución e resolución do procedemento corresponderá 
ao mesmo órgano territorial competente para inicialo.” 
 
Nove septies. Engádese un número 10 ao artigo 48, coa 
seguinte redacción: 
“10. A inclusión no rexistro cartográfico e informático de 
superficies queimadas, recollido no número 2 do artigo 4 
desta lei, terá efectos de recoñecemento oficial do 
incendio.” 
 
Nove octies. Engádese un número 4 ao artigo 53, que 
queda redactado como segue: 
“4. O órgano competente para resolver impoñerá 
acumulativamente, de ser o caso, a sanción accesoria de 
comiso definitivo da madeira correspondente ás especies 
arbóreas prohibidas retiradas pola Administración no caso 
das execucións subsidiarias realizadas consonte co 
establecido no artigo 22 desta lei. Se a madeira se tiver 
vendido de acordo co establecido no dito artigo, o comiso 
referirase ao produto obtido pola súa venda, ao cal deberá 
darse o destino previsto nesta lei.” 
 
Dez. Modifícase o número 3 do artigo 54, que queda 
redactado como segue: 
“A incoación do procedemento sancionador en aplicación 
desta lei, por ausencia de ordenanzas municipais ao 
respecto, para as infraccións cometidas en solo urbano, de 
núcleo rural e urbanizable, será competencia do 
correspondente concello. A resolución dos expedientes 
pola comisión de infraccións leves, graves ou moi graves 
corresponderalle á persoa titular da alcaldía, de 
conformidade co establecido no número 3 do artigo 21 
ter.” 
  
Dez bis. Engádese unha disposición adicional sexta, coa 
seguinte redacción: 
 “Disposición adicional sexta. Rede de vixilancia dos 
espazos forestais de Galicia 
1. De acordo  coa Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de 
Galicia, en canto determina o carácter estratéxico para o 
desenvolvemento económico de Galicia dos recursos 
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forestais galegos e o interese público na conservación das 
masas forestais, e o disposto na Lei 3/2007, do 9 de abril, 
de prevención e defensa contra os incendios forestais de 
Galicia, tendo en conta a súa finalidade de protexer as 
persoas e os bens afectados polos incendios forestais, e 
como instrumento de apoio das redes de vixilancia e 
detección de incendios forestais que compoñen as redes 
de defensa contra os incendios forestais de distrito 
forestal, a Administración autonómica poñerá en marcha a 
Rede de vixilancia dos espazos forestais de Galicia.  
2. A Rede de vixilancia dos espazos forestais de Galicia 
incluirá a instalación de sistemas tecnolóxicos de 
detección de incendios mediante cámaras ópticas nos 
puntos do monte galego que se determinen, coa finalidade 
de facilitar as tarefas de vixilancia forestal do monte galego 
e detección temperá de incendios, así como, no caso de se 
detectaren lumes, permitir a visualización en directo e o 
seguimento do avance, condicións e  evolución destes a 
través de medios dixitais e imaxes xeoposicionadas, todo 
isto como mecanismo de apoio á toma de decisións 
óptimas polas autoridades e persoal técnico competentes 
para a mobilización e xestión de medios e asignación e 
coordinación de recursos para a extinción.  
3. A instalación dos sistemas de vixilancia realizarase con 
preferencia en torres de telecomunicacións e 
infraestruturas de titularidade da Administración 
autonómica ou do seu sector público, e priorizando os 
puntos que permitan a vixilancia forestal das parroquias de 
alta actividade incendiaria e zonas de alto risco definidas 
no Plan de prevención e defensa contra os incendios 
forestais de Galicia, todo isto sen prexuízo dos medios 
persoais e materiais xa existentes de vixilancia. 
4. A Rede de vixilancia dos espazos forestais de Galicia 
poderá ir incorporando as diferentes innovacións 
tecnolóxicas que permita en cada momento a evolución do 
estado da ciencia e da técnica, como capacidade de visión 
nocturna e imaxes térmicas, co obxecto de ir mellorando a 
súa efectividade e eficiencia. 
5. A operación da Rede corresponderá á consellería 
competente en materia de prevención e defensa contra 
incendios forestais e o mantemento técnico, á entidade do 
sector público competente en materia de modernización 
tecnolóxica de Galicia. 
6. Na implantación do proxecto adoptaranse todas as 
medidas técnicas, organizativas e de seguridade que sexan 
necesarias para asegurar a privacidade e o cumprimento 
da lexislación sobre protección de datos, na medida en que 
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poidan captarse incidentalmente imaxes de persoas 
identificables. Para estes efectos, establécese como 
responsable do dito tratamento a consellería competente 
en materia de prevención e defensa contra incendios 
forestais.  
No marco aludido, aprobaranse medidas como o 
establecemento de protocolos de uso do sistema por parte 
do persoal técnico competente, rexistros de accesos da 
manipulación das cámaras, mecanismos técnicos de 
encriptación para a conservación das imaxes, limitación de 
prazos de conservación antes da súa destrución e todas 
aquelas outras medidas que sexan precisas para o 
cumprimento das normas sinaladas.  
Así mesmo, as imaxes poderán ser postas á disposición  
da autoridade xudicial e das forzas e corpos de seguridade 
do Estado nos supostos previstos na normativa aplicable.” 
 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº31, ao apartado Dous bis), de Adición. 
  
Débese crear un novo número Dous bis, que terá o seguinte 
contido: 
  
Dous bis.  
  
Modificase o número 2 do artigo 14 que queda redactado como 
segue: 
"2. A elaboración do Plan de prevención e defensa contra os 
incendios forestais de Galicia correspóndelle á consellaría 
competente en materia forestal. 
A aprobación deste plan correspóndelle ao Consello da Xunta, 
por proposta da dita consellaría, oído o Consello Forestal de 
Galicia e logo de remisión, coa antelación suficiente, ao 
Parlamento de Galicia para que poida pronunciarse de acordo 
co artigo 142 do seu Regulamento. 
 O Plan de prevención e defensa contra os incendios forestais 
de Galicia integrarase no Plan especial de protección civil ante 
emerxencias por incendios forestais da Comunidade Autónoma 
de Galicia, desenvolvendo o nivel 0 de emerxencia por 
incendios forestais." 
 
__________________________________________ 
-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
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Emenda nº32, ao apartado Tres.2, de Adición. 
  
No número Tres deste artigo, no parágrafo que empeza por: "2. 
A estrutura dos plans municipais ..., débese engadir despois 
de: "... da propiedade destas redes de faixas.", o seguinte texto: 
"Para tal efecto, a Xunta de Galicia e as administracións locais 
correspondentes levarán a efecto convenios de colaboración, 
onde se estableza o apoio técnico e económico por parte da 
Administración autonómica para tal fin." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº33, ao apartado Cinco, de Modificación. 
  
No primeiro parágrafo do número Cinco deste artigo, onde di: 
"... deberase xestionar a biomasa ...", debe dicir: "... os titulares 
deberán xestionar a biomasa ..." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº12, ao apartado Sete.1, de Modificación. 
  
Emenda de modificación. Artigo 15. Sete 
  
Substitúese no apartado Sete do artigo 15, o número 1, do 
artigo 21 a expresión “nunha franxa de 50 metros” por “nunha 
franxa de 100 metros” 
  
__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº13, ao apartado Sete.2, de Modificación. 
  
Emenda de modificación. Artigo 15. Sete 
  
Modificase o apartado Sete do artigo 15, o número 2, do artigo 
21, da Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa 
contra os incendios forestais de Galicia, que queda redactado 
como segue:  
 
"2. Con carácter xeral, na mesma franxa de 100 metros 
mencionada no número anterior non poderá haber árbores das 
especies sinaladas na disposición adicional terceira." 
 
__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº10, ao apartado Sete.3, de Supresión. 
  
Emenda de supresión. Artigo 15. Sete 
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Suprímese, no punto sete do artigo 15, o número 3, do artigo 
21, da Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa os 
incendios forestais de Galicia. 
 
__________________________________________ 
-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº38, ao apartado Oito.1, de Modificación. 
  
No número Oito, punto 1, letra b) deste artigo, onde di: "... as 
administracións públicas ...", debe dicir: "... Xunta de Galicia ..." 
__________________________________________ 
-Do G.P. En Marea. 
Emenda nº40, ao apartado Nove.2, de Modificación. 
  
Débese substituír no punto 2 a seguinte expresión: 
  
Onde di: "...un prazo máximo de quince días naturais" 
Debe dicir: "un prazo máximo de trinta días naturais" 
__________________________________________ 
-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº40, ao apartado Nove bis), de Adición. 
  
Débese engadir un novo número Nove bis, que terá o seguinte 
contido: 
  
Nove bis.  
  
Modificase o número 1 do artigo 43 que queda redactado como 
segue: 
“ 1. Con carácter xeral, prohíbese o pastoreo en todos os 
terreos forestais non dedicados previamente para tal cometido 
e que resultasen afectados por incendios forestais, nun prazo 
mínimo contado desde a data en que se produza o incendio ata 
o 31 de decembro posterior á data en que se cumpran dous 
anos desde e ata que as adecuadas condicións de restauración 
da masa arborada, se é o caso, o permitan. Neste caso, 
precisarase de autorización administrativa, nos termos que se 
establezan para tal efecto." 
 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 16.  Modificación da Lei 6/2011, do 13 de outubro, de 
mobilidade de terras  
A Lei 6/2011, do 13 de outubro, de mobilidade de terras, queda 
modificada como segue: 
Un. Modifícase a letra d) do artigo 29, que queda redactada 
como segue: 
«d) Os montes veciñais en man común, aos cales, de ser o 
caso, se lles aplicará o réxime de declaración en estado de 
grave abandono ou degradación previsto na Lei 13/1989, do 10 
de outubro, de montes veciñais en man común, que substituirá, 
para todos os efectos, a declaración como predio abandonado 
regulado nesta lei.» 
Dous. Modifícase o título do capítulo III do título VI, que pasa a 
ser: «Dos perímetros abandonados». 
 
Tres. Engádese un novo artigo 34 quater, coa seguinte 
redacción: 
«Artigo 34 quater. Execución subsidiaria 
1. Cando os predios con vocación agraria situados en solo 
rústico, contiguos ou non, poidan supoñer risco de 
incendios forestais, sexan habitualmente obxecto de 
incendios co conseguinte perigo para as áreas habitadas 
próximas a esas zonas, sempre que se manteña o seu 
estado de abandono, consonte co que dispón o artigo 34 
bis, con carácter previo á tramitación do procedemento de 
declaración de perímetro abandonado, a Administración 
forestal poderá realizar directamente a execución 
subsidiaria, logo da comunicación dun requirimento previo 
á persoa responsable no que se lle exixa que xestione a 
biomasa e retire as especies arbóreas prohibidas e 
manteña o terreo en condicións axeitadas para previr a 
aparición ou propagación do lume, así como os posibles 
prexuízos para as explotacións estremeiras. 
2. O requirimento a que alude o número anterior será 
realizado pola persoa titular da xefatura territorial 
correspondente ao territorio no que se sitúen os predios. 
Caso de os predios abrangueren varias provincias, o 
requirimento realizarao a persoa titular da xefatura 
territorial competente no territorio de maior extensión da 
repoboación que sexa da súa competencia. 
3. No requirimento concederáselle un prazo á persoa 
responsable (ben como propietaria dos terreos ou ben 
como titular do seu aproveitamento) para que realice as 
actuacións oportunas, que se concretarán no dito 
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requirimento, e será advertida de de que, de non facelo, 
poderá proceder á execución subsidiaria e se acordará a 
incoación do procedemento sancionador que corresponda 
e a medida cautelar de comiso dos produtos procedentes 
da corta de especies arbóreas prohibidas se for o caso. O 
prazo que se concederá neste requirimento terá unha 
duración que variará en función da superficie afectada e as 
condicións desta. 
4. Cando non se poida determinar a identidade da persoa 
responsable ou resulte infrutuosa a notificación do 
requirimento á que se refiren os números anteriores, a 
notificación efectuarase mediante un anuncio no Boletín 
Oficial del Estado e no Diario Oficial de Galicia, no que se 
incluirán os datos catastrais das parcelas. Nestes 
supostos o prazo para o cumprimento computarase desde 
a publicación do anuncio no Boletín Oficial do Estado. 
5. No caso de que a persoa requirida non realice as 
actuacións oportunas no prazo concedido, a persoa titular 
da dirección xeral competente en materia forestal ditará 
unha resolución na que se acordará a execución 
subsidiaria pola Administración forestal das actuacións 
correspondentes. 
6. A Administración forestal asumirá os custos da 
execución subsidiaria da xestión da biomasa, sen prexuízo 
da súa repercusión á persoa responsable. 
Os custos que se repercutirán poderán liquidarse 
provisionalmente de maneira anticipada, mesmo na 
comunicación á que se refire o número 1, e realizarse a súa 
exacción desde o momento en que se verifique o 
incumprimento da obriga de xestión da biomasa nos 
prazos sinalados neste artigo, sen prexuízo da súa 
liquidación definitiva logo de rematados os traballos de 
execución subsidiaria.  
Para a liquidación dos custos correspondentes a cada 
parcela a Administración terá en conta a cantidade 
resultante de aplicar a parte proporcional á cabida da 
parcela do importe do correspondente contrato, 
encomenda ou custo dos traballos realizados na zona de 
actuación.  
Cando a identidade da persoa responsable non sexa 
coñecida no momento de proceder á execución 
subsidiaria, a repercusión dos custos adiarase ao 
momento en que, de ser o caso, chegue a ser coñecida, 
sempre que non prescribisen os correspondentes dereitos 
de cobramento a favor da Facenda pública. 
Se a execución subsidiaria inclúe a retirada de especies 
arbóreas prohibidas, darase traslado da resolución na que 
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se acorde a dita execución subsidiaria ao órgano 
competente para a incoación do correspondente 
procedemento sancionador, o cal deberá proceder de 
inmediato á adopción do acordo de incoación do 
expediente sancionador e da medida cautelar de comiso 
das indicadas especies. O destino das especies obxecto de 
comiso será o seu alleamento, o cal se efectuará nos 
termos regulados no artigo 22 ter da Lei 3/2007, do 9 de 
abril, de prevención e defensa contra os incendios 
forestais de Galicia. 
No caso de venda da madeira, os importes obtidos pasarán 
a formar parte do Fondo de xestión da biomasa e retirada 
de especies creado para o efecto no artigo 22 bis da Lei 
3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os 
incendios forestais de Galicia. 
7. Nos supostos de execución subsidiaria, a persoa 
responsable está obrigada a facilitarlles os accesos 
necesarios aos suxeitos que acometan os traballos de 
retirada de especies ou xestión da biomasa. En todo caso, 
a Administración e os seus axentes e colaboradores 
poderán acceder aos montes, terreos forestais e outros 
terreos incluídos nas faixas de xestión da biomasa para 
realizar os traballos necesarios de xestión de biomasa e 
retirada de especies arbóreas prohibidas, sen que sexa 
preciso o consentimento do seu titular, salvo naqueles 
supostos excepcionais en que o acceso afecte, dentro da 
parcela, espazos físicos susceptibles de merecer a 
cualificación de domicilio para os efectos do artigo 18.2 da 
Constitución, caso no que deberá pedirse a 
correspondente autorización xudicial para a entrada neles 
se non se conta coa autorización do seu titular. 
8. O incumprimento das obrigas que esta lei establece por 
parte da persoa propietaria do terreo implicará o 
incumprimento da función social da propiedade e será 
causa de expropiación forzosa por interese social, no caso 
de que os custos acumulados da execución subsidiaria 
dos traballos de xestión da biomasa que a Administración 
actuante asumise con cargo ao seu orzamento, e que non 
lle poidan repercutir a aquela por descoñecerse a súa 
identidade, superen o valor catastral da parcela. A entidade 
xestora do Banco de Terras de Galicia ou a Administración 
que asumise eses custos con cargo ao seu orzamento terá 
a condición de beneficiaria da expropiación forzosa e 
compensará, no momento do aboamento do prezo xusto 
expropiatorio, as cantidades debidas pola persoa 
propietaria por este concepto, sempre que non teñan 
prescrito os correspondentes dereitos de cobramento a 



 
 

99 

favor da Facenda pública. No suposto de que a beneficiaria 
da expropiación for a Administración local, poderá ceder 
eses terreos ao Banco de Terras de Galicia.» 
  
Tres bis. Modifícase o artigo 39, que queda redactado 
como segue: 
“Artigo 39. Sancións accesorias 
1. As persoas responsables de infraccións moi graves 
deberán ser sancionadas, ademais de coas multas 
recollidas neste título, coas seguintes sancións 
accesorias: 
a) Inhabilitación durante un período de dous anos para 
seren adxudicatarias de predios integrantes do Banco de 
Terras de Galicia. 
b) Publicación nun diario de maior circulación da provincia 
das sancións firmes en vía administrativa e da identidade 
das persoas sancionadas. 
2. O órgano competente para resolver impoñerá 
acumulativamente, de ser o caso, a sanción accesoria de 
comiso definitivo da madeira correspondente ás especies 
arbóreas prohibidas retiradas pola Administración no caso 
das execucións subsidiarias realizadas consonte co 
establecido no artigo 34 quater desta lei. Se a madeira se 
tiver vendido de acordo co establecido no dito artigo, o 
comiso referirase ao produto obtido pola súa venda, ao cal 
deberá darse o destino previsto nesta lei.” 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. En Marea. 
Emenda nº41, ao apartado Tres, de Adición. 
  
Débese engadir no punto 3 despois de: "...e as condicións 
desta." a seguinte expresión: 
"e da proximidade aos núcleos urbanos e rurais." 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 17.  Modificación da Lei 7/2012, do 28 de xuño, de 
montes de Galicia 
A Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia, queda 
modificada como segue: 
Un. Engádese un artigo 67 bis, coa seguinte redacción: 
 «Artigo 67 bis. Execución subsidiaria nas repoboacións 
forestais ilegais 
 1. Cando exista unha repoboación ilegal, a Administración 
forestal poderá realizar directamente a execución 
subsidiaria de retirada da plantación, logo da 
comunicación dun requirimento previo á persoa titular do 
dereito de aproveitamento no que se lle exixa que retire a 
dita repoboación forestal ilegal, nos seguintes supostos: 
a) Cando a repoboación se tiver efectuado en solos nos 
que estea prohibido, con especies prohibidas ou 
incumprindo as condicións que regula o artigo 67 desta lei. 
b) Cando a repoboación se tiver efectuado sen cumprir a 
exixencia de autorización previa prevista no artigo 67.5 
desta lei, sempre que a dita repoboación non sexa 
autorizable. 
2. O requirimento indicado no número anterior será 
realizado pola persoa titular da xefatura territorial 
correspondente ao territorio no que se sitúe a 
repoboación. No caso de que a repoboación abranga 
varias provincias, o requirimento realizarao a persoa titular 
da xefatura territorial competente no territorio de maior 
extensión da repoboación que sexa da súa competencia. 
3. No requirimento concederáselle un prazo á persoa titular 
do dereito de aproveitamento para que retire a 
repoboación, advertíndoa de que, de non facelo, se poderá 
proceder á execución subsidiaria e se acordará a incoación 
do procedemento sancionador que corresponda e a 
medida cautelar de comiso dos produtos procedentes da 
corta de especies arbóreas obxecto da repoboación ilegal 
se for o caso. O prazo que se concederá neste 
requirimento terá unha duración que variará en función da 
superficie afectada pola plantación ilegal e as condicións 
desta, sen que en ningún caso o dito prazo poida exceder 
de seis meses. 
No caso previsto no número 1.b) deste artigo, no 
requirimento comunicaráselle, así mesmo, á persoa titular 
do dereito do aproveitamento o criterio que determina que 
a repoboación non sexa autorizable. 
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4. Cando non se poida determinar a identidade da persoa 
titular do aproveitamento ou resulte infrutuosa a 
notificación do requirimento á que se refiren os números 
anteriores, esta efectuarase mediante un anuncio no 
Boletín Oficial del Estado e no Diario Oficial de Galicia, no 
cal se incluirán os datos catastrais da parcela. Nestes 
supostos o prazo para o cumprimento computarase desde 
a publicación do anuncio no Boletín Oficial del Estado. 
5. Caso de a persoa requirida non retirar a repoboación no 
prazo concedido, a persoa titular da dirección xeral en 
materia forestal ditará unha resolución na que acorde a 
execución subsidiaria pola Administración forestal do 
traballo de retirada da repoboación. 
6. A Administración forestal asumirá os custos da 
execución subsidiaria, sen prexuízo da súa repercusión á 
persoa responsable. 
Os custos que se repercutirán poderán liquidarse 
provisionalmente de maneira anticipada, mesmo na 
comunicación á que se refire o número 1, e realizarse a súa 
exacción desde o momento en que se verifique o 
incumprimento da obriga de xestión da biomasa nos 
prazos sinalados neste artigo, sen prexuízo da súa 
liquidación definitiva logo de rematados os traballos de 
execución subsidiaria.  
Para a liquidación dos custos correspondentes a cada 
parcela a Administración terá en conta a cantidade 
resultante de aplicar a parte proporcional á cabida da 
parcela do importe do correspondente contrato, 
encomenda ou custo dos traballos realizados na zona de 
actuación.  
Cando a identidade da persoa responsable non sexa 
coñecida no momento de proceder á execución 
subsidiaria, a repercusión dos custos adiarase ao 
momento en que, de ser o caso, chegue a ser coñecida, 
sempre que non prescribisen os correspondentes dereitos 
de cobramento a favor da Facenda pública. 
Se a execución subsidiaria inclúe a retirada de especies 
arbóreas obxecto de repoboación ilegal, darase traslado da 
resolución na que se acorde a dita execución subsidiaria 
ao órgano competente para a incoación do correspondente 
procedemento sancionador, o cal deberá proceder de 
inmediato á adopción do acordo de incoación do 
expediente sancionador e da medida cautelar de comiso 
das indicadas especies. O destino das especies obxecto de 
comiso será o seu alleamento, o cal se efectuará nos 
termos regulados no artigo 22 ter da Lei 3/2007, do 9 de 
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abril, de prevención e defensa contra os incendios 
forestais de Galicia. 
No caso de venda da madeira, os importes obtidos pasarán 
a formar parte do Fondo de xestión da biomasa e retirada 
de especies creado para o efecto no artigo 22 bis da Lei 
3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os 
incendios forestais de Galicia. 
7. Nos supostos de execución subsidiaria, a persoa 
responsable está obrigada a facilitarlles os accesos 
necesarios aos suxeitos que acometan os traballos de 
retirada de especies. En todo caso, a Administración e os 
seus axentes e colaboradores poderán acceder aos 
montes, terreos forestais e outros terreos incluídos nas 
faixas de xestión da biomasa para realizar os traballos 
necesarios de retirada de especies arbóreas obxecto da 
repoboación ilegal, sen que sexa preciso o consentimento 
do seu titular, salvo naqueles supostos excepcionais nos 
que o acceso afecte, dentro da parcela, espazos físicos 
susceptibles de merecer a cualificación de domicilio para 
os efectos do artigo 18.2 da Constitución, caso en que 
deberá pedirse a correspondente autorización xudicial para 
a entrada neles se non se conta coa autorización do seu 
titular. 
8. O incumprimento das obrigas previstas no artigo 67 por 
parte da persoa propietaria do terreo implicará o 
incumprimento da función social da propiedade e será 
causa de expropiación forzosa por interese social, en caso 
de que os custos acumulados da execución subsidiaria 
que a Administración actuante asumise con cargo ao seu 
orzamento superen o valor catastral da parcela e non lles 
poidan repercutir á persoa responsable por descoñecerse 
a súa identidade. A entidade xestora do Banco de Terras 
de Galicia ou a Administración que asumise eses custos 
con cargo ao seu orzamento terá a condición de 
beneficiaria da expropiación forzosa e compensará, no 
momento do aboamento do prezo xusto expropiatorio, as 
cantidades debidas pola persoa propietaria por este 
concepto, sempre que non teñan prescrito os 
correspondentes dereitos de cobramento a favor da 
Facenda pública. No suposto de que a beneficiaria da 
expropiación for a Administración local, poderá ceder eses 
terreos ao Banco de Terras de Galicia.» 
 
Dous. Engádese un novo artigo 68 bis coa seguinte 
redacción: 
«Artigo 68 bis. Adecuación das masas arboradas e das 
novas plantacións ás distancias mínimas establecidas pola 
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normativa forestal e de defensa contra os incendios 
forestais 
1. A Administración forestal e as demais administracións 
públicas que resulten competentes consonte a Lei 3/2007, 
do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios 
forestais de Galicia, ou norma que a substitúa, 
respectivamente, velarán polo cumprimento dos réximes 
de distancias mínimas establecidos no anexo II desta lei e 
na devandita Lei 3/2007, do 9 de abril, así como pola 
adecuación das masas arboradas e das novas plantacións 
a aqueles, procurando, cando proceda, a colaboración 
entre todas as administracións públicas competentes. 
2. En caso de incumprimento dos réximes de distancias 
mínimas aos que se refire o número anterior, a 
Administración pública competente, de oficio ou por 
solicitude de persoa interesada, enviará á persoa que 
resulte responsable consonte o artigo 140 desta lei ou o 
número 1 do artigo 21 ter da Lei 3/2007, do 9 de abril, de 
prevención e defensa contra os incendios forestais de 
Galicia, ou norma que a substitúa, segundo o que proceda, 
unha comunicación na que se lle recordará a súa obriga de 
retirada do arborado afectado e se lle concederá para 
facelo un prazo máximo de quince días naturais, ou de tres 
meses no caso das franxas laterais das vías de 
comunicación, contado desde a recepción da 
comunicación. Esta incluirá a advertencia de que, en caso 
de persistencia no incumprimento transcorrido o devandito 
prazo, se poderá proceder á execución subsidiaria á custa 
do obrigado e se poderá acordar a incoación do 
procedemento sancionador que corresponda e a medida 
cautelar de comiso dos produtos procedentes da corta de 
especies arbóreas, se for o caso. 
3. Cando non se poida determinar a identidade da persoa 
responsable ou resulte infrutuosa a notificación da 
comunicación á que se refire o número anterior, esta 
efectuarase mediante un anuncio no Boletín Oficial del 
Estado e no Diario Oficial de Galicia, no que se incluirán os 
datos catastrais da parcela. Nestes supostos o prazo para 
o cumprimento computarase desde a publicación do 
anuncio no Boletín Oficial del Estado. 
4. No suposto de distancias mínimas a vías de 
comunicación, a comunicación prevista neste artigo 
poderá formularse de maneira conxunta para todas as 
persoas responsables nun mesmo tramo daquelas 
mediante a publicación dun anuncio no Boletín Oficial del 
Estado e no Diario Oficial de Galicia, no que se incluirá 
unha relación cos datos catastrais das parcelas afectadas. 
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O prazo para o cumprimento computarase desde a 
publicación do anuncio no Boletín Oficial del Estado. 
5. Transcorridos os prazos sinalados neste artigo sen que 
a persoa responsable retire as especies arbóreas, a 
Administración pública competente poderá proceder á 
execución subsidiaria, sen prexuízo da repercusión dos 
custos á persoa responsable.  
Os custos que se repercutirán poderán liquidarse 
provisionalmente de maneira anticipada, mesmo na 
comunicación á que se refire o número 2, e realizarse a súa 
exacción desde o momento en que se verifique o 
incumprimento da obriga de retirada de especies nos 
prazos sinalados neste artigo, sen prexuízo da súa 
liquidación definitiva logo de rematados os traballos de 
execución subsidiaria.  
Para a liquidación dos custos correspondentes a cada 
parcela a Administración terá en conta a cantidade 
resultante de aplicar a parte proporcional á cabida da 
parcela do importe do correspondente contrato, 
encomenda ou custo dos traballos realizados na zona de 
actuación.  
Cando a identidade da persoa responsable non sexa 
coñecida no momento de proceder á execución 
subsidiaria, a repercusión dos custos adiarase ao 
momento en que, de ser o caso, chegue a ser coñecida, 
sempre que non prescribisen os correspondentes dereitos 
de cobramento a favor da Facenda pública. 
Se a execución subsidiaria inclúe a retirada de especies 
arbóreas, darase traslado da resolución na que se acorde a 
dita execución subsidiaria ao órgano competente para a 
incoación do correspondente procedemento sancionador, 
o cal deberá proceder de inmediato á adopción do acordo 
de incoación do expediente sancionador e da medida 
cautelar de comiso das indicadas especies. O destino das 
especies obxecto de comiso será o seu alleamento, o cal 
será efectuado, nos termos previstos no artigo 22 ter da 
Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os 
incendios forestais de Galicia, pola Administración que 
realizase a execución subsidiaria. 
No caso de venda das especies obxecto de comiso, os 
importes obtidos deberán aplicarse, por parte da 
Administración que realice tales vendas, a sufragar os 
gastos derivados das execucións subsidiarias da súa 
respectiva competencia. 
Nos casos en que, por razóns técnicas debidamente 
motivadas, resulte inviable que a Administración local 
poida realizar a execución subsidiaria, poderanse arbitrar 
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medios de colaboración entre a Administración local e a 
autonómica para posibilitar a execución subsidiaria. Os 
instrumentos de colaboración determinarán nestes casos a 
administración actuante e o destino dos fondos que, de ser 
o caso, se perciban da venda das especies arbóreas. 
6. Nos supostos de execución subsidiaria, a persoa 
responsable está obrigada a facilitarlles os accesos 
necesarios aos suxeitos que acometan os traballos de 
retirada de especies. En todo caso, a Administración e os 
seus axentes e colaboradores poderán acceder aos 
montes, terreos forestais e outros terreos incluídos nas 
faixas de xestión da biomasa para realizar os traballos 
necesarios de retirada de especies arbóreas, sen que sexa 
preciso o consentimento do seu titular, salvo naqueles 
supostos excepcionais en que o acceso afecte, dentro da 
parcela, espazos físicos susceptibles de merecer a 
cualificación de domicilio  para os efectos do artigo 18.2 da 
Constitución, caso en que deberá pedirse a 
correspondente autorización xudicial para a entrada neles 
se non se conta coa autorización do seu titular. 
7. O incumprimento das obrigas a que se refire este artigo 
por parte da persoa propietaria do terreo implicará o 
incumprimento da función social da propiedade e será 
causa de expropiación forzosa por interese social, no caso 
de que os custos acumulados da execución subsidiaria 
dos traballos de retirada de arborado que a Administración 
actuante asumise con cargo ao seu orzamento, e non lles 
poidan repercutir a aquela por descoñecerse a súa 
identidade, superen o valor catastral da parcela. A entidade 
xestora do Banco de Terras de Galicia ou a administración 
que asumise eses custos con cargo ao seu orzamento terá 
a condición de beneficiaria da expropiación forzosa e 
compensará, no momento do aboamento do prezo xusto 
expropiatorio, as cantidades debidas pola persoa 
propietaria por este concepto, sempre que non teñan 
prescrito os correspondentes dereitos de cobramento a 
favor da Facenda pública. No suposto de que a beneficiaria 
da expropiación for a Administración local, poderá ceder 
eses terreos ao Banco de Terras de Galicia.» 
  
Tres. Modifícase a letra a) do número 2 do artigo 70, que 
queda coa seguinte redacción: 
«a) Vincularse a unha agrupación con personalidade xurídica 
para a xestión conxunta dos seus terreos, que se acreditará 
mediante a integración das persoas titulares nas 
correspondentes sociedades de fomento forestal ou similares, 
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ben mediante a achega de títulos de propiedade dos terreos ou 
de dereitos de aproveitamento sobre eles.» 
 
  
Catro. Modifícase o número 1 do artigo 80, que queda 
redactado como segue: 
«1. Os instrumentos de ordenación ou de xestión forestal 
elaboraranse por instancia do propietario ou do titular de 
dereitos de uso e desfrute sobre o monte, ou da entidade que 
teña a responsabilidade da súa xestión, e contará coa 
conformidade expresa do propietario ou do titular dos dereitos 
sobre o monte. En caso de existencia de comunidade ou 
cotitularidade sobre o monte, esta conformidade entenderase 
outorgada pola maioría necesaria que, conforme as normas 
que resulten de aplicación á comunidade de que se trate, 
requiran os actos e negocios de administración ordinaria.» 
 
Cinco. Modifícase o número 3 do artigo 80, que queda 
redactado como segue: 
«3. Con carácter xeral, os instrumentos de ordenación ou de 
xestión forestal serán específicos para cada monte, aínda que, 
logo de xustificación, poderán ser redactados conxuntamente 
para grupos de montes que sexan propiedade da mesma 
persoa, física ou xurídica, ou entidade e presenten 
características semellantes. En todo caso, o plan especial 
desagregarase no nivel de monte.» 
 
Seis. Modifícase o artigo 122, que queda redactado como 
segue: 
«Artigo 122. Sociedades de fomento forestal 
1. Para os efectos desta lei, serán consideradas como 
sociedades de fomento forestal aquelas agrupacións que 
asocian propietarios de predios forestais ou, de ser o caso, 
persoas titulares de dereitos de uso de parcelas susceptibles 
de aproveitamento forestal, que ceden estes dereitos á 
sociedade para a súa explotación e xestión forestal conxunta 
por un prazo non inferior a vinte anos ou que realizan as 
facultades propias do uso e ordenado aproveitamento das 
superficies forestais da súa propiedade. 
2. As sociedades de fomento forestal rexeranse polo texto 
refundido da Lei de sociedades de capital cando adopten as 
formas reguladas na indicada lei, ou, noutro caso, pola 
lexislación mercantil ou civil aplicable. 
3. Mediante desenvolvemento regulamentario determinaranse 
os requisitos adicionais que deberán cumprir estas sociedades, 
o seu obxecto e finalidade e outras particularidades do seu 
réxime xurídico.» 
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Seis bis. Engádese un novo artigo 122 bis, que queda 
redactado  como segue:  
 “Artigo 122 bis. Interese xeral das agrupacións de 
propietarios en xestión conxunta 
 1. Declárase de interese xeral a xestión forestal conxunta 
e sustentable das agrupacións de propietarios ou titulares 
do dereitos de uso de terreos forestais para a súa 
explotación conxunta co fin de impedir o abandono de 
parcelas forestais, especialmente cando concorra algún 
dos seguintes supostos: 
a) Cando a situación da parcela impida ou dificulte a 
realización de infraestruturas de xestión ou defensa 
forestal, tales como devasas, pistas, puntos de auga, 
parques de madeira, cercados gandeiros, entre outras, que 
se estimen necesarias no correspondente instrumento de 
ordenación forestal da sociedade de fomento forestal 
aprobado pola Administración. 
b) Cando a situación da parcela impida ou dificulte unha 
adecuada ordenación da superficie de xestión conxunta. 
c) Cando as parcelas constitúan un risco de incendio 
forestal ou de transmisión de enfermidades ou pragas 
fitosanitarias pola súa situación de abandono. 
2. Cando se dean os supostos previstos no número 
anterior, as persoas titulares da propiedade ou dereito de 
uso das parcelas terán a opción de integrarse 
voluntariamente nas sociedades de fomento forestal  ou de 
poñer as ditas parcelas á disposición do Banco de Terras 
de Galicia, para que este ceda o seu uso á sociedade, en 
condicións que permitan unha explotación e xestión 
forestal conxunta e sustentable por parte desta. 
 3. No caso de que non se opte por algunha das 
alternativas indicadas, poderase proceder, nos supostos 
indicados expresamente no número 1, á expropiación 
forzosa, por incumprimento da súa función social, da 
propiedade ou dos dereitos de uso daquelas parcelas de 
cabida inferior a unha hectárea, susceptibles de 
explotación forestal, por impedir ou dificultar a explotación 
e xestión forestal. A beneficiaria da expropiación forzosa 
será a sociedade de fomento forestal correspondente. 
4. A expropiación dos dereitos de uso será, como máximo, 
polo tempo que dure a cesión voluntaria á sociedade de 
fomento forestal do resto dos terreos de acordo cos seus 
estatutos.” 
 
Sete. Modifícase a letra a) do número 2 do artigo 129, que 
queda redactada como segue: 
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«a) As infraccións tipificadas nas letras a), d), e).1, e).4, i).4 e 
i).5 do artigo 128 desta lei.» 
   
Sete bis. Engádese un novo número 4 ao artigo 136, coa 
seguinte redacción: 
"4. O órgano competente para resolver impoñerá 
acumulativamente, de ser o caso, a sanción accesoria de 
comiso definitivo da madeira correspondente ás especies 
arbóreas retiradas pola Administración no caso das 
execucións subsidiarias realizadas consonte o establecido 
no artigo 67 bis e 68 bis desta lei. Se a madeira se tiver 
vendido de acordo co disposto nos ditos preceptos, o 
comiso referirase ao produto obtido pola súa venda, ao cal 
deberá darse o destino previsto nesta lei.” 
  
Sete ter. Modifícanse as letras h) e i) do anexo II da Lei 
7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia, que quedan 
redactadas como segue: 
(Cadro) 
h) Con edificacións, vivendas illadas, ur-banizacións, 
depósitos de lixo, parques e instalacións industriais 
situadas a me-nos de 400 metros do monte e fóra de solo 
urbano e de núcleo rural 
i) Con solo urbano, solo de núcleo rural e solo 
urbanizable 15 metros cando se empreguen as espe-cies 
de frondosas do anexo 1, e 50 metros no resto de especies 
 
 
 
  
  

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº43, ao apartado Un bis), de Adición. 
  
Débese crear un novo número Un bis, neste artigo, que terá o 
seguinte contido: 
  
"Un bis.  
  
Modificase o número 3 do artigo 67 que queda redactado como 
segue: 
 “3. As repoboacións ou as sementeiras nos cultivos 
enerxéticos en terreo forestal, as especies utilizables e as 
condicións técnicas para a súa implantación en territorio 
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forestal regularanse por orde da consellaría competente en 
materia de montes." 
 
__________________________________________ 
-Do G.P. En Marea. 
Emenda nº42, ao apartado Dous.2, de Modificación. 
  
Débese substituír no punto 2 a seguinte expresión: 
  
Onde di: "...prazo máximo de quince días naturais," 
Debe dicir: "... prazo máximo dun mes" 
__________________________________________ 
-Do G.P. En Marea. 
Emenda nº43, ao apartado Seis, de Supresión. 
  
Débese eliminar todo o punto Seis. 
__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº41, ao apartado Sete ter), de Adición. 
  
Emenda de adición. Artigo 17. Nove 
 
No artigo 17, engádese un novo apartado Nove, de 
modificación do Anexo II da Lei 7/2012, do 28 de xuño, de 
montes de Galicia, que queda redactado como segue: 
 
"Modifícanse as letras h) e i) do anexo II, que quedan 
redactadas como segue: 
 
Primeira columna: 
Fila 1 
h) Con edificacións, vivendas illadas, urbanizacións, depósitos 
de lixo, parques e instalacións industriais situados a menos de 
400 metros do monte e fóra de solo urbano e de núcleo rural 
Fila 2 
i) Con solo urbano, soto de núcleo rural e solo urbanizable 
delimitado  
  
Segunda columna que afecta as dúas filas: 
15 metros cando se empreguen as especies de frondosas do 
anexo 1, e 100 metros no resto de especies 
 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 18.  Modificación da Lei 4/2015, do 17 de xuño, de 
mellora da estrutura territorial agraria de Galicia 
A Lei 4/2015, do 17 de xuño, de mellora da estrutura territorial 
agraria de Galicia, queda modificada como segue: 
Un. O número 2 do artigo 14 queda coa seguinte redacción: 
«2. O comité técnico asesor estará presidido pola persoa titular 
da delegación territorial da Administración xeral da 
Comunidade Autónoma de Galicia competente por razón de 
localización da zona, ou persoa que a represente, e estará 
formado, como membros natos, pola persoa titular da xefatura 
territorial da consellaría competente en materia de medio rural 
da provincia correspondente e por unha persoa representante 
por cada un dos departamentos e entidades competentes en 
materia de: 
a) Desenvolvemento rural. 
b) Xestión do Banco de Terras. 
c) Produción agropecuaria. 
d) Montes. 
e) Conservación da natureza. 
f) Xestión de augas. 
g) Urbanismo. 
h) Patrimonio cultural. 
i) Organizacións profesionais agrarias. 
j) Administración local. 
Así mesmo, e por razón das súas competencias, serán citadas, 
con voz e sen voto, ás reunións do comité técnico asesor unha 
persoa representante de cada un dos seguintes departamentos 
e entidades: 
a) Estradas da Comunidade Autónoma de Galicia. 
b) Estradas do Estado. 
c) Xestión da calidade agroalimentaria, denominacións de orixe 
protexidas e indicacións xeográficas protexidas. 
d) Infraestruturas enerxéticas e minas. 
e) Xerencia territorial do catastro. 
f) Deputación provincial. 
g) Calquera outro departamento, organización ambiental, 
monte veciñal en man común ou asociación en defensa do 
patrimonio e aqueloutras entidades ou persoas que por razón 
da materia teñan incidencia na actuación de mellora da 
estrutura agraria que se leve a cabo. 
Exercerá a secretaría unha persoa funcionaria da xefatura 
territorial da consellaría competente en materia de 
desenvolvemento rural da provincia correspondente, que estea 
en posesión de licenciatura ou grao en Dereito.» 



 
 

111 

Dous. O primeiro parágrafo do número 2 do artigo 37 queda 
redactado da seguinte maneira: 
«Dentro dos dous meses seguintes á data establecida pola 
dirección xeral competente por razón da materia para a posta a 
disposición dos predios de substitución ás persoas titulares 
adxudicatarias para que tomen posesión deles, poderase 
reclamar, xuntando unha medición pericial asinada por persoa 
técnica competente, sobre diferenzas de superficie superiores 
a unha marxe de tolerancia variable entre a medición in situ do 
predio de substitución sobre o que se reclame e a que conste 
no boletín de atribucións dos novos predios. A posta a 
disposición dos predios de substitución será notificada ás 
persoas titulares adxudicatarias, e desde ese momento estas 
poderán, en todo caso, acceder aos ditos predios para 
proceder á comprobación pericial da superficie asignada.» 
Tres. Engádese un número 3 ao artigo 45, que queda 
redactado como segue: 
«3. No caso de reestruturación de predios de natureza forestal 
a iniciativa tamén lles corresponderá ás sociedades de fomento 
forestal que acrediten ter a titularidade dominical dunha 
superficie ou dunha cota de copropiedade sobre o conxunto da 
superficie que pretende reestruturarse non inferior ao 70 % 
desta.» 
Catro. Modifícase o número 1 do artigo 47, que queda 
redactado como segue: 
 “1. As iniciativas de reestruturación de predios de 
natureza forestal e con destino a aproveitamentos forestais 
deberán definir a delimitación cartográfica do perímetro de 
reestruturación e as áreas excluídas do proceso, ademais 
de acreditar na solicitude que a agrupación está 
constituída por un mínimo de tres titulares e o dominio das 
terras correspondentes a cada partícipe da agrupación. En 
todo caso, deberán cumprir cos seguintes requisitos: 
a) A superficie mínima obxecto de reestruturación será de 
15 hectáreas, formada por un ou varios subperímetros 
dentro da zona de reestruturación parcelaria. 
b) A superficie constituída polos enclaves das persoas 
titulares alleas á agrupación non poderá superar o 30 % do 
conxunto das terras que serán obxecto de reestruturación. 
c) A xestión e o aproveitamento en común das parcelas de 
forma sustentable e viable.” 
Cinco. O número 3 do artigo 85 queda coa seguinte redacción: 
«3. A xunta de zona constituirase nun prazo non superior aos 
tres meses contados desde o día seguinte ao da publicación do 
decreto da zona e quedará disolta unha vez rematadas as 
funcións inherentes ao plan de actuación intensiva.» 
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EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. En Marea. 
Emenda nº44, ao apartado Un, de Adición. 
  
Débese engadir, ao remate do punto Un o seguinte texto: 
  
"A forma de designación dos membros deste comité e o seu 
funcionamento serán determinados regulamentariamente." 
__________________________________________ 
-Do G.P. En Marea. 
Emenda nº45, ao apartado Tres, de Supresión. 
  
Débese suprimir todo o punto Tres. 
__________________________________________ 
-Do G.P. En Marea. 
Emenda nº46, ao apartado Catro, de Supresión. 
  
Débese suprimir todo o punto Catro. 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

CAPÍTULO VII  
 
Política social 
Artigo 19. Modificación da Lei 13/2008, do 3 de decembro, 
de servizos sociais de Galicia 
Introdúcese na Lei 13/2008, do 3 de decembro, de servizos 
sociais de Galicia, un novo artigo 64 bis co seguinte texto: 
  
“Artigo 64 bis. Promoción da colaboración 
interadministrativa para a creación, a xestión e o 
mantemento dos servizos sociais 
  
1. De acordo co establecido no artigo anterior, a 
Administración xeral da Comunidade Autónoma promoverá 
a formalización de convenios administrativos de 
colaboración entre ela ou as entidades instrumentais do 
sector público autonómico e as entidades locais para a 
creación, a xestión e o mantemento de servizos sociais, en 
especial no que respecta aos servizos comunitarios  
específicos,  co fin  de  asegurar  a  calidade  e  unha  
cobertura  equilibrada  dos servizos sociais en todo o 
territorio, así como os criterios de economía, eficiencia e  
eficacia  na  xestión  e  o  uso  racional  dos  recursos  
públicos,  con  independencia  da  concreta administración 
titular dos centros. 
  
2. Os convenios a que se refire o número anterior poderán 
ter por obxecto, en particular, a cesión de bens ás 
entidades locais con destino á prestación por parte destas 
últimas de servizos sociais mediante centros de día e 
residencias, ou o cofinanciamento de centros de día e 
residencias nas condicións que neles se establezan. Os 
convenios recollerán os termos da dispoñibilidade ou 
achega de medios humanos, técnicos ou financeiros e, se 
é o caso, das instalacións dos centros que en cada caso 
procedan para cumprir cos principios establecidos nesta 
disposición. 
  
3. Conforme o establecido na lexislación de réxime local e 
na Lei 5/2014, do 27 de maio, de medidas urxentes 
derivadas da entrada en vigor da Lei 27/2013, do 27 de 
decembro, de racionalización e sustentabilidade da 
Administración local, as competencias  que  corresponden  
aos  concellos  en  materia  de  creación,  xestión  e  
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mantemento dos servizos sociais comunitarios en virtude 
do disposto no artigo 60 desta lei teñen o carácter de 
competencias propias atribuídas pola lexislación 
autonómica, polo que para o exercicio de tales 
competencias por parte dos concellos non serán exixibles 
os informes que prevé o artigo 3 da Lei 5/2014, do 27 de 
maio, para o caso de exercicio de competencias distintas 
das propias e das atribuídas por delegación.” 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº44, ao apartado 1, de Modificación. 
  
No punto 1 deste artigo, onde di: "... e as entidades locais para 
a creación ...", debe dicir: "... e as entidades locais que 
voluntariamente así o acorden, para a creación ..." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº45, ao apartado 2, de Supresión. 
  
O punto 2 deste artigo débese suprimir. 
__________________________________________ 
-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº46, ao apartado 3, de Supresión. 
  
O punto 3 deste artigo débese suprimir. 
__________________________________________ 
-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº48, ao apartado Catro, de Supresión. 
  
Débese suprimir o número Catro deste artigo. 
__________________________________________ 
-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº49, ao apartado Doce, de Supresión. 
  
Débese suprimir o número Doce deste artigo. 
__________________________________________ 
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EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº47, de Adición. 
  
Débese engadir un novo artigo 19 bis, que terá o seguinte 
contido: 
  
"Modifícase  o artigo 69 da Lei 2/2017, do 8 de febreiro, de 
medidas fiscais, administrativas e de ordenación, que queda 
redactado como segue: 
Artigo 19 bis.- Colaboración interadministrativa para as escolas 
infantís e centros de día 
Un. Poderase establecer un sistema de cofinanciamento dos 
servizos que se presten nas escolas infantís e nos centros de 
día xestionados polo Consorcio Galego de Servizos de 
Igualdade e Benestar ou entidade que se subrogue nos seus 
dereitos e obrigas,  establecendo instrumentos de colaboración 
cos concellos e mancomunidades que voluntariamente así o 
decidan. En todo caso, tales convenios terán que 
homoxeneizar as súas condicións. 
Dous. Cando o obrigado ao pagamento for unha 
mancomunidade de municipios, os concellos integrantes serán 
responsables solidarios, na parte que corresponda segundo a 
súa porcentaxe de participación na correspondente 
mancomunidade, das débedas xeradas ao Consorcio ou ente 
que o substitúa polo non pagamento das débedas. 
Tres. Para establecer a participación dos concellos e 
mancomunidades no posible cofinanciamento das escolas 
infantís e dos centros de día  aplicarase o disposto no anexo I 
desta lei, cuxas condicións serán aplicables con efectos do 1 
de xaneiro de 2017. 
Catro. O Consorcio ou ente que o substitúa expedirá 
semestralmente as liquidacións derivadas do posible réxime de 
cofinanciamento correspondentes ás entidades locais, nas que 
se indique o número de usuarios e as cantidades aplicables de 
acordo co establecido no anexo I desta lei. As entidades locais 
deberán aboalas no prazo de tres meses. Nos casos de 
discrepancia na contía, se non se acada acordo na comisión de 
seguimento establecida nos convenios formalizados no seu 
día, o Consorcio ou ente que o substitúa ditará resolución 
motivada e fixará a contía, sen prexuízo de que a entidade 
local poida recorrer na vía xurisdicional contencioso-
administrativa. 
Cinco. O posible réxime de cofinanciamento previsto nesta 
disposición e no anexo I será aplicable aos convenios xa 
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subscritos polas entidades locais e o Consorcio Galego de 
Servizos de Igualdade e Benestar. 
Seis. As entidades locais que se acollan ao réxime de 
cofinanciamento establecido no presente artigo para a xestión 
das escolas infantís e dos centros de día a través do Consorcio 
Galego de Servizos de Igualdade e Benestar ou ente que o 
substitúa poderanse acoller a unha nova liquidación das 
cantidades pendentes de pagamento, de acordo cos novos 
criterios económicos fixados nesta lei, aplicados con carácter 
retroactivo aos anos anteriores. 
Sete. Para os anteriores efectos, o Consorcio ou ente que o 
substitúa revisará no prazo dun ano desde a aprobación desta 
lei todas as liquidacións correspondentes aos anos anteriores 
practicadas e que foron remitidas aos concellos. 
Oito. Ás entidades locais que opten por esta fórmula, unha vez 
aprobadas as novas liquidacións, aplicaráselles unha 
bonificación equivalente á metade da cantidade resultante. Co 
pagamento da citada cantidade daranse por cumpridas as 
obrigas pendentes co Consorcio. 
Establecerase un prazo de fraccionamento para o pagamento 
desas novas liquidacións de cinco anos, a solicitude do 
concello, que podería ampliarse naqueles supostos 
excepcionais en que a situación económica do concello o 
requira por estar inmerso nun plan de axuste. En todo caso, a 
aqueles concellos que xa aboaron total ou parcialmente as 
liquidacións de anos anteriores compensaránselles nas 
liquidacións futuras os saldos que resulten de aplicación de 
acordo con esas revisións." 
  
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 20.  Modificación da Lei 10/2011, do 28 de novembro, de 
acción voluntaria  
Modifícase a letra b) do número 1 do artigo 37 da Lei 10/2011, 
do 28 de novembro, de acción voluntaria, que queda redactada 
como segue: 
«b) Vicepresidencia primeira: este cargo recaerá na persoa 
titular dunha subdirección xeral ou xefatura de servizo con 
funcións en materia de voluntariado designada pola persoa 
titular da dirección xeral competente neste ámbito.» 
 

NON SE PRESENTARON EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 21.  Modificación da Lei 6/2012, do 19 de xuño, de 
xuventude de Galicia 
A Lei 6/2012, do 19 de xuño, de xuventude de Galicia, queda 
modificada nos seguintes termos: 
Un. Engádese un número 3 ao artigo 2 coa seguinte redacción: 
«3. Sen prexuízo do establecido nos números anteriores, esta 
lei será tamén aplicable a persoas que non teñan a 
consideración de novas, en función da natureza e os 
obxectivos dos programas e actuacións obxecto de 
regulación.» 
Dous. Engádese un novo artigo 10 bis coa seguinte redacción: 
«Artigo 10 bis. Xuventude e medio ambiente 
A Xunta de Galicia impulsará a educación e a sensibilización 
da xuventude na protección e uso responsable do medio 
natural, co fin de acadar unha utilización sustentable dos 
recursos naturais, o fomento da solidariedade interxeracional e 
o compromiso dos mozos e mozas co medio ambiente.» 
Tres. Modifícase o número 2 do artigo 18, que queda redactado 
como segue: 
«2. Son servizos prestados á xuventude, entre outros, os 
seguintes: 
a) A información xuvenil. 
b) A formación das persoas educadoras no tempo libre infantil 
e xuvenil. 
c) As actividades de educación no tempo libre infantil e xuvenil. 
d) As instalacións xuvenís. 
e) Os carnés de servizos á xuventude.» 
Catro. Modifícase o título do capítulo II do título II que pasa a 
ser o seguinte: «Da información xuvenil». 
Cinco. Engádese unha letra e) no número 2 do artigo 20 coa 
seguinte redacción: 
«e) Os correspondentes xuvenís.» 
Seis. Modifícase o título do capítulo III do título II que pasa a 
denominarse: «Da formación das persoas educadoras no 
tempo libre infantil e xuvenil». 
Sete. Modifícase o artigo 23, que queda redactado como 
segue: 
«Artigo 23. Da formación das persoas educadoras no tempo 
libre infantil e xuvenil a través da educación non formal 
O órgano de dirección competente en materia de xuventude 
promoverá e coordinará as actividades de formación das 
persoas educadoras no tempo libre infantil e xuvenil no ámbito 
da educación non formal, a través da Escola Galega de 
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Xuventude e da Rede de Escolas de Educación no Tempo 
Libre de Galicia.» 
Oito. Modifícase o artigo 24, que queda coa seguinte 
redacción: 
«Artigo 24. Escolas de educación no tempo libre 
1. As escolas de educación no tempo libre constitúen centros 
de formación, perfeccionamento e especialización nas 
actividades e técnicas orientadas á promoción e axeitada 
utilización do ocio e do tempo libre. 
2. As persoas físicas ou xurídicas que queiran iniciar a 
prestación de servizos en escolas de educación no tempo libre 
deberán presentar a correspondente declaración responsable 
ante o órgano de dirección competente en materia de 
xuventude, nos termos que regulamentariamente se 
establezan. 
Así mesmo, os requisitos para poder realizar a actividade de 
formación da persoa nos ámbitos do ocio e do tempo libre 
estableceranse regulamentariamente. 
En todo caso, as persoas interesadas dispoñerán na páxina 
web da consellaría competente en materia de xuventude de 
toda a información necesaria, a través dun portelo único onde 
poidan realizar todos os trámites necesarios para levar a cabo 
a prestación destes servizos. 
3. Presentada a declaración responsable, as escolas pasarán a 
integrar a Rede de Escolas de Educación no Tempo Libre de 
Galicia, mediante a inscrición no rexistro regulado nesta lei, e 
seralles aplicable o establecido nesta lei e na súa normativa de 
desenvolvemento. 
4. As escolas de educación no tempo libre, integradas na Rede 
de Escolas de Educación no Tempo Libre de Galicia, impartirán 
as seguintes modalidades de ensino: 
a) Cursos de primeiro nivel, cuxa titulación se corresponde coa 
de monitores ou monitoras de actividades de educación no 
tempo libre infantil e xuvenil. 
b) Cursos de segundo nivel, cuxa titulación se corresponde coa 
de director ou directora de actividades de educación no tempo 
libre infantil e xuvenil e director ou directora de campos de 
traballo. 
Así mesmo, poderán impartir calquera outra formación 
correspondente ao seu ámbito de actuación no eido da 
xuventude, nos termos que se establezan 
regulamentariamente. 
5. O órgano de dirección competente en materia de xuventude 
procederá á expedición dos correspondentes títulos, baixo os 
principios e requisitos contidos na normativa que, en 
desenvolvemento da lei, lle resulte aplicable. 
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6. Non precisarán de homologación as titulacións de educación 
de tempo libre análogas expedidas polos organismos 
responsables en materia de xuventude das distintas 
comunidades autónomas.» 
Nove. Modifícase o título do capítulo IV do título II que pasa a 
denominarse: «Das actividades de educación no tempo libre 
infantil e xuvenil». 
Dez. Modifícase o artigo 25, que queda redactado como segue: 
«Artigo 25. Definición e tipoloxía 
1. Para os efectos desta lei, as actividades de educación no 
tempo libre infantil e xuvenil son as promovidas por persoas 
físicas, asociacións, entidades ou empresas públicas e 
privadas que contribúan ao desenvolvemento integral da 
infancia e da mocidade mediante a execución dun proxecto 
cunha metodoloxía educativa non formal dun xeito lúdico-
recreativo e formativo. 
2. Para os efectos desta lei, as actividades de educación no 
tempo libre infantil e xuvenil comprenderán: 
a) As acampadas. 
b) As marchas voantes ou rutas. 
c) Os campamentos. 
d) Os campos de traballo. 
e) Outras actividades de educación no tempo libre infantil e 
xuvenil que regulamentariamente se considere que deban 
someterse a esta lei. 
Estas actividades serán obxecto de desenvolvemento 
regulamentario.» 
Once. Modifícase o artigo 26, que queda redactado como 
segue: 
«Artigo 26. Requisitos 
1. O desenvolvemento de actividades de educación no tempo 
libre infantil e xuvenil requirirá: 
a) A presentación previa dunha declaración responsable, nos 
supostos e termos previstos regulamentariamente. 
b) Dispoñer dun seguro de responsabilidade civil. As 
características do seguro serán desenvolvidas 
regulamentariamente. 
c) Estar a cargo de persoas con titulación suficiente, nos 
termos previstos regulamentariamente. 
2. Cando participen menores de idade nas actividades, 
requirirase que conten cunha autorización por escrito da persoa 
ou das persoas que exerzan a súa patria potestade ou tutela.» 
Doce. Modifícase o número 1 do artigo 27, que queda coa 
seguinte redacción: 
«1. Para os efectos desta lei, considéranse instalacións 
xuvenís as que, pertencendo á Administración xeral da 
Comunidade Autónoma de Galicia, ás administracións locais e 
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a entidades privadas, se encontren principalmente ao servizo 
da mocidade, facilitando a súa convivencia, aloxamento, 
formación e participación en actividades dirixidas ás persoas 
novas. 
A prestación de servizos á xuventude nos supostos de 
instalacións xuvenís e modificacións substanciais destas 
requirirá a formulación de declaración responsable de inicio de 
actividade ante o órgano de dirección competente en materia 
de xuventude.» 
 

NON SE PRESENTARON EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

CAPÍTULO VIII 
 
 Economía, emprego e industria 
Artigo 22.  Modificación da Lei 5/2004, do 8 de xullo, de 
cámaras oficiais de comercio, industria e navegación de Galicia 
"A Lei 5/2004, do 8 de xullo, de cámaras oficiais de 
comercio, industria e navegación de Galicia, queda 
modificada como segue: 
"Un. Modifícase a letra c) do número 2 do artigo 14, que 
queda redactada como segue: 
«c) Representantes das empresas de maior achega 
voluntaria na demarcación de cada cámara. Estes vogais 
serán elixidos de entre as empresas que realizasen 
achegas económicas voluntarias, efectivas e satisfeitas, 
que superen o limiar que determine o regulamento de 
réxime interior de cada cámara. O seu número 
representará un sexto do número total dos vogais do 
pleno. A xunta electoral proclamará electas as empresas 
que realicen as maiores achegas na demarcación, segundo 
a información facilitada pola secretaría xeral da cámara, no 
número de vogalías que se deben cubrir. No caso de existir 
empate entre estas a xunta electoral proclamará electa a 
empresa con maior antigüidade no censo da cámara e, de 
persistir o empate, resolverá mediante sorteo.» 
Dous. Modifícase o número 2 do artigo 15, que queda 
redactado como segue: 
«2. Conforme o procedemento previsto no regulamento de 
réxime interior, o pleno da cámara poderá delegar e 
revogar, sen prexuízo da súa comunicación ao órgano 
tutelar, o exercicio das súas atribucións no comité 
executivo, agás as atribucións previstas nas alíneas a), b), 
c), e), f), h), j) e n) do número un deste artigo. No caso de 
cámaras que conten con plenos compostos por un número 
de vogais inferior a 50, non poderán ser obxecto de 
delegación as atribucións enumeradas nas alíneas a), b), 
c), e), f), g), h), i), j), k) e n) do número un deste artigo.  
As delegacións en materia de xestión financeira decaerán 
automaticamente coa aprobación de cada orzamento 
anual. En calquera caso, as delegacións conferidas polo 
pleno non poderán exceder do seu período de mandato, e 
extinguiranse automaticamente no momento en que se 
renove o pleno da cámara.» 
Tres. Suprímese a disposición derradeira primeira." 

NON TEN EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 23.  Modificación da Lei 14/2007, do 30 de outubro, pola 
que se crea e regula o Instituto Galego de Seguridade e Saúde 
Laboral 
Modifícase o segundo parágrafo da disposición transitoria 
segunda da Lei 14/2007, do 30 de outubro, pola que se crea e 
regula o Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral, que 
queda coa seguinte redacción: 
«Os comités provinciais regulados no Decreto 200/2004, do 29 
de xullo, polo que se crea o Instituto Galego de Seguridade e 
Saúde Laboral e se regula o Consello Galego de Seguridade e 
Saúde Laboral, continuarán existindo ata o que dispoña para o 
efecto un decreto do Consello da Xunta, por proposta da 
consellaría con competencias en materia de traballo.» 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº50, de Supresión. 
  
Débese suprimir este artigo. 
__________________________________________ 



 
 

124 

 
DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 24.  Modificación da Lei 13/2010, do 17 de decembro, do 
comercio interior de Galicia 
Un. Modifícase o número 2 do artigo 18 da Lei 13/2010, do 17 
de decembro, do comercio interior de Galicia, que queda coa 
seguinte redacción: 
«2. As funcións indicadas no número anterior serán exercidas 
polo Consello a través do Comité Executivo de Comercio 
Interior e Exterior, con excepción da función prevista na letra c), 
para o exercicio da cal se constituirá unha comisión consultiva, 
da que formarán parte, ademais da persoa que ocupe a 
presidencia do Comité Executivo de Comercio Interior e 
Exterior, os seguintes membros do Consello: 
a) A persoa representante da Federación Galega de Municipios 
e Provincias. 
b) A persoa representante do Consello Galego de 
Consumidores e Usuarios. 
Completarase a composición da Comisión Consultiva cos 
seguintes membros designados pola persoa que exerza a 
presidencia do Consello Galego de Economía e 
Competitividade, por proposta da consellaría de procedencia: 
a) Dúas persoas representantes da consellaría competente en 
materia de comercio. 
b) Dúas persoas representantes da consellaría competente en 
materia de urbanismo, ordenación do territorio e medio 
ambiente. 
c) Unha persoa representante da consellaría competente en 
materia de infraestruturas. 
 A secretaría da Comisión Consultiva corresponderá a unha 
persoa funcionaria da dirección xeral competente en materia de 
comercio, que actuará como tal con voz e sen voto.» 
Dous. Engádese un número 2 ao artigo 75, que queda 
redactado como segue: 
«2. Por razóns de protección do patrimonio cultural, nas rutas 
dos Camiños de Santiago a venda ambulante só poderá 
desenvolverse nos tramos urbanos da traza dos devanditos 
Camiños ou no marco das tipoloxías previstas nas letras a), b) 
e d) do artigo 71 da presente lei nos tramos non urbanos, 
debéndose respectar en todo caso o establecido na Lei 5/2016, 
do 4 de maio, do patrimonio cultural de Galicia.» 
Tres. O primeiro parágrafo do artigo 75 numérase como 1. 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
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Emenda nº51, ao apartado Un.2 b) bis), de Adición. 
  
No número Un deste artigo, no parágrafo que empeza por "2. 
As funcións indicadas ....... os seguintes membros do 
Consello:" débese engadir unha nova letra b) bis, que terá o 
seu contido: 
  
"b) bis. Dous representantes das organizacións sindicais máis 
representativas." 
  
 
__________________________________________ 
-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº52, ao apartado Un.2 b) ter), de Adición. 
  
No número Un deste artigo no parágrafo que empeza por: "2. 
As funcións  indicadas ... os seguintes membros do Consello:" 
débese engadir unha nova letra b) ter que terá o seguinte 
contido: 
  
b") ter. Dous representantes das organizacións empresariais 
máis representativas." 
  
__________________________________________ 
-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº53, ao apartado Un.2 b) quater), de Adición. 
  
No número Un deste artigo, no parágrafo que empeza por: "2. 
As funcións indicadas no número anterior ...., os seguintes 
membros do Consello:" débese engadir unha nova letra b) 
quater, que terá o seguinte contido: 
  
"b) Quater. Un representante do concello directamente 
afectado." 
__________________________________________ 



 
 

126 

 
DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 25.  Modificación da Lei 2/2012, do 28 de marzo, galega 
de protección xeral das persoas consumidoras e usuarias 
A Lei 2/2012, do 28 de marzo, galega de protección xeral das 
persoas consumidoras e usuarias, queda modificada como 
segue: 
Un. Modifícanse os números 1 e 2 do artigo 92, que quedan 
redactados como segue: 
«1. As sancións pecuniarias só poderán ser obxecto de 
redución nos seguintes casos: 
a) Cunha redución dun setenta por cento nos supostos de 
conformidade co contido do acordo de iniciación do expediente 
sancionador, sempre que este non se inicie como 
consecuencia de denuncia ou reclamación dunha persoa 
prexudicada e se xustifique ter rectificado as circunstancias da 
infracción cometida. 
O importe resultante da devandita redución nunca poderá, en 
ningún caso e baixo ningunha circunstancia, ser inferior ao 
límite mínimo establecido no artigo 86 para as sancións 
previstas nel segundo a gravidade da infracción imputada, isto 
é, para as infraccións leves 150 €, para as infraccións graves 
3.001 € e para as infraccións moi graves 15.001 €. 
Para poder acollerse á devandita redución, deberá 
manifestarse a dita conformidade e xustificarse o ingreso da 
sanción coa dedución ou solicitar o fraccionamento dela no 
prazo de alegacións ao acordo de iniciación do expediente 
sancionador. En todo caso, tanto o ingreso da sanción coa 
dedución como a solicitude de fraccionamento dela no prazo 
indicado, supoñerá a conformidade co contido do acordo de 
iniciación. O cumprimento dos requisitos anteriores para 
acollerse á redución poñerá fin ao procedemento. 
b) No límite mínimo para a sanción prevista para a infracción 
imputada nos supostos de conformidade co contido do acordo 
de iniciación de expediente sancionador, sempre que se 
procedese a satisfacer aos consumidores prexudicados pola 
infracción e se xustifique ter rectificado as circunstancias da 
infracción cometida. 
Neste suposto deberá manifestarse a dita conformidade, 
xustificarse a satisfacción aos prexudicados pola infracción e o 
ingreso da sanción coa dedución ou solicitar o fraccionamento 
dela, no prazo dun mes desde a notificación do acordo. En todo 
caso, tanto o ingreso da sanción coa dedución como a 
solicitude de fraccionamento dela no prazo indicado supoñerá a 
conformidade co contido do acordo de iniciación. O 
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cumprimento dos requisitos anteriores para acollerse á 
redución poñerá fin ao procedemento. 
c) Cunha redución dun vinte e cinco por cento nos supostos de 
conformidade coa resolución sancionadora, caso en que 
deberá manifestarse a dita conformidade e xustificarse o 
ingreso da sanción coa redución ou solicitar o fraccionamento 
dela no prazo dun mes desde a notificación da resolución. O 
ingreso da sanción coa dedución no prazo indicado supoñerá a 
conformidade coa resolución sancionadora. O importe 
resultante desta redución non poderá ser, en ningún caso e 
baixo ningunha circunstancia, inferior ao límite mínimo 
establecido no artigo 86 para as sancións previstas nel 
segundo a gravidade da infracción imputada, isto é, para as 
infraccións leves 150 €, para as infraccións graves 3.001 € e 
para as infraccións moi graves 15.001 €. 
2. A interposición de recursos administrativos ou ante a 
xurisdición contencioso-administrativa supoñerá a perda das 
reducións determinadas no número anterior.» 
Dous. Engádese unha disposición adicional sétima coa 
seguinte redacción: 
«Disposición adicional sétima. Servizos de información e 
atención das empresas 
1. De acordo coa sentenza do 2 de marzo de 2017 do Tribunal 
de Xustiza da Unión Europea relativa á interpretación do artigo 
21 da Directiva 2011/83/UE do Parlamento Europeo e do 
Consello, do 25 de outubro de 2011, sobre os dereitos dos 
consumidores, pola que se modifican a Directiva 93/13/CEE do 
Consello e a Directiva 1999/44/CE do Parlamento Europeo e 
do Consello e se derrogan a Directiva 85/577/CEE do Consello 
e a Directiva 97/7/CE do Parlamento Europeo e do Consello, 
asunto C568/15, cando o servizo de información e atención ao 
cliente que as empresas poñen á disposición dos 
consumidores se proporcione telefonicamente a través dunha 
liña fixa, deberá prestarse a través dunha liña con rango de 
numeración xeográfica ou, no suposto dunha liña móbil, deberá 
prestarse a través dunha liña con rango de numeración para 
servizos de comunicacións móbil estándar. 
O establecido no parágrafo anterior non impedirá que o servizo 
de información e atención se poida realizar a través doutros 
rangos de numeración. Nestes casos deberá garantirse para os 
consumidores que a utilización destes rangos de numeración 
sexa totalmente gratuíta ou non supoña un custo superior ao 
dunha liña con rango de numeración xeográfica ou con rango 
de numeración para servizos de comunicacións móbil estándar, 
segundo os casos. Correspóndelle á empresa a proba, tanto de 
forma xenérica para os rangos de numeración aplicados, como 
para cada chamada recibida concreta, de que a numeración 



 
 

128 

aplicada non supón un custo superior ao dunha liña con rango 
de numeración xeográfica ou dunha liña con rango de 
numeración para servizos de comunicacións móbil, segundo os 
casos. No caso de falta de proba por parte da empresa deste 
extremo, presumirase que o custo é superior para os efectos 
previstos no número seguinte deste artigo. 
2. O incumprimento do establecido no número anterior suporá 
a comisión da infracción prevista no artigo 82.5 desta lei. 
3. O establecido nos números anteriores non será de aplicación 
cando unha norma exixa que o número de teléfono sexa 
gratuíto, caso en que será aplicable a dita norma e non poderá 
supoñer ningún custo para o consumidor por ningún concepto.» 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº54, ao apartado Un, de Modificación. 
  
Na letra a) do número Un deste artigo, onde di: "... redución 
dun setenta por cento nos supostos ...", debe dicir: "... redución 
dun cincuenta por centro nos supostos ..." 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 26.  Fundacións de carácter feiral de Galicia 
Nas fundacións de carácter feiral nas que concorra 
algunha das circunstancias previstas no número 1 do 
artigo 113 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de 
organización e funcionamento da Administración xeral e 
do sector público autonómico de Galicia, e nas que, no 
entanto, non se cumpra o disposto no número 3 do mesmo 
precepto legal, os membros dos respectivos padroados 
designados pola Administración autonómica e/ou 
entidades do sector público autonómico promoverán que 
se adapte a composición dos ditos padroados de xeito que 
a designación da maioría dos membros corresponda á 
Administración pública autonómica. A correspondente 
modificación estatutaria, de realizarse, deberá axustarse ao 
previsto no artigo 114 da citada Lei 16/2010, do 17 de 
decembro. 

NON TEN EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

CAPÍTULO IX 
 
Educación 
Artigo 27. Modificación da Lei 6/2013, do 13 de xuño, do 
sistema universitario de Galicia 
Introdúcese un novo artigo 116 na Lei 6/2013, do 13 de 
xuño, do Sistema universitario de Galicia, co seguinte 
texto: 
  
“Artigo 116. Convenios celebrados ao abeiro dos plans 
galegos de financiamento universitario 
  
Atendido  o  marco  temporal  dos  plans  galegos  de  
financiamento  universitario,  os  convenios que se 
celebren ao abeiro deles poderán ter un prazo de vixencia 
superior aos catro anos, co fin de que o dito prazo de 
vixencia se axuste ao período de duración de tales plans.” 
 

NON TEN EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 28. Modificación da Lei 4/2013, do 30 de maio, de 
transporte público de persoas en vehículos de turismo de 
Galicia 
  
A Lei 4/2013, do 30 de maio, de transporte público de 
persoas en vehículos de turismo de Galicia, queda 
modificada como segue: 
  
Un. Modifícase o número 2 do artigo 53, que queda coa 
seguinte redacción: 
“2. As persoas titulares de autorizacións administrativas 
para o exercicio da actividade de arrendamento de 
vehículos con condutor domiciliadas en Galicia estarán 
obrigadas a colocar en todos os vehículos adscritos á dita 
autorización un distintivo identificativo desta actividade, 
consonte as condicións de deseño, emisión, uso e validez 
temporal que aprobará a consellaría competente en materia 
de transportes. 
En todo caso, o dito distintivo consistirá nun autoadhesivo 
vinilo que se deberá colocar na parte dianteira e traseira do 
vehículo, e será emitido aos titulares dos correspondentes 
títulos habilitantes polos órganos administrativos 
competentes para o outorgamento ou visado periódico das 
correspondentes autorizacións administrativas 
habilitantes. 
Os vehículos non poderán levar ningunha publicidade nin 
signos externos identificativos, agás a placa relativa á súa 
condición de servizo público e o distintivo regulado neste 
artigo.” 
Dous. Modifícase a letra j) do artigo 61, que queda co 
seguinte contido: 
“j) Non dispoñer, no caso de autorizacións de 
arrendamento de vehículos con condutor, do número 
mínimo de vehículos, ou carecer das características 
exixibles a estes, entre as que se inclúe a utilización do 
distintivo e a placa de servizo público regulados no 
número 2 do artigo 53.” 
Tres. Incorpórase unha disposición transitoria décimo 
segunda coa seguinte redacción: 
“Disposición transitoria décimo segunda. Exixencia da 
dispoñibilidade dun distintivo da actividade de 
arrendamento de vehículos con condutor 
A exixencia da disposición dun distintivo identificativo da 
actividade de arrendamento de vehículos con condutor 
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establecida no número 2 do artigo 53 será exixible para o 
conxunto de titulares de títulos habilitantes domiciliados 
en Galicia ao mes da publicación da orde da consellaría 
competente en materia de transportes pola que se 
establezan as súas condicións de deseño, emisión e uso, 
agás que na dita orde se fixe motivadamente un prazo 
superior, que en ningún caso poderá ser superior ao de 
seis meses.” 
 

NON TEN EMENDAS 
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EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº43, de Adición. 
  
Emenda de adición. Disposición Adicional 
  
Engádese unha nova disposición adicional, coa seguinte 
redacción: 
  
“Disposición Adicional. Traspaso de funcións e servizos das 
deputacións provinciais á Administración da Comunidade 
Autónoma de Galicia 
  
Un. Ao longo do primeiro trimestre de 2018, a Xunta de Galicia 
iniciará formalmente negociacións coas deputacións 
provinciais, que terán como obxecto abordar o traspaso de 
funcións e servizos provinciais de carácter impropio e que, por 
razóns de racionalización do sector público galego e eficiencia 
administrativa, deben ser integrados na administración galega. 
De xeito indicativo as áreas que se negociarán son: 
1º. A transferencia á Xunta de  todos os equipamentos e 
servizos impropios que aínda posúen ou prestan as 
deputacións, entre outros: centros docentes, centros de 
menores, bibliotecas, museos, teatros, infraestruturas 
deportivas, laboratorios e centros de experimentación agraria, 
servizos de emerxencias, parques comarcais de bombeiros e 
similares. 
2º. Transferencia á Xunta da rede viaria principal interurbana. 
3º. Avanzar na coordinación dos servizos de recadación 
tributaria provinciais con vistas á integración nunha axencia 
tributaria galega. 
Dous. Para estes efectos, constituiranse comisións específicas, 
unha por cada institución provincial, compostas por membros 
do Goberno galego, membros designados polo Parlamento de 
Galicia 
 e deputados e deputadas da Corporación local, que abordarán 
de xeito concreto as transferencias e traspasos que se 
deben efectuar. As devanditas comisións deberán estar 
nomeadas antes do 31 de marzo de 2017 e o seu traballo 
deberá estar culminado antes de seis meses, onde se fixarán 
as datas concretas do traspaso de funcións e servizos.” 
 
__________________________________________ 
-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº56, de Adición. 
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Débese crear unha nova disposición adicional primeira que terá 
o seguinte contido: 
  
"Disposición adicional primeira. Axencia para a Protección do 
mMnte de Galicia 
Un. Mediante esta lei autorízase a creación da Axencia para a 
Protección do Monte de Galicia como axencia pública 
autonómica adscrita á conselleaía competente en materia rural, 
que ten como fins xerais e obxectivos básicos actuar como un 
instrumento de xestión eficiente no exercicio de funcións 
relacionadas cas actuacións encamiñadas á  protección e á 
defensa dos montes contra os incendios forestais, así como 
colaborar cas administracións locais nesta cuestión.  
Dous. No desenvolvemento dos seus fins, a Axencia para a 
Protección do Monte de Galicia procurará os seguintes 
obxectivos: 
a) A protección e defensa dos montes, levando a cabo as 
actuacións e exercendo as funcións de programación, 
aprobación, execución, avaliación e seguimentos dos plans, 
medidas e accións contra os incendios forestais.  
b) Elaboración de estudos e análises de causalidade e a 
coordinación dos medios contra os incendios forestais. 
c) Redución do numero de lumes e superficie queimada, 
minorando os danos ecolóxicos, económicos e sociais dos 
incendios forestais. 
d) Coordinación e apoio ás administracións locais, levando a 
cabo os mecanismos de colaboración necesarios e 
posibilitando os medios e fondos financeiros necesarios para o 
logro dos seus obxectivos. 
Tres.-Os concellos poderán realizar convenios coa  Axencia 
para a Protección do Monte de Galicia, tal que por esta se 
leven a cabo as actuacións para o cumprimento de 
determinadas competencias ou funcións,  entre outras  asumir 
os procedementos para a xestión da biomasa no ámbito das 
redes de franxas, de acordo co establecido no artigo 22 da Lei 
3/2007, do 9 de baril, de prevención e defensa contra os 
incendios forestais.  
Catro. Esta axencia asumirá os medios persoais e materiais 
que respecto dos seus fins e obxectivos corresponden na 
actualidade a outros departamentos, nomeadamente os 
correspondentes ás unidades afectadas da Consellería de 
Medio Rural, os cales se suprimirán nas súas estruturas no 
momento de creación da axencia e quedarán integrados nela. 
Respectaranse, en todo caso, as modalidades contractuais e 
categorías profesionais, así como calquera outro dereito 
laboral, con respecto do persoal que se vai integrar na axencia. 
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Cinco. O Consello da Xunta de Galicia, no prazo máximo de 
seis meses,  procederá mediante decreto a súa creación, así 
como á aprobación dos estatutos que detallen as funcións 
específicas que desenvolverá, e igualmente, por proposta da 
persoa titular da Consellería de Facenda, aprobará as 
dotacións do seu orzamento inicial, do que se dará conta ao 
Parlamento de Galicia. 
Seis. O seu réxime xurídico será o establecido na Lei 16/2010, 
do 17 de decembro, de organización e funcionamento da 
Administración xeral e do sector público autonómico de 
Galicia." 
 
__________________________________________ 
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EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº57, de Adición. 
  
Débese crear unha nova disposición adicional segunda que 
terá o seguinte contido: 
  
"Disposición adicional segunda. Axudas por danos persoais 
para a reparación de danos causados por incendios forestais 
  
As axudas persoais que teñan a súa causa nos danos 
producidos polos incendios forestais  non estarán 
condicionadas ao resultado das investigacións iniciadas nin a 
que se determine a existencia de intencionalidade. 
Congruentemente, neste sentido a Xunta de Galicia deberá 
proceder a modificar o Decreto 102/2017, do 19 de outubro, de 
medidas urxentes de axuda para a reparación de danos 
causados polos incendios que se produciron en Galicia durante 
o mes de outubro do ano 2017." 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Disposición transitoria primeira.  Aplicación da nova duración 
do permiso por parto, do permiso por adopción ou 
acollemento e do permiso do outro proxenitor por nacemento, 
acollemento ou adopción dun fillo ao persoal funcionario que 
estea gozando de tales permisos 
A nova duración do permiso por parto, do permiso por adopción 
ou acollemento e do permiso do outro proxenitor por 
nacemento, acollemento ou adopción dun fillo será de 
aplicación a aquel persoal funcionario que estea gozando de 
tales permisos no momento da entrada en vigor desta lei. 
 

NON SE PRESENTARON EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Disposición transitoria segunda.  Réxime de transmisión de 
oficinas de farmacias 
1. O réxime de transmisión previsto na nova redacción do 
número 2 do artigo 23 da Lei 5/1999, do 21 de maio, de 
ordenación farmacéutica, será de aplicación ás novas oficinas 
de farmacia adxudicadas nos concursos públicos convocados 
con posterioridade á entrada en vigor desta lei. 
2. As oficinas de farmacia adxudicadas con anterioridade 
quedan sometidas ao réxime de transmisión que lles era 
aplicable antes da entrada en vigor desta lei. 
 

NON SE PRESENTARON EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Disposición transitoria terceira. Exixibilidade das novas 
obrigas introducidas na Lei 3/2007, do 9 de abril, de 
prevención e defensa contra os incendios forestais de 
Galicia, e no anexo II da Lei 7/2012, do 28 de xuño, de 
montes de Galicia, e repercusión dos gastos de extinción 
dos incendios forestais 
  
1. Serán inmediatamente exixibles desde a entrada en vigor 
desta lei as novas obrigas que a nova redacción dada por 
esta lei á Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa 
contra os incendios forestais de Galicia, impón ás persoas 
responsables e, en particular, as que derivan das seguintes 
disposicións: 
a) Letra c) do número 1 do artigo 21. 
b) Número 2 do artigo 21. 
c) Letra a) do número 2 do artigo 23. 
  
Malia o anterior, o incumprimento destas obrigas só será 
sancionable cando persista transcorridos tres meses 
desde a entrada en vigor desta lei, agás no caso de 
incumprimento das obrigas previstas no artigo 21.2 
respecto de cámpings, gasolineiras e industrias nas que se 
viñesen desenvolvendo actividades perigosas, ao tratarse, 
neste último caso, dun incumprimento xa constitutivo de 
infracción ao abeiro da normativa modificada por esta lei. 
  
2. A repercusión dos gastos de extinción dos incendios 
forestais prevista na redacción dada por esta lei ao número 
9 do artigo 48 da Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e 
defensa contra os incendios forestais de Galicia, só se 
poderá facer efectiva cando os incumprimentos ou 
circunstancias que a motivan persistisen transcorridos 
tres meses desde a entrada en vigor desta lei. 
  
3. Establécese un prazo de tres meses desde a entrada en 
vigor desta lei para a adecuación das repoboacións 
forestais existentes á nova distancia prevista nas letras h) 
e i) do anexo II da Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de 
Galicia, respecto dos últimos 20 metros dos 50 previstos 
para a retirada das especies distintas das frondosas do 
anexo 1.” 
 

EMENDAS MANTIDAS: 
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-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº44, de Substitución. 
  
Emenda substitución. Disposición transitoria terceira 
 
Substitúese o texto da Disposición transitoria terceira, 
quedando redactada como segue: 
 
"Disposición transitoria terceira. Exixibilidade das novas obrigas 
introducidas na Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e 
defensa contra os incendios forestais de Galicia, e repercusión 
dos gastos de extinción dos incendios forestais 
l. Serán inmediatamente exixibles desde a entrada en vigor 
desta lei as novas obrigas que a nova redacción dada por esta 
lei á Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra 
os incendios forestais de Galicia, impón ás persoas 
responsables e, en particular, as que derivan das seguintes 
disposicións: 
a) Letra c) do número 1 do artigo 21. 
b) Número 2 do artigo 21. 
c) Número 3 do artigo 23. 
Malia o anterior, o incumprimento destas obrigas só será 
sancionable cando persista transcorridos tres meses desde a 
entrada en vigor desta lei, agás no caso de incumprimento das 
obrigas previstas no artigo 21.2 respecto de cámpings, 
gasolineiras e industrias nas que se viñesen desenvolvendo 
actividades perigosas que xa son sancionables por tratarse 
dunha obriga xa existente ao abeiro da normativa modificada 
por esta lei." 
 
__________________________________________ 
-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº58, de Modificación. 
  
Na parte final desta disposición onde di: "... transcorridos dous 
anos ...", debe dicir: "... transcorrido un ano ...". 
__________________________________________ 
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EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº45, de Adición. 
  
Emenda de adición. Disposición transitoria terceira bis 
  
Debe engadirse unha nova Disposición transitoria terceira bis, 
co seguinte texto: 
 
"Disposición transitoria terceira bis. Exixibilidade da nova obriga 
introducida nas letras h) e i) do anexo Il da Lei 7/2012, do 28 de 
xuño, de montes de Galicia 
As repoboacións forestais existentes á entrada en vigor desta 
lei teñen un prazo máximo de tres meses desde esta data para 
adecuarse á nova distancia prevista nas letras h) e i) do anexo 
II respecto dos últimos 20 metros dos 100 previstos para a 
retirada das especies distintas das frondosas do anexo 1." 
 
__________________________________________ 
-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº59, de Adición. 
  
Débese crear unha nova disposición transitoria terceira bis, que 
terá o seguinte contido: 
 "Disposición transitoria terceira bis. 
A Xunta de Galicia, no transcurso do primeiro trimestre do ano 
2018, remitirá o Parlamento de Galicia o protocolo de 
actuacións e calendario, incluíndo os prazos previstos para o 
estudo, achegas e conclusións,  cara á aprobación do Plan 
forestal de Galicia." 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Disposición transitoria cuarta.  Montes con consorcios ou 
convenios coa Administración 
1. Os consorcios ou convenios de repoboación coa 
Administración forestal existentes nos montes no momento da 
entrada en vigor desta lei serán obxecto de: 
a) Cancelación de oficio nun prazo que rematará o 31 de 
decembro de 2021, nos casos seguintes: 
— Montes que non presenten saldo debedor na data de 
entrada en vigor desta lei ou en calquera momento dentro do 
prazo máximo estipulado. 
— Montes catalogados de dominio público que pasen a 
xestionarse de acordo co establecido no artigo 34 e seguintes 
da Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia. 
— Montes que non consigan os fins para os cales se 
subscribise o convenio ou o consorcio por causas relacionadas 
co estado legal, forestal, administrativo ou económico do 
monte. 
Considerarase que non se cumpriron estes fins, entre outras 
causas, cando o arborado existente ocupe unha superficie 
inferior ao 30 % da total do consorcio ou convenio, agás por 
afectación de incendios forestais posteriormente á data de 
entrada en vigor desta lei, polo que neste caso de afectación 
de incendios forestais a superficie arborada queimada se 
considerará como superficie arborada para os efectos do 
cómputo desta porcentaxe do 30 %. 
Para efectos do cómputo dese 30 % non se contabilizará o 
arborado cunha idade inferior aos 5 anos. 
b) Finalización nun prazo que rematará o 31 de decembro de 
2021, momento en que deberá asinarse un contrato temporal 
de xestión pública que substitúa o consorcio ou o convenio 
finalizado. No caso de non se formalizar o devandito contrato 
no prazo establecido, o titular do monte deberá aboar o saldo 
debedor do convenio ou consorcio finalizado á Comunidade 
Autónoma, podendo para isto aboalo nun único pagamento ou 
a través dun plan de devolución plurianual. No caso de non se 
producir o aboamento total ou da cota anual disposta no 
devandito plan, procederase á súa anotación preventiva, en 
concepto de carga real, das cantidades debidas á Comunidade 
Autónoma de Galicia no correspondente rexistro da 
propiedade, e non poderán ter axudas ou beneficios de ningún 
tipo mentres non regularicen a súa situación nos termos 
previstos nesta lei. 
2. O novo contrato de xestión pública, se procede dun convenio 
ou dun consorcio finalizado, considerará, como primeira partida 
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do anticipo reintegrable de novo contrato, a diferenza entre a 
suma das partidas de gastos sufragados pola Administración 
forestal e os ingresos do consorcio ou do convenio, aplicando a 
partir dese momento o réxime previsto para a contabilización. 
3. Sen prexuízo do anterior, considerarase liquidado o saldo 
debedor dos convenios ou consorcios que sexan obxecto de 
finalización ou de cancelación cando os seus titulares 
constitúan unha sociedade de fomento forestal ou pasen a 
formar parte dela. 
4. Para os efectos contables, as débedas dos consorcios 
realizados pola Administración forestal serán condonadas polo 
importe a que ascendía a devandita conta no momento da 
clasificación do monte como veciñal en man común. 
5. As cancelacións referidas no número 1 desta disposición 
transitoria publicaranse no Diario Oficial de Galicia e na páxina 
web da consellaría competente en materia de montes. 
6. Nas cancelacións referidas no número 1 desta disposición 
transitoria, cando veñan motivadas por non se teren 
conseguido os fins para os cales se subscribiu o convenio ou o 
consorcio, e sempre que a causa non sexa atribuíble á persoa 
titular, considerarase que os predios se atopan libres de 
cargas, liquidándose o saldo debedor do convenio ou consorcio 
coa Comunidade Autónoma. 
7. Entenderanse extinguidos, sen máis trámite, os convenios e 
consorcios existentes en superficies que conten cun acordo de 
concentración parcelaria firme. No caso de que na 
protocolización da acta de reorganización da propiedade ou na 
inscrición dos títulos de concentración no rexistro da 
propiedade conste expresamente que os predios se atopan 
libres de cargas, o saldo debedor do convenio ou consorcio coa 
Comunidade Autónoma considerarase liquidado. 
8. Para o cálculo do saldo debedor do convenio ou consorcio 
non se terán en conta os investimentos e cargos realizados 
pola Administración forestal con anterioridade ao ano 2005, sen 
que isto supoña, en ningún caso, a existencia dun saldo 
favorable ao titular do monte. 
 

NON SE PRESENTARON EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Disposición transitoria quinta.  Proceso electoral das cámaras 
oficiais de comercio, industria, servizos e navegación de Galicia  
As modificacións da Lei 5/2004, de 8 de xullo, de cámaras 
oficiais de comercio, industria e navegación de Galicia, 
introducidas nesta lei serán de aplicación ao actual proceso 
electoral aberto pola Orde EIC/710/2017, do 26 de xullo, pola 
que se declara aberto o proceso electoral para a renovación 
dos plenos das cámaras oficiais de comercio, industria, 
servizos e navegación de España, cuxa convocatoria de 
eleccións na Comunidade Autónoma de Galicia se publicará 
con posterioridade á entrada en vigor desta lei. 
 

NON SE PRESENTARON EMENDAS 
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EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº60, de Adición. 
  
Débese crear unha nova disposición transitoria quinta bis, que 
terá o seguinte contido: 
  
"Disposición transitoria quinta bis. Nova imposición medio 
ambiental 
  
No prazo máximo de dous meses desde a aprobación desta lei, 
a Xunta de Galicia remitirá ao Parlamento de Galicia os 
proxectos de lei de nova tributación relativos ao imposto sobre 
bolsas de plástico dun só uso, ao imposto de emisión de gases 
á atmosfera, ao imposto sobre instalacións que incidan no 
medio ambiente e ao imposto sobre grandes establecementos 
ou superficies comerciais. Para tal fin poderá basearse na 
formulación que de tales tributos xa posúen outras 
comunidades autónomas." 
  
__________________________________________ 
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EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº61, de Adición. 
  
Débese engadir unha nova disposición transitoria quinta ter, 
que terá o seguinte contido: 
  
"Disposición transitoria quinta ter. Efectividade da dedución por 
cantidades investidas coa finalidade de paliar os danos que 
teñan a súa causa nos incendios forestais. 
A dedución por cantidades investidas coa finalidade de paliar 
os danos que teñan a súa causa nos incendios forestais que se 
inclúe no artigo 1 desta lei  será xa efectiva para as 
declaracións correspondentes ao ano 2017." 
 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Disposición derrogatoria única.  Derrogación normativa 
1. Queda derrogado o Decreto 208/2005, do 14 de xullo, sobre 
xestión e integración ambiental de ocos ocasionados por 
antigas actividades, con excedentes de terras e rochas 
procedentes de grandes obras, a disposición transitoria novena 
da Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia, e o 
número 2 do artigo 28 da Lei 6/2011, do 13 de outubro, de 
mobilidade de terras. 
2. Quedan derrogadas, así mesmo, as disposicións de igual ou 
inferior rango que se opoñan ao disposto na presente lei. 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº63, de Supresión. 
  
Débese suprimir o punto 1 desta disposición. 
__________________________________________ 
-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº62, de Adición. 
  
Débese engadir un novo punto nesta disposición derrogatoria 
única que terá o seguinte contido: 
  
"Engádese na disposición derrogatoria, como novo apartado 1, 
o seguinte, debendo os números 1 e 2 do proxecto de lei pasar 
a ter os números 2 e 3. 
 
1. Queda derrogada a Lei 1/2012, do 29 de febreiro, de 
medidas temporais en determinadas materias do emprego 
público da Comunidade Autónoma de Galicia, agás o seu artigo 
4.1.Tres,  que manterá a súa vixencia." 
 
__________________________________________ 
-Do G.P. En Marea. 
Emenda nº47, ao apartado 2 bis), de Adición. 
  
Débese engadir un novo punto co seguinte texto: 
  
"3. Queda derrogada a Lei 5/2017, do 19 de outubro, de 
fomento da implantación de iniciativas empresariais en 
Galicia."  
__________________________________________ 
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EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº46, de Adición. 
  
Emenda de adición. Disposición derrogatoria segunda 
  
Engádese unha nova disposición derrogatoria, que pasaría a 
ser a segunda, co seguinte contido: 
  
“Disposición derrogatoria segunda. Queda derrogada, con 
efectos do 1 de xaneiro de 2017, a Lei 1/2012, do 29 de 
febreiro, de medidas temporais en determinadas materias de 
emprego público da Comunidade Autónoma de Galicia, 
aplicándose as medidas vixentes con anterioridade á entrada 
en vigor da dita lei en materia de emprego público, en 
particular, as relativas ás retribucións íntegras en situación de  
incapacidade temporal e á acción social. " 
 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Disposición derradeira primeira. Modificación do texto 
refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de 
Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de 
outubro 
 Engádese un artigo 53 bis no texto refundido da Lei de 
réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo 
Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, co seguinte 
contido: 
  
“Artigo 53 bis. Comparecencia dos titulares da presidencia 
das deputacións provinciais ante a comisión parlamentaria 
  
Sen prexuízo da competencia dos plenos das deputacións 
provinciais para a aprobación dos seus orzamentos en uso 
da súa autonomía constitucional e estatutariamente 
garantida, o Parlamento de Galicia tomará coñecemento 
deles desde a perspectiva dos intereses xerais 
comunitarios directamente afectados. Para estes efectos, 
deberán comparecer ante a comisión parlamentaria 
competente de acordo co regulamento do Parlamento de 
Galicia as persoas titulares da presidencia das 
deputacións.” 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº64, de Supresión. 
  
Débese suprimir esta disposición derradeira. 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Disposición derradeira segunda. Modificacións 
regulamentarias 
As previsións do Decreto 37/2014, do 27 de marzo, polo 
que se declaran zonas especiais de conservación os 
lugares de importancia comunitaria de Galicia e se aproba 
o Plan director da Rede Natura 2000 de Galicia que son 
obxecto de modificación pola presente lei poderán ser 
modificadas por norma do rango regulamentario 
correspondente á norma na que figuran. 

NON TEN EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Disposición derradeira terceira. Refundición normativa en 
materia de prevención e defensa contra os incendios 
forestais  
1. Autorízase o Consello da Xunta para que, no prazo 
máximo dun ano desde a entrada en vigor desta lei, 
aprobe, por proposta da persoa titular da consellaría 
competente en materia de incendios, un decreto lexislativo 
no que refunda a normativa de rango legal vixente en 
materia de prevención e defensa contra os incendios 
forestais de Galicia constituída pola Lei 3/2007, do 9 de 
abril, de prevención e defensa contra os incendios 
forestais de Galicia, e as súas modificacións. 
2. A autorización a que se refire esta disposición inclúe a 
facultade de regularizar, aclarar e harmonizar os textos 
legais que teñan que refundirse.” 
 

NON TEN EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Disposición derradeira terceira bis. Habilitación para o 
desenvolvemento normativo 
Habilítase o Consello da Xunta para ditar as disposicións 
necesarias para o desenvolvemento desta lei. 

NON TEN EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Disposición derradeira cuarta. Entrada en vigor 
Esta lei entrara en vigor o 1 de xaneiro de 2018. 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº47, de Adición. 
  
Emenda de adición. Disposición derradeira cuarta 
  
Engádese unha nova disposición derradeira que pasa a ser a 
cuarta, co seguinte texto: 
 
“Disposición derradeira cuarta. Modificacións no imposto sobre 
sucesións e doazóns 
Un. Modifícase na alínea Dous do artigo 6 do Texto refundido 
das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia 
en materia de tributos cedidos polo Estado, aprobado polo 
Decreto lexislativo 1/2011, do 28 de xullo, o apartado b), que 
queda redactada como segue: 
«b) Grupo II: adquisicións por descendentes e adoptados de 21 
anos ou máis e menores de 25, 900.000 euros, menos 100.000 
euros por cada ano maior de 21 ata 24; de 25 anos ou máis, 
cónxuxes, ascendentes e adoptantes, 18.000 euros. » 
Dous. Modifícase o artigo 11 do Texto refundido das 
disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en 
materia de tributos cedidos polo Estado, aprobado polo Decreto 
lexislativo 1/2011, do 28 de xullo, que queda redactado como 
segue: 
«Artigo 11. Deducións na cota tributaria 
Un. Dedución para suxeitos pasivos do grupo I. 
Nas adquisicións mortis causa por suxeitos pasivos incluídos 
no grupo I do artigo 6.Dous deste texto refundido, incluídas as 
cantidades percibidas polas persoas beneficiarias de seguros 
sobre a vida, practicarase unha dedución do 99 % do importe 
da cota 
Dous. Dedución por para suxeitos pasivos do grupo II. 
1. Nas adquisicións mortis causa por suxeitos pasivos incluídos 
no grupo II do artigo 6.Dous deste texto refundido, aplicarase 
unha dedución do 100% da cota tributaria sempre que a súa 
base impoñible fose igual ou inferior a 125.000 euros. 
2.Para o cómputo do límite de 125.000 euros sinalado no 
apartado anterior, teranse en conta as bases impoñibles dos 
pactos sucesorios realizados. Tamén se computarán as bases 
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impoñibles das doazóns e demais transmisións inter vivos 
equiparables que sexan acumulables de acordo co establecido 
no artigo. 30 da Lei 29/1987, do 18 de decembro, do imposto 
sobre sucesións e doazóns, así como o valor dos usufrutos e 
outras institucións a que se refire o artigo 26 da mesma norma 
que se teñan en conta para a determinación do tipo medio de 
gravame aplicable.» 
 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Exposición de motivos.  
I 
Os orzamentos requiren para a súa completa aplicación a 
adopción de diferentes medidas, unhas de carácter puramente 
executivo e outras de carácter normativo, que, pola súa 
natureza, deben adoptar rango de lei e que, como precisou o 
Tribunal Constitucional, non deben integrarse nas leis anuais 
de orzamentos xerais senón en leis específicas. 
O debate doutrinal acerca da natureza das chamadas leis de 
acompañamento foi resolto polo Tribunal Supremo, que 
configurou este tipo de normas como leis ordinarias cuxo 
contido está plenamente amparado pola liberdade de 
configuración normativa da que goza o lexislador e que 
permiten unha mellor e máis eficaz execución do programa do 
Goberno nos distintos ámbitos nos que desenvolve a súa 
acción. 
Desde esta perspectiva, tendo presente a actividade que 
desenvolve a Comunidade Autónoma de Galicia, cuxos 
obxectivos se explicitan na Lei de orzamentos xerais da 
Comunidade Autónoma para o ano 2018, e co obxecto de 
contribuír a unha maior eficacia e eficiencia destes, a presente 
lei contén un conxunto de medidas referidas a diferentes áreas 
de actividade que, con vocación de permanencia no tempo, 
contribúan á consecución de determinados obxectivos de 
orientación plurianual perseguidos pola Comunidade Autónoma 
a través da execución orzamentaria. 
Este é o fin dunha norma cuxo contido esencial o constitúen as 
medidas de natureza tributaria, aínda que se incorporan outras 
de carácter e organización administrativos. 
II 
En canto á estrutura da lei, esta divídese en dous títulos: o 
primeiro dedicado ás medidas fiscais e o segundo ás de 
carácter administrativo. 
 
O título I, relativo ás medidas fiscais, está dividido en dous 
capítulos. 
 
O capítulo I introduce medidas en materia de tributos 
cedidos. Así, no que atinxe ao imposto sobre a renda das 
persoas físicas, recóllense novas deducións na cota 
íntegra autonómica que responden a tres obxectivos 
fundamentais: revitalizar e poñer en valor os centros 
históricos; fomentar que os contribuíntes destinen unha 
parte da súa renda ao investimento en empresas agrarias, 
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sociedades cooperativas agrarias ou de explotación 
comunitaria da terra,coa finalidade de mobilizar as terras e 
os bens rústicos desaproveitados e dinamizar a actividade 
económica no medio rural, fomentando a diversificación 
económica, o equilibrio territorial e a sustentabilidade, 
tanto en termos sociais como económicos; e, por último, 
facer efectivas as medidas aprobadas polo Decreto 
102/2017, do 19 de outubro, de medidas urxentes de axuda 
para a reparación dos danos producidos pola vaga de lums 
declarados de natureza catastrófica ou calamitosa, 
acontecidos en outubro do 2017. 
 
Á mesma finalidade de fomento de rehabilitación dos inmobles 
situados nos centros históricos e de promoción do 
desenvolvemento do medio rural responden as novas 
deducións establecidas na cota do imposto sobre o patrimonio. 
 
Introdúcense, así mesmo, deducións na cota do imposto sobre 
transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados, 
tanto na modalidade de transmisións patrimoniais onerosas 
como na modalidade de actos xurídicos documentados, co 
obxectivo de incentivar a promoción e venda de solo industrial 
coa finalidade de dinamizar a actividade empresarial en Galicia, 
favorecendo a instalación de empresas nesta comunidade. 
 
No capítulo introdúcense, así mesmo, varias habilitacións para 
o desenvolvemento normativo por orde de determinadas 
materias, dado o seu carácter técnico. 
 
O capítulo segundo, relativo aos tributos propios, está 
integrado por un único precepto sobre taxas no que se 
prevé, por unha banda, a elevación dos tipos das taxas de 
contía fixa e, por outra banda, se introducen diversas 
modificacións na Lei 6/2003, do 9 de decembro, de taxas, 
prezos e exaccións reguladoras da Comunidade Autónoma 
de Galicia, consistentes tanto na creación de novas taxas 
como na modificación dalgunhas vixentes. Destaca, polo 
seu impacto económico, a elevación da tarifa do canon por 
obras hidráulicas de regulación xestionadas pola 
Administración hidráulica da Comunidade Autónoma de 
Galicia, que para o ano 2018 ascende a 0,021 €/m3. 
 
O título II, relativo ás medidas administrativas, está 
dividido en dez capítulos. 
 
No primeiro dos capítulos, dedicado á materia de emprego 
público, introdúcense modificacións na Lei 2/2015, do 29 de 
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abril, do emprego público de Galicia, consistentes na redución 
a seis meses do período mínimo de permanencia nos postos 
de traballo obtidos por concurso para poder participar nos 
concursos específicos, co fin de favorecer a participación neles 
do persoal funcionario; na previsión da comisión de servizos 
como mecanismo legal que permita cubrir, de forma temporal, 
as baixas de longa duración; na ampliación da duración do 
permiso por parto, do permiso por adopción ou acollemento e 
do permiso do outro proxenitor por nacemento, acollemento ou 
adopción dun fillo, como medida favorecedora da conciliación 
da vida persoal, familiar e laboral, así como na creación dunha 
nova escala do corpo de auxiliares de carácter técnico de 
administración especial. 
 
Xunto ao anterior, como medida de protección da maternidade 
e da paternidade, no dito capítulo primeiro garántese a 
percepción polo persoal estatutario do Servizo Galego de 
Saúde, durante as situacións de maternidade, paternidade, 
risco durante o embarazo e risco durante a lactación natural, 
así como durante todo o período de duración dos permisos de 
maternidade e paternidade, da totalidade das retribucións 
básicas e complementarias fixas, así como da media das 
retribucións variables aboadas no ano anterior ao mes no que 
dera comezo a correspondente situación en concepto de 
atención continuada derivada da prestación de gardas, noites e 
festivos.  
  
Finalmente, introdúcese na lexislación específica do 
Consello de Contas de Galicia unha disposición na que se 
prevé, con remisión expresa á disposición transitoria 
cuarta do texto refundido da Lei do estatuto básico do 
empregado público e aos límites e requisitos impostos 
pola normativa básica estatal, a convocatoria dun proceso 
selectivo para a consolidación de emprego temporal no 
ámbito do Consello de Contas de Galicia; convocatoria que 
terá carácter excepcional e por unha soa vez, co obxecto 
de acadar a finalidade de estabilidade no emprego público. 
A convocatoria do dito proceso selectivo corresponderá ao 
Consello de Contas, ao abeiro da competencia recoñecida 
na súa normativa reguladora para a selección de persoal 
funcionario propio, e o persoal así seleccionado terá a 
condición de persoal funcionario de carreira do Consello 
de Contas incluído no grupo de clasificación profesional 
dos previstos no dito texto refundido correspondente en 
atención á titulación exixida para o acceso. 
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No capítulo II, relativo á ordenación do territorio e o 
urbanismo, recóllense, por unha parte, modificacións 
puntuais da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de 
Galicia, co fin de dar resposta a necesidades postas de 
manifesto na súa aplicación. En concreto, amplíase o prazo 
máximo para resolver os procedementos para a fixación do 
prezo xusto en atención á súa complexidade, configúrase o 
concello como a administración á que as persoas 
propietarias de solo urbano consolidado deberán ceder os 
terreos destinados a viais fóra das aliñacións establecidas 
no planeamento cando pretendan parcelar, edificar ou 
rehabilitar integralmente, e introdúcese un réxime 
transitorio específico en relación co planeamento xeral en 
tramitación ou que se vaia  tramitar no caso de concellos 
fusionados. Por outra, introdúcese unha nova disposición 
adicional na Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da 
implantación de iniciativas empresariais en Galicia, sobre a 
vixencia dos proxectos sectoriais que impliquen a 
transformación e parcelación urbanística do solo. 
 
  
No capítulo III, sobre patrimonio natural, abórdase a 
modificación da Lei 7/1992, do 24 de xullo, de pesca fluvial, 
co fin de acadar, respecto do réxime sancionador contido 
na dita lei, a máxima conciliación na aplicación do 
principio de proporcionalidade. Ademais, recóllese unha 
modificación puntual do Decreto 37/2014, do 27 de marzo, 
polo que se declaran zonas especiais de conservación os 
lugares de importancia comunitaria de Galicia e se aproba 
o Plan director da Rede Natura 2000 de Galicia, para 
clarificar o concepto e o alcance de determinadas actuacións 
autorizables, recollendo, non obstante, na disposición 
derradeira primeira da lei, a posible modificación ulterior da 
previsión por normas do rango regulamentario correspondente 
á norma na que figura. Por último, no capítulo recóllese un 
precepto relativo aos procedementos de declaración de 
espazos naturais de interese local e de espazos privados de 
interese natural, coa finalidade de ampliar o prazo para resolver 
e notificar a resolución a seis meses, ao terse manifestado na 
práctica a insuficiencia do anterior prazo de tres meses para a 
súa tramitación, e para recoller, en norma con rango de lei, tal 
e como prescribe o artigo 24.1 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, 
do procedemento administrativo común das administracións 
públicas, a regra de silencio negativo co fin de garantir que as 
facultades de xestión recollidas no artigo 7 do Decreto 
124/2005, do 6 de maio, polo que se regula a figura de espazo 
natural de interese local e a figura do espazo privado de 
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interese natural, se fagan efectivas coa existencia dunha 
declaración expresa. 
No capítulo IV, sobre pesca, introdúcense modificacións na 
regulación dos efectos da fusión de confrarías de pescadores 
co fin de eliminar os obstáculos que impedían ata o momento o 
desenvolvemento de tales procesos. Así mesmo, en prol de 
permitir unha maior axilidade e adaptación da regulación 
normativa da pesca e do marisqueo á realidade cambiante 
destas actividades, modifícase o concepto de plans de xestión 
contido na Lei 11/2008, do 3 de decembro, de pesca de 
Galicia, á vez que se introduce o concepto de plans zonais, os 
cales, polo seu alcance, veñen substituír os plans 
experimentais. 
En materia de ordenación farmacéutica, o capítulo V recolle 
modificacións no réxime de transmisión das novas oficinas de 
farmacia adxudicadas por concurso público, ampliando o 
período mínimo para que poida efectuarse a transmisión a 15 
anos e adaptando a esta modificación a regulación da rexencia. 
Preténdese con isto lograr un perfil de persoas participantes 
nos concursos para a autorización de farmacias dirixido á 
oficina de farmacia como proxecto vital e mantido no tempo, 
garantindo así prover a cidadanía dunha atención eficaz, 
eficiente e de calidade. 
 
O capítulo VI está dedicado ás medidas en materia de medio 
rural. Introdúcense nel diversas modificacións na Lei 13/1989, 
do 10 de outubro, de montes veciñais en man común; na Lei 
3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os 
incendios forestais de Galicia; na Lei 6/2011, do 13 de outubro, 
de mobilidade de terras, e na Lei 7/2012, do 28 de xuño, de 
montes de Galicia, coa finalidade principal de incluír medidas 
que fortalezan a prevención e a loita contra os incendios 
forestais. Xunto ao anterior, acomódase a regulación daquelas 
leis a cambios normativos producidos con posterioridade á súa 
aprobación, singularmente os derivados da aprobación da Lei 
2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, e recóllense, así 
mesmo, medidas en materia de fomento forestal. Nalgúns 
preceptos que son obxecto de modificación recóllense 
habilitacións directas á regulación de determinadas materiais 
por orde da persoa titular da consellaría competente por razón 
da materia, ao tratarse de materias de carácter eminentemente 
técnico e que requiren dunha avaliación especializada. 
 
Ademais, recóllense modificacións na Lei 4/2015, do 17 de 
xuño, de mellora da estrutura territorial agraria de Galicia, 
tendentes a corrixir un erro detectado na regulación das xuntas 
de zona e a atender necesidades postas de manifesto na 
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aplicación da dita lei consistentes na incorporación, como 
membro nato dos comités técnicos asesores, da persoa titular 
da xefatura territorial da consellaría competente en materia de 
medio rural da provincia correspondente, así como a clarificar 
determinados conceptos relacionados coa toma de posesión 
dos predios de substitución e coa formulación de reclamacións 
de superficie e a adaptar a regulación da iniciativa de 
reestruturación de predios de natureza forestal ao previsto na 
Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia. 
 
En materia de política social, o capítulo VII aborda medidas 
destinadas á promoción da colaboración interadministrativa en 
materia de creación, mantemento e xestión dos servizos 
sociais, na liña prevista no artigo 64 da Lei 13/2008, do 3 de 
decembro, de servizos sociais de Galicia, e tendo en conta as 
competencias propias atribuídas aos concellos polo artigo 60 
da dita lei. Recóllense tamén neste capítulo modificacións 
concretas da Lei 6/2012, do 19 de xuño, de xuventude de 
Galicia, destinadas a lograr unha maior precisión na 
delimitación do ámbito de aplicación así como na terminoloxía 
empregada polo dito texto legal, e recóllese, así mesmo, unha 
modificación na Lei 10/2011, do 28 de novembro, de acción 
voluntaria, respecto da regulación da vicepresidencia do 
Consello Galego de Acción Voluntaria, derivada de cambios de 
estrutura orgánica. 
 
O capítulo VIII, baixo o título de economía, emprego e industria, 
inclúe medidas de diversa índole.  
Así, en primeiro lugar, modifícase a Lei 5/2004, do 8 de xullo, 
de cámaras oficiais de comercio, industria e navegación de 
Galicia, para clarificar a forma de elección dos vogais dos 
plenos en representación das empresas de maior achega 
voluntaria así como para adoptar medidas que contribúan a 
dotar dunha maior eficacia e operatividade as cámaras no 
exercicio das funcións que teñen atribuídas, eliminando, 
ademais, a referencia contida naquela lei á aplicación con 
carácter subsidiario do Decreto 1291/1974, do 2 de maio, polo 
que se aproba o Regulamento xeral das cámaras oficiais de 
comercio, industria e navegación de España, derrogado pola 
disposición derrogatoria única do Real decreto 669/2015, do 17 
de xullo, polo que se desenvolve a Lei 4/2014, do 1 de abril, 
básica das cámaras oficiais de comercio, industria, servizos e 
navegación. 
 
En segundo lugar, é obxecto de modificación puntual a Lei 
14/2007, do 30 de outubro, pola que se crea e regula o Instituto 
Galego de Seguridade e Saúde Laboral, co fin de remitir a 
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regulación dos comités provinciais a un decreto do Consello da 
Xunta diferenciado do regulador do réxime orgánico e funcional 
daquel instituto. 
 
Modifícase, así mesmo, a Lei 13/2010, do 17 de decembro, do 
comercio interior de Galicia, para corrixir unha errata existente 
no precepto regulador do Consello Galego de Economía e de 
Competitividade así como para ordenar a venda ambulante nas 
rutas do Camiño de Santiago co fin de protexer o patrimonio 
cultural do Camiño de Santiago, o que leva implícita a obriga 
de evitar a súa explotación comercial mediante a venda 
ambulante en tramos non urbanos, fóra daquelas tipoloxías de 
venda ambulante que se efectúen no marco de manifestacións 
culturais como mercados, feiras, festas ou acontecementos 
populares. 
Tamén se recollen no capítulo VIII modificacións na Lei 2/2012, 
do 28 de marzo, galega de protección xeral das persoas 
consumidoras e usuarias, co fin de eliminar interpretacións 
diverxentes na aplicación do sistema de redución de sancións 
previsto na dita lei, así como de recoller nela unha nova 
disposición adicional en relación cos servizos de información e 
atención das empresas, á vista do sinalado polo Tribunal 
Superior de Xustiza da Unión Europea na recente sentenza do 
2 de marzo de 2017 respecto do que debe entenderse por 
tarifa básica para os efectos do artigo 21 da Directiva 
2011/83/UE do Parlamento Europeo e do Consello, do 25 de 
outubro de 2011, sobre os dereitos dos consumidores, pola que 
se modifican a Directiva 93/13/CEE do Consello e a Directiva 
1999/44/CE do Parlamento Europeo e do Consello e se 
derrogan a Directiva 85/577/CEE do Consello e a Directiva 
97/7/CE do Parlamento Europeo e do Consello. 
 
Por último, inclúese un precepto dirixido a promover a 
adaptación da composición dos padroados de determinadas 
fundacións de carácter feiral ás exixencias do artigo 113 da Lei 
16/2010, do 17 de decembro, de ordenación e funcionamento 
da Administración xeral e do sector público autonómico de 
Galicia. 
 
O capítulo IX, relativo á materia de educación, está 
integrado por un único precepto dirixido a prever 
normativamente, conforme o exixido na letra h) do artigo 49 da 
Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector 
público, a posibilidade de que os convenios celebrados ao 
abeiro dos plans galegos de financiamento universitario teñan 
un prazo de vixencia superior aos catro anos, co fin de que tal 
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prazo de vixencia garde coherencia co marco temporal dos 
ditos plans, xeralmente quinquenal ou sexenal. 
 
O último capítulo, relativo á mobilidade, introduce 
modificacións na Lei 4/2013, do 30 de maio, de transporte 
público de persoas en vehículos de turismo de Galicia, co 
fin de recoller expresamente nesta norma legal a obriga da 
utilización dun distintivo dos vehículos dedicados á 
actividade de arrendamento de vehículos con condutor que 
permita a súa doada identificación exterior e de habilitar a 
consellaría competente en materia de transportes para a 
concreción do seu deseño final, así como para a 
concreción das condicións de utilización e emisión que 
resulten procedentes. A habilitación directa para a 
regulación destas materias por orde está xustificada polo 
carácter marcadamente técnico da materia obxecto de 
regulación. 
 
Na parte final da lei abórdase, por unha parte, o réxime 
transitorio preciso para facilitar o tránsito ao réxime 
xurídico previsto pola nova regulación, e a continuación, a 
derrogación expresa de disposicións concretas así como 
de cantas disposicións de igual ou inferior rango se 
opoñan ao disposto nela. 
  
Por outra parte, na disposición derradeira primeira da lei 
modifícase o texto refundido da Lei de réxime financeiro e 
orzamentario, aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 
7 de outubro, para garantir a finalidade da técnica de 
coordinación establecida na disposición adicional terceira 
do Estatuto de Autonomía de Galicia. Considérase 
necesario asegurar a adecuada toma de coñecemento polo 
Parlamento de Galicia dos orzamentos das Deputacións 
provinciais, desde a perspectiva dos intereses xerais 
comunitarios directamente afectados, a través da 
comparecencia das persoas titulares da súa presidencia 
ante a comisión parlamentaria competente de acordo co 
regulamento do Parlamento de Galicia.  
  
Naturalmente, esta toma de coñecemento polo Parlamento 
debe entenderse sen prexuízo da competencia dos plenos 
das Deputacións provinciais para a aprobación dos seus 
orzamentos en uso da súa autonomía constitucional e 
estatutariamente garantida. 
  
E por último, a lei recolle unha autorización para a 
refundición normativa en materia de prevención e defensa 
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contra os incendios forestais, unha habilitación para o 
desenvolvemento normativo da lei e a previsión sobre a 
súa entrada en vigor. 
 
A presente lei axústase así aos principios de boa regulación 
contidos no artigo 129 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de 
procedemento administrativo común das administracións 
públicas, e no artigo 37 a) da Lei 14/2013, do 26 de decembro, 
de racionalización do sector público autonómico de Galicia, ao 
responderen as medidas previstas nela á satisfacción de 
necesidades de interese xeral coa debida proporcionalidade, 
eficacia e eficiencia, ao se recolleren na norma os obxectivos 
perseguidos a través dela e a súa xustificación como exixe o 
principio de transparencia, e ao se introduciren a través dela, 
conforme o principio de seguridade xurídica, as modificacións 
precisas nas disposicións vixentes. 
 
  
  
 
 

NON TEN EMENDAS 
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Reunión do Pleno do Parlamento 
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1. Procedementos parlamentarios

1. 1. Procedementos de natureza normativa
1. 1. 2. Propostas de normas
1. 1. 2. 1. Proxectos e proposicións de lei
1. 1. 2. 1. 1. Proxectos de lei

Ditame emitido pola Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Inte-
rior, sobre o Proxecto de lei de espectáculos públicos e actividades recreativas

A Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior, na reunión do 7 de decem-
bro de 2017, adoptou os seguintes acordos:

Aprobación do ditame da Comisión

- 16854 (10/PL-000006)
Presidencia da Xunta de Galicia
Proxecto de lei de espectáculos públicos e actividades recreativas
BOPG nº 178, do 20.09.2017
Santiago de Compostela, 7 de decembro de 2017

Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente

Ditame emitido pola Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Inte-
rior,  sobre o Proxecto de lei de espectáculos públicos e actividades recreativas

A Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior, na sesión do día 7 de de-
cembro de 2017, á vista do Informe elaborado pola Ponencia sobre o Proxecto de lei de espectácu-
los públicos e actividades recreativas, de conformidade co disposto nos artigos 116 e seguintes do
Regulamento do Parlamento de Galicia, aprobou o seguinte:

DITAME

Texto articulado

Exposición de motivos

I

A Comunidade Autónoma de Galicia ten competencia exclusiva en materia de espectáculos pú-
blicos, consonte o establecido na Lei orgánica 16/1995, do 27 de decembro, de transferencia de
competencias á Comunidade Autónoma de Galicia, que mantén a reserva para o Estado das com-
petencias relativas á seguridade pública e a facultade de ditar normas que regulen os espectáculos
taurinos.
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Para o pleno exercicio desta competencia, o Real decreto 1640/1996, do 5 de xullo, regula o tras-
paso de funcións e servizos da Administración do Estado á Comunidade Autónoma de Galicia na
dita materia, e mediante o Decreto 336/1996, do 13 de setembro, asumíronse as funcións e os ser-
vizos transferidos. 

Tendo en conta o tempo transcorrido desde a dita transferencia, cómpre establecer unha lexis-
lación propia que se adapte ás especiais circunstancias da Comunidade galega e homoxeneíce os
distintos aspectos dispersos en diversos regulamentos, así como na Lei orgánica 4/2015, do 30 de
marzo, de protección da seguridade cidadá.

Esta lei fundaméntase nas ditas competencias para establecer o réxime xurídico dos espectá-
culos públicos e das actividades recreativas que se celebren en establecementos ou espazos aber-
tos ao público, sempre que se desenvolvan integramente no territorio da Comunidade Autónoma
de Galicia.

A Lei de espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia é a primeira norma autonó-
mica con rango legal que establece unha regulación xenérica, actualizada e de carácter global desta
materia e enche o baleiro normativo autonómico existente na actualidade, todo iso co obxecto de
acadar un marco normativo adecuado á realidade da sociedade actual conforme cos novos pará-
metros sociais e culturais, atendendo a actual xeneralización e diversificación das actividades rela-
cionadas co ocio, que obriga a atopar equilibrio entre as distintas sensibilidades, dereitos e obrigas
das persoas que organizan os espectáculos e actividades recreativas, das persoas espectadoras ou
usuarias e das persoas alleas a estas actividades, acredoras do dereito ao descanso e a unha con-
vivencia normalizada, e garantindo un equilibrio entre o principio de liberdade e o principio de se-
guridade e convivencia. A cidadanía é libre para elixir a forma de ocio e diversión e os/as
promotores/as de espectáculos para ofertar un amplo e diverso elenco de eventos sen máis límite
que o respecto ás obrigas legais derivadas do interese xeral por razóns de seguridade, convivencia
e respecto aos dereitos das persoas. Esas razóns xustifican as medidas legais para compatibilizar
a liberdade co dereito á seguridade das persoas espectadoras ou usuarias, a convivencia cidadá
ou dereitos de terceiras persoas.

A importancia social e económica das actividades artísticas, culturais e de lecer require dunha
regulación específica dos espectáculos públicos e das actividades recreativas que, ademais de ga-
rantir a seguridade das persoas e dos bens, a hixiene dos establecementos, a accesibilidade  e a
comodidade das persoas usuarias, asegure adecuadamente a compatibilidade entre o dereito ao
lecer e o dereito ao descanso da cidadanía. Isto exixe poñer en primeiro plano, entre outros, as-
pectos tales como a protección das persoas menores, a defensa das persoas consumidoras e usua-
rias, o respecto polo medio ambiente e os animais, a loita contra actitudes discriminatorias e a
conservación do noso patrimonio histórico-artístico e cultural.

Trátase, xa que logo, de actividades que teñen un inmediato eco na cidadanía por afectaren dis-
tintos ámbitos e espazos competenciais, e, neste sentido, o proceso de elaboración deste marco
regulador articulouse coa participación necesaria dos órganos da Administración autonómica con
competencias na materia e da Federación Galega de Municipios e Provincias, así como coa audien-
cia dos diversos colectivos afectados, na procura de acadar o maior consenso posible de todos os
sectores implicados.
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II

Por outra banda, a entrada en vigor da Directiva 2006/123/CE do Parlamento Europeo e do
Consello, do 12 de decembro, relativa aos servizos no mercado interior, que foi trasposta ao or-
denamento xurídico español pola Lei 17/2009, do 23 de novembro, sobre o libre acceso ás acti-
vidades de servizos e o seu exercicio, e incorporada ao ordenamento galego pola Lei 1/2010, do
11 de febreiro, de modificación de diversas leis de Galicia para a súa adaptación á Directiva
2006/123/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 12 de decembro de 2006, relativa aos ser-
vizos no mercado interior, supuxo a introdución dunha nova regulación do réxime de autorización
administrativa. Na mesma liña se sitúa a Lei 20/2013, do 9 de decembro, de garantía da unidade
de mercado.

Deste corpus normativo débense extraer os principios que permitan establecer os criterios que
hai que ter en conta á hora de considerar unha actividade sometida ou non a un réxime de inter-
vención administrativa. Entre estes principios cómpre subliñar a liberdade de establecemento para
o exercicio dunha actividade de servizos, a prelación dun réxime de comunicación previa ou de de-
claración responsable, a aposta pola simplificación procedemental e a facilitación de trámites á per-
soa interesada, sen esquecer a materialización dunha política de calidade na prestación daqueles.

Esta lei remite, en materia de réxime de intervención administrativa, ao disposto na Lei
9/2013, do 19 de decembro, do emprendemento e da competitividade económica de Galicia, ao
tempo que incorpora, na disposición derradeira primeira, unha serie de modificacións ao dito
texto legal co fin de identificar con maior claridade e precisión tanto os supostos suxeitos ao
mencionado réxime nas súas distintas modalidades como aqueloutras actividades que quedan
exentas da súa aplicación. Así mesmo, tamén se matizan determinados aspectos relacionados
coa tramitación dos diferentes expedientes administrativos desde a perspectiva da súa simpli-
ficación, na procura de facilitar as funcións dos operadores técnicos e xurídicos municipais e,
ao mesmo tempo, que as persoas interesadas poidan acadar unha máis áxil resolución dos seus
procedementos.

Agora ben, tendo en conta a variedade de situacións e a diversidade de intereses concorrentes
que abrangue a materia de espectáculos públicos e actividades recreativas, á cal xa se fixo mención,
a lei non ten un carácter exhaustivo. Pola contra, cínguese a establecer unha regulación xenérica
dos aspectos substanciais. Correspóndelles ás normas regulamentarias o desenvolvemento pos-
terior dos aspectos concretos que se determinen nela. Así mesmo, a norma legal fai, cando procede,
unha remisión expresa a outras normas en materias específicas que, porén, quedarían sometidas
a esta lei en cantas disposicións non aparezan reguladas nesa normativa especial.

Sen prexuízo da habilitación xeral que autoriza ao Consello da Xunta de Galicia para ditar as dis-
posicións necesarias en desenvolvemento desta lei, a propia norma legal subliña algún dos aspectos
que considera que se deben establecer por vía regulamentaria, como poden ser o procedemento
para autorizar a celebración dos espectáculos públicos e das actividades recreativas que se desen-
volvan en máis dun termo municipal da Comunidade Autónoma, a composición, a estrutura e o
funcionamento da Comisión de Espectáculos Públicos e Actividades Recreativas de Galicia ou os
datos que deben constar no Rexistro público de empresas e establecementos destinados á reali-
zación de espectáculos públicos e actividades recreativas.
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III

A lei está estruturada en catro títulos, que comprenden corenta e dous artigos, unha disposición
adicional, cinco disposicións transitorias, unha disposición derrogatoria e seis disposicións derra-
deiras.

O título I, baixo a denominación de disposicións xerais, regula o obxecto e o ámbito de aplicación
da lei, recolle as exclusións e establece as definicións dos conceptos esenciais a que fará referencia
o texto da norma. Tamén se enumeran nel as competencias autonómicas e as municipais. En rela-
ción con estas últimas, a atribución competencial efectúase cumprindo o disposto no artigo 25 da
Lei 7/1985, do 2 abril, reguladora das bases do réxime local, e no artigo 1 da Lei 5/2014, do 27 de
maio, de medidas urxentes derivadas da entrada en vigor da Lei 27/2013, do 27 de decembro, de
racionalización e sustentabilidade da Administración local. 

Tamén se inclúen neste título os espectáculos públicos e as actividades recreativas prohibidos,
así como as condicións técnicas e de seguridade apropiadas para garantir os dereitos do público
asistente e de terceiros afectados, a convivencia veciñal e a integridade dos espazos públicos.

Regúlanse tamén a exixencia de seguro e as relacións entre as administracións públicas de Ga-
licia na xestión dos espectáculos públicos e das actividades recreativas, que están presididas polos
principios de cooperación e colaboración administrativa, créase a Comisión de Espectáculos Públi-
cos e Actividades Recreativas de Galicia, como órgano consultivo con funcións de coordinación
entre as administracións, de estudo e de asesoramento, e, por último, disponse a constitución do
Rexistro de empresas e establecementos destinados á realización de espectáculos públicos e acti-
vidades recreativas, adscrito á consellaría competente por razón da materia.

O título II recolle unha remisión ao marco xurídico de intervención administrativa previsto na
Lei 9/2013, do 19 de decembro, do emprendemento e da competitividade económica de Galicia,
para a apertura dos establecementos abertos ao público e a celebración dos espectáculos públicos
e das actividades recreativas. 

O título III, que regula a organización e o desenvolvemento dos espectáculos públicos e das ac-
tividades recreativas, está composto por dous capítulos. O primeiro deles dedícase aos aspectos
xerais e ocúpase do dereito de admisión, respecto do cal a lei dispón especiais precaucións para
evitar calquera tipo de discriminación que poida limitar a efectividade do dereito de acceso aos es-
pectáculos públicos e ás actividades recreativas.

Tamén se regulan neste capítulo tanto o servizo de control de acceso, que debe contar con per-
soal habilitado consonte a normativa reguladora desta actividade, como os servizos de vixilancia e
seguridade propios, que deben dispoñer de persoal encargado desa función nos termos previstos
na lexislación de seguridade privada.

A lei outorga unha relevancia especial á protección integral da infancia e da adolescencia, recolle
unha remisión ás obrigas introducidas pola normativa vixente en materia de prevención do con-
sumo de bebidas alcohólicas en persoas menores de idade e prevé unha idade mínima para o ac-
ceso aos espectáculos taurinos en recintos pechados.
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Este capítulo tamén se ocupa das disposicións relativas aos horarios e ás súas modificacións.
Introdúcese como novidade a posibilidade de que os concellos poidan realizar ampliacións ou re-
ducións sobre o horario xeral, nos supostos e nas circunstancias que, de ser o caso, determine a
orde na cal se estableza o horario xeral de apertura e peche dos establecementos abertos ao pú-
blico e de inicio e finalización dos espectáculos públicos e das actividades recreativas. Por último,
este capítulo recolle a regulación das entradas, da información ao público e da publicidade dos es-
pectáculos públicos e das actividades recreativas.

O capítulo II do título III regula os dereitos e as obrigas das distintas persoas implicadas nos es-
pectáculos públicos e nas actividades recreativas, é dicir, espectadores/as, artistas, intérpretes ou
executantes, titulares e organizadores/as.

O título IV divídese en catro capítulos. Nos dous primeiros regúlanse, respectivamente, as dis-
posicións xerais e o réxime de vixilancia e de inspección. No capítulo III, as medidas provisionais
previas á apertura do expediente sancionador. No capítulo IV, dedicado ao réxime sancionador, de-
fínese, polo miúdo, a tipoloxía das infraccións e establécese a competencia para incoar, instruír e
resolver os expedientes sancionadores, que corresponderá aos concellos e aos órganos compe-
tentes da Administración xeral da Comunidade Autónoma, segundo os casos. Establécense tamén
as sancións aplicables a cada tipo de incumprimento, que, en todo caso, deberán gardar propor-
cionalidade coa gravidade dos feitos constitutivos da infracción.

A parte final da lei está integrada por unha disposición adicional, cinco disposicións transitorias,
unha disposición derrogatoria e seis disposicións derradeiras. A disposición adicional única fai refe-
rencia á normativa técnica aplicable. As cinco disposicións transitorias establecen, respectivamente,
o réxime transitorio dos expedientes sancionadores, o réxime transitorio das licenzas municipais, au-
torizacións autonómicas e comunicacións previas, os capitais mínimos das pólizas de seguro de es-
pectáculos públicos e actividades recreativas e a adaptación das obrigas en materia de seguros e a
vixencia transitoria da Orde do 16 de xuño de 2005 en materia de horario xeral e ampliacións e redu-
cións sobre o dito horario. A disposición derrogatoria única, ademais da derrogación normativa xe-
nérica das disposicións de igual ou inferior rango que se opoñan ao disposto na lei, fai unha mención
expresa dos artigos 4 e 7 do Decreto 292/2004, do 18 de novembro, polo que se aproba o Catálogo
de espectáculos públicos e actividades recreativas da Comunidade Autónoma de Galicia, así como
do Decreto 390/2009, do 24 de setembro, polo que se determina o procedemento aplicable para o
exercicio da potestade sancionadora na materia de establecementos e espectáculos públicos.

Polo que se refire ás disposicións derradeiras, cómpre subliñar que a primeira delas incorpora unha
serie de modificacións na Lei 9/2013, do 19 de decembro, do emprendemento e da competitividade eco-
nómica de Galicia, no que atinxe ao réxime de intervención administrativa e ao réxime sancionador.

Na disposición derradeira segunda establécese o carácter complementario das ordenanzas mu-
nicipais respecto do réxime previsto na Lei 9/2013, do 19 de decembro, do emprendemento e da
competitividade económica de Galicia, así como o prazo de que dispoñerán os concellos para a súa
adaptación ao réxime previsto nesta lei.

A disposición derradeira terceira prevé a posibilidade de actualizar as contías das sancións eco-
nómicas.
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A disposición derradeira cuarta establece un plan de inspección dos espectáculos públicos e ac-
tividades recreativas, que deberán aprobar os concellos, no prazo dun ano desde a entrada en vigor
desta lei.

Na disposición derradeira quinta recóllese a habilitación para o desenvolvemento regulamen-
tario da lei.

A disposición derradeira sexta fixa o prazo para a entrada en vigor da lei, que se producirá aos
seis meses da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Finalmente, e de conformidade con todo o exposto anteriormente, cómpre destacar que, coa
aprobación desta lei, se dá pleno cumprimento aos principios de necesidade, eficacia, proporcio-
nalidade, seguridade xurídica, transparencia e eficiencia, que constitúen os principios de boa regu-
lación establecidos no artigo 129 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo
común das administracións públicas.

TÍTULO I
Disposicións xerais

Artigo 1. Obxecto

Esta lei ten por obxecto establecer, no marco das competencias da Comunidade Autónoma de
Galicia, o réxime xurídico dos espectáculos públicos e das actividades recreativas que se celebren
en establecementos ou espazos abertos ao público, sempre que se desenvolvan integramente no
territorio da Comunidade Autónoma.

Artigo 2. Ámbito de aplicación

1. Quedan sometidos a esta lei todo tipo de espectáculos públicos e actividades recreativas que
se celebren en establecementos e espazos abertos ao público, con independencia do carácter pú-
blico ou privado de quen os organice, da titularidade pública ou privada do establecemento ou es-
pazo aberto ao público en que se desenvolvan, da súa finalidade lucrativa ou non lucrativa e do
seu carácter esporádico ou habitual.

2. Quedan excluídos do ámbito de aplicación desta lei:

a) Os actos e as celebracións de carácter privado ou familiar que non se efectúen en establece-
mentos abertos ao público e que, polas súas características, non supoñan ningún risco para a in-
tegridade dos espazos públicos, para a convivencia entre a cidadanía ou para os dereitos de
terceiros.

b) As actividades efectuadas en exercicio dos dereitos fundamentais de reunión e manifesta-
ción.

3. As disposicións desta lei aplicaranse con carácter supletorio a aqueles espectáculos públicos
e actividades recreativas que conten con regulación sectorial propia.
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Artigo 3. Definicións

Para os efectos desta lei, entenderase por:

a) Espectáculos públicos: as representacións, exhibicións, actuacións, proxeccións, competicións
ou audicións de concorrencia pública de carácter artístico, cultural, deportivo ou análogo.

b) Actividades recreativas: aquelas que ofrecen ao público, persoas espectadoras ou participan-
tes actividades, produtos ou servizos con fins de recreo, entretemento ou lecer.

c) Espectáculos públicos e actividades recreativas de carácter extraordinario: aqueles que se de-
senvolven esporadicamente en establecementos abertos ao público legalmente habilitados para
celebrar un espectáculo público ou actividade recreativa distinta da actividade propia do estable-
cemento.

d) Establecementos abertos ao público: locais, instalacións ou recintos dedicados a levar a cabo
neles espectáculos públicos ou actividades recreativas. Poden ser dos seguintes tipos:

1º. Locais cerrados, permanentes non desmontables, cubertos total ou parcialmente.

2º. Locais non permanentes desmontables, cubertos total ou parcialmente, ou instalacións fixas
portátiles ou desmontables pechadas.

3º. Recintos que unen varios locais ou instalacións, constituídos en complexos ou infraestruturas
de ocio.

e) Espazos abertos ao público: lugares de titularidade pública, incluída a vía pública, ou de pro-
piedade privada, onde ocasionalmente se levan a cabo espectáculos públicos ou actividades re-
creativas e que non dispoñen de infraestruturas nin instalacións fixas para facelo.

f) Titulares: persoas físicas ou xurídicas, públicas ou privadas, que, en calidade de
propietarios/as, arrendatarios/as ou en virtude de calquera outro título xurídico, teñen o dereito
de uso dos establecementos ou espazos abertos ao público previstos nesta lei para o desenvolve-
mento neles de espectáculos públicos ou actividades recreativas.

g) Organizadores/as: persoas físicas ou xurídicas, públicas ou privadas, que, con ánimo de lucro
ou sen el, son responsables da organización, produción ou promoción de espectáculos públicos ou
actividades recreativas.

h) Artistas, intérpretes ou executantes: persoas, con independencia do seu carácter profesional
ou afeccionado, que interveñen nos espectáculos públicos ou nas actividades recreativas ante o
público, con ou sen retribución. 

h bis) Instalacións portátiles ou desmontables: aquelas estruturas móbiles provisionais e even-
tuais ou aqueles recintos aptos para o desenvolvemento de espectáculos públicos ou actividades
recreativas cuxo conxunto se encontre conformado por elementos desmontables ou portátiles
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constituídos por módulos ou compoñentes metálicos, de madeira ou de calquera outro material
que permita operacións de montaxe ou desmontaxe sen necesidade de construír ou demoler al-
gunha obra de fábrica.

Artigo 4. Competencias autonómicas

Correspóndelle á consellaría competente en materia de espectáculos públicos e actividades re-
creativas:

a) Autorizar a celebración dos espectáculos públicos e das actividades recreativas que se desen-
volvan en máis dun termo municipal da Comunidade Autónoma, conforme o procedemento que
deberá ser aprobado no prazo máximo dun ano desde a entrada en vigor da lei.

b) Autorizar a celebración dos espectáculos e festexos taurinos, que se rexerán pola súa norma-
tiva específica.

c) Determinar o horario xeral de apertura e peche dos establecementos abertos ao público e de
inicio e finalización dos espectáculos públicos e das actividades recreativas.

d) Exercer as funcións de inspección e de control nos termos previstos no título IV.

e) Incoar, instruír e resolver os expedientes sancionadores relacionados cos espectáculos públi-
cos e coas actividades recreativas previstos nas alíneas a) e b) deste artigo.

f) Adoptar as medidas provisionais previas ao inicio do expediente sancionador nos supostos
previstos nos números 1 e 2 do artigo 28.

g) Calquera outra que lle outorgue a normativa específica dos espectáculos públicos e das acti-
vidades recreativas.

Artigo 5. Competencias municipais

Correspóndelles aos concellos:

a) Recibir e comprobar as declaracións responsables, así como outorgar as licenzas que corres-
pondan en relación cos espectáculos públicos e coas actividades recreativas que se desenvolvan
dentro do termo municipal, incluídas as de carácter extraordinario.

b) Recibir e comprobar as declaracións responsables, así como outorgar as licenzas que corres-
pondan en relación coa apertura de establecementos abertos ao público.

c) Adoptar as medidas que sexan necesarias para o desenvolvemento ordenado dos espectá-
culos públicos e das actividades recreativas da súa competencia, sen prexuízo das competencias
estatais en materia de seguridade pública.

d) Exercer as funcións de inspección e de control nos termos previstos no título IV.
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e) Incoar, instruír e resolver os expedientes sancionadores por infraccións cometidas en materia
de espectáculos públicos e actividades recreativas que non sexan de competencia autonómica con-
forme o disposto no artigo 4.

f) Autorizar as ampliacións ou reducións sobre o horario xeral, atendendo os criterios, os supos-
tos e as circunstancias que, de ser o caso, figuren na orde de horarios prevista no artigo 17.

f bis) Engadir, dentro das súas competencias e sen prexuízo das que correspondan á Adminis-
tración da Comunidade Autónoma de Galicia, os requisitos, condicións ou límites para a apertura
de establecementos públicos e a celebración de espectáculos públicos e actividades recreativas no
seo das súas ordenanzas municipais.

g) Adoptar as medidas provisionais previas ao inicio do expediente sancionador nos supostos
previstos no número 1 do artigo 28.

h) A realización de todas as actuacións precisas para o axeitado desenvolvemento das compe-
tencias previstas nas alíneas anteriores.

Artigo 6. Prohibicións

Quedan prohibidos os espectáculos públicos e as actividades recreativas seguintes:

a) Os que inciten á violencia, ao racismo, á xenofobia, ao sexismo, ao negacionismo, á discrimi-
nación por identidade de xénero e orientación sexual ou a calquera outro tipo de discriminación,
así como aqueles que atenten contra a dignidade humana e contra os dereitos fundamentais e as
liberdades públicas recoñecidos na Constitución española.

b) Os que comporten un risco fundado de produción de desordes públicas.

c) Os que vulneren a normativa sobre protección de animais.

d) Os que sexan constitutivos de delito.

e) Os que se desenvolvan sen que estea garantida a indemnidade dos bens, calquera que sexa
a súa titularidade e, en especial, cando se trate de espazos abertos ou que formen parte do patri-
monio cultural e natural de Galicia.

Artigo 7. Condicións técnicas e de seguridade

1. Os establecementos ou espazos abertos ao público, os espectáculos públicos e as actividades
recreativas sometidas a esta lei deberán reunir as condicións de seguridade, calidade, comodidade,
accesibilidade, salubridade e hixiene apropiadas para garantir os dereitos do público asistente e
de terceiras persoas afectadas, a convivencia veciñal e a integridade dos espazos públicos, aten-
dendo, como mínimo, a normativa reguladora dos seguintes aspectos:

a) Seguridade para artistas, intérpretes ou executantes, público asistente, persoal técnico, ter-
ceiras persoas afectadas e bens.
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b) Solidez das estruturas e funcionamento das instalacións.

c) Garantías das instalacións eléctricas.

d) Prevención e protección de incendios e outros riscos inherentes á actividade, facilitando a ac-
cesibilidade dos medios de auxilio externo.

e) Salubridade, hixiene e acústica.

f) Protección do contorno urbano, do medio ambiente e do patrimonio cultural e natural.

g) Accesibilidade e supresión de barreiras.

h) Plan de autoprotección, cando así o exixa a normativa aplicable. 

2. Sen prexuízo da normativa técnica que en cada momento sexa aplicable, a Xunta de Galicia,
regulamentariamente, poderá establecer requisitos técnicos adicionais para facilitar unha maior
cobertura ou axuste ás especificidades dos distintos establecementos ou espazos abertos ao pú-
blico, espectáculos públicos e actividades recreativas, con independencia dos que poidan ser esta-
blecidos polos concellos.

2 bis. Os concellos poderán establecer outros límites, requisitos ou características adicionais,
baseándose nas súas competencias, para a aplicación desta lei a través das súas ordenanzas e re-
gulamentos.

Especificamente, co fin de protexer o medio ambiente e o contorno urbano ou conservar o pa-
trimonio histórico-artístico, os concellos, mediante ordenanzas ou regulamentos, poden establecer
prohibicións, limitacións ou restricións destinadas a evitar a excesiva concentración de establece-
mentos públicos e de actividades recreativas ou garantir a súa coexistencia con outras actividades
humanas ou sociais.

Artigo 8. Seguros

1. Están obrigadas a dispoñer dunha póliza de seguro de responsabilidade civil as persoas titu-
lares de establecementos abertos ao público ou organizadoras de espectáculos públicos e activi-
dades recreativas, segundo o caso.

As persoas organizadoras de espectáculos públicos e actividades recreativas de carácter extraor-
dinario deben contratar a póliza de responsabilidade civil, independentemente da que tamén teñan
contratada as persoas titulares dos establecementos ou espazos abertos ao público onde se leven
a cabo os espectáculos públicos ou as actividades recreativas.

2. O seguro deberá cubrir a responsabilidade civil que sexa imputable, directa, solidaria ou sub-
sidiariamente, ás persoas titulares dos establecementos abertos ao público ou ás persoas organi-
zadoras dos espectáculos públicos ou das actividades recreativas, de tal maneira que cubra os
danos persoais e materiais e os prexuízos consecutivos ocasionados ás persoas usuarias ou asis-
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tentes e a terceiras persoas e aos seus bens, sempre que os ditos danos e perdas sexan producidos
como consecuencia da xestión e explotación do establecemento ou da realización do espectáculo
público ou da actividade recreativa, así como da actividade do persoal ao seu servizo ou das em-
presas subcontratadas.

Para os efectos do establecido no parágrafo anterior, enténdese por prexuízos consecutivos as
perdas económicas que deriven directamente dos danos persoais e materiais sufridos pola persoa
reclamante e que están amparados pola póliza de seguro.

3. Quedan excluídos da cobertura dos contratos de seguros regulados por esta lei os danos e
perdas sufridos polas persoas que, directa ou indirectamente, dependan empresarialmente das
persoas titulares ou das persoas organizadoras, que deban dispoñer dun contrato de seguro es-
pecífico. Tamén quedan excluídos os danos que sufran os bens destinados ao uso do establece-
mento aberto ao público ou ao desenvolvemento do espectáculo público ou da actividade
recreativa.

4. A vixencia do seguro terase que manter mentres permaneza en funcionamento o establece-
mento aberto ao público e durante o tempo en que se desenvolva o espectáculo público ou a acti-
vidade recreativa. A falta de seguro poderá comportar o peche do establecemento e a suspensión
inmediata do espectáculo público ou da actividade recreativa nos termos establecidos no título IV.

5. A vixencia da póliza de seguro deberase acreditar mediante un exemplar da póliza e do recibo
de pagamento das primas correspondentes ao período do seguro en curso ou de copia deles.
Ambos os documentos poderán ser requiridos en calquera momento polo persoal funcionario dos
órganos da Administración competente encargados de realizar as actuacións inspectoras, instru-
toras ou sancionadoras.

6. Estableceranse regulamentariamente os capitais mínimos e as condicións do seguro aten-
dendo especialmente a capacidade máxima e o tipo de espectáculo público ou actividade recreativa
que se vaia desenvolver.

7. O seguro previsto neste artigo enténdese sen prexuízo dos que se poidan exixir de conformi-
dade coa normativa sectorial que resulte aplicable.

Artigo 9. Cooperación e colaboración administrativa

1. No exercicio das súas propias competencias, a Administración xeral da Comunidade Autó-
noma e os concellos facilitaranse a información que precisen en materia de espectáculos públicos
e actividades recreativas e prestaranse reciprocamente a cooperación e a asistencia activa para o
eficaz exercicio daquelas.

2. Os órganos competentes da Administración autonómica e da local, no marco das súas res-
pectivas competencias e de acordo cos principios de eficacia, coordinación, colaboración e lealdade
institucional, velarán pola observancia da normativa de espectáculos públicos e actividades recrea-
tivas, exercendo as oportunas funcións de inspección, control e sanción, de conformidade co dis-
posto nesta lei e na demais normativa vixente.
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3. Os concellos poderán solicitar a colaboración e o apoio técnico que precisen da Administración
xeral da Comunidade Autónoma e das deputacións provinciais para a execución desta lei. Para este
efecto, poderanse subscribir os oportunos convenios de colaboración.

4. Cando non se asinasen os convenios a que se refire o número 3, a Administración xeral da
Comunidade Autónoma, en función dos seus recursos, poderá prestar apoio aos concellos cando
estes llo soliciten expresamente, con motivación da concorrencia de circunstancias de carácter ex-
traordinario que puntualmente desborden a capacidade municipal.

Artigo 10. Comisión de Espectáculos Públicos e Actividades Recreativas de Galicia

1. Créase a Comisión de Espectáculos Públicos e Actividades Recreativas de Galicia como órgano
consultivo de estudo, coordinación, seguimento e asesoramento das administracións autonómica
e local nas materias reguladas por esta lei.

2. Esta comisión terá as seguintes funcións:

a) A audiencia no procedemento de elaboración das disposicións de carácter xeral específicas
que se teñan que ditar en desenvolvemento desta lei e na súa modificación.

b) A formulación de propostas sobre a interpretación, a aplicación e a modificación das disposi-
cións que regulan os espectáculos públicos e as actividades recreativas e mais os establecementos
ou espazos abertos ao público.

c) A emisión dos informes que se lle soliciten con carácter facultativo sobre a interpretación,
aplicación e modificación das disposicións que regulan os espectáculos públicos e as actividades
recreativas e mais os establecementos ou espazos abertos ao público.

d) A elaboración de recomendacións para mellorar a actuación e promover a coordinación das
administracións autonómica e local nas materias reguladas por esta lei.

e) Calquera outra que se lle atribúa regulamentariamente.

3. Esta comisión estará adscrita á consellaría competente en materia de espectáculos públicos
e actividades recreativas.

4. A súa composición, a súa estrutura e o seu funcionamento serán determinados regula-
mentariamente. En todo caso, deberán estar representados, polo menos,  a Administración xeral
da Comunidade Autónoma de Galicia, a Federación Galega de Municipios e Provincias e as enti-
dades representativas do sector dos espectáculos públicos e das actividades recreativas. Na
composición deste órgano deberá procurarse  unha presencia equilibrada entre mulleres e
homes.

4 bis. A Comisión de Espectáculos Públicos e Actividades Recreativas de Galicia reunirase como
mínimo unha vez ao ano e sempre que sexa necesario.
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Artigo 11. Rexistro de empresas e establecementos

1. A Administración autonómica constituirá un rexistro público de empresas e establecementos
dedicados á realización de espectáculos públicos e actividades recreativas, que xestionará a con-
sellaría competente nesta materia, así como aquelas instalacións de titularidade pública que sexan
susceptibles de ser utilizadas para o desenvolvemento de espectáculos públicos e/ou actividades
recreativas.

2. Regulamentariamente determinaranse os datos que deben figurar no rexistro, os cales se ob-
terán das autorizacións autonómicas, das licenzas municipais e das declaracións responsables re-
alizadas. Para tal fin, os concellos deberán remitir á consellaría a información relativa ás licenzas e
ás declaracións responsables, así como as úas modificacións, na forma e nos prazos que se esta-
blezan regulamentariamente.

3. En ningún caso será necesaria a resposta, a confirmación ou a inscrición efectiva no rexistro
para poder exercer a actividade.

3 bis. O acceso a este rexistro será público e as consultas do mesmo serán gratuitas, sen prexuízo
da aplicación da normativa en materia de protección de datos de carácter persoal, e das previsións
legais en materia de taxas e prezos públicos noutros trámites distintos da mera consulta.

TÍTULO II
Réxime de intervención administrativa

Artigo 12. Réxime de intervención administrativa

O réxime de intervención administrativa en materia de espectáculos públicos e actividades re-
creativas é o previsto na Lei 9/2013, do 19 de decembro, do emprendemento e da competitividade
económica de Galicia.

TÍTULO III
Organización e desenvolvemento dos espectáculos públicos e das actividades recreativas

CAPÍTULO I
Dos aspectos xerais da organización e do desenvolvemento

Artigo 13. Dereito de admisión

1. Para os efectos do previsto nesta lei, enténdese o dereito de admisión como a facultade dos/as
titulares de establecementos abertos ao público e dos/as organizadores/as de espectáculos públi-
cos e actividades recreativas para determinar as condicións de acceso e permanencia neles, con
base en criterios vinculados ao normal desenvolvemento do espectáculo ou da actividade e ao
cumprimento das disposicións establecidas legal e regulamentariamente.

2. O exercicio do dereito de admisión non pode supoñer, en ningún caso, discriminación por
razón de raza, identidade de xénero, orientación sexual, relixión, opinión, discapacidade ou calquera
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outra condición ou circunstancia persoal ou social, nin atentado aos dereitos fundamentais e ás li-
berdades públicas das persoas usuarias dos establecementos ou espazos abertos ao público, tanto
no relativo ás condicións de acceso e permanencia como ao uso dos servizos que se prestan neles.

Artigo 14. Servizo de control de acceso

1. Os establecementos abertos ao público, os espectáculos públicos e as actividades recreativas
que dispoñan de servizo de control de acceso deberán contar con persoal habilitado, de conformi-
dade co disposto na normativa reguladora da actividade de control de acceso a espectáculos pú-
blicos e actividades recreativas. Queda exceptuado desta habilitación o persoal cuxa función se
limite á constatación do pagamento efectivo da entrada.

1 bis. Regulamentariamente a Administración xeral da Comunidade Autónoma determinará os
establecementos abertos ao público, os espectáculos públicos e as actividades recreativas que
deban ter servizo de control de acceso con persoal habilitado.

2. O persoal de control de acceso, baixo a directa dependencia dos/as titulares ou dos/as orga-
nizadores/as, encargarase das funcións de admisión e control de permanencia do público nos es-
pectáculos públicos, nas actividades recreativas e nos establecementos abertos ao público. Asumirá
as funcións que ten establecidas na normativa autonómica aplicable e cantas outras deriven da
normativa específica sobre admisión e control de acceso, sen que en ningún caso poida desenvolver
as funcións do servizo de vixilancia e seguridade.

Artigo 15. Servizos de vixilancia e seguridade propios

Os/As organizadores/as de espectáculos públicos e actividades recreativas, así como, de ser o
caso, os/as titulares dos establecementos abertos ao público en que estes se desenvolvan, deberán
dispoñer de persoal encargado da vixilancia e seguridade, ao cal lle encomendará a boa orde no
desenvolvemento do espectáculo ou da actividade cando tal obriga veña establecida na lexislación
vixente de seguridade privada.

Artigo 16. Protección das persoas menores de idade

1. Con carácter xeral, o acceso das persoas menores de idade a establecementos abertos ao pú-
blico, espectáculos públicos e actividades recreativas, así como as condicións para poder participar
neles, están suxeitos ás limitacións e prohibicións previstas na normativa reguladora da protección
integral da infancia e adolescencia e demais lexislación aplicable por razón da materia e, en particu-
lar, ás reguladas na normativa vixente en materia de prevención do consumo de bebidas alcohólicas
en persoas menores de idade, e será aplicable o réxime sancionador establecido nesta normativa.

2. En todo caso, queda prohibido o acceso aos espectáculos taurinos en recintos pechados ás
persoas menores de 12 anos.

Artigo 17. Horarios

1. Mediante orde da persoa titular da consellaría competente na materia, e logo do informe da
Comisión de Espectáculos Públicos e Actividades Recreativas de Galicia, determinarase o horario
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xeral de apertura e peche dos establecementos abertos ao público e de inicio e finalización dos es-
pectáculos públicos e das actividades recreativas.

2. A orde que determine os horarios de apertura e peche dos establecementos abertos ao pú-
blico e de inicio e finalización dos espectáculos públicos ou das actividades recreativas poderá es-
tablecer os criterios, os supostos e as circunstancias que permitan aos concellos autorizar, de xeito
motivado, ampliacións ou reducións sobre o horario xeral.

Artigo 18. Entradas

1. As entradas que expidan para a venda os/as organizadores/as de espectáculos públicos e ac-
tividades recreativas deberán conter, como mínimo, a seguinte información:

a) O número de orde.

b) A identificación do/a organizador/a e do seu domicilio.

c) O espectáculo público ou a actividade recreativa.

d) O lugar, a data e a hora de celebración, os prezos das entradas e os lugares de venda.

e) A clase de localidade e o número, en sesións numeradas.

2. Os/As organizadores/as de espectáculos públicos e actividades recreativas deberán poñer á
disposición do público, directamente ou mediante venda comisionada, nos lugares de venda, que
deberán indicar na súa publicidade, a porcentaxe mínima das localidades que se indicase naquela.
Se non se indicou unha porcentaxe mínima, entenderase que esta é do 70 % das localidades.

3. Nos supostos de venda por abonos ou cando se trate de espectáculos públicos ou actividades
recreativas organizados por clubs ou asociacións, a porcentaxe a que se refire o número anterior
determinarase en relación coas entradas non incluídas en abonos ou coas non reservadas previa-
mente aos/ás socios/as ou asociados/as.

4. Prohíbese a revenda de entradas en papel ou en calquera medio ou soporte electrónico.

5. Para estes efectos, enténdese por revenda de entradas a venda das adquiridas coa finalidade
de obter beneficio económico. En todo caso, entenderase que existe esta finalidade cando o prezo
de revenda sexa superior ao de adquisición. Non se entenderá como revenda a venda comisionada,
efectuada logo da cesión acreditada por parte do/a organizador/a do espectáculo público ou da
actividade recreativa e que sexa efectuada polo/a cesionario/a polo prezo e nos lugares indicados
na publicidade. 

Artigo 19. Información ao público no caso de establecementos públicos

Nos establecementos abertos ao público deberase dispoñer nun lugar visible ao público e per-
fectamente lexible, nos dous idiomas oficiais de Galicia, a seguinte información:
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a) O número de teléfono, número de fax, enderezo postal ou correo electrónico para efectos de
reclamacións ou peticións de información.

b) O horario de apertura e peche.

c) A copia da licenza municipal de apertura, no caso de que esta sexa exixible.

d) A capacidade máxima.

e) A existencia de follas de reclamación.

f) As limitacións de entrada e prohibición de consumo de alcohol e tabaco a persoas menores
de idade, de conformidade coa lexislación vixente.

g) As condicións de admisión determinadas de acordo co previsto no artigo 13, no caso de existiren.

h) As normas particulares ou instrucións elaboradas polo titular do establecemento para o nor-
mal desenvolvemento do espectáculo ou da actividade.

Artigo 20. Publicidade

1. A publicidade da celebración de espectáculos públicos ou actividades recreativas terase que
axustar aos principios de veracidade, transparencia e suficiencia. En ningún caso poderá conter in-
formacións que induzan ao equívoco ou poidan distorsionar a capacidade electiva dos/as especta-
dores/as.

2. A publicidade de espectáculos públicos ou actividades recreativas deberá recoller, polo menos,
os seguintes contidos:

a) A clase de espectáculo ou actividade.

b) A data, o horario e o lugar das actuacións, os prezos das entradas e os lugares de venda, así
como, de ser o caso, as condicións de admisión, as normas particulares ou as instrucións para o
normal desenvolvemento do espectáculo ou da actividade.

c) A denominación, o domicilio, o teléfono e o correo electrónico do organizador ou organizadora.

3. Prohíbese calquera forma de promoción ou publicidade que incite á violencia, ao racismo, ao
machismo, ao negacionismo, á discriminación por razón de identidade de xénero ou opción sexual,
ao consumo irresponsable de alcohol ou que atente contra o benestar animal ou faga apoloxía de
actividades contrarias aos dereitos fundamentais e ás liberdades públicas recoñecidos pola Cons-
titución e por tratados internacionais ratificados polo Estado español.

4. As empresas de publicidade ou de artes gráficas que interveñan na confección de publicidade
deberán xustificar ante a Administración, cando sexan requiridas para iso, os datos identificativos
das empresas contratantes da publicidade.
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5. A publicidade dos espectáculos públicos e actividades recreativas deberá respectar os princi-
pios e as normas contidos na normativa vixente en materia de drogodependencia, trastornos adic-
tivos e consumo de substancias estupefacientes. 

6. A Administración xeral da Comunidade Autónoma promoverá o uso da lingua galega e o res-
pecto pola normativa en materia de  toponimia na publicidade dos espectáculos públicos e das ac-
tividades recreativas.

CAPÍTULO II
Dereitos e obrigas do público, artistas, intérpretes ou executantes e dos/as organizadores/as

Artigo 21. Dereitos e obrigas do público 

1. Ademais dos que teña recoñecidos na correspondente normativa, especialmente en materia
de defensa das persoas consumidoras e usuarias, o público terá os seguintes dereitos:

a) A que o espectáculo ou a actividade recreativa se desenvolva, se ofreza e se reciba nas con-
dicións e na forma en que sexa anunciado pola empresa, agás por causa lexítima acreditada ou
por razóns de forza maior ou de caso fortuíto debidamente xustificadas.

b) A que se lle facilite a utilización das follas de reclamacións, de acordo cos requisitos e coas
condicións exixibles na normativa aplicable en razón da materia de que se trate.

c) A recibir un trato respectuoso e non discriminatorio nin sexista.

d) A ser admitido no establecemento ou espazo aberto ao público nas mesmas condicións ob-
xectivas que calquera outra persoa usuaria, sempre que a capacidade do local o permita e non con-
corra ningunha causa de exclusión por razóns de seguridade ou alteración da orde pública.

e) A que a empresa respecte os termos contractuais derivados da adquisición das correspon-
dentes localidades.

f) A que a publicidade dos espectáculos públicos e actividades recreativas se axuste aos princi-
pios de veracidade, transparencia e suficiencia e non conteña informacións que poidan inducir ao
equívoco ou poidan distorsionar a capacidade electiva dos/as espectadores/as.

2. O público terá as seguintes obrigas:

a) Ocupar as súas localidades e permanecer nas zonas que sinale en cada caso a empresa para
o público, sen invadir os espazos destinados a outros fins, agás que estea previsto no desenvolve-
mento do espectáculo ou que sexa inherente á natureza da actividade.

b) Cumprir os requisitos e as condicións de seguridade que establezan os/as titulares ou os/as
organizadores/as para que o espectáculo ou a actividade se desenvolva con normalidade e seguir
as instrucións do persoal técnico e do persoal de vixilancia e de seguridade, tanto no interior como
na entrada e saída do establecemento ou espazo aberto ao público.
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c) Non levar armas ou obxectos que se poidan usar como tales, así como non exhibir símbolos,
roupa ou obxectos que inciten á violencia, poidan ser constitutivos dalgún dos delitos de apoloxía
establecidos polo Código penal ou que inciten a realizar actividades contrarias aos dereitos funda-
mentais e ás liberdades públicas recoñecidos pola Constitución, especialmente cando inciten ao
racismo, ao sexismo e á discriminación por razón de identidade de xénero ou opción sexual.

d) Respectar os/as artistas, intérpretes ou executantes e demais persoal técnico ao servizo dos
establecementos ou espazos abertos ao público, dos espectáculos públicos ou das actividades re-
creativas.

e) Cumprir as normas reguladoras da subministración e consumo de tabaco e bebidas alcohó-
licas e as normas que establecen a idade mínima para poder acceder aos establecementos ou es-
pazos abertos ao público.

f) Cumprir os requisitos e as normas de acceso e de admisión establecidos con carácter xeral
polos/as titulares dos establecementos ou espazos abertos ao público ou polos/as organizadores/as
de espectáculos públicos e actividades recreativas. Os ditos criterios de admisión deben estar co-
locados nun lugar visible e perfectamente lexible para o público.

g) Respectar o horario de apertura e peche dos establecementos abertos ao público e os hora-
rios de inicio e de finalización dos espectáculos públicos e das actividades recreativas.

h) Evitar accións que poidan xerar situacións de perigo ou incomodidade para o público ou para
o persoal técnico ao servizo do establecemento ou espazo aberto ao público ou que poidan impedir
ou dificultar o desenvolvemento do espectáculo ou actividade.

i) Adoptar unha conduta, á entrada e á saída do establecemento aberto ao público, que garanta
a convivencia entre a cidadanía, non perturbe o descanso dos/as veciños/as e non dane o mobiliario
urbano do contorno onde se leve a cabo o espectáculo ou a actividade.

Artigo 22. Dereitos e obrigas dos/as artistas, intérpretes ou executantes

1. Os/As artistas, intérpretes ou executantes terán, entre outros, os seguintes dereitos:

a) Ser tratados/as con respecto polos/as titulares, organizadores/as e polo público asistente.

b) Recibir a protección necesaria para executar o espectáculo público ou a actividade recreativa,
así como para acceder ao establecemento ou espazo aberto ao público e para abandonalo.

c) Actuar, agás por causa lexítima acreditada ou por razóns de forza maior ou de caso fortuíto
debidamente xustificadas. Considérase causa lexítima, entre outras, a carencia ou insuficiencia das
medidas de seguridade e de hixiene requiridas, cuxo estado poden comprobar os/as artistas antes
do comezo do espectáculo ou da actividade. Para acreditar estas carencias ou deficiencias deben
estar certificadas por un informe dun técnico ou dunha técnica competentes na materia.

2. Os/As artistas, intérpretes ou executantes terán as seguintes obrigas:
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a) Gardar o debido respecto ao público.

b) Actuar, agás por causa lexítima acreditada ou por razóns de forza maior ou de caso fortuíto
debidamente xustificadas. Considérase causa lexítima a establecida no número 1.c).

c) Evitar calquera tipo de comportamento que poida poñer en perigo a seguridade do público
asistente ou a indemnidade dos bens.

3. A intervención de artistas, intérpretes ou executantes menores de idade estará sometida ás
condicións e aos permisos que estableza a lexislación laboral e de protección da persoa menor.

4. A intervención de artistas, intérpretes ou executantes con dereito a retribución, en canto tra-
balladores/as por conta do/a organizador/a do espectáculo público ou da actividade recreativa ou
do/a titular do establecemento ou espazo aberto ao público, estará sometida ás condicións e aos
permisos que estableza a lexislación laboral e da Seguridade Social.

Artigo 23. Dereitos e obrigas dos/as titulares e dos/as organizadores/as

1. Os/As titulares de establecementos ou espazos abertos ao público e os/as organizadores/as
de espectáculos públicos ou actividades recreativas terán, entre outros, os seguintes dereitos:

a) Que o espectáculo público ou a actividade recreativa se desenvolva de conformidade co dis-
posto na correspondente autorización autonómica, declaración responsable ou licenza, agás que
exista causa lexítima acreditada ou concorran razóns de forza maior ou de caso fortuíto debida-
mente xustificadas que o impidan.

b) Fixar os prezos que consideren pertinentes.

c) Adoptar as medidas que consideren pertinentes para garantir o funcionamento do estable-
cemento aberto ao público, do espectáculo ou da actividade en condicións de seguridade e cali-
dade.

d) Recibir o apoio das forzas e corpos de seguridade para garantir a orde no exterior do esta-
blecemento ou espazo aberto ao público, no caso de que se produzan incidentes que poidan poñer
en perigo a seguridade das persoas, e tamén no interior do establecemento ou espazo.

2. Os/As titulares de establecementos ou espazos abertos ao público e os/as organizadores/as
de espectáculos públicos ou actividades recreativas terán as seguintes obrigas:

a) Levar a cabo o espectáculo público ou a actividade recreativa de acordo co anunciado e nas
condicións ofrecidas ao público, agás por causa lexítima acreditada ou por razóns de forza maior
ou de caso fortuíto debidamente xustificadas.

b) No suposto de que se produzan variacións da orde, da data ou do contido do espectáculo ou
da actividade, deberase informar delas coa antelación suficiente nos lugares onde habitualmente
se fixa a propaganda ou nos espazos de venda de localidades.
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c) Devolverlle ao público o importe aboado no caso de que o espectáculo ou a actividade se sus-
penda ou se modifique de forma esencial e atender as reclamacións que por este motivo sexan
procedentes, de acordo coa lexislación aplicable, agás nos supostos en que se lle anunciase ao pú-
blico, de forma expresa e clara, que os/as organizadores/as ou titulares reservan para si o dereito
de modificar a programación e as condicións en que se efectuará a dita modificación ou nos su-
postos en que a suspensión ou a modificación se produza unha vez empezado o espectáculo ou
actividade e sexan debidas a causas fortuítas ou de forza maior, alleas ás persoas titulares ou or-
ganizadores/as do espectáculo ou actividade.

d) Realizar os controis técnicos obrigatorios de acordo coa normativa vixente e adoptar as medidas
de seguridade, hixiene e salubridade establecidas con carácter xeral, ou especificadas na declaración
responsable, na licenza municipal ou na autorización autonómica cando sexa exixible, mantendo en
todo momento os establecementos abertos ao público en axeitado estado de funcionamento.

e) Permitir a entrada ao público, agás nos casos establecidos por lei ou por regulamento, en
particular os derivados do lexítimo exercicio do dereito de admisión.

f) Respectar a capacidade máxima e absterse de vender entradas e abonos nun número que a
exceda.

g) Non cobrar polas entradas un prezo superior ao que se anunciou na correspondente publici-
dade e comunicar ou denunciar a súa revenda.

h) Cumprir os horarios de apertura e peche dos establecementos abertos ao público e os de ini-
cio e finalización dos espectáculos públicos e das actividades recreativas.

i) Establecer os servizos de vixilancia e seguridade, cando estes sexan obrigatorios conforme o
disposto na lexislación vixente de seguridade privada, e cumprir o disposto nesta lei e na normativa
autonómica en materia de servizos de control de acceso, no caso de dispoñer de tales servizos.

j) Informar o persoal de control de acceso e o de servizos de vixilancia e seguridade sobre as
funcións e as obrigas que lles atribúe a normativa específica.

k) Velar pola adecuada conservación dos espazos que se poidan ver afectados polos espectácu-
los públicos ou polas actividades recreativas e cumprir a normativa en materia de protección do
medio ambiente.

l) Comunicar ás administracións competentes as modificacións non substanciais nos termos e
coas consecuencias sancionadoras previstas na Lei 9/2013, do 19 de decembro, do emprendemento
e da competitividade económica de Galicia.

m) Facilitar o acceso ás forzas e aos corpos de seguridade, aos servizos de protección civil, aos
servizos de sanidade, aos/ás axentes da autoridade e ao persoal funcionario, así como ás entidades
de certificación de conformidade municipal que desenvolvan actuacións de certificación, verifica-
ción, inspección e control nos termos establecidos na Lei 9/2013, do 19 de decembro, do empren-
demento e da competitividade económica de Galicia.
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n) Permitir e facilitar as inspeccións que acorden as autoridades e realizar as inspeccións perió-
dicas que sexan obrigatorias de acordo coa normativa vixente.

ñ) Ter á disposición dos axentes da autoridade e dos servizos de inspección, nos establecemen-
tos abertos ao público, toda a documentación que se estableza regulamentariamente.

o) Cumprir a normativa vixente sobre accesibilidade e supresión de barreiras arquitectónicas,
sobre seguridade e prevención de riscos laborais e sobre propiedade intelectual e demais normativa
que sexa aplicable.

p) Colocar nun lugar visible e perfectamente lexible a información ao público regulada no artigo 19. 

q) Responder dos danos e perdas que se poidan producir como consecuencia das características
do establecemento aberto ao público ou da organización e desenvolvemento do espectáculo ou
da actividade, así como constituír as garantías e concertar e manter vixentes os correspondentes
contratos de seguro exixidos por esta lei. 

3. Cando o/a organizador/a do espectáculo público ou da actividade recreativa sexa distinto/a
do/a titular do establecemento público ou da instalación en que se desenvolve, responderán ambos
solidariamente do cumprimento das obrigas establecidas no número 2 que lles correspondan con-
xuntamente atendendo as circunstancias concretas en que teña lugar o espectáculo ou a actividade,
sen prexuízo do establecido no inciso final do artigo 28.3 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime
xurídico do sector público.

TÍTULO IV
Vixilancia e inspección dos establecementos abertos ao público, dos espectáculos públicos

e das actividades recreativas. Réxime sancionador

CAPÍTULO I
Disposicións xerais 

Artigo 24. Administracións competentes

A Administración xeral da Comunidade Autónoma e os concellos, no ámbito das súas respectivas
competencias, velarán polo cumprimento da lexislación reguladora dos espectáculos públicos e
das actividades recreativas e, para tal efecto, dispoñerán das facultades seguintes:

a) Inspección dos establecementos abertos ao público.

b) Control da celebración de espectáculos públicos e actividades recreativas.

c) Prohibición, suspensión, clausura e adopción das medidas provisionais previas á incoación
do expediente sancionador que se consideren necesarias.

d) Adopción das oportunas medidas cautelares e sanción das infraccións tipificadas nesta lei.
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CAPÍTULO II
Vixilancia e inspección

Artigo 25. Facultades inspectoras

1. Os/As titulares e os/as organizadores/as deberán permitir e facilitar as inspeccións que acorde
a autoridade competente. O persoal de inspección poderá acceder a calquera lugar, instalación ou
dependencia, de titularidade pública ou privada, co límite constitucional de entrada no domicilio e
restantes lugares cuxo acceso requira o consentimento da persoa titular.

2. Poderán realizar inspeccións os membros dos corpos e forzas de seguridade e o persoal
funcionario dos órganos e das unidades administrativas con competencia en materia de es-
pectáculos públicos e actividades recreativas, sen prexuízo das que poida realizar o persoal
funcionario doutros órganos e unidades administrativas no exercicio das súas competencias.
Nos termos e coas consecuencias que establece a Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procede-
mento administrativo común das administracións públicas, o dito persoal funcionario, no exer-
cicio das súas funcións, terá a condición de autoridade. Na inspección tamén poderán
colaborar as entidades de certificación de conformidade municipal nos termos establecidos
na Lei 9/2013, do 19 de decembro, do emprendemento e da competitividade económica de
Galicia.

3. O persoal encargado de tarefas de inspección procurará non alterar o normal funcionamento
do establecemento aberto ao público nin dificultar o desenvolvemento do espectáculo público ou
da actividade recreativa.

4. As administracións públicas, no exercicio da potestade inspectora, están facultadas para
solicitar a información ou os datos necesarios para confeccionar estatísticas ou memorias para
utilizalas no deseño de programas de intervención nos sectores obxecto de regulación nesta
lei.

Artigo 26. Actas

1. As actuacións realizadas no exercicio da facultade inspectora deberanse reflectir nunha acta
en que as persoas interesadas poderán facer constar a súa desconformidade e as súas observa-
cións. A acta deberá ser notificada ás persoas interesadas e ao órgano administrativo competente
para acordar a inspección.

2.  No caso de que as persoas interesadas neguen os feitos, será necesaria a ratificación do per-
soal funcionario actuante respecto dos feitos referidos na acta, durante a tramitación do corres-
pondente procedemento sancionador.

3. Cando a actuación inspectora derive da presentación dunha denuncia que vaia acompañada
dunha solicitude de iniciación, deberáselle notificar á persoa denunciante a iniciación ou non do
procedemento sancionador, todo isto sen prexuízo dos dereitos que lle correspondan, se é o caso,
como interesada.
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CAPÍTULO III
Medidas provisionais previas

Artigo 27. Medidas provisionais previas á apertura do expediente sancionador

1. Os órganos competentes da Administración autonómica ou dos concellos, previamente á
apertura do expediente sancionador que corresponda, poderán adoptar, por razóns de urxencia
inaprazable e para a protección provisional dos intereses implicados, medidas provisionais previas
nos supostos seguintes:

a) A celebración de espectáculos públicos ou actividades recreativas prohibidos por esta lei. No
caso de que estes espectáculos ou actividades poidan ser constitutivos de delito, o órgano que
acorde a medida provisional deberá comunicalo ao Ministerio Fiscal ou á autoridade xudicial com-
petente dentro das corenta e oito horas seguintes.

b) Cando exista risco grave ou perigo inminente para a seguridade das persoas, dos animais ou
dos bens ou cando se incumpran gravemente as condicións sanitarias, de salubridade e de hixiene.

c) A apertura ou funcionamento dun establecemento aberto ao público sen contar coa licenza
municipal ou declaración responsable cando sexa exixible.

d) Cando se celebren espectáculos públicos e actividades recreativas en establecementos ou es-
pazos abertos ao público sen contar con licenza municipal ou con autorización autonómica ou de-
claración responsable cando sexa exixible.

e) O incumprimento da prohibición de admitir persoas menores nos establecementos abertos ao
público, nos espectáculos públicos ou nas actividades recreativas en que teñan prohibida a entrada.

f) A revenda de localidades.

g) Cando se careza do seguro exixido de acordo co disposto nesta lei.

h) Cando no desenvolvemento dos espectáculos públicos ou das actividades recreativas se pro-
duzan alteracións da orde pública con perigo para as persoas e os bens.

i) Cando se incumpran os horarios establecidos de acordo co previsto no artigo 17.

2. No caso de se dar algún dos supostos previstos no número anterior, os órganos competentes
poderán adoptar algunha ou algunhas das seguintes medidas:

a) A suspensión do espectáculo público ou da actividade recreativa.

b) O desaloxo, a clausura e o precinto do establecemento aberto ao público.

c) O depósito, a retención ou a inmobilización dos bens, efectos ou animais relacionados co es-
pectáculo ou coa actividade.
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No suposto previsto na alínea f) do número 1, poderase adoptar a medida de intervención e de-
pósito das entradas e dos ingresos procedentes da revenda.

3. As medidas adoptaranse mediante resolución motivada, respectando sempre o principio de
proporcionalidade e logo da audiencia ás persoas interesadas. O trámite de audiencia poderase
omitir en casos de extraordinaria urxencia debidamente xustificados na resolución.

4. As medidas provisionais adoptadas deberán ser confirmadas, modificadas ou levantadas no
acordo de iniciación do procedemento sancionador, que se deberá efectuar dentro dos quince días
seguintes ao da súa adopción, o cal poderá ser obxecto do recurso que proceda.

En todo caso, as ditas medidas quedarán sen efecto se non se inicia o procedemento no
dito prazo ou cando o acordo de iniciación non conteña un pronunciamento expreso sobre
elas.

Artigo 28. Órganos competentes

1. A Administración competente para adoptar as medidas previstas anteriormente será a mesma
que ten atribuída a competencia para recibir a declaración responsable ou para outorgar a licenza
ou autorización. Nos supostos previstos no artigo 41 bis da Lei 9/2013, do 19 de decembro, do em-
prendemento e da competitividade económica de Galicia, a Administración competente será o res-
pectivo concello, sen prexuízo do disposto no número 2.

O órgano competente da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia para adop-
tar as ditas medidas será o órgano que teña atribuída a competencia para incoar o correspondente
procedemento sancionador ou o órgano instrutor.

2. Tendo en conta a afectación ás competencias autonómicas, a Administración autonómica po-
derá adoptar as medidas provisionais previas en supostos de competencia dos concellos, de acordo
co previsto no número 1, á custa e en substitución destes, no caso de inhibición da entidade local,
logo do requirimento a esta que non sexa atendido no prazo indicado para o efecto, que en ningún
caso poderá ser inferior a un mes. A non atención do requirimento pola entidade local exixirá a
alegación dunha causa xustificada e debidamente motivada.

Tamén poderá adoptar as citadas medidas por razóns de urxencia inaprazable e extraordinaria
que así o xustifiquen, e, neste caso, as medidas deberán ser postas en coñecemento inmediato do
concello respectivo.

O órgano competente da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia para adoptar
as medidas provisionais previas, nos supostos previstos neste número, será o que teña atribuída a
competencia para a incoación ou para a instrución de expedientes sancionadores de competencia
autonómica.

3. O disposto nos números 1 e 2 deste artigo enténdese sen prexuízo das medidas que poidan
ser adoptadas pola Administración xeral do Estado no exercicio das súas competencias.
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Artigo 29. Medidas de adopción directa polos axentes das forzas e corpos de seguridade

1. En casos de espectáculos públicos e actividades recreativas que comporten un risco grave ou
perigo inminente para as persoas e os bens ou a convivencia entre a cidadanía, os axentes dos cor-
pos e forzas de seguridade poderán adoptar de forma directa, logo do requirimento ás persoas
responsables da celebración daqueles e no caso de que este non sexa atendido, as seguintes me-
didas:

a) A suspensión inmediata do espectáculo ou da actividade e o desaloxo e o precinto dos esta-
blecementos abertos ao público e o depósito, a retención ou a inmobilización dos bens, efectos ou
animais relacionados co espectáculo ou coa actividade.

b) Aqueloutras medidas que se consideren necesarias atendendo as circunstancias concorrentes
en cada caso para garantir a seguridade das persoas e dos bens e a convivencia entre a cidadanía,
e que garden a debida proporción atendendo os bens e os dereitos obxecto de protección.

2. No caso en que os axentes adopten as medidas indicadas no número anterior, deberán pro-
ceder á súa comunicación inmediata ao órgano competente de acordo co artigo 28 para adoptar
as medidas provisionais previas pertinentes, que deberá confirmalas, modificalas ou levantalas no
prazo de corenta e oito horas desde a indicada comunicación. O incumprimento do dito prazo com-
porta automaticamente o levantamento das medidas inmediatas adoptadas.

3. Se o órgano indicado no número anterior ratifica as medidas adoptadas, o réxime de confir-
mación, modificación ou levantamento posterior rexerase polo que dispón o artigo 27.4.

4. O disposto nos números anteriores enténdese sen prexuízo das medidas que poida adoptar
a Administración xeral do Estado no exercicio das súas competencias.

CAPÍTULO IV
Réxime sancionador

Sección 1ª. Infraccións e sancións

Artigo 30. Principios xerais

No ámbito desta lei, o exercicio da potestade sancionadora rexerase polo disposto na Lei
39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas,
e na Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público, e polo previsto nesta lei e
na demais normativa aplicable por razón da materia.

Artigo 31. Infraccións

1. Constitúen infraccións ao previsto nesta lei as accións ou as omisións tipificadas neste capí-
tulo, sen prexuízo do réxime sancionador previsto na Lei 9/2013, do 19 de decembro, do empren-
demento e da competitividade económica de Galicia, e das responsabilidades civís, penais ou
doutra orde que poidan derivar delas.

X lexislatura. Número 225. 12 de decembro de 2017 BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

67420



2. As infraccións administrativas reguladas nesta lei clasifícanse en moi graves, graves e leves.

Artigo 32. Infraccións moi graves

Considéranse infraccións moi graves as seguintes:

a) Superar a capacidade máxima cando comporte un risco grave para a seguridade de persoas
ou bens.

b) Non permitir o acceso ao establecemento aberto ao público aos/ás axentes da autoridade
ou ao persoal inspector que estea no exercicio do seu cargo.

c) Celebrar espectáculos públicos ou actividades recreativas expresamente prohibidos nesta lei
ou incumprindo as resolucións polas cales se prohibe a súa celebración.

d) Incumprir a obriga de ter subscrito e en vigor o contrato de seguro de acordo co disposto
nesta lei.

e) A comisión dunha infracción grave cando, no prazo dun ano, o mesmo suxeito for sancionado
pola comisión de dúas ou máis infraccións graves e a resolución ou resolucións sancionadoras
foren firmes na vía administrativa.

Artigo 33. Infraccións graves

Considéranse infraccións graves as seguintes:

a) Superar a capacidade máxima cando non comporte un risco grave para a seguridade de per-
soas ou bens.

b) Exercer o dereito de admisión en contra do disposto no artigo 13.2.

c) Admitir o acceso a espectáculos taurinos en recintos pechados ás persoas menores de doce anos.

d) Incumprir os horarios establecidos de acordo co previsto no artigo 17. 

e) A suspensión ou modificación esencial do contido dos espectáculos públicos ou actividades
recreativas sen causa xustificada.

f) A publicidade e promoción dos espectáculos públicos e das actividades recreativas que con-
traveñan o disposto nesta lei.

g) Incumprir as disposicións recollidas no artigo 15 referentes á obriga de dispoñer de servizos
de vixilancia e seguridade propios cando sexan obrigatorios.

h) O incumprimento por parte da persoa titular do establecemento aberto ao público ou por
parte do/a organizador/a do espectáculo público ou da actividade recreativa da obriga de contar
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con persoal habilitado encargado do control de acceso no caso de dispoñer de servizo de control
de acceso.

i) A negativa a actuar por parte do/a artista, intérprete ou executante sen causa xustificada.

j) Os comportamentos que poidan producir alteracións da orde ou crear situacións de perigo
para o público asistente, participantes, persoas organizadoras e traballadoras, artistas, forzas e cor-
pos de seguridade, terceiros afectados e bens, así como a súa permisividade.

k) A perturbación grave do normal desenvolvemento do espectáculo público ou da actividade
recreativa.

l) Non colaborar no exercicio das funcións de inspección sempre que non constitúa infracción
moi grave.

m) A comisión dunha infracción leve cando, no prazo dun ano, o mesmo suxeito for sancionado
pola comisión de dúas ou máis infraccións leves e a resolución ou resolucións sancionadoras foren
firmes na vía administrativa.

n) Incumprir o disposto nesta lei sobre a venda de entradas ou practicar a súa revenda.

Artigo 34. Infraccións leves

Considéranse como infraccións leves as seguintes:

a) Incumprir a obriga de información ao público nos termos establecidos no artigo 19.

b) Calquera outra acción ou omisión que constitúa incumprimento das obrigas establecidas
nesta lei ou vulneración das prohibicións previstas nela cando non proceda a súa cualificación como
infracción moi grave ou grave.

Artigo 35. Responsabilidade

1. Poderán ser sancionadas por feitos constitutivos de infracción administrativa de acordo con
esta lei as persoas físicas e xurídicas que resulten responsables deles.

2. Para estes efectos, os/as titulares dos establecementos abertos ao público e os/as organiza-
dores/as de espectáculos públicos e actividades recreativas serán responsables solidarios/as das
infraccións administrativas reguladas nesta lei que sexan cometidas polos/polas que interveñan
no espectáculo ou actividade cando incumpran o deber de previr a infracción.

3. Cando exista unha pluralidade de responsables a título individual e non sexa posible deter-
minar o grao de participación de cada un/unha na comisión da infracción, responderán todos/as
eles/as de forma solidaria.
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Artigo 36. Sancións

1. As infraccións leves serán sancionadas con multa de ata 300 euros.

2. Pola comisión de infraccións graves poderanse impoñer as seguintes sancións:

a) Multa de 301 a 30.000 euros.

b) Suspensión ou prohibición da actividade por un período máximo dun ano.

c) Clausura do establecemento aberto ao público por un período máximo dun ano.

d) Inhabilitación para a organización ou promoción de espectáculos públicos e actividades re-
creativas por un período máximo dun ano.

e) Incautación dos instrumentos, efectos ou animais utilizados para a comisión das infraccións.
Os gastos de almacenamento, transporte, distribución, destrución ou calquera outro derivado da
incautación serán por conta de quen cometa a infracción.

As sancións indicadas poderanse impoñer de maneira acumulativa agás que resulten incompa-
tibles. 

3. Pola comisión de infraccións moi graves poderanse impoñer as seguintes sancións:

a) Multa de 30.001 ata 600.000 euros.

b) Clausura do establecemento aberto ao público por un período máximo de tres anos.

c) Suspensión ou prohibición da actividade ata tres anos.

d) Inhabilitación para a organización ou promoción de espectáculos públicos e actividades re-
creativas ata tres anos.

e) Incautación dos instrumentos, efectos ou animais utilizados para a comisión das infraccións.
Os gastos de almacenamento, transporte, distribución, destrución ou calquera outro derivado da
incautación serán por conta de quen cometa a infracción.

f) Peche definitivo do establecemento aberto ao público, que comportará para o/a infractor/a
a revogación da licenza, a declaración de ineficacia da comunicación previa ou declaración res-
ponsable ou a revogación da autorización autonómica, así como a prohibición de presentar de-
claración responsable ou de obter licenza municipal ou autorización autonómica no territorio
da Comunidade Autónoma de Galicia para igual actividade durante un tempo máximo de dez
anos.

As sancións indicadas poderanse impoñer de maneira acumulativa, agás que resulten incom-
patibles. 
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Artigo 37. Graduación

1. As sancións deberán gardar proporcionalidade coa gravidade dos feitos constitutivos da in-
fracción e graduaranse atendendo os seguintes criterios:

a) O grao de culpabilidade ou a existencia de intencionalidade.

b) A continuidade ou a persistencia na conduta infractora.

c) A natureza dos prexuízos causados.

d) A reincidencia por comisión, no termo dun ano, de máis dunha infracción da mesma natureza
cando así for declarado por resolución firme en vía administrativa.

e) A reiteración.

f) A situación de predominio de quen cometa a infracción no mercado.

g) A conduta observada por quen cometa a infracción respecto do cumprimento das disposicións
legais.

h) A transcendencia social da infracción.

2. Para os efectos desta lei, entenderase como reiteración a comisión de máis dunha infracción
de distinta natureza no termo dun ano desde a comisión da primeira, cando así for declarado por
resolución que poña fin á vía administrativa.

A toma en consideración da reiteración e da reincidencia só será posible se estas circunstancias
non se teñen en conta para determinar a infracción sancionable.

3. Para a aplicación dos criterios de graduación das sancións, respectando os límites establecidos
no artigo anterior, o órgano competente para sancionar deberá ponderar que a comisión da in-
fracción non resulte máis beneficiosa para quen cometa a infracción que o cumprimento das nor-
mas infrinxidas, sen que en ningún caso a comisión da infracción resulte máis beneficiosa para o
infractor. Cando, como consecuencia da comisión da infracción, a persoa infractora obteña un be-
neficio cuantificable, poderase superar o límite superior das multas previstas no artigo anterior ata
acadar a contía do beneficio obtido.

4. A imposición acumulativa de sancións nos termos previstos no artigo anterior acordarase, en
todo caso, naqueles supostos que impliquen alteración grave da seguridade.

Artigo 38. Prescrición

1. As infraccións tipificadas como leves nesta lei prescribirán no prazo de seis meses; as ti-
pificadas como graves, no de dous anos; e as tipificadas como moi graves, no prazo de tres
anos.
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2. O prazo de prescrición das infraccións comezarase a contar desde o día en que a infracción
se cometese. No caso de infraccións continuadas ou permanentes, o prazo comezará a correr desde
que finalizou a conduta infractora.

Interromperá a prescrición a iniciación, co coñecemento da persoa interesada, do procedemento
sancionador, e o prazo de prescrición reiniciarase se o expediente sancionador está paralizado du-
rante máis dun mes por causa non imputable ao/á presunto/a responsable.

3. Prescribirán ao ano as sancións impostas por infraccións leves a esta lei; aos dous anos, as
impostas por infraccións graves; e aos tres anos, as impostas por infraccións moi graves.

4. O prazo de prescrición das sancións comezarase a contar desde o día seguinte a aquel en
que sexa executable a resolución pola que se impón a sanción ou transcorrese o prazo para
impugnala. No caso de desestimación presunta do recurso de alzada interposto contra a reso-
lución pola cal se impón a sanción, o prazo de prescrición da sanción comezará a contar desde
o día seguinte a aquel en que remate o prazo legalmente previsto para a resolución do dito re-
curso.

Interromperá a prescrición a iniciación, co coñecemento da persoa interesada, do procedemento
de execución, e volverá transcorrer o prazo se aquel está paralizado durante máis dun mes por
causa non imputable ao/á infractor/a.

Sección 2ª. Competencia e procedemento 

Artigo 39. Competencia para sancionar

1. Correspóndelle á Administración autonómica a competencia para incoar, instruír e resolver
os expedientes sancionadores por infraccións relacionadas cos espectáculos públicos e coas acti-
vidades recreativas previstos nas alíneas a) e b) do artigo 4.

2. Son órganos competentes para impoñer a sanción:

a) A persoa titular da xefatura territorial correspondente da consellaría competente en ma-
teria de espectáculos públicos e actividades recreativas, cando se trate de infraccións leves e
graves.

b) A persoa titular da dirección xeral competente en materia de espectáculos públicos e activi-
dades recreativas, cando se trate de infraccións moi graves e se propoña unha sanción consistente
en multa por un importe máximo de 300.500 euros, así como calquera outra sanción das previstas
para infraccións moi graves, excepto a consistente no peche definitivo do establecemento aberto
ao público.

c) A persoa titular da consellaría competente en materia de espectáculos públicos e actividades
recreativas, cando se trate de infraccións moi graves e se propoña unha sanción consistente en
multa por un importe mínimo de 300.501 euros, así como cando se propoña o peche definitivo do
establecemento aberto ao público.

X lexislatura. Número 225. 12 de decembro de 2017 BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

67425



3. Correspóndelles aos concellos a competencia para incoar, instruír e resolver os expedientes
sancionadores polas infraccións tipificadas nesta lei, agás as relacionadas cos espectáculos públicos
e coas actividades recreativas previstos nas alíneas a) e b) do artigo 4.

4. Sen prexuízo do establecido no número anterior, os órganos competentes da Administración
autonómica, de acordo coas regras competenciais previstas para os expedientes sancionadores de
competencia autonómica, asumirán a incoación, instrución e resolución dos procedementos san-
cionadores previstos no número 3, no suposto da falta de actuacións dos concellos ante as denun-
cias presentadas pola cidadanía ou derivadas das actuacións de inspección, e unha vez instados a
actuar polos órganos competentes da Comunidade Autónoma e transcorrido o prazo concedido,
que en ningún caso poderá ser inferior a un mes, desde a recepción do requirimento sen que se
produza a notificación ao órgano competente da Administración da Comunidade Autónoma da in-
coación do procedemento sancionador.

Artigo 40. Procedemento

1. As infraccións tipificadas nesta lei serán obxecto das sancións administrativas corresponden-
tes, logo da instrución do oportuno procedemento consonte os principios establecidos na Lei
40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público, e a regulación procedemental con-
tida na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións
públicas, e de acordo coas especificidades que regulamentariamente se establezan, respectando,
en todo caso, a normativa básica estatal.

2. O prazo máximo en que se deberá ditar e notificar a resolución do procedemento sancionador
no suposto de tramitación ordinaria será dun ano desde a súa incoación. Unha vez vencido este
prazo sen que se ditase e notificase resolución expresa, producirase a caducidade do procede-
mento, de acordo co establecido na Lei 39/2015, do 1 de outubro.

Artigo 41. Medidas preventivas durante o procedemento sancionador

1. Unha vez incoado o procedemento sancionador, o órgano administrativo competente para
resolvelo poderá adoptar en calquera momento, mediante resolución motivada e logo da audiencia
ás persoas interesadas, as medidas preventivas que xulgue oportunas para asegurar a eficacia da
resolución que se poida ditar, de existiren elementos de xuízo suficientes para iso, de acordo cos
principios de proporcionalidade, efectividade e menor onerosidade. O trámite da audiencia previa
poderase omitir no caso de urxencia, que deberá estar debidamente motivada na resolución que
determine a adopción das medidas preventivas. Nestes casos, efectuarase un trámite de audiencia
con posterioridade á adopción da medida.

2. As medidas preventivas deberán ser proporcionadas á natureza e á gravidade das infraccións
cometidas, e poderán consistir nalgunha das previstas no artigo 27, ou en calquera outra que ase-
gure a eficacia da resolución que se poida ditar. Non se poderán adoptar medidas preventivas que
poidan causar prexuízo de difícil ou imposible reparación ás persoas interesadas ou que impliquen
violación de dereitos amparados polas leis.
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3. As medidas preventivas poderán ser alzadas ou modificadas durante a tramitación do proce-
demento, de conformidade co disposto na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento admi-
nistrativo común das administracións públicas. En todo caso, extinguiranse coa eficacia da
resolución administrativa que poña fin ao procedemento.

Artigo 42. Rexistro de infraccións e sancións

1. Co obxecto de garantir o cumprimento efectivo desta lei, a Administración xeral da Comuni-
dade Autónoma creará un rexistro administrativo de infraccións e sancións en materia de espectá-
culos públicos e actividades recreativas, no cal se inscribirán todas as infraccións sancionadas por
resolución firme en vía administrativa e a correspondente sanción imposta.

2. Determinaranse regulamentariamente a organización e o funcionamento do rexistro e o ré-
xime de inscrición, cancelación e acceso, con suxeición á normativa sobre protección de datos de
carácter persoal.

Disposición adicional única. Normativa técnica aplicable

Os criterios técnicos a que fai referencia esta lei aplicaranse consonte a regulación prevista no
Código técnico da edificación e na súa normativa de desenvolvemento, sen prexuízo da normativa
sectorial que, de ser o caso, resulte aplicable.

Disposición transitoria primeira. Réxime transitorio dos expedientes sancionadores

Os expedientes sancionadores incoados antes da entrada en vigor desta lei rexeranse pola nor-
mativa vixente no momento da súa incoación, agás nos supostos en que os preceptos desta lei
sexan máis favorables para os/as presuntos/as infractores/as tanto no referido á tipificación da in-
fracción como á sanción e aos seus prazos de prescrición, mesmo respecto das sancións pendentes
de cumprimento no momento de entrada en vigor desta norma.

Disposición transitoria segunda. Réxime transitorio das licenzas municipais, das autorizacións auto-
nómicas e das comunicacións previas

1. As solicitudes de licenzas municipais e de autorizacións autonómicas en materia de espectá-
culos públicos e actividades recreativas presentadas antes da entrada en vigor desta lei tramita-
ranse e resolveranse de acordo coa normativa vixente no momento de presentación da solicitude.
Se a normativa de aplicación recolle requisitos prohibidos segundo o disposto no artigo 10 da Lei
17/2009, do 23 de novembro, sobre o libre acceso ás actividades de servizos e o seu exercicio, estes
non serán tidos en conta polo órgano competente.

2. Malia o anterior, a persoa interesada poderá, con anterioridade á resolución, desistir da súa
solicitude e optar pola aplicación da nova normativa.

3. As autorizacións e as licenzas outorgadas, así como as comunicacións previas presentadas
en materia de establecementos abertos ao público, espectáculos públicos e actividades recreativas
con anterioridade á entrada en vigor desta lei ao abeiro do disposto na Lei 9/2013, do 19 de de-
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cembro, do emprendemento e da competitividade económica de Galicia, manterán a súa eficacia,
sen prexuízo da aplicación do réxime de intervención previsto na nova redacción dada pola presente
lei á Lei 9/2013, do 19 de decembro, no caso de modificacións substanciais, así como de apertura
de novos establecementos abertos ao público e de desenvolvemento de novos espectáculos pú-
blicos e actividades recreativas con posterioridade á entrada en vigor desta lei.

Disposición transitoria terceira. Capitais mínimos das pólizas de seguro de espectáculos públicos e ac-
tividades recreativas

1. Mentres non se produza o desenvolvemento regulamentario previsto no artigo 8, os capitais
mínimos que deberán cubrir, no seu conxunto, as pólizas de seguro nel exixidas terán as seguintes
contías atendendo a capacidade:

a) Ata 100 persoas: 300.000 euros de capital asegurado.
b) Ata 150 persoas: 400.000 euros de capital asegurado.
c) Ata 300 persoas: 600.000 euros de capital asegurado.
d) Ata 500 persoas: 750.000 euros de capital asegurado.
e) Ata 1.000 persoas: 900.000 euros de capital asegurado.
f) Ata 1.500 persoas: 1.200.000 euros de capital asegurado.
g) Ata 2.500 persoas: 1.600.000 euros de capital asegurado.
h) Ata 5.000 persoas: 2.000.000 euros de capital asegurado.

i) Cando a capacidade sexa superior á mencionada na alínea h), a cantidade mínima de capital
asegurado incrementarase en 60.000 euros por cada 1.000 persoas ou fracción de capacidade su-
perior a 5.000 persoas, ata chegar a 6.000.000 de euros.

2. As administracións públicas, os seus organismos autónomos, as entidades de dereito público
dependentes ou a elas vinculadas e as demais entidades integrantes do sector público que organi-
cen espectáculos públicos e actividades recreativas aseguraranos, de conformidade co establecido
na normativa específica, tendo en conta que en ningún caso a contía mínima de capital asegurado
por este concepto pode ser inferior a 300.000 euros.

3. A realización de espectáculos públicos ou actividades recreativas en espazos abertos ao pú-
blico, non delimitados e de capacidade indeterminada, nos cales se exixa licenza, declaración res-
ponsable ou autorización para a súa celebración require a contratación dunha póliza de seguro de
responsabilidade civil por unha contía mínima de 600.000 euros de capital asegurado nos casos en
que se exixa licenza ou autorización, e de 300.000 euros nos casos en que se exixa declaración res-
ponsable.

4. No caso de instalacións ou estruturas eventuais portátiles ou desmontables que se utilicen con
ocasión de feiras ou atraccións en espazos abertos ao público, onde a súa capacidade sexa indeter-
minada, o capital mínimo asegurado será de 150.000 euros por cada instalación ou estrutura, e a
persoa propietaria ou arrendataria da instalación quedará obrigada a contratar a póliza de seguro.

5. Se as instalacións ou estruturas do número 4 se utilizan conxuntamente nun espazo delimi-
tado, débese subscribir unha única póliza de seguro conxunta para todas as estruturas ou instala-
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cións, cuxo capital mínimo asegurado deberá ser o correspondente á capacidade do espazo deli-
mitado nos termos establecidos no número 1.

6. O establecido nos puntos anteriores entenderase sen prexuízo do disposto no artigo 8.7.

Disposición transitoria cuarta. Adaptación das obrigas en materia de seguros

No prazo de seis meses desde a entrada en vigor desta lei, os titulares de establecementos aber-
tos ao público que conten con licenza municipal ou que efectuasen a correspondente comunicación
previa deberán dar cumprimento ao disposto no artigo 8 e na disposición transitoria terceira en
canto ao réxime de seguros. Esta exixencia tamén será aplicable nos supostos de espectáculos pú-
blicos e actividades recreativas que estean en funcionamento no momento da entrada en vigor da
lei, para o cal dispoñerán igualmente do prazo de seis meses para a súa adaptación.

Disposición transitoria quinta. Horarios 

Mentres non se aprobe e entre en vigor a orde a que se refire o artigo 17 continuará vixente a
Orde do 16 de xuño de 2005 pola que se determinan os horarios de apertura e peche de espectá-
culos e establecementos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia, tanto no que atinxe aos
horarios de apertura e peche de establecementos, espectáculos públicos e actividades recreativas
como á competencia autonómica para a súa alteración nos termos previstos na devandita orde.

Disposición derrogatoria única. Derrogación normativa

Quedan derrogadas cantas disposicións de igual ou inferior rango se opoñan ao disposto nesta
lei e nomeadamente:

a) Os artigos 4 e 7 do Decreto 292/2004, do 18 de novembro, polo que se aproba o Catálogo de
espectáculos públicos e actividades recreativas da Comunidade Autónoma de Galicia.

b) O Decreto 390/2009, do 24 de setembro, polo que se determina o procedemento aplicable
para o exercicio da potestade sancionadora en materia de establecementos e espectáculos públi-
cos.

Disposición derradeira primeira. Modificación da Lei 9/2013, do 19 de decembro, do emprendemento
e da competitividade económica de Galicia

Modifícase a Lei 9/2013, do 19 de decembro, do emprendemento e da competitividade econó-
mica de Galicia, nos seguintes termos:

Un. O artigo 40 queda redactado do seguinte xeito:

«Artigo 40. Actividades sometidas a declaración responsable

1. Con carácter xeral, a apertura dos establecementos abertos ao público nos que se desenvol-
van espectáculos públicos ou actividades recreativas e a organización de espectáculos públicos e
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actividades recreativas están sometidas ao réxime de declaración responsable. Porén, por razóns
de interese xeral vinculadas á orde, seguridade e saúde públicas e protección do medio ambiente,
exixirase a obtención de licenza municipal ou autorización autonómica nos supostos establecidos
no seguinte artigo.

2. A declaración responsable deberase presentar nos seguintes termos:

a) Con carácter previo á apertura do establecemento, á organización do espectáculo público ou
ao inicio da actividade recreativa, as persoas interesadas deberán presentar unha declaración res-
ponsable dirixida ao concello respectivo, coa cal poñerán en coñecemento da Administración com-
petente os seguintes datos:

1º) O nome, os apelidos e o enderezo da persoa solicitante e, se é o caso, da persoa que actúe
na súa representación.

2º) O tipo de establecemento ou, se é o caso, a descrición do espectáculo ou da actividade que
se pretende realizar e a capacidade máxima.

3º) A localización do establecemento ou espazo aberto ao público e a data prevista de apertura
do establecemento ou do inicio do espectáculo público ou da actividade.

4º) A sinatura da persoa solicitante.

5º)  O órgano, o centro ou a unidade administrativa a que se dirixe.

b) Coa declaración responsable, na cal a persoa interesada manifesta, baixo a súa responsabili-
dade, que cumpre todos os requisitos establecidos na normativa vixente para o exercicio da activi-
dade, que dispón da documentación que así o acredita, que a poñerá á disposición da
Administración cando lle sexa requirida e que se compromete a manter o cumprimento das ante-
riores obrigas durante o período de tempo inherente ao dito exercicio, deberase achegar, de ser o
caso, a documentación que figura a seguir, agás que esta xa estea en poder ou fose elaborada
por calquera administración, suposto en que se observará o indicado no artigo 28 da Lei 39/2015,
do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas:

1º) Se for o caso, a autorización, o informe ou a declaración ambiental que proceda, de confor-
midade coa normativa específica aplicable.

2º) O proxecto e a documentación técnica que resulte exixible segundo a natureza da actividade.
Para estes efectos, enténdese por proxecto o conxunto de documentos que definen as actuacións
que se van desenvolver, co contido e detalle que lle permita á Administración coñecer o seu obxecto
e determinar o seu axuste á normativa urbanística e sectorial aplicable. O proxecto e a documen-
tación técnica serán redactados e asinados por persoa técnica competente.

3º) A póliza de seguro de responsabilidade civil obrigatorio, previsto na normativa en materia
de espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia, e o recibo de pagamento das primas
correspondentes ao período do seguro en curso ou a copia destes.
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4º)  O documento acreditativo da dispoñibilidade do establecemento ou espazo aberto ao pú-
blico en calidade de propietarios/as ou arrendatarios/as ou en virtude de calquera outro título xu-
rídico.

5º) Se for o caso, o certificado, a acta ou o informe de conformidade emitido polas entidades de
certificación de conformidade municipal reguladas nesta lei.

6º) O documento acreditativo asinado polo/a interesado/a da designación da persoa física ou
xurídica que debe asumir a responsabilidade técnica da execución do proxecto e que debe expedir
a certificación que acredite a adecuación do espectáculo público ou da actividade recreativa aos
requisitos exixibles.

7º) Calquera outra documentación que veña exixida pola normativa aplicable.

c) Para a celebración de espectáculos públicos e actividades recreativas que requiran a montaxe
de estruturas non permanentes desmontables, será preciso achegar, xunto coa documentación re-
quirida nas alíneas a) e b), a seguinte documentación:

1º) O documento acreditativo da designación, por quen presente a declaración, da persoa física
ou xurídica que debe asumir a responsabilidade técnica da montaxe da instalación. 

2º) A marcación CE e a declaración CE de conformidade das instalacións que correspondan se-
gundo as súas características e o certificado da instalación de baixa tensión de conexión coa rede.

3º) Calquera outra documentación que veña exixida pola normativa aplicable. 

3. O custo dos informes, das certificacións e das actas de verificación ou control de funciona-
mento e de revisión será por conta dos/as solicitantes. 

4. Se para o desenvolvemento da actividade é precisa a realización dunha obra, a documentación
anterior presentarase coa comunicación previa prevista na normativa urbanística ou coa solicitude
de licenza de obra, se procede. Logo de rematar a obra, presentarase a declaración responsable
para o inicio da actividade.

5. A declaración responsable presentada cumprindo os requisitos habilita para o exercicio da
actividade, o desenvolvemento do espectáculo ou a apertura do establecemento desde a súa pre-
sentación, sen prexuízo das facultades de comprobación, control e inspección atribuídas á Admi-
nistración nos termos previstos nos artigos 28 e 29 desta lei.

6. A inexactitude, a falsidade ou a omisión, de carácter esencial, de calquera dato ou información
que se incorpore á declaración responsable, así como a non presentación da declaración respon-
sable ou da documentación requirida para acreditar o cumprimento do declarado, determinarán a
imposibilidade de continuar co exercicio da actividade desde o momento en que se teña constancia
de tales feitos, sen prexuízo das posibles responsabilidades penais, civís ou administrativas.
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A resolución que declare tales circunstancias poderá determinar a obriga da persoa interesada
de restituír a situación xurídica ao momento previo ao inicio da actividade, así como a imposibili-
dade de instar a un novo procedemento co mesmo obxecto durante un período de tempo de entre
tres meses e un ano.

7. A persoa titular do establecemento ou organizadora do espectáculo público ou da actividade
recreativa deberá comunicar á Administración competente as modificacións non substanciais, no
prazo de quince días desde que teñan lugar. Non obstante, no caso de cambio de titularidade, a
comunicación, xunto coa documentación acreditativa do cambio e da dispoñibilidade do seguro
de responsabilidade civil, deberase efectuar con anterioridade ao desenvolvemento da actividade
polo/a novo/a titular.

Será necesaria a presentación de declaración responsable nos termos previstos neste precepto
no caso de modificación substancial. En todo caso, terán a consideración de modificacións subs-
tanciais a modificación da clase de actividade recreativa ou espectáculo público, o cambio de lugar,
a realización dunha reforma substancial dos establecementos ou calquera cambio que implique
unha variación que afecte a seguridade, salubridade ou perigosidade do establecemento aberto
ao público se así é declarado no informe técnico correspondente.  

Igualmente, será necesaria a presentación de declaración responsable para a celebración de es-
pectáculos públicos e actividades recreativas de carácter extraordinario que se desenvolvan espo-
radicamente en establecementos abertos ao público, suxeitos ao réxime de declaración
responsable, legalmente habilitados para celebrar un espectáculo público ou actividade recreativa
distinta da propia do establecemento. Nestes casos, deberase presentar a documentación prevista
neste artigo que resulte procedente tendo en conta as características do espectáculo ou da activi-
dade de carácter extraordinario. Así mesmo, deberase dispoñer do seguro previsto na lexislación
de espectáculos públicos e actividades recreativas.»

Dous. O artigo 41 queda redactado do seguinte xeito:

«Artigo 41. Actividades sometidas a licenza ou autorización

Atendendo a concorrencia de razóns de orde pública, seguridade pública, saúde pública e pro-
tección do medio ambiente, será precisa a obtención de licenza municipal ou autorización autonó-
mica para:

a) A apertura de establecementos abertos ao público cunha capacidade superior a 500 persoas,
ou que presenten unha especial situación de risco, de conformidade co disposto na normativa téc-
nica en vigor.

b) A instalación de terrazas ao aire libre ou na vía pública, anexas ao establecemento aberto ao
público.

c) A celebración de espectáculos públicos e actividades recreativas de carácter extraordinario,
sempre que requiran de plan de autoprotección ou dun plan ou estudo específico segundo a nor-
mativa sectorial aplicable.
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d) A montaxe de instalacións para a celebración de espectáculos públicos e actividades recrea-
tivas e a celebración de espectáculos públicos e actividades recreativas que deban dispoñer de plan
de autoprotección ou dun plan ou estudo específico segundo a normativa sectorial aplicable.

e) A celebración dos espectáculos públicos e das actividades recreativas que se desenvolvan en
máis dun termo municipal da Comunidade Autónoma, conforme o procedemento que regulamen-
tariamente se estableza. 

f) A celebración dos espectáculos e festexos taurinos, que se rexerán pola súa normativa espe-
cífica.

g) A apertura de establecementos abertos ao público e a celebración de espectáculos públicos
ou actividades recreativas cuxa normativa específica exixa a concesión de licenza ou autorización.»

Tres. Engádese un artigo 41 bis, coa seguinte redacción:

«Artigo 41 bis. Actividades exentas de declaración responsable, de licenza municipal e de autorización
autonómica

1. Malia o disposto nos artigos anteriores e agás que as ordenanzas municipais, en supostos ex-
cepcionais expresamente xustificados, establezan un réxime de declaración responsable, quedan
exentos de declaración responsable, de licenza e de autorización autonómica, sen prexuízo do cum-
primento dos requisitos que sexan aplicables:

a) A apertura de establecementos abertos ao público que sexan de titularidade do propio con-
cello.

b) Os espectáculos públicos e as actividades recreativas organizados polos concellos con motivo
de festas e verbenas populares, con independencia da titularidade do establecemento ou espazo
aberto ao público onde se leven a cabo.

c) (Supresión)

2. As ordenanzas municipais poderán establecer xustificadamente supostos concretos de es-
pectáculos públicos e actividades recreativas exceptuados do réxime de declaración responsable
cando pola súa escasa entidade ou incidencia non sexa precisa a indicada declaración para a pro-
tección da orde pública, seguridade pública, saúde pública e o medio ambiente.»

Catro. Engádese un artigo 41 ter, coa seguinte redacción:

«Artigo 41 ter. Modificacións

1. Quedan suxeitas ao réxime de licenza ou autorización as modificacións substanciais das ac-
tividades recreativas e espectáculos públicos e dos establecementos abertos ao público suxeitos
a un réxime de licenza ou autorización de acordo co previsto nesta lei. En todo caso, terán a con-
sideración de modificacións substanciais a modificación da clase de actividade recreativa ou es-
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pectáculo público, o cambio de lugar, a realización dunha reforma substancial dos establecemen-
tos ou calquera cambio que implique unha variación que afecte a seguridade, salubridade ou pe-
rigosidade do establecemento aberto ao público se así é declarado no informe técnico
correspondente.

2. As modificacións non substanciais deberán ser comunicadas á Administración competente
pola persoa titular do establecemento ou organizadora do espectáculo ou actividade, no prazo de
quince días desde que teña lugar. Non obstante, no caso de cambio de titularidade, a comunicación,
xunto coa documentación acreditativa do cambio e da dispoñibilidade do seguro de responsabili-
dade civil, deberase efectuar con anterioridade ao desenvolvemento da actividade polo/a novo/a
titular.»

Cinco. O artigo 42 queda redactado como segue:

«Artigo 42. Tramitación da licenza municipal do artigo 41.1.a)

1. Con anterioridade á apertura do establecemento aberto ao público, o/a seu/súa titular deberá
presentar a solicitude de licenza dirixida ao concello. A solicitude de licenza terá o seguinte con-
tido:

a) Datos identificativos do/a titular e, de ser o caso, da persoa que actúe na súa representación,
con indicación do seu nome e do seu enderezo.

b) Localización do establecemento aberto ao público.

2. Xunto coa solicitude da licenza, deberase presentar a documentación que figura a seguir, agás
que esta xa estea en poder ou fose elaborada por calquera administración, suposto en que se ob-
servará o indicado no artigo 28 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo
común das administracións públicas:

a) Proxecto técnico, entendido como o conxunto de documentos que definen as actuacións que
se van desenvolver, co contido e detalle que lle permita á Administración coñecer o seu obxecto e
determinar o seu axuste á normativa urbanística e sectorial aplicable. O proxecto que se presente
incluirá o contido mínimo previsto pola normativa sobre prevención e seguridade en materia de
incendios, deberá estar asinado por técnico/a competente e deberá conter os datos e requisitos
da normativa específica sobre edificación, prevención e control ambiental que sexan aplicables aos
proxectos construtivos e de actividades.

b) Plan de emerxencia, plan de autoprotección, estudo de impacto acústico e dispositivo de asis-
tencia sanitaria, cando sexan exixibles de acordo coa normativa aplicable e conforme os requisitos
que esta dispoña, redactados de conformidade coa normativa vixente e sempre que os seus con-
tidos non se incorporasen ao proxecto técnico a que fai referencia a alínea anterior.

c) Declaración onde se faga constar o compromiso de contratación do seguro previsto na nor-
mativa en materia de espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia ou documentación
acreditativa da dispoñibilidade daquel. 
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d) Documentación requirida pola normativa sobre ruídos, quecemento, contaminación acústica,
residuos e vibracións e, en todo caso, a que determine a normativa sobre prevención e control am-
biental segundo corresponda en función das características do establecemento e das actividades
que se van desenvolver nel.

e) Documento acreditativo da designación da persoa que debe asumir a responsabilidade téc-
nica da execución do proxecto e que debe expedir a certificación que acredite a adecuación do es-
tablecemento á licenza outorgada, en que debe constar o nome, o enderezo e a titulación e
habilitación profesional da persoa designada.

f) Calquera outra documentación que lle sexa solicitada polo concello competente.

3. O custo dos informes, das certificacións e das actas de verificación ou control de funciona-
mento e de revisión será por conta dos/as solicitantes.

4. Unha vez recibida a solicitude de licenza e a documentación anexa, o concello emitirá os in-
formes necesarios que determinen o cumprimento da normativa aplicable e remitirá, cando pro-
ceda, esta documentación ás autoridades competentes para que emitan os informes referidos ao
cumprimento das exixencias técnicas reguladas segundo a normativa vixente que lle sexa aplicable,
informes que serán vinculantes cando sexan negativos ou establezan condicións de obrigado cum-
primento. 

5. A tramitación da solicitude de licenza non poderá exceder os tres meses, contados desde a
presentación da solicitude e da documentación anexa no concello ata a notificación da resolución
municipal. 

Transcorridos tres meses sen que o concello notifique a resolución á persoa interesada, esta
poderá entender estimada por silencio administrativo a súa solicitude.

6. Con carácter previo ao inicio da actividade, o titular deberalle efectuar ao concello comunica-
ción en que exprese que cumpre as condicións establecidas na documentación presentada e na li-
cenza.

O concello deberá efectuar visita de comprobación para os efectos de verificar o cumprimento
das condicións establecidas na documentación presentada e na licenza e notificar o seu resultado
no prazo que se sinale nas ordenanzas locais ou, na súa falta, no prazo máximo dun mes.

O concello notificaralle ao titular o resultado da visita de comprobación e sinalará expresamente
se se cumpren os requisitos para o exercicio da actividade e a apertura do establecemento. O in-
cumprimento dos requisitos citados determinará a aplicación do previsto nesta lei en canto á revo-
gación da licenza e ao réxime sancionador, sen prexuízo do disposto na lexislación urbanística en
canto ao restablecemento da legalidade. Serán tamén aplicables as medidas provisionais previas
establecidas na lexislación de espectáculos públicos e actividades recreativas. 

A visita de comprobación non será necesaria se se achega certificación dunha entidade de cer-
tificación de conformidade municipal, de acordo co previsto nesta lei.
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7. A licenza de apertura de establecemento aberto ao público fará innecesaria a declaración res-
ponsable ou solicitude de licenza respecto dos espectáculos públicos e as actividades recreativas
que nel se desenvolvan sempre que estean incluídos na solicitude de licenza e documentación pre-
sentada con esta.

8. O establecemento quedará suxeito ás potestades municipais de comprobación, control e san-
ción previstas no artigo 28.»

Seis. Engádese un artigo 42 bis, coa seguinte redacción:

«Artigo 42 bis. Licenza en materia de espectáculos públicos e actividades recreativas e licenza urbanística

1. Os supostos que exixan licenza en materia de espectáculos públicos e actividades recreativas
e, ademais, licenza urbanística serán obxecto dunha soa resolución, sen prexuízo da formación e
tramitación simultánea de pezas separadas para cada intervención administrativa.

2. A proposta de resolución da solicitude de licenza en materia de espectáculos públicos e activi-
dades recreativas terá prioridade sobre a correspondente á licenza urbanística. Se procede denegar
a primeira, así se lle notificará á persoa interesada e non será necesario resolver sobre a segunda.

3. En cambio, se procede outorgar a licenza en materia de espectáculos públicos e actividades
recreativas, o órgano municipal competente pasará a resolver sobre a licenza urbanística, e notifi-
caráselle o pertinente en forma unitaria á persoa interesada.

4. De acordo co establecido na normativa urbanística, en ningún caso se entenderán adquiridas
por silencio administrativo licenzas en contra da lexislación ou do planeamento urbanístico.»

Sete. Engádese un artigo 42 ter, coa seguinte redacción:

«Artigo 42 ter. Tramitación da licenza municipal do artigo 41.1. b)

1. Con anterioridade á instalación de terrazas ao aire libre ou na vía pública anexas a establece-
mentos abertos ao público, o/a titular do establecemento deberá presentar unha solicitude de li-
cenza dirixida ao concello. No caso de que a terraza se sitúe en dominio público municipal, a licenza
solicitarase conxuntamente coa autorización para a ocupación do dominio público.

A solicitude de licenza terá o seguinte contido:

a) Os datos identificativos do/a titular e, de ser o caso, da persoa que actúe na súa representa-
ción, coa indicación do seu nome e enderezo.

b) A localización do establecemento aberto ao público en que se vai instalar a terraza e a des-
crición das características da terraza.

c) A declaración da persoa titular onde se faga constar o compromiso de contratación do seguro
previsto na normativa en materia de espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia para
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o establecemento e en que estea incluída a terraza, ou a documentación acreditativa da dispoñibi-
lidade daquel.

2. Recibida a solicitude de licenza e a documentación anexa, o concello emitirá os informes ne-
cesarios que determinen o cumprimento da normativa aplicable.

3. A tramitación da solicitude de licenza non poderá exceder o prazo dun mes, contado desde a
presentación da solicitude e da documentación anexa no concello, agás no suposto de que supoña
tamén a ocupación do dominio público, en que será aplicable a normativa específica que estableza
outro prazo maior. Transcorrido o dito prazo sen que o concello notifique a resolución á persoa in-
teresada, esta poderá entender estimada por silencio administrativo a súa solicitude en relación
coa licenza de actividade.

4. A instalación quedará suxeita ás potestades municipais de comprobación, control e sanción
previstas no artigo 28.»

Oito. Engádese un artigo 42 quater, coa seguinte redacción:

«Artigo 42 quater. Tramitación da licenza municipal do artigo 41.1.c)

1. Con anterioridade á celebración de espectáculos públicos e actividades recreativas de carácter
extraordinario a que se refire o artigo 41.1.c), as persoas titulares ou encargadas da súa organiza-
ción deberán presentar unha solicitude de licenza dirixida ao concello. A solicitude de licenza terá
o seguinte contido:

a) Os datos identificativos do/a titular ou de quen organice a actividade e, de ser o caso, da per-
soa que actúe na súa representación, coa indicación do seu nome e enderezo.

b) A localización do establecemento aberto ao público en que se vai desenvolver o espectáculo
público ou a actividade recreativa.

2. Xunto coa solicitude da licenza, quen teña a titularidade ou as persoas encargadas da orga-
nización deberán presentar a documentación que figura a seguir, agás que esta xa estea en poder
ou fose elaborada por calquera administración, suposto en que se observará o indicado no artigo
28 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións
públicas:

a) A memoria que defina as actuacións que se van desenvolver, co contido e detalle que
permita á Administración coñecer o seu obxecto e determinar o seu axuste á normativa urba-
nística e sectorial aplicable. Nela figurarán, en particular, os seguintes datos: a información
sobre o tipo de espectáculo, a previsión aproximada de asistencia de público e o horario da
actuación.

b) O plan de emerxencia, o plan de autoprotección, o estudo de impacto acústico e o dispositivo
de asistencia sanitaria, que sexan exixibles de acordo coa normativa aplicable e conforme os re-
quisitos que esta dispoña.
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c) A declaración da persoa titular onde se faga constar o compromiso de contratación do seguro
previsto na normativa en materia de espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia ou
documentación acreditativa da dispoñibilidade daquel.

d) Calquera outra documentación que veña exixida pola normativa aplicable.

3. Recibida a solicitude de licenza e a documentación anexa, o concello emitirá os informes ne-
cesarios que determinen o cumprimento da normativa aplicable.

4. A tramitación da solicitude de licenza non poderá exceder un mes, contado desde a pre-
sentación da solicitude e da documentación anexa no concello, agás que a normativa específica
estableza outro prazo maior. Transcorrido o dito prazo sen que o concello comunique a resolu-
ción á persoa interesada, esta poderá entender estimada por silencio administrativo a súa soli-
citude.

5. O desenvolvemento do espectáculo público ou da actividade recreativa quedará suxeita ás
potestades municipais de comprobación, control e sanción previstas no artigo 28.»

Nove. Engádese un artigo 42 quinquies, coa seguinte redacción:

«Artigo 42 quinquies. Tramitación da licenza municipal do artigo 41.1. d)

1. Con anterioridade á montaxe de instalacións para a celebración de espectáculos públicos e
actividades recreativas e á celebración de espectáculos e actividades segundo o disposto no artigo
41.1.d), os seus titulares ou as persoas encargadas da organización do evento deberán presentar
unha solicitude de licenza municipal na cal se indicará o seu nome e enderezo.

2. Xunto coa solicitude da licenza, as persoas titulares das instalacións ou as encargadas da or-
ganización do evento deberán presentar a documentación que figura a seguir, agás que esta xa
estea en poder ou fose elaborada por calquera administración, suposto en que se observará o in-
dicado no artigo 28 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das
administracións públicas:

a) A memoria que defina as actuacións que se van desenvolver, co contido e detalle que permita
á Administración coñecer o seu obxecto e determinar o seu axuste á normativa urbanística e secto-
rial aplicable. Nela figurarán, en particular, os seguintes datos: a información sobre o tipo de espec-
táculo, a localización das instalacións, a previsión aproximada de asistencia de público e o horario
da actuación.

b) A declaración onde se faga constar o compromiso de contratación do seguro previsto na nor-
mativa en materia de espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia ou documentación
acreditativa da dispoñibilidade daquel.

c) O documento acreditativo da designación, por quen solicite a licenza, da persoa física ou xu-
rídica que debe asumir a responsabilidade técnica da montaxe da instalación. 
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d) A marcación CE e a declaración CE de conformidade das instalacións que correspondan se-
gundo as súas características e o certificado da instalación de baixa tensión de conexión coa rede.

e) Calquera outra documentación que veña exixida pola normativa aplicable.

3. Recibida a solicitude de licenza e a documentación anexa, o concello emitirá os informes ne-
cesarios que determinen o cumprimento da normativa aplicable.

4. A tramitación da solicitude de licenza non poderá exceder os quince días, contados desde a
presentación da solicitude e da documentación anexa no concello, agás que a normativa específica
estableza outro prazo maior. Transcorrido o dito prazo sen que o concello lle notifique a resolución
á persoa interesada, esta poderá entender estimada por silencio administrativo a súa solicitude.

5. A instalación quedará suxeita ás potestades municipais de comprobación, control e sanción
previstas no artigo 28.»

Dez. Modifícase o artigo 52, que queda redactado nos seguintes termos:

«Artigo 52. Infraccións moi graves

Considéranse infraccións moi graves as seguintes:

1. Abrir un establecemento e levar a cabo actividades, ou realizar modificacións, sen efectuar a
comunicación previa, sen presentar a declaración responsable a que se refire esta lei ou sen dispo-
ñer das licenzas ou das autorizacións oportunas, ou incumprir as súas condicións, se supón un
risco grave para as persoas ou os bens. 

2. A reapertura de actividades afectadas por resolución firme na vía administrativa de clausura
ou suspensión, mentres perdure a vixencia de tales medidas. 

3. Incumprir as medidas e as condicións de seguridade e hixiene establecidas no ordenamento
xurídico, así como aquelas específicas recollidas nas correspondentes comunicacións previas, nas
declaracións responsables a que se refire esta lei, nas licenzas ou nas autorizacións, ou derivadas
de inspeccións, cando iso supoña un risco grave para a seguridade das persoas ou dos bens. 

4. O engano ou a falsidade nas comunicacións previas, nas declaracións responsables a que se
refire esta lei ou na obtención das correspondentes licenzas ou autorizacións mediante a achega
de documentos ou datos.

5. O mal estado dos establecementos, instalacións e servizos que supoña un risco grave para a
seguridade das persoas. 

6. A expedición de certificados, actas, informes ou ditames cuxo contido non se axuste á reali-
dade dos feitos. 
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7. A realización de certificacións, verificacións, inspeccións e controis propios das entidades de
certificación sen posuír a correspondente autorización en vigor para iso.»

Once. Modifícanse os números 1 a 3 do artigo 53, que quedan coa seguinte redacción:
«1. Abrir un establecemento e levar a cabo actividades, ou realizar modificacións, sen efectuar

a comunicación previa, sen presentar a declaración responsable a que se refire esta lei ou sen dis-
poñer das licenzas ou autorizacións oportunas, ou incumprir as súas condicións, se non supón un
risco grave para as persoas ou os bens.

2. A inexactitude ou a omisión de carácter esencial nos datos obxecto de comunicación previa,
da declaración responsable regulada nesta lei, na licenza ou na autorización.

3. Incumprir as medidas e as condicións de seguridade e hixiene establecidas na normativa ur-
banística e de edificación, así como aquelas específicas recollidas na comunicación previa, na de-
claración responsable a que se refire esta lei ou nas correspondentes licenzas ou autorizacións, ou
derivadas de inspeccións, cando iso non supoña un risco grave para a seguridade das persoas ou
os bens, e sempre que non sexa constitutivo de infracción moi grave.»

Doce. Suprímese o número 1 bis do artigo 53.

Trece. Modifícase o número 2 do artigo 54, que queda coa seguinte redacción:

«2. A inexactitude, a falsidade ou a omisión en calquera dato ou documento que acompaña ou
consta na comunicación previa ou na declaración responsable a que se refire esta lei cando non
tiver carácter esencial.»

Catorce. Modifícase o artigo 57, que queda coa seguinte redacción:

«Artigo 57. Competencia para sancionar

1. Correspóndelles aos concellos a competencia para incoar, instruír e resolver os expedientes
sancionadores pola comisión das infraccións previstas nesta lei, agás as excepcións previstas neste
artigo.

2. Correspóndelle á consellaría competente en materia de seguridade industrial a competencia
para incoar, instruír e resolver os expedientes sancionadores pola comisión das infraccións previs-
tas nesta lei en todo o relativo ás entidades de certificación de conformidade municipal e ás súas
actuacións, sen prexuízo de que se poida delegar nos concellos algunha delas.

3. Correspóndelle á consellaría competente en materia de espectáculos a competencia para in-
coar, instruír e resolver os expedientes sancionadores pola comisión das infraccións previstas nesta
lei relacionadas cos espectáculos públicos e coas actividades recreativas para cuxa autorización
sexa competente a dita consellaría de acordo co previsto na normativa aplicable.
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4. Nos termos establecidos nos artigos 3 e 141 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurí-
dico do sector público, os órganos administrativos de calquera administración pública deben faci-
litar ao instrutor do expediente sancionador a documentación necesaria, así como a asistencia que
requira para o desenvolvemento da actividade.»

Quince. Engádese unha disposición adicional cuarta, coa seguinte redacción:

«Disposición adicional cuarta. Festas e verbenas populares organizadas por agrupacións ou asocia-
cións de veciños ou por comisións de festas

1. As festas e as verbenas populares organizadas por agrupacións ou asociacións de veciños ou
por comisións de festas requirirán a presentación dunha declaración responsable dirixida ao con-
cello e formulada polo/s veciño/s ou veciña/s representante/s da agrupación, asociación ou comi-
sión na cal se relate o programa das actividades que se van realizar e as súas características. Á
declaración deberase xuntar o compromiso de contratación do seguro previsto na normativa en
materia de espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia ou documentación acreditativa
da dispoñibilidade daquel.

2. Se as actividades prevén a montaxe de instalacións suxeitas a declaración responsable ou a
licenza a que se refiren os artigos 40 e 42 quinquies, esta será presentada ou solicitada pola persoa
titular da instalación.»

Disposición derradeira segunda. Carácter complementario e adaptación das ordenanzas municipais

1. As ordenanzas municipais terán carácter complementario do réxime previsto na Lei 9/2013,
do 19 de decembro, do emprendemento e da competitividade económica de Galicia, para a trami-
tación da declaración responsable e da licenza municipal. 

2. A partir da entrada en vigor desta lei, os concellos dispoñerán dun prazo de dous anos para,
de ser o caso, adaptar as ordenanzas municipais ao réxime previsto nela.

Disposición derradeira terceira. Actualización da contía das sancións

A contía das sancións económicas previstas nesta lei poderá actualizala o Consello da Xunta con-
forme os criterios establecidos na normativa de desindexación.

Disposición derradeira cuarta. Plan de inspección dos espectáculos públicos e das actividades recreativas

1. No prazo dun ano desde a entrada en vigor desta norma, os concellos deberán aprobar un
plan de inspección dos espectáculos públicos e actividades recreativas e dos establecementos aber-
tos ao público aos cales se outorgue a correspondente licenza municipal ou dos cales se reciba a
declaración responsable, segundo o réxime de intervención que resulte aplicable, co obxecto de
verificar o cumprimento das condicións sinaladas na documentación presentada e na declaración
responsable ou na licenza. 
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2. O plan de inspección determinará o obxecto, os medios persoais e materiais que serán em-
pregados e os prazos e as condicións en que se deberá realizar a inspección e terá en conta a po-
sible colaboración das entidades de certificación de conformidade municipal.

Disposición derradeira quinta. Habilitación para o desenvolvemento regulamentario

Autorízase o Consello da Xunta para ditar as disposicións necesarias para o desenvolvemento desta
lei.

Disposición derradeira sexta. Entrada en vigor

Esta lei entrará en vigor aos seis meses da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 7 de decembro de 2017.

César Manuel Fernández Gil
Presidente da Comisión

Patricia Vilán Lorenzo
Secretaria da Comisión

Mantemento de emendas e formulación de votos particulares en relación co Proxecto
de lei de espectáculos públicos e actividades recreativas 

Ordénase a publicación no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia das emendas mantidas e dos
votos particulares formulados ao Ditame emitido pola Comisión 1ª, Institucional, de Administración
Xeral, Xustiza e Interior.

— G. P. de En Marea (doc. núm. 21248)
— G. P. dos Socialistas de Galicia (doc. núm. 21242)
— G. P. do Bloque Nacionalista Galego (doc. núm. 21243)

Santiago de Compostela, 7 de decembro de 2017

Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente
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Á Mesa do Parlamento 

 

 O Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do disposto no 

Regulamento da Cámara, mantén para a súa defensa en Pleno, todas as emendas 

presentadas ao Proxecto de lei de espectáculos públicos e actividades 

recreativas, doc. núm. 16854 (10/PL-000006), que non foron incorporadas ao 

Ditame da Comisión. 

 

 Santiago de Compostela, 7 de decembro de 2017.    

 

Asdo.: Luís Villares Naveira 

Voceiro do G.P. de En Marea. 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Luis Villares Naveira na data 07/12/2017 13:24:05 
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flEXISTRO XERAL ENTflADA 

D317 

Núm ..... ZL4Z 

XUNTA DE GALICIA 
VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE Pi 
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA 
Dirección Xeral de Relaclóns Institucionais 
e Parlamentarias 

Asunto: Solicitude de documentación 

En relación co seu escrito con rexistro de saída número 2565 (rexistro de entrada número 

8650) polo que esa Presidencia do Parlamento de Galicia da traslado á petición de 

documentación sobre "Copia dos expedientes de concesión de subvencións por parte 

da Xunta de Galicia á asociación Periodipesca e relativas aos anos 2009 ata 2016" 

-formulada por dona Patricia Vilán Lorenzo, do Grupo Parlamentario dos Socialistas de 

Galicia-, teño a honra de trasladarile, en virtude do disposto no artigo 9.2 do Regulamento 

do Parlamento de Galicia, a contestación formulada pola Consellería do Mar nos seguintes 

termos: 

"A Consellería do Mar comunica que, consultado o sistema contable, dende o ano 2009 ata 

data de hoxe, non aparece ningunha operación contabilizada co Club Deportivo 

Periodipesca, e por tanto, non existen expedientes de concesións de subvencións a esta 

entidade por parte deste departamento" 

Santia o de Compostela, 1 de decembro de 2017 

Kdirectoriel de Relacións Institucionais e Parlamentarias 

Ç L 	
c—. 

Blánca García-Señoráns Álvarez 

Sr. Presidente do Parlamento de Galicia 
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OFICINA PARLAMENTAR 

Parlamento de Galiza 

Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545 

Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421 

gp-bng@parlamentodegalicia.gal 

15702 Santiago de Compostela 

Galiza 

 

 

Á Mesa do Parlamento 

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

da súa portavoz, e ao abeiro do disposto no artigo 119 do Regulamento da 

Cámara MANTÉN, para a súa defensa en Pleno, todas as emendas presentadas 

ao Proxecto de lei de espectáculos públicos e actividades recreativas [10/PL-

000006 (doc. núm. 16854)], que non foron incorporadas ao ditame da Comisión. 

 

 

Santiago de Compostela, 7 de decembro de 2017 

 

 

Asdo.: Ana Pontón Mondelo 

Portavoz do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Ana Pontón Mondelo na data 07/12/2017 13:04:39 
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Texto para Pleno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROXECTO DE LEI DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS E ACTIVIDADES 
RECREATIVAS 

 
 
 
 

  
Proxecto de lei: BOPG núm. 178, do 20.09.2017 
Emendas: BOPG núm. 208, do 09.11.2017 
Informe da Ponencia: BOPG núm. 221, do 01.12.2017 
Ditame da Comisión: BOPG núm. 225, do 12.12.2017 
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DITAME DA COMISIÓN: 

TÍTULO I 
 
 
Disposicións xerais 
 
 
Artigo 1.  Obxecto 
 
Esta lei ten por obxecto establecer, no marco das 
competencias da Comunidade Autónoma de Galicia, o réxime 
xurídico dos espectáculos públicos e das actividades 
recreativas que se celebren en establecementos ou espazos 
abertos ao público, sempre que se desenvolvan integramente 
no territorio da Comunidade Autónoma. 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. En Marea. 
Emenda nº1, de Adición. 
  
Débese engadir un novo parágrafo co seguinte texto: 
  
"As finalidades desta lei son: 
a) Facilitar o exercicio da liberdade de prestación e de 
establecemento de servizos no sector  dos espectáculos 
públicos e actividades recreativas, baixo o principio de mínima 
intervención e simplificación administrativa. 
b) O respecto dos dereitos das persoas, nomeadamente os das 
persoas menores de idade, e garantir o dereito ao 
desenvolvemento e á convivencia normalizada de terceiras 
persoas. 
c) Garantir o cumprimento das obrigas legais contidas na 
normativa sobre igualdade entre mulleres e homes, 
accesibilidade e dereitos lingüísticos da cidadanía. 
d) Garantir a seguridade e saúde das persoas espectadoras, 
usuarias e participantes dos espectáculos e actividades, así 
como a indemnidade dos bens públicos e privados afectados, e 
a protección e benestar dos animais que participan nos 
espectáculos e actividades recreativas. 
e) Procurar a convivencia pacífica  e ordenada entre os 
concorrentes aos espectáculos e as  actividades recreativas e 
o resto da cidadanía, especialmente das persoas que viven no 
contorno onde estes se desenvolven. 
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f) A promoción da calidade, comodidade e sustentabilidade 
ambiental  dos espectáculos e actividades recreativas 
g) A protección da integridade física, psíquica e moral das 
persoas menores de idade. 
h) Evitar calquera tipo de discriminación por razón de 
nacemento, sexo, raza, discapacidade, relixión, opinión ou 
calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social." 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 2.  Ámbito de aplicación 
 
1. Quedan sometidos a esta lei todo tipo de espectáculos 
públicos e actividades recreativas que se celebren en 
establecementos e espazos abertos ao público, con 
independencia do carácter público ou privado de quen os 
organice, da titularidade pública ou privada do establecemento 
ou espazo aberto ao público en que se desenvolvan, da súa 
finalidade lucrativa ou non lucrativa e do seu carácter 
esporádico ou habitual. 
 
2. Quedan excluídos do ámbito de aplicación desta lei: 
 
a) Os actos e as celebracións de carácter privado ou familiar 
que non se efectúen en establecementos abertos ao público e 
que, polas súas características, non supoñan ningún risco para 
a integridade dos espazos públicos, para a convivencia entre a 
cidadanía ou para os dereitos de terceiros. 
 
b) As actividades efectuadas en exercicio dos dereitos 
fundamentais de reunión e manifestación. 
 
3. As disposicións desta lei aplicaranse con carácter supletorio 
a aqueles espectáculos públicos e actividades recreativas que 
conten con regulación sectorial propia. 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. En Marea. 
Emenda nº2, ao apartado 1, de Adición. 
  
Débese engadir ao remate do apartado 1 o seguinte texto: 
  
"No caso de espectáculos públicos e actividades recreativas 
sen finalidade lucrativa  facilitarase e animarase, vía 
regulamentaria, o traballo voluntario. A achega desinteresada e 
o esforzo altruísta da cidadanía son merecentes de apoio e 
impulso, patrimonio deste pobo. Para a efectiva xestión do 
voluntariado polas asociacións sen ánimo de lucro 
establecerase o catálogo de funcións que poden desenvolver e 
a formación precisa que terán que recibir." 
__________________________________________ 
-Do G.P. En Marea. 
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Emenda nº3, ao apartado 2.a), de Supresión. 
  
Débese suprimir o seguinte texto no apartado 2.a) 
  
"que non se efectúen en establecementos abertos ao público e 
que, polas súas características, non supoñan ningún risco para 
a integridade dos espazos públicos, para a convivencia entre a 
cidadanía ou para os dereitos de terceiros." 
  
  
__________________________________________ 
-Do G.P. En Marea. 
Emenda nº4, ao apartado 2.a), de Substitución. 
  
Débese substituír o texto do apartado 2.a) polo seguinte: 
 
"a) Actos e celebracións de carácter privado, familiar e social  
que polas súas características non supoñan ningún risco para a 
integridade dos espazos públicos, para a convivencia entre a 
cidadanía ou para os dereitos de terceiras persoas." 
__________________________________________ 
-Do G.P. En Marea. 
Emenda nº5, ao apartado 2.b), de Substitución. 
  
Débese substituír o texto do apartado 2.b) polo seguinte: 
  
"b) As actividades efectuadas no exercicio de dereitos 
fundamentais do dereito de reunión e manifestación, así como 
aquelas efectuadas no ámbito laboral, político, relixioso, 
sindical, empresarial ou docente, así como os establecementos 
dedicados ao dito fin." 
 
__________________________________________ 
-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº1, ao apartado 2.b), de Modificación. 
  
Proponse unha nova redacción para a letra b) do punto 2 deste 
artigo, que terá o seguinte contido: 
  
"b) As actividades efectuadas no exercicio de dereitos 
fundamentais no ámbito laboral, político, relixioso, sindical, 
empresarial ou docente, así como os establecementos que 
estean dedicados a tal fin." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº2, ao apartado 2 bis), de Adición. 
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Débese crear un novo punto 2 bis, que terá o seguinte contido: 
  
"2 bis. Os espectáculos públicos e as actividades recreativas 
que se realicen no marco de actuacións formativas, educativas 
ou escolares, realizados en centros de carácter académico ou 
similar." 
__________________________________________ 
-Do G.P. En Marea. 
Emenda nº6, ao apartado 2 b) bis), de Adición. 
  
Débese engadir un apartado 2.c) co seguinte texto: 
  
"c) As asociacións sen ánimo de lucro, desde a perspectiva do 
impulso e colaboración coa promoción de espectáculos e 
actividades recreativas que se poidan organizar mediante 
traballo voluntario no ámbito veciñal, deportivo, cultural, social, 
sindical ou político, e outras." 
__________________________________________ 
-Do G.P. En Marea. 
Emenda nº7, ao apartado 2 b) ter), de Adición. 
  
Débese engadir un apartado 2.d) co seguinte texto: 
  
"d) As actuacións que emanan do exercicio dos dereitos de 
expresión, de liberdade de manifestación e de reunión pacífica 
non se verán limitadas pola presente norma." 
__________________________________________ 
-Do G.P. En Marea. 
Emenda nº8, ao apartado 2 b) quater), de Adición. 
  
Débese engadir un apartado 2.e) co seguinte texto: 
  
"e) As instalacións e actividades que forman parte da dotación 
de elementos comúns das comunidades de propietarios 
suxeitas á Lei de propiedade horizontal." 
__________________________________________ 
-Do G.P. En Marea. 
Emenda nº9, ao apartado 2 b) quinquies), de Adición. 
  
Débese engadir un apartado 2.f) co seguinte texto: 
  
"f) “Os actos e celebracións de carácter veciñal e/ou asociativo 
cunha capacidade baixa ou media, cando non impliquen un 
risco grave para a seguridade das persoas, para os dereitos 
das terceiras ou para a integridade dos espazos públicos, sen 
prexuízo do establecido polas ordenanzas municipais. 
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Entenderase por capacidade media aquel número igual ou 
inferior a 500 persoas." 
 
 
__________________________________________ 
-Do G.P. En Marea. 
Emenda nº10, ao apartado 2 b) sexies), de Adición. 
  
Débese engadir un apartado 2.g) co seguinte texto: 
  
"g) Todas aquelas manifestacións festivas propias de Galicia." 
__________________________________________ 
-Do G.P. En Marea. 
Emenda nº11, ao apartado 2 b) septies), de Adición. 
  
Débese engadir un apartado 2.h) co seguinte texto: 
  
"h) ) Excluiranse, ademais, as actividades deportivas e as de 
xogos e apostas, que se rexerán pola súa normativa específica, 
e calquera outro espectáculo público e actividade que non se 
recolla especificamente nesta lei." 
__________________________________________ 
-Do G.P. En Marea. 
Emenda nº12, ao apartado 3, de Adición. 
  
Débese engadir ao remate do apartado 3 o seguinte texto: 
 
“en todo o que non contradiga a normativa sectorial máis 
específica." 
__________________________________________ 
-Do G.P. En Marea. 
Emenda nº13, ao apartado 4, de Adición. 
  
Débese engadir un novo apartado co seguinte texto: 
  
"4. Rexeranse pola súa normativa específica: 
a) As actividades de restauración. 
b) As actividades deportivas. 
c) As actividades relacionadas co xogo e coas apostas. 
d) Os espectáculos con uso de animais." 
 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 3.  Definicións 
 
 
Para os efectos desta lei, entenderase por: 
 
a) Espectáculos públicos: as representacións, exhibicións, 
actuacións, proxeccións, competicións ou audicións de 
concorrencia pública de carácter artístico, cultural, deportivo ou 
análogo. 
 
b) Actividades recreativas: aquelas que ofrecen ao público, 
persoas espectadoras ou participantes actividades, produtos ou 
servizos con fins de recreo, entretemento ou lecer. 
 
c) Espectáculos públicos e actividades recreativas de carácter 
extraordinario: aqueles que se desenvolven esporadicamente 
en establecementos abertos ao público legalmente habilitados 
para celebrar un espectáculo público ou actividade recreativa 
distinta da actividade propia do establecemento. 
 
d) Establecementos abertos ao público: locais, instalacións ou 
recintos dedicados a levar a cabo neles espectáculos públicos 
ou actividades recreativas. Poden ser dos seguintes tipos: 
 
1º. Locais cerrados, permanentes non desmontables, cubertos 
total ou parcialmente. 
 
2º. Locais non permanentes desmontables, cubertos total ou 
parcialmente, ou instalacións fixas portátiles ou desmontables 
pechadas. 
 
3º. Recintos que unen varios locais ou instalacións, 
constituídos en complexos ou infraestruturas de ocio. 
 
e) Espazos abertos ao público: lugares de titularidade pública, 
incluída a vía pública, ou de propiedade privada, onde 
ocasionalmente se levan a cabo espectáculos públicos ou 
actividades recreativas e que non dispoñen de infraestruturas 
nin instalacións fixas para facelo. 
 
f) Titulares: persoas físicas ou xurídicas, públicas ou privadas, 
que, en calidade de propietarios/as, arrendatarios/as ou en 
virtude de calquera outro título xurídico, teñen o dereito de uso 
dos establecementos ou espazos abertos ao público previstos 
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nesta lei para o desenvolvemento neles de espectáculos 
públicos ou actividades recreativas. 
 
g) Organizadores/as: persoas físicas ou xurídicas, públicas ou 
privadas, que, con ánimo de lucro ou sen el, son responsables 
da organización, produción ou promoción de espectáculos 
públicos ou actividades recreativas. 
 
h) Artistas, intérpretes ou executantes: persoas, con 
independencia do seu carácter profesional ou afeccionado, que 
interveñen nos espectáculos públicos ou nas actividades 
recreativas ante o público, con ou sen retribución.  
  
h bis) Instalacións portátiles ou desmontables: aquelas 
estruturas móbiles provisionais e eventuais ou aqueles 
recintos aptos para o desenvolvemento de espectáculos 
públicos ou actividades recreativas cuxo conxunto se 
encontre conformado por elementos desmontables ou 
portátiles constituídos por módulos ou compoñentes 
metálicos, de madeira ou de calquera outro material que 
permita operacións de montaxe ou desmontaxe sen 
necesidade de construír ou demoler algunha obra de 
fábrica. 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. En Marea. 
Emenda nº14, ao apartado c), de Adición. 
  
Débese engadir ao remate do apartado c) o seguinte texto: 
  
"Entenderase por esporádica a actividade que ten lugar de 
xeito non regular con frecuencia non inferior a unha semana." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº1, ao apartado g), de Supresión. 
  
Emenda de supresión, artigo 3, apartado g): 
 
Supresión do termo: “producción”. 
 
__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº2, ao apartado h), de Adición. 
  
Emenda de adición, artigo 3, apartado h): 
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Incluír o termo: "participantes", a continuación de: 
"executantes". 
  
__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº3, ao apartado h) bis), de Adición. 
  
Emenda de adición. No artigo 3 incluir un novo apartado ao 
final: 
 
"i) Produtores/as: persoas físicas ou xurídicas que son 
responsables da produción de espectáculos públicos ou 
actividades recreativas." 
 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 4.  Competencias autonómicas 
 
Correspóndelle á consellaría competente en materia de 
espectáculos públicos e actividades recreativas: 
 
a) Autorizar a celebración dos espectáculos públicos e das 
actividades recreativas que se desenvolvan en máis dun termo 
municipal da Comunidade Autónoma, conforme o 
procedemento que deberá ser aprobado no prazo máximo 
dun ano desde a entrada en vigor da lei. 
 
b) Autorizar a celebración dos espectáculos e festexos 
taurinos, que se rexerán pola súa normativa específica. 
 
c) Determinar o horario xeral de apertura e peche dos 
establecementos abertos ao público e de inicio e finalización 
dos espectáculos públicos e das actividades recreativas. 
 
d) Exercer as funcións de inspección e de control nos termos 
previstos no título IV. 
 
e) Incoar, instruír e resolver os expedientes sancionadores 
relacionados cos espectáculos públicos e coas actividades 
recreativas previstos nas alíneas a) e b) deste artigo. 
 
f) Adoptar as medidas provisionais previas ao inicio do 
expediente sancionador nos supostos previstos nos números 1 
e 2 do artigo 28. 
 
g) Calquera outra que lle outorgue a normativa específica dos 
espectáculos públicos e das actividades recreativas. 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. En Marea. 
Emenda nº15, ao apartado b), de Supresión. 
  
Débese suprimir o apartado b) 
__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº5, ao apartado b), de Supresión. 
  
Emenda de supresión, artigo 4, apartado b): 
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Suprimir o apartado b) do artigo 4. 
  
__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº6, ao apartado e), de Supresión. 
  
Emenda de supresión, artigo 4, apartado e): 
  
Suprimir a expresión: "e b)". 
  
  
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 5.  Competencias municipais 
 
 
Correspóndelles aos concellos: 
 
a) Recibir e comprobar as declaracións responsables, así como 
outorgar as licenzas que correspondan en relación cos 
espectáculos públicos e coas actividades recreativas que se 
desenvolvan dentro do termo municipal, incluídas as de 
carácter extraordinario. 
 
b) Recibir e comprobar as declaracións responsables, así como 
outorgar as licenzas que correspondan en relación coa 
apertura de establecementos abertos ao público. 
 
c) Adoptar as medidas que sexan necesarias para o 
desenvolvemento ordenado dos espectáculos públicos e das 
actividades recreativas da súa competencia, sen prexuízo das 
competencias estatais en materia de seguridade pública. 
 
d) Exercer as funcións de inspección e de control nos termos 
previstos no título IV. 
 
e) Incoar, instruír e resolver os expedientes sancionadores por 
infraccións cometidas en materia de espectáculos públicos e 
actividades recreativas que non sexan de competencia 
autonómica conforme o disposto no artigo 4. 
 
f) Autorizar as ampliacións ou reducións sobre o horario xeral, 
atendendo os criterios, os supostos e as circunstancias que, de 
ser o caso, figuren na orde de horarios prevista no artigo 17. 
 
f bis) Engadir, dentro das súas competencias e sen 
prexuízo das que correspondan á Administración da 
Comunidade Autónoma de Galicia, os requisitos, 
condicións ou límites para a apertura de establecementos 
públicos e a celebración de espectáculos públicos e 
actividades recreativas no seo das súas ordenanzas 
municipais. 
 
g) Adoptar as medidas provisionais previas ao inicio do 
expediente sancionador nos supostos previstos no número 1 
do artigo 28. 
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h) A realización de todas as actuacións precisas para o 
axeitado desenvolvemento das competencias previstas nas 
alíneas anteriores. 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº7, de Modificación. 
  
Emenda de modificación, artigo 5: 
  
Substituír: “declaracións responsábeis”, por: “comunicacións 
previas”. 
__________________________________________ 
-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº4, ao apartado f), de Modificación. 
  
Proponse un novo texto para a letra f) deste artigo, que terá o 
seguinte contido: 
  
"f) Inspeccionar e controlar os horarios de apertura e peche dos 
establecementos públicos e dos espectáculos públicos e das 
actividades recreativas dentro do termo municipal." 
__________________________________________ 
-Do G.P. En Marea. 
Emenda nº16, ao apartado h) bis), de Adición. 
  
Débese engadir un novo apartado co seguinte texto: 
  
"i) Autorizar a celebración dos espectáculos e festexos 
taurinos, que se rexerán pola súa normativa específica." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº8, ao apartado h) bis), de Adición. 
  
Emenda de adición, artigo 5: 
 
Engadir no artigo 5 un novo apartado i): 
 
"i) Autorizar a celebración de espectáculos e festexos taurinos." 
 
__________________________________________ 
-Do G.P. En Marea. 
Emenda nº17, ao apartado h) ter), de Adición. 
  
Débese engadir un novo apartado co seguinte texto: 
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"l) Desenvolver convenios de colaboración para activar 
programacións culturais temporais que fomenten a innovación 
e expansión da acción cultural a todo o territorio municipal." 
__________________________________________ 
-Do G.P. En Marea. 
Emenda nº18, ao apartado h) quater), de Adición. 
  
Débese engadir un novo apartado  m) co seguinte texto: 
  
"m) As restantes competencias que  resulten do establecido 
nesta lei, así como calquera outra que se lle atribúan 
regulamentariamente." 
 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 6.  Prohibicións 
 
Quedan prohibidos os espectáculos públicos e as actividades 
recreativas seguintes: 
 
a) Os que inciten á violencia, ao racismo, á xenofobia, ao 
sexismo, ao negacionismo, á discriminación por identidade 
de xénero e orientación sexual ou a calquera outro tipo de 
discriminación, así como aqueles que atenten contra a 
dignidade humana e contra os dereitos fundamentais e as 
liberdades públicas recoñecidos na Constitución española. 
 
b) Os que comporten un risco fundado de produción de 
desordes públicas. 
 
c) Os que vulneren a normativa sobre protección de animais. 
 
d) Os que sexan constitutivos de delito. 
 
e) Os que se desenvolvan sen que estea garantida a 
indemnidade dos bens, calquera que sexa a súa titularidade e, 
en especial, cando se trate de espazos abertos ou que formen 
parte do patrimonio cultural e natural de Galicia. 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. En Marea. 
Emenda nº20, ao apartado e) bis), de Adición. 
  
Débese engadir un novo apartado co seguinte texto: 
  
"f) Os espectáculos de maltrato taurino." 
__________________________________________ 
-Do G.P. En Marea. 
Emenda nº21, ao apartado e) ter), de Adición. 
  
Débese engadir un novo apartado co seguinte texto: 
  
"g) Os que atenten contra a infancia e a adolescencia." 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 7.  Condicións técnicas e de seguridade 
 
 
1. Os establecementos ou espazos abertos ao público, os 
espectáculos públicos e as actividades recreativas sometidas a 
esta lei deberán reunir as condicións de seguridade, calidade, 
comodidade, accesibilidade, salubridade e hixiene apropiadas 
para garantir os dereitos do público asistente e de terceiras 
persoas afectadas, a convivencia veciñal e a integridade dos 
espazos públicos, atendendo, como mínimo, a normativa 
reguladora dos seguintes aspectos: 
 
a) Seguridade para artistas, intérpretes ou executantes, 
público asistente, persoal técnico, terceiras persoas 
afectadas e bens. 
 
b) Solidez das estruturas e funcionamento das instalacións. 
 
c) Garantías das instalacións eléctricas. 
 
d) Prevención e protección de incendios e outros riscos 
inherentes á actividade, facilitando a accesibilidade dos medios 
de auxilio externo. 
 
e) Salubridade, hixiene e acústica. 
 
f) Protección do contorno urbano, do medio ambiente e do 
patrimonio cultural e natural. 
 
g) Accesibilidade e supresión de barreiras. 
 
h) Plan de autoprotección, cando así o exixa a normativa 
aplicable.  
 
2. Sen prexuízo da normativa técnica que en cada momento 
sexa aplicable, a Xunta de Galicia, regulamentariamente, 
poderá establecer requisitos técnicos adicionais para facilitar 
unha maior cobertura ou axuste ás especificidades dos 
distintos establecementos ou espazos abertos ao público, 
espectáculos públicos e actividades recreativas, con 
independencia dos que poidan ser establecidos polos 
concellos. 
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2 bis. Os concellos poderán establecer outros límites, 
requisitos ou características adicionais, baseándose nas 
súas competencias, para a aplicación desta lei a través das 
súas ordenanzas e regulamentos. 
  
Especificamente, co fin de protexer o medio ambiente e o 
contorno urbano ou conservar o patrimonio histórico-
artístico, os concellos, mediante ordenanzas ou 
regulamentos, poden establecer prohibicións, limitacións 
ou restricións destinadas a evitar a excesiva concentración 
de establecementos públicos e de actividades recreativas 
ou garantir a súa coexistencia con outras actividades 
humanas ou sociais. 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº9, ao apartado 1, de Adición. 
  
No punto 1 deste artigo débese engadir unha nova letra h) bis, 
que terá o seguinte contido: 
  
"h bis) Capacidade do establecemento, local ou instalación." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº7, ao apartado 2 bis), de Adición. 
  
Débese engadir un novo punto 2 bis, que terá o seguinte 
contido: 
  
"2 bis. As condicións técnicas e de seguridade deben estar 
adaptadas ao tipo de espectáculo público ou actividade 
recreativa que se desenvolva, cando esta sexa distinta da 
prevista." 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 8.  Seguros 
 
1. Están obrigadas a dispoñer dunha póliza de seguro de 
responsabilidade civil as persoas titulares de establecementos 
abertos ao público ou organizadoras de espectáculos públicos 
e actividades recreativas, segundo o caso. 
 
As persoas organizadoras de espectáculos públicos e 
actividades recreativas de carácter extraordinario deben 
contratar a póliza de responsabilidade civil, independentemente 
da que tamén teñan contratada as persoas titulares dos 
establecementos ou espazos abertos ao público onde se leven 
a cabo os espectáculos públicos ou as actividades recreativas. 
 
2. O seguro deberá cubrir a responsabilidade civil que sexa 
imputable, directa, solidaria ou subsidiariamente, ás persoas 
titulares dos establecementos abertos ao público ou ás persoas 
organizadoras dos espectáculos públicos ou das actividades 
recreativas, de tal maneira que cubra os danos persoais e 
materiais e os prexuízos consecutivos ocasionados ás persoas 
usuarias ou asistentes e a terceiras persoas e aos seus bens, 
sempre que os ditos danos e perdas sexan producidos como 
consecuencia da xestión e explotación do establecemento ou 
da realización do espectáculo público ou da actividade 
recreativa, así como da actividade do persoal ao seu servizo ou 
das empresas subcontratadas. 
 
Para os efectos do establecido no parágrafo anterior, 
enténdese por prexuízos consecutivos as perdas económicas 
que deriven directamente dos danos persoais e materiais 
sufridos pola persoa reclamante e que están amparados pola 
póliza de seguro. 
 
3. Quedan excluídos da cobertura dos contratos de seguros 
regulados por esta lei os danos e perdas sufridos polas 
persoas que, directa ou indirectamente, dependan 
empresarialmente das persoas titulares ou das persoas 
organizadoras, que deban dispoñer dun contrato de seguro 
específico. Tamén quedan excluídos os danos que sufran os 
bens destinados ao uso do establecemento aberto ao público 
ou ao desenvolvemento do espectáculo público ou da 
actividade recreativa. 
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4. A vixencia do seguro terase que manter mentres permaneza 
en funcionamento o establecemento aberto ao público e 
durante o tempo en que se desenvolva o espectáculo público 
ou a actividade recreativa. A falta de seguro poderá comportar 
o peche do establecemento e a suspensión inmediata do 
espectáculo público ou da actividade recreativa nos termos 
establecidos no título IV. 
 
5. A vixencia da póliza de seguro deberase acreditar mediante 
un exemplar da póliza e do recibo de pagamento das primas 
correspondentes ao período do seguro en curso ou de copia 
deles. Ambos os documentos poderán ser requiridos en 
calquera momento polo persoal funcionario dos órganos da 
Administración competente encargados de realizar as 
actuacións inspectoras, instrutoras ou sancionadoras. 
 
6. Estableceranse regulamentariamente os capitais mínimos e 
as condicións do seguro atendendo especialmente a 
capacidade máxima e o tipo de espectáculo público ou 
actividade recreativa que se vaia desenvolver. 
 
 
7. O seguro previsto neste artigo enténdese sen prexuízo dos 
que se poidan exixir de conformidade coa normativa sectorial 
que resulte aplicable. 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. En Marea. 
Emenda nº23, ao apartado 1, de Adición. 
  
Débese engadir ao remate do parágrafo 2, despois de : 
"recreativas." a seguinte expresión: 
  
"sempre que isto non supoña o dobre aseguramento do evento 
obxecto de cobertura." 
  
__________________________________________ 
-Do G.P. En Marea. 
Emenda nº24, ao apartado 5, de Adición. 
  
Débese engadir despois da verba: "recibo" a seguinte 
expresión: 
"que acredite a realización efectiva do" 
__________________________________________ 
-Do G.P. En Marea. 
Emenda nº25, ao apartado 7, de Adición. 
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Débese engadir ao remate do texto a seguinte expresión: 
"sempre que isto non supoña o dobre aseguramento do evento 
obxecto de cobertura." 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 9.  Cooperación e colaboración administrativa 
 
1. No exercicio das súas propias competencias, a 
Administración xeral da Comunidade Autónoma e os concellos 
facilitaranse a información que precisen en materia de 
espectáculos públicos e actividades recreativas e prestaranse 
reciprocamente a cooperación e a asistencia activa para o 
eficaz exercicio daquelas. 
 
2. Os órganos competentes da Administración autonómica e da 
local, no marco das súas respectivas competencias e de 
acordo cos principios de eficacia, coordinación, colaboración e 
lealdade institucional, velarán pola observancia da normativa 
de espectáculos públicos e actividades recreativas, exercendo 
as oportunas funcións de inspección, control e sanción, de 
conformidade co disposto nesta lei e na demais normativa 
vixente. 
 
3. Os concellos poderán solicitar a colaboración e o apoio 
técnico que precisen da Administración xeral da Comunidade 
Autónoma e das deputacións provinciais para a execución 
desta lei. Para este efecto, poderanse subscribir os oportunos 
convenios de colaboración. 
 
4. Cando non se asinasen os convenios a que se refire o 
número 3, a Administración xeral da Comunidade Autónoma, 
en función dos seus recursos, poderá prestar apoio aos 
concellos cando estes llo soliciten expresamente, con 
motivación da concorrencia de circunstancias de carácter 
extraordinario que puntualmente desborden a capacidade 
municipal. 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº11, ao apartado 3, de Substitución. 
  
Emenda de substitución, artigo 9, apartado 3: 
  
Substituir o texto polo seguinte: 
 
"3. A Administración xeral da Comunidade Autónoma e as 
deputacións provinciais deberán prestar colaboración e apoio 
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técnico aos concellos para a execución desta lei. Para este 
efecto, poderanse subscribir os oportunos convenios de 
colaboración." 
 
__________________________________________ 
-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº11, ao apartado 3, de Modificación. 
  
O punto 3, débese substituír polo seguinte contido: 
  
"3. A Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia 
convocará os concellos, a través da Fegamp, e as deputacións 
provinciais para elaborar os convenios de colaboración con 
cada un dos concellos galegos. Nesa convocatoria 
determinaranse os medios materiais e persoais necesarios 
para levar a cabo o contido desta lei, así como os custos 
derivados da delegación da competencia, co fin de transferirllos 
a cada concello." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº12, ao apartado 4, de Modificación. 
  
Proponse un novo texto para o punto 4 que terá o seguinte 
contido: 
  
"4. Mentres non se asinen os convenios de colaboración a que 
se refire o punto 3, a Administración xeral da Comunidade 
Autónoma prestará apoio aos concellos para levar a cabo as 
funcións que se lles delegan." 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 10.  Comisión de Espectáculos Públicos e Actividades 
Recreativas de Galicia 
 
1. Créase a Comisión de Espectáculos Públicos e Actividades 
Recreativas de Galicia como órgano consultivo de estudo, 
coordinación, seguimento e asesoramento das 
administracións autonómica e local nas materias reguladas por 
esta lei. 
 
2. Esta comisión terá as seguintes funcións: 
 
a) A audiencia no procedemento de elaboración das 
disposicións de carácter xeral específicas que se teñan que 
ditar en desenvolvemento desta lei e na súa modificación. 
 
b) A formulación de propostas sobre a interpretación, a 
aplicación e a modificación das disposicións que regulan os 
espectáculos públicos e as actividades recreativas e mais os 
establecementos ou espazos abertos ao público. 
 
c) A emisión dos informes que se lle soliciten con carácter 
facultativo sobre a interpretación, aplicación e modificación das 
disposicións que regulan os espectáculos públicos e as 
actividades recreativas e mais os establecementos ou espazos 
abertos ao público. 
 
d) A elaboración de recomendacións para mellorar a actuación 
e promover a coordinación das administracións autonómica e 
local nas materias reguladas por esta lei. 
 
e) Calquera outra que se lle atribúa regulamentariamente. 
 
3. Esta comisión estará adscrita á consellaría competente en 
materia de espectáculos públicos e actividades recreativas. 
 
4. A súa composición, a súa estrutura e o seu funcionamento 
serán determinados regulamentariamente. En todo caso, 
deberán estar representados, polo menos,  a Administración 
xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, a Federación 
Galega de Municipios e Provincias e as entidades 
representativas do sector dos espectáculos públicos e das 
actividades recreativas. Na composición deste órgano 
deberá procurarse unha presencia equilibrada entre 
mulleres e homes. 
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4 bis. A Comisión de Espectáculos Públicos e Actividades 
Recreativas de Galicia reunirase como mínimo unha vez ao 
ano e sempre que sexa necesario. 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº13, ao apartado 2.a), de Modificación. 
  
O contido da letra a) do punto 2 deste artigo, débese substituír 
polo seguinte texto: 
  
"a) Emitir informe preceptivo sobre as disposicións de carácter 
xeral específicas que se teñen que ditar en desenvolvemento 
desta lei e a súa modificación." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº14, ao apartado 2.a) bis, de Adición. 
  
No punto 2 deste artigo débese engadir unha nova letra a) bis 
que terá o seguinte contido: 
  
"a bis) Promover a coordinación eficiente entre as 
administracións públicas competentes das actuacións que 
deben desenvolver en materia de espectáculos públicos e 
actividades recreativas." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº15, ao apartado 2.d), de Modificación. 
  
O contido da letra d) do punto 2 deste artigo débese substituír 
polo seguinte texto: 
  
"d) Elaborar os estudos e formular as propostas que xulgue 
axeitadas para a consecución dos obxectivos perseguidos 
nesta lei." 
__________________________________________ 
-Do G.P. En Marea. 
Emenda nº26, ao apartado 3, de Adición. 
  
Débese engadir ao remate do apartado 3 un novo parágrafo co 
seguinte texto: 
  
"A Comisión  estará formada por:  
a) A Administración xeral da Comunidade Autónoma  de 
Galicia, a través da consellaría competente en materia de 
espectáculos e actividades recreativas, e outras consellarías 
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relacionadas coa materia, como as consellarías de Cultura, 
Turismo e Comercio. 
b) Os concellos, a través da Federación Galega de Municipios 
e Provincias, segundo se determinará regulamentariamente. 
c) As organizacións representativas dos intereses do sector 
económico e social afectado. 
d) Calquera outro organismo e institución que sexa necesario 
incorporar pola súa relación coa materia. 
As persoas membros deste consello non recibirán ningún tipo 
de indemnización por parte da Comunidade Autónoma pola súa 
pertenza a el." 
 
__________________________________________ 
-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº17, ao apartado 2 e) bis), de Adición. 
  
No punto 2 deste artigo débese engadir unha nova letra e) bis, 
que terá o seguinte contido: 
  
"e bis) Emitir informe sobre as disposicións elaboradas pola 
Comunidade Autónoma de Galicia sobre os horarios de 
apertura e peche de espectáculos e establecementos públicos 
na Comunidade Autónoma de Galicia." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº16, ao apartado 2 e) ter), de Adición. 
  
No punto 2 deste artigo, débese engadir unha nova letra e) ter 
que terá o seguinte contido: 
  
"e ter) Emitir informe sobre as disposicións elaboradas pola 
Comunidade Autónoma de Galicia sobre o catálogo de 
espectáculos públicos e actividades recreativas." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº18, ao apartado 2 e) quater), de Adición. 
  
No punto 2 deste artigo, débese engadir unha nova letra e) 
quater, que terá o seguinte contido: 
  
"e quater) Emitir informe sobre as disposicións elaboradas pola 
Comunidade Autónoma de Galicia sobre os servizos de 
vixilancia, seguridade e control de acceso a espectáculos 
públicos e actividades recreativas." 
__________________________________________ 
-Do G.P. En Marea. 
Emenda nº27, ao apartado 4, de Substitución. 
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Débese substituír o texto do apartado 4 polo seguinte: 
  
"4. A súa estrutura e o seu funcionamento serán determinados 
regulamentariamente. En todo caso, deberán estar 
representados a Administración xeral da Comunidade 
Autónoma de Galicia, a Federación Galega de Municipios e 
Provincias e os sectores e as persoas afectados. Na 
composición deste órgano procurarase acadar unha presenza 
equilibrada entre mulleres e homes, así como entre todas as 
partes implicadas." 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 11.  Rexistro de empresas e establecementos 
 
1. A Administración autonómica constituirá un rexistro público 
de empresas e establecementos dedicados á realización de 
espectáculos públicos e actividades recreativas, que xestionará 
a consellaría competente nesta materia, así como aquelas 
instalacións de titularidade pública que sexan susceptibles 
de ser utilizadas para o desenvolvemento de espectáculos 
públicos e/ou actividades recreativas. 
 
2. Regulamentariamente determinaranse os datos que deben 
figurar no rexistro, os cales se obterán das autorizacións 
autonómicas, das licenzas municipais e das declaracións 
responsables realizadas. Para tal fin, os concellos deberán 
remitir á consellaría a información relativa ás licenzas e ás 
declaracións responsables, así como as súas modificacións, na 
forma e nos prazos que se establezan regulamentariamente. 
 
3. En ningún caso será necesaria a resposta, a confirmación ou 
a inscrición efectiva no rexistro para poder exercer a actividade. 
 
3 bis. O acceso a este rexistro será público e as consultas 
do mesmo serán gratuitas, sen prexuízo da aplicación da 
normativa en materia de protección de datos de carácter 
persoal, e das previsións legais en materia de taxas e 
prezos públicos noutros trámites distintos da mera 
consulta. 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº14, ao apartado 2, de Modificación. 
  
Emenda de modificación, artigo 11, apartado 2: 
  
Substituir: “declaracións responsábeis”, por: “comunicacións 
previas”. 
__________________________________________ 
-Do G.P. En Marea. 
Emenda nº28, ao apartado 3 bis), de Adición. 
  
Débese engadir un novo apartado co seguinte texto: 
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"4. O acceso a este rexistro será público e gratuíto, sen 
prexuízo da aplicación da normativa en materia de protección 
de datos de carácter persoal." 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

TÍTULO II 
 
 
Réxime de intervención administrativa 
 
Artigo 12.  Réxime de intervención administrativa 
 
O réxime de intervención administrativa en materia de 
espectáculos públicos e actividades recreativas é o previsto na 
Lei 9/2013, do 19 de decembro, do emprendemento e da 
competitividade económica de Galicia. 
 
 

NON SE PRESENTARON EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

TÍTULO III 
 
 
Organización e desenvolvemento dos espectáculos públicos e 
das actividades recreativas 
 
CAPÍTULO I 
 
 
Dos aspectos xerais da organización e do desenvolvemento 
 
Artigo 13.  Dereito de admisión 
 
1. Para os efectos do previsto nesta lei, enténdese o dereito de 
admisión como a facultade dos/as titulares de establecementos 
abertos ao público e dos/as organizadores/as de espectáculos 
públicos e actividades recreativas para determinar as 
condicións de acceso e permanencia neles, con base en 
criterios vinculados ao normal desenvolvemento do 
espectáculo ou da actividade e ao cumprimento das 
disposicións establecidas legal e regulamentariamente. 
 
2. O exercicio do dereito de admisión non pode supoñer, en 
ningún caso, discriminación por razón de raza, identidade de 
xénero, orientación sexual, relixión, opinión, discapacidade ou 
calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social, nin 
atentado aos dereitos fundamentais e ás liberdades públicas 
das persoas usuarias dos establecementos ou espazos abertos 
ao público, tanto no relativo ás condicións de acceso e 
permanencia como ao uso dos servizos que se prestan neles. 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. En Marea. 
Emenda nº29, ao apartado 2 bis), de Adición. 
  
Débese engadir un novo apartado co seguinte texto: 
  
"3. Naqueles establecementos nos que a súa actividade 
comercial principal non sexa a hostalaría non poderá impedirse 
o acceso a persoas consumidoras e usuarias con comida e/ou 
bebida adquirida no exterior das instalacións onde se 
desenvolva a actividade ou o espectáculo público." 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 14.  Servizo de control de acceso 
 
 
1. Os establecementos abertos ao público, os espectáculos 
públicos e as actividades recreativas que dispoñan de servizo 
de control de acceso deberán contar con persoal habilitado, de 
conformidade co disposto na normativa reguladora da 
actividade de control de acceso a espectáculos públicos e 
actividades recreativas. Queda exceptuado desta habilitación o 
persoal cuxa función se limite á constatación do pagamento 
efectivo da entrada. 
  
1 bis. Regulamentariamente a Administración xeral da 
Comunidade Autónoma determinará os establecementos 
abertos ao público, os espectáculos públicos e as 
actividades recreativas que deban ter servizo de control de 
acceso con persoal habilitado. 
 
2. O persoal de control de acceso, baixo a directa dependencia 
dos/as titulares ou dos/as organizadores/as, encargarase das 
funcións de admisión e control de permanencia do público nos 
espectáculos públicos, nas actividades recreativas e nos 
establecementos abertos ao público. Asumirá as funcións que 
ten establecidas na normativa autonómica aplicable e cantas 
outras deriven da normativa específica sobre admisión e 
control de acceso, sen que en ningún caso poida desenvolver 
as funcións do servizo de vixilancia e seguridade. 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº15, ao apartado 1, de Supresión. 
  
Emenda de supresión, arigo 14, apartado 1: 
  
Supresión do seguinte texto: “Queda exceptuado desta 
habilitación o persoal cuxa función se limite á constatación do 
pagamento efectivo da entrada”. 
__________________________________________ 



 
 

33

 
DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 15.  Servizos de vixilancia e seguridade propios 
 
Os/As organizadores/as de espectáculos públicos e actividades 
recreativas, así como, de ser o caso, os/as titulares dos 
establecementos abertos ao público en que estes se 
desenvolvan, deberán dispoñer de persoal encargado da 
vixilancia e seguridade, ao cal lle encomendará a boa orde no 
desenvolvemento do espectáculo ou da actividade cando tal 
obriga veña establecida na lexislación vixente de seguridade 
privada. 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº24, de Modificación. 
  
Débese substituír o contido deste artigo polo seguinte texto: 
  
"A. Sen prexuízo das limitacións establecidas na lexislación 
específica en materia de protección á infancia e á 
adolescencia, regulamentariamente poderase prohibir o acceso 
a determinados espectáculos e actividades ás persoas 
menores de idade ou condicionar a súa participación, en 
especial os que poidan afectar a súa integridade física ou 
psíquica, sempre que non supoñan limitación sobre os dereitos 
recoñecidos na Constitución. 
 
Regulamentariamente determinaranse os tipos de 
espectáculos, actividades e establecementos públicos que, 
pola súa natureza, capacidade ou incidencia na convivencia 
cidadá, deban dispoñer de: 
  
a) Especiais medidas de seguridade. 
  
b) Servizos de seguridade privada, coas condicións e requisitos 
establecidos na lexislación de seguridade privada. 
  
c) Servizos de admisión específicos, con persoal debidamente 
identificado e acreditado, co fin de proceder ao control de 
acceso do público." 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 16.  Protección das persoas menores de idade 
 
1. Con carácter xeral, o acceso das persoas menores de idade 
a establecementos abertos ao público, espectáculos públicos e 
actividades recreativas, así como as condicións para poder 
participar neles, están suxeitos ás limitacións e prohibicións 
previstas na normativa reguladora da protección integral da 
infancia e adolescencia e demais lexislación aplicable por 
razón da materia e, en particular, ás reguladas na normativa 
vixente en materia de prevención do consumo de bebidas 
alcohólicas en persoas menores de idade, e será aplicable o 
réxime sancionador establecido nesta normativa. 
 
2. En todo caso, queda prohibido o acceso aos espectáculos 
taurinos en recintos pechados ás persoas menores de 12 anos. 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº25, de Modificación. 
  
Proponse un novo texto para este artigo, que terá o seguinte 
contido: 
  
Proponse un novo texto para o punto 1 deste artigo, que terá o 
seguinte contido: 
  
1. Sen prexuízo das limitacións establecidas na lexislación 
específica en materia de protección á infancia e á 
adolescencia, regulamentariamente poderase prohibir o acceso 
a determinados espectáculos e actividades ás persoas 
menores de idade ou condicionar a súa participación, en 
especial a aqueles que poidan afectar a súa integridade física 
ou psíquica, sempre que non supoñan limitación sobre os 
dereitos recoñecidos na Constitución. 
  
A) Establécense as seguintes limitacións de acceso e 
permanencia  nos  establecementos públicos onde se 
desenvolvan espectáculos públicos e actividades recreativas, 
respecto das persoas menores de idade: 
  
a) Queda prohibida, con carácter xeral, a entrada e a 
permanencia en salas de festas, discotecas, macrodiscotecas, 
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salas de baile, pubs ou semellantes, coas seguintes 
excepcións, cuxo contido se desenvolverá 
regulamentariamente: 
  
1º) Que estas salas conten coa autorización de sesións para 
menores de idade, nas que se permitirá a entrada e a 
permanencia de maiores de 14 anos e menores de 18. 
  
2º) Que a actividade que se vai desenvolver nas salas de festa, 
salas de baile, pubs ou semellantes sexa compatible coa 
integridade moral e física das persoas menores de idade, 
mentres dure o espectáculo público ou a actividade recreativa, 
sempre e cando vaian acompañadas por un adulto responsable 
no caso de seren menores de 16 anos. 
  
b) Nas sesións autorizadas para menores, sen prexuízo do 
cumprimento das condicións xerais e da aplicación das normas 
vixentes en materia de protección da infancia e da 
adolescencia, deberanse cumprir, ademais, as seguintes 
condicións: 
  
1º) ) Non se poderán explotar máquinas de xogo ou azar. 
  
2º) Non se poderán desenvolver espectáculos nin instalarse 
elementos decorativos ou propaganda que poñan en perigo a 
integridade física ou psíquica das persoas menores de idade. 
  
c) Terán horarios e sinalización diferenciada. 
 
d) Estará prohibido a subministración de tabaco e de bebidas 
alcohólicas, así como a exhibición de bebidas alcohólicas e da 
súa publicidade. 
  
B) No suposto de espectáculos públicos ou de actividades 
recreativas de carácter extraordinario, o órgano competente 
para autorizalos pode prohibir a asistencia ás persoas menores 
de idade. 
  
C) A publicidade de establecementos, espectáculos públicos e 
actividades recreativas deberá respectar os principios e as 
normas contidas na  lexislación vixente en materia de 
drogodependencia. Queda prohibida calquera forma de 
promoción ou de publicidade que incite as persoas menores de 
maneira directa ou indirecta ao consumo de bebidas 
alcohólicas, tabaco ou outras drogas coa promesa de 
agasallos, bonificacións e calquera outra vantaxe de análoga 
natureza. 
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D) As persoas que organicen espectáculos públicos ou 
actividades recreativas que poidan implicar algún risco para o 
axeitado desenvolvemento da personalidade ou formación das 
persoas menores de idade deberán cualificar e graduar por 
idades o seu acceso nos termos que se establezan 
regulamentariamente, reflectíndose na referida cualificación por 
idade en letreiros exteriores facilmente visibles e lexibles, na 
publicidade e nas entradas. 
  
E) As persoas titulares dos establecementos públicos, así 
como as persoas que organicen espectáculos públicos ou 
actividades recreativas, poderán exixir, directamente ou a 
través do persoal ao seu servizo, a exhibición do documento 
nacional de identidade ou documento equivalente como medio 
de acreditación da idade do público asistente. Deben impedir o 
acceso e, se é o caso, desaloxar, directamente ou a través do 
persoal ao seu servizo, a quen non acredite documentalmente 
a súa idade ou non cumpra co requisito da idade para os 
efectos do establecido nesta lei." 
 
  
__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº16, ao apartado 1, de Modificación. 
  
Emenda de modificación, artigo 16, apartado 1: 
  
Substituir a expresión: “o acceso das persoas menores de 
idade”, por: “o acceso das persoas menores de 16 anos de 
idade” 
__________________________________________ 
-Do G.P. En Marea. 
Emenda nº30, ao apartado 1, de Adición. 
  
Débese engadir no apartado 1, despois da verba "bebidas 
alcohólicas" a seguinte expresión: 
",tabaco e outras substancias ilegais" 
__________________________________________ 
-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº26, ao apartado 2, de Supresión. 
  
No punto 2 deste artigo, débese suprimir a expresión: "... en 
recintos pechados ..." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº17, ao apartado 2, de Supresión. 
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Emenda de supresión, artigo 16, apartado 2: 
  
Suprimir a expresión: "en recintos pechados". 
  
__________________________________________ 
-Do G.P. En Marea. 
Emenda nº31, ao apartado 2, de Substitución. 
  
Débese substituír a seguinte expresión: 
Onde di: "doce anos." debe dicir: "18 anos." 
__________________________________________ 
-Do G.P. En Marea. 
Emenda nº32, ao apartado 2 bis), de Adición. 
  
Débese engadir un novo punto co seguinte texto: 
  
"3. Sen prexuízo das limitacións establecidas pola lexislación 
sobre protección de menores, permitirase a entrada a menores 
de 16 anos a espectáculos e actividades musicais, tanto en 
establecementos abertos ao público como en espazos abertos 
ao público e tamén nos espectáculos e actividades de carácter 
extraordinario, sempre e cando vaian acompañados dunha 
persoa maior de idade." 
__________________________________________ 
-Do G.P. En Marea. 
Emenda nº33, ao apartado 2 ter), de Adición. 
  
Débese engadir un novo apartado co seguinte texto: 
  
"4. En todo caso, non se permitirá a entrada a menores de 18 
anos a establecementos nos que se desenvolvan actividades 
de natureza e contido sexual." 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 17.  Horarios 
 
1. Mediante orde da persoa titular da consellaría competente 
na materia, e logo do informe da Comisión de Espectáculos 
Públicos e Actividades Recreativas de Galicia, determinarase o 
horario xeral de apertura e peche dos establecementos abertos 
ao público e de inicio e finalización dos espectáculos públicos e 
das actividades recreativas. 
 
2. A orde que determine os horarios de apertura e peche dos 
establecementos abertos ao público e de inicio e finalización 
dos espectáculos públicos ou das actividades recreativas 
poderá establecer os criterios, os supostos e as circunstancias 
que permitan aos concellos autorizar, de xeito motivado, 
ampliacións ou reducións sobre o horario xeral. 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº28, ao apartado 2, de Modificación. 
  
Débese susbstituír o contido do punto 2, polo seguinte texto: 
  
"2. Con carácter excepcional, os concellos poden autorizar 
ampliacións do horario xeral de apertura e peche dos 
establecementos abertos ao público e de inicio e finalización 
dos espectáculos públicos e das actividades recreativas 
durante as festas locais oficiais e durante as noites do 24 ao 25 
de decembro, do 31 de decembro ao 1 de xaneiro e do 5 ao 6 
de xaneiro, conforme o procedemento que se desenvolva 
regulamentariamente." 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 18.  Entradas 
 
1. As entradas que expidan para a venda os/as 
organizadores/as de espectáculos públicos e actividades 
recreativas deberán conter, como mínimo, a seguinte 
información: 
 
a) O número de orde. 
 
b) A identificación do/a organizador/a e do seu domicilio. 
 
c) O espectáculo público ou a actividade recreativa. 
 
d) O lugar, a data e a hora de celebración, os prezos das 
entradas e os lugares de venda. 
 
e) A clase de localidade e o número, en sesións numeradas. 
 
2. Os/As organizadores/as de espectáculos públicos e 
actividades recreativas deberán poñer á disposición do público, 
directamente ou mediante venda comisionada, nos lugares de 
venda, que deberán indicar na súa publicidade, a 
porcentaxe mínima das localidades que se indicase naquela. 
Se non se indicou unha porcentaxe mínima, entenderase que 
esta é do 70 % das localidades. 
 
3. Nos supostos de venda por abonos ou cando se trate de 
espectáculos públicos ou actividades recreativas organizados 
por clubs ou asociacións, a porcentaxe a que se refire o 
número anterior determinarase en relación coas entradas non 
incluídas en abonos ou coas non reservadas previamente 
aos/ás socios/as ou asociados/as. 
 
4. Prohíbese a revenda de entradas en papel ou en calquera 
medio ou soporte electrónico. 
 
5. Para estes efectos, enténdese por revenda de entradas a 
venda das adquiridas coa finalidade de obter beneficio 
económico. En todo caso, entenderase que existe esta 
finalidade cando o prezo de revenda sexa superior ao de 
adquisición. Non se entenderá como revenda a venda 
comisionada, efectuada logo da cesión acreditada por parte 
do/a organizador/a do espectáculo público ou da actividade 
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recreativa e que sexa efectuada polo/a cesionario/a polo prezo 
e nos lugares indicados na publicidade.  
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº18, ao apartado 2, de Supresión. 
  
Emenda de supresión, artigo 18, apartado 2: 
  
Suprimir o apartado 2 do artigo 18. 
  
  
__________________________________________ 
-Do G.P. En Marea. 
Emenda nº34, ao apartado 2, de Substitución. 
  
Débese substituír o texto do punto 2 polo seguinte: 
  
"2. As persoas organizadoras de espectáculos público e 
actividades recreativas deberán poñer á disposición do público 
de xeito directo o 20 % do total dos abonos e entradas 
mediante a venta directa. Esta previsión observarase sempre 
naqueles espectáculos ou actividades con capacidade máxima 
igual ou inferior a 600 persoas. 
Nos grandes eventos, esa porcentaxe reducirase ata o 5 % da 
cantidade total de abonos ou entradas dispostas á disposición 
do público. 
Ademais, poderán establecer  plataformas tecnolóxicas 
accesibles para a súa venda. 
Nas entradas de impresión directa polas persoas usuarias, 
mediante sistema PDF ou mediante códigos QR, que implican 
aparellados gastos de xestión, estes non poderán ser nunca 
superiores aos 2 euros. En ningún caso estará permitido o 
cobramento por servizos de impresión. 
Non se  permitirá a compra masiva de entradas por plataformas 
co fin de encarecer o prezo inicial ou primeiro prezo das 
entradas ou abonos, agás para venda en viaxes organizadas, 
que deberá respectar sempre o valor de venda das entradas. 
En todo caso, as persoas usuarias terán dereito a coñecer o 
prezo  final delas e dos abonos." 
 
__________________________________________ 
-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº30, ao apartado 5 bis), de Adición. 
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Débese engadir un novo punto 5 bis) que terá o seguinte 
contido: 
  
"5 bis. Queda prohibido o uso de calquera tipo de programa 
informático que permita ou facilite a compra de entradas cando 
o proceso de compra se poida efectuar, total ou parcialmente, 
usando unha rede de comunicación electrónica ou un servizo 
de comunicación electrónica, e cando a oferta estea suxeita a 
condicións que limiten o número de entradas que poidan ser 
adquiridas por unha soa persoa compradora." 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 19.  Información ao público no caso de establecementos 
públicos 
 
Nos establecementos abertos ao público deberase dispoñer 
nun lugar visible ao público e perfectamente lexible, nos dous 
idiomas oficiais de Galicia, a seguinte información: 
 
a) O número de teléfono, número de fax, enderezo postal ou 
correo electrónico para efectos de reclamacións ou peticións de 
información. 
 
b) O horario de apertura e peche. 
 
c) A copia da licenza municipal de apertura, no caso de que 
esta sexa exixible. 
 
d) A capacidade máxima. 
 
e) A existencia de follas de reclamación. 
 
f) As limitacións de entrada e prohibición de consumo de 
alcohol e tabaco a persoas menores de idade, de conformidade 
coa lexislación vixente. 
 
g) As condicións de admisión determinadas de acordo co 
previsto no artigo 13, no caso de existiren. 
 
h) As normas particulares ou instrucións elaboradas polo titular 
do establecemento para o normal desenvolvemento do 
espectáculo ou da actividade. 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº19, de Substitución. 
  
Emenda de substitución, artigo 19: 
  
Substituir o texto do primeiro parágrafo polo seguinte: "Nos 
establecementos abertos ao público deberase dispoñer nun 
lugar visible ao público e perfectamente lexible e accesible, en 
varios idiomas e como mínimo na lingua propia de Galicia, a 
seguinte información:" 
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__________________________________________ 
-Do G.P. En Marea. 
Emenda nº35, ao apartado f), de Adición. 
  
Débese engadir ao remate do apartado o seguinte texto: 
  
"Sen prexuízo das limitacións establecidas pola lexislación 
sobre protección de menores, permitirase a entrada de 
menores de 16 anos a espectáculos e actividades musicais 
tanto en establecementos abertos ao público como en espazos 
abertos ao público e tamén nos espectáculos e actividades de 
carácter extraordinario, sempre e cando vaian acompañados 
dunha persoa maior de idade." 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 20.  Publicidade 
 
 
1. A publicidade da celebración de espectáculos públicos ou 
actividades recreativas terase que axustar aos principios de 
veracidade, transparencia e suficiencia. En ningún caso poderá 
conter informacións que induzan ao equívoco ou poidan 
distorsionar a capacidade electiva dos/as espectadores/as. 
 
2. A publicidade de espectáculos públicos ou actividades 
recreativas deberá recoller, polo menos, os seguintes contidos: 
 
a) A clase de espectáculo ou actividade. 
 
b) A data, o horario e o lugar das actuacións, os prezos das 
entradas e os lugares de venda, así como, de ser o caso, as 
condicións de admisión, as normas particulares ou as 
instrucións para o normal desenvolvemento do espectáculo ou 
da actividade. 
 
c) A denominación, o domicilio, o teléfono e o correo 
electrónico do organizador ou organizadora. 
 
3. Prohíbese calquera forma de promoción ou publicidade 
que incite á violencia, ao racismo, ao machismo, ao 
negacionismo, á discriminación por razón de identidade de 
xénero ou opción sexual, ao consumo irresponsable de 
alcohol ou que atente contra o benestar animal ou faga 
apoloxía de actividades contrarias aos dereitos 
fundamentais e ás liberdades públicas recoñecidos pola 
Constitución e por tratados internacionais ratificados polo 
Estado español. 
 
4. As empresas de publicidade ou de artes gráficas que 
interveñan na confección de publicidade deberán xustificar ante 
a Administración, cando sexan requiridas para iso, os datos 
identificativos das empresas contratantes da publicidade. 
 
5. A publicidade dos espectáculos públicos e actividades 
recreativas deberá respectar os principios e as normas 
contidos na normativa vixente en materia de 
drogodependencia, trastornos adictivos e consumo de 
substancias estupefacientes.  
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6. A Administración xeral da Comunidade Autónoma 
promoverá o uso da lingua galega e o respecto pola normativa 
en materia de  toponimia na publicidade dos espectáculos 
públicos e das actividades recreativas. 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. En Marea. 
Emenda nº36, ao apartado 2.b), de Adición. 
  
Débese engadir despois da expresión "prezos das entradas" a 
seguinte verba: 
"finais" 
__________________________________________ 
-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº32, ao apartado 2.c), de Adición. 
  
Na letra c) do punto 2, dete artigo, débese engadir in fine o 
seguinte texto:  
  
"... . No caso de comisións de festas ou asociacións de 
veciños/as, para a organización de festas populares, quedarán 
exentas de facilitar o domicilio." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº20, ao apartado 2.c), de Adición. 
  
Emenda de adición, artigo 20, apartado 2, subapartado c): 
  
Engadir o seguinte texto despois de "organizador/a": “e medios 
de contacto co servizo de atención á clientela e usuarios/as” 
__________________________________________ 
-Do G.P. En Marea. 
Emenda nº37, ao apartado 4, de Supresión. 
  
Débese suprimir o apartado 4. 
__________________________________________ 
-Do G.P. En Marea. 
Emenda nº38, ao apartado 5 bis), de Adición. 
  
Débese engadir un novo punto co seguinte texto: 
  
"6. Non se entenderá como revenda a efectuada pola propia 
persoa usuaria do evento sempre e cando esta sexa efectuada 
polo mesmo prezo que consta na propia entrada ou abono nas 
propias plataformas do evento." 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

CAPÍTULO II 
 
 
Dereitos e obrigas do público, artistas, intérpretes ou 
executantes e dos/as organizadores/as 
 
Artigo 21.  Dereitos e obrigas do público  
 
 
1. Ademais dos que teña recoñecidos na correspondente 
normativa, especialmente en materia de defensa das persoas 
consumidoras e usuarias, o público terá os seguintes dereitos: 
 
a) A que o espectáculo ou a actividade recreativa se 
desenvolva, se ofreza e se reciba nas condicións e na forma en 
que sexa anunciado pola empresa, agás por causa lexítima 
acreditada ou por razóns de forza maior ou de caso fortuíto 
debidamente xustificadas. 
 
b) A que se lle facilite a utilización das follas de reclamacións, 
de acordo cos requisitos e coas condicións exixibles na 
normativa aplicable en razón da materia de que se trate. 
 
c) A recibir un trato respectuoso e non discriminatorio nin 
sexista. 
 
d) A ser admitido no establecemento ou espazo aberto ao 
público nas mesmas condicións obxectivas que calquera outra 
persoa usuaria, sempre que a capacidade do local o permita e 
non concorra ningunha causa de exclusión por razóns de 
seguridade ou alteración da orde pública. 
 
e) A que a empresa respecte os termos contractuais derivados 
da adquisición das correspondentes localidades. 
 
f) A que a publicidade dos espectáculos públicos e actividades 
recreativas se axuste aos principios de veracidade, 
transparencia e suficiencia e non conteña informacións que 
poidan inducir ao equívoco ou poidan distorsionar a capacidade 
electiva dos/as espectadores/as. 
 
2. O público terá as seguintes obrigas: 
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a) Ocupar as súas localidades e permanecer nas zonas que 
sinale en cada caso a empresa para o público, sen invadir os 
espazos destinados a outros fins, agás que estea previsto no 
desenvolvemento do espectáculo ou que sexa inherente á 
natureza da actividade. 
 
b) Cumprir os requisitos e as condicións de seguridade que 
establezan os/as titulares ou os/as organizadores/as para que 
o espectáculo ou a actividade se desenvolva con normalidade 
e seguir as instrucións do persoal técnico e do persoal de 
vixilancia e de seguridade, tanto no interior como na entrada e 
saída do establecemento ou espazo aberto ao público. 
 
c) Non levar armas ou obxectos que se poidan usar como tales, 
así como non exhibir símbolos, roupa ou obxectos que inciten á 
violencia, poidan ser constitutivos dalgún dos delitos de 
apoloxía establecidos polo Código penal ou que inciten a 
realizar actividades contrarias aos dereitos fundamentais e ás 
liberdades públicas recoñecidos pola Constitución, 
especialmente cando inciten ao racismo, ao sexismo e á 
discriminación por razón de identidade de xénero ou 
opción sexual. 
 
d) Respectar os/as artistas, intérpretes ou executantes e 
demais persoal técnico ao servizo dos establecementos ou 
espazos abertos ao público, dos espectáculos públicos ou das 
actividades recreativas. 
 
e) Cumprir as normas reguladoras da subministración e 
consumo de tabaco e bebidas alcohólicas e as normas que 
establecen a idade mínima para poder acceder aos 
establecementos ou espazos abertos ao público. 
 
f) Cumprir os requisitos e as normas de acceso e de admisión 
establecidos con carácter xeral polos/as titulares dos 
establecementos ou espazos abertos ao público ou polos/as 
organizadores/as de espectáculos públicos e actividades 
recreativas. Os ditos criterios de admisión deben estar 
colocados nun lugar visible e perfectamente lexible para o 
público. 
 
g) Respectar o horario de apertura e peche dos 
establecementos abertos ao público e os horarios de inicio e de 
finalización dos espectáculos públicos e das actividades 
recreativas. 
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h) Evitar accións que poidan xerar situacións de perigo ou 
incomodidade para o público ou para o persoal técnico ao 
servizo do establecemento ou espazo aberto ao público ou que 
poidan impedir ou dificultar o desenvolvemento do espectáculo 
ou actividade. 
 
i) Adoptar unha conduta, á entrada e á saída do 
establecemento aberto ao público, que garanta a convivencia 
entre a cidadanía, non perturbe o descanso dos/as veciños/as 
e non dane o mobiliario urbano do contorno onde se leve a 
cabo o espectáculo ou a actividade. 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. En Marea. 
Emenda nº40, ao apartado 2.c), de Supresión. 
  
Débese suprimir no apartado c) a seguinte expresión: 
  
", roupa ou obxectos" 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 22.  Dereitos e obrigas dos/as artistas, intérpretes ou 
executantes 
 
1. Os/As artistas, intérpretes ou executantes terán, entre 
outros, os seguintes dereitos: 
 
a) Ser tratados/as con respecto polos/as titulares, 
organizadores/as e polo público asistente. 
 
b) Recibir a protección necesaria para executar o espectáculo 
público ou a actividade recreativa, así como para acceder ao 
establecemento ou espazo aberto ao público e para 
abandonalo. 
 
c) Actuar, agás por causa lexítima acreditada ou por razóns de 
forza maior ou de caso fortuíto debidamente xustificadas. 
Considérase causa lexítima, entre outras, a carencia ou 
insuficiencia das medidas de seguridade e de hixiene 
requiridas, cuxo estado poden comprobar os/as artistas antes 
do comezo do espectáculo ou da actividade. Para acreditar 
estas carencias ou deficiencias deben estar certificadas 
por un informe dun técnico ou dunha técnica competentes 
na materia. 
 
2. Os/As artistas, intérpretes ou executantes terán as seguintes 
obrigas: 
 
a) Gardar o debido respecto ao público. 
 
b) Actuar, agás por causa lexítima acreditada ou por razóns de 
forza maior ou de caso fortuíto debidamente xustificadas. 
Considérase causa lexítima a establecida no número 1.c). 
 
c) Evitar calquera tipo de comportamento que poida poñer en 
perigo a seguridade do público asistente ou a indemnidade dos 
bens. 
 
3. A intervención de artistas, intérpretes ou executantes 
menores de idade estará sometida ás condicións e aos 
permisos que estableza a lexislación laboral e de protección da 
persoa menor. 
 
4. A intervención de artistas, intérpretes ou executantes con 
dereito a retribución, en canto traballadores/as por conta do/a 
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organizador/a do espectáculo público ou da actividade 
recreativa ou do/a titular do establecemento ou espazo aberto 
ao público, estará sometida ás condicións e aos permisos que 
estableza a lexislación laboral e da Seguridade Social. 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº24, ao apartado 1.c), de Adición. 
  
Emenda de adición, artigo 22, apartado 1, subapartado c): 
  
Engadir despois de “Considérase causa lexítima” a seguinte 
frase: “o incumprimento do contrato por parte dos/as 
organizadores/as”… 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 23.  Dereitos e obrigas dos/as titulares e dos/as 
organizadores/as 
 
1. Os/As titulares de establecementos ou espazos abertos ao 
público e os/as organizadores/as de espectáculos públicos ou 
actividades recreativas terán, entre outros, os seguintes 
dereitos: 
 
a) Que o espectáculo público ou a actividade recreativa se 
desenvolva de conformidade co disposto na correspondente 
autorización autonómica, declaración responsable ou licenza, 
agás que exista causa lexítima acreditada ou concorran razóns 
de forza maior ou de caso fortuíto debidamente xustificadas 
que o impidan. 
 
b) Fixar os prezos que consideren pertinentes. 
 
c) Adoptar as medidas que consideren pertinentes para garantir 
o funcionamento do establecemento aberto ao público, do 
espectáculo ou da actividade en condicións de seguridade e 
calidade. 
 
d) Recibir o apoio das forzas e corpos de seguridade para 
garantir a orde no exterior do establecemento ou espazo aberto 
ao público, no caso de que se produzan incidentes que poidan 
poñer en perigo a seguridade das persoas, e tamén no interior 
do establecemento ou espazo. 
 
2. Os/As titulares de establecementos ou espazos abertos ao 
público e os/as organizadores/as de espectáculos públicos ou 
actividades recreativas terán as seguintes obrigas: 
 
a) Levar a cabo o espectáculo público ou a actividade 
recreativa de acordo co anunciado e nas condicións ofrecidas 
ao público, agás por causa lexítima acreditada ou por razóns 
de forza maior ou de caso fortuíto debidamente xustificadas. 
 
b) No suposto de que se produzan variacións da orde, da data 
ou do contido do espectáculo ou da actividade, deberase 
informar delas coa antelación suficiente nos lugares onde 
habitualmente se fixa a propaganda ou nos espazos de venda 
de localidades. 
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c) Devolverlle ao público o importe aboado no caso de que o 
espectáculo ou a actividade se suspenda ou se modifique de 
forma esencial e atender as reclamacións que por este motivo 
sexan procedentes, de acordo coa lexislación aplicable, agás 
nos supostos en que se lle anunciase ao público, de forma 
expresa e clara, que os/as organizadores/as ou titulares 
reservan para si o dereito de modificar a programación e as 
condicións en que se efectuará a dita modificación ou nos 
supostos en que a suspensión ou a modificación se produza 
unha vez empezado o espectáculo ou actividade e sexan 
debidas a causas fortuítas ou de forza maior, alleas ás persoas 
titulares ou organizadores/as do espectáculo ou actividade. 
 
d) Realizar os controis técnicos obrigatorios de acordo coa 
normativa vixente e adoptar as medidas de seguridade, hixiene 
e salubridade establecidas con carácter xeral, ou especificadas 
na declaración responsable, na licenza municipal ou na 
autorización autonómica cando sexa exixible, mantendo en 
todo momento os establecementos abertos ao público en 
axeitado estado de funcionamento. 
 
e) Permitir a entrada ao público, agás nos casos establecidos 
por lei ou por regulamento, en particular os derivados do 
lexítimo exercicio do dereito de admisión. 
 
f) Respectar a capacidade máxima e absterse de vender 
entradas e abonos nun número que a exceda. 
 
g) Non cobrar polas entradas un prezo superior ao que se 
anunciou na correspondente publicidade e comunicar ou 
denunciar a súa revenda. 
 
h) Cumprir os horarios de apertura e peche dos 
establecementos abertos ao público e os de inicio e finalización 
dos espectáculos públicos e das actividades recreativas. 
 
i) Establecer os servizos de vixilancia e seguridade, cando 
estes sexan obrigatorios conforme o disposto na lexislación 
vixente de seguridade privada, e cumprir o disposto nesta lei e 
na normativa autonómica en materia de servizos de control de 
acceso, no caso de dispoñer de tales servizos. 
 
j) Informar o persoal de control de acceso e o de servizos de 
vixilancia e seguridade sobre as funcións e as obrigas que lles 
atribúe a normativa específica. 
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k) Velar pola adecuada conservación dos espazos que se 
poidan ver afectados polos espectáculos públicos ou polas 
actividades recreativas e cumprir a normativa en materia de 
protección do medio ambiente. 
 
l) Comunicar ás administracións competentes as modificacións 
non substanciais nos termos e coas consecuencias 
sancionadoras previstas na Lei 9/2013, do 19 de decembro, do 
emprendemento e da competitividade económica de Galicia. 
 
m) Facilitar o acceso ás forzas e aos corpos de seguridade, 
aos servizos de protección civil, aos servizos de sanidade, 
aos/ás axentes da autoridade e ao persoal funcionario, así 
como ás entidades de certificación de conformidade municipal 
que desenvolvan actuacións de certificación, verificación, 
inspección e control nos termos establecidos na Lei 9/2013, do 
19 de decembro, do emprendemento e da competitividade 
económica de Galicia. 
 
n) Permitir e facilitar as inspeccións que acorden as 
autoridades e realizar as inspeccións periódicas que sexan 
obrigatorias de acordo coa normativa vixente. 
 
ñ) Ter á disposición dos axentes da autoridade e dos servizos 
de inspección, nos establecementos abertos ao público, toda a 
documentación que se estableza regulamentariamente. 
 
o) Cumprir a normativa vixente sobre accesibilidade e 
supresión de barreiras arquitectónicas, sobre seguridade e 
prevención de riscos laborais e sobre propiedade intelectual e 
demais normativa que sexa aplicable. 
 
p) Colocar nun lugar visible e perfectamente lexible a 
información ao público regulada no artigo 19.  
 
q) Responder dos danos e perdas que se poidan producir como 
consecuencia das características do establecemento aberto ao 
público ou da organización e desenvolvemento do espectáculo 
ou da actividade, así como constituír as garantías e concertar e 
manter vixentes os correspondentes contratos de seguro 
exixidos por esta lei.  
 
3. Cando o/a organizador/a do espectáculo público ou da 
actividade recreativa sexa distinto/a do/a titular do 
establecemento público ou da instalación en que se 
desenvolve, responderán ambos solidariamente do 
cumprimento das obrigas establecidas no número 2 que lles 
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correspondan conxuntamente atendendo as circunstancias 
concretas en que teña lugar o espectáculo ou a actividade, sen 
prexuízo do establecido no inciso final do artigo 28.3 da Lei 
40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público. 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº25, ao apartado 1.a), de Modificación. 
  
Emenda de modificación, artigo 23, apartado 1, subapartado a): 
  
Substituír: “declaración responsábel”, por: “comunicación 
previa”. 
__________________________________________ 
-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº36, ao apartado 2, de Supresión. 
  
No punto 2 deste artigo débese suprimir o seguinte: "Os/As 
titulares de establecementos ou espazos abertos ao público ..." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº37, ao apartado 2.i), de Modificación. 
  
O contido da letra i) do punto 2, débese substituír polo seguinte 
texto: 
  
"i) Establecer os servizos de vixilancia, seguridade e control de 
acceso, que serán marcados regulamentariamente pola 
Administración xeral da Comunidade Autónoma segundo se 
dispón no artigo 15 desta lei." 
__________________________________________ 
-Do G.P. En Marea. 
Emenda nº42, ao apartado 2.l), de Substitución. 
  
Débese substituír a seguinte expresión onde di: "modificacións 
non substanciais" 
Debe dicir: "modificacións substanciais" 
__________________________________________ 
-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº38, ao apartado 2 bis), de Adición. 
  
 
 Débese engadir un novo punto 2 bis, que terá o seguinte 
contido: 
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 "2 bis. Os/As titulares de establecementos ou espazos abertos 
ao público nos que se vaia desenvolver algún espectáculo 
público ou actividade recreativa por unha persoa organizadora 
distinta da titular, terán que asinar un contrato coa 
persoa organizador do espectáculo público ou actividade 
recreativa, no que consten os seguintes puntos: 
a) Tipo de espectáculo público ou actividade recreativa, así 
como as condicións ofrecidas ao público polo dito evento. 
b) Permitir a entrada ao público, agás nos casos establecidos 
por lei ou por regulamento. 
c) Permitir o cumprimento dos horarios de apertura e peche. 
d) Facilitar o acceso ás forzas e corpos de seguridade, aos 
servizos de protección civil, aos servizos de sanidade, aos 
axentes da autoridade e ao persoal funcionario, así como ás 
entidades de certificación de conformidade municipal que 
desenvolvan actuacións de certificación, verificación, 
inspección e control nos termos establecidos na Lei 9/2013, do 
19 de decembro, do emprendemento e da competitividade 
económica de Galicia. 
e) Permitir e facilitar as inspeccións que acorden as 
autoridades e realizar as inspeccións periódicas que sexan 
obrigatorias de acordo coa normativa vixente. 
f) Ter á disposición dos axentes da autoridade e dos servizos 
de inspección, nos establecementos abertos ao público, toda a 
documentación que se estableza regulamentariamente. 
g) Cumprir coa normativa vixente sobre accesibilidade e 
supresión de barreiras arquitectónicas e sobre seguridade e 
prevención de riscos laborais e demais normativa que sexa 
aplicable." 
  
 
__________________________________________ 
-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº39, ao apartado 3, de Supresión. 
  
O punto 3 débese suprimir. 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

TÍTULO IV 
 
 
Vixilancia e inspección dos establecementos abertos ao 
público, dos espectáculos públicos e das actividades 
recreativas. Réxime sancionador 
 
CAPÍTULO I 
 
 
Disposicións xerais  
 
 
Artigo 24.  Administracións competentes 
 
A Administración xeral da Comunidade Autónoma e os 
concellos, no ámbito das súas respectivas competencias, 
velarán polo cumprimento da lexislación reguladora dos 
espectáculos públicos e das actividades recreativas e, para tal 
efecto, dispoñerán das facultades seguintes: 
 
a) Inspección dos establecementos abertos ao público. 
 
b) Control da celebración de espectáculos públicos e 
actividades recreativas. 
 
c) Prohibición, suspensión, clausura e adopción das medidas 
provisionais previas á incoación do expediente sancionador 
que se consideren necesarias. 
 
d) Adopción das oportunas medidas cautelares e sanción das 
infraccións tipificadas nesta lei. 
 
 

NON SE PRESENTARON EMENDAS 



 
 

57

 
DITAME DA COMISIÓN: 

CAPÍTULO II 
 
 
Vixilancia e inspección 
 
Artigo 25.  Facultades inspectoras 
 
1. Os/As titulares e os/as organizadores/as deberán permitir e 
facilitar as inspeccións que acorde a autoridade competente. O 
persoal de inspección poderá acceder a calquera lugar, 
instalación ou dependencia, de titularidade pública ou privada, 
co límite constitucional de entrada no domicilio e restantes 
lugares cuxo acceso requira o consentimento da persoa titular. 
 
2. Poderán realizar inspeccións os membros dos corpos e 
forzas de seguridade e o persoal funcionario dos órganos e das 
unidades administrativas con competencia en materia de 
espectáculos públicos e actividades recreativas, sen prexuízo 
das que poida realizar o persoal funcionario doutros órganos e 
unidades administrativas no exercicio das súas competencias. 
Nos termos e coas consecuencias que establece a Lei 
39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo 
común das administracións públicas, o dito persoal funcionario, 
no exercicio das súas funcións, terá a condición de autoridade. 
Na inspección tamén poderán colaborar as entidades de 
certificación de conformidade municipal nos termos 
establecidos na Lei 9/2013, do 19 de decembro, do 
emprendemento e da competitividade económica de Galicia. 
 
3. O persoal encargado de tarefas de inspección procurará non 
alterar o normal funcionamento do establecemento aberto ao 
público nin dificultar o desenvolvemento do espectáculo público 
ou da actividade recreativa. 
 
4. As administracións públicas, no exercicio da potestade 
inspectora, están facultadas para solicitar a información ou os 
datos necesarios para confeccionar estatísticas ou memorias 
para utilizalas no deseño de programas de intervención nos 
sectores obxecto de regulación nesta lei. 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
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Emenda nº26, ao apartado 2, de Supresión. 
  
Emenda de supresión, artigo 25, apartado 2: 
  
Suprimir o texto que figura despois de “terá a condición de 
autoridade”. 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 26.  Actas 
 
1. As actuacións realizadas no exercicio da facultade 
inspectora deberanse reflectir nunha acta en que as persoas 
interesadas poderán facer constar a súa desconformidade e as 
súas observacións. A acta deberá ser notificada ás persoas 
interesadas e ao órgano administrativo competente para 
acordar a inspección. 
 
2.  No caso de que as persoas interesadas neguen os feitos, 
será necesaria a ratificación do persoal funcionario actuante 
respecto dos feitos referidos na acta, durante a tramitación do 
correspondente procedemento sancionador. 
 
3. Cando a actuación inspectora derive da presentación dunha 
denuncia que vaia acompañada dunha solicitude de iniciación, 
deberáselle notificar á persoa denunciante a iniciación ou non 
do procedemento sancionador, todo isto sen prexuízo dos 
dereitos que lle correspondan, se é o caso, como interesada. 
 
 

NON SE PRESENTARON EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

CAPÍTULO III 
 
 
Medidas provisionais previas 
 
Artigo 27.  Medidas provisionais previas á apertura do 
expediente sancionador 
 
1. Os órganos competentes da Administración autonómica ou 
dos concellos, previamente á apertura do expediente 
sancionador que corresponda, poderán adoptar, por razóns de 
urxencia inaprazable e para a protección provisional dos 
intereses implicados, medidas provisionais previas nos 
supostos seguintes: 
 
a) A celebración de espectáculos públicos ou actividades 
recreativas prohibidos por esta lei. No caso de que estes 
espectáculos ou actividades poidan ser constitutivos de delito, 
o órgano que acorde a medida provisional deberá comunicalo 
ao Ministerio Fiscal ou á autoridade xudicial competente dentro 
das corenta e oito horas seguintes. 
 
b) Cando exista risco grave ou perigo inminente para a 
seguridade das persoas, dos animais ou dos bens ou cando se 
incumpran gravemente as condicións sanitarias, de salubridade 
e de hixiene. 
 
c) A apertura ou funcionamento dun establecemento aberto ao 
público sen contar coa licenza municipal ou declaración 
responsable cando sexa exixible. 
 
d) Cando se celebren espectáculos públicos e actividades 
recreativas en establecementos ou espazos abertos ao público 
sen contar con licenza municipal ou con autorización 
autonómica ou declaración responsable cando sexa exixible. 
 
e) O incumprimento da prohibición de admitir persoas menores 
nos establecementos abertos ao público, nos espectáculos 
públicos ou nas actividades recreativas en que teñan prohibida 
a entrada. 
 
f) A revenda de localidades. 
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g) Cando se careza do seguro exixido de acordo co disposto 
nesta lei. 
 
h) Cando no desenvolvemento dos espectáculos públicos ou 
das actividades recreativas se produzan alteracións da orde 
pública con perigo para as persoas e os bens. 
 
i) Cando se incumpran os horarios establecidos de acordo co 
previsto no artigo 17. 
 
2. No caso de se dar algún dos supostos previstos no número 
anterior, os órganos competentes poderán adoptar algunha ou 
algunhas das seguintes medidas: 
 
a) A suspensión do espectáculo público ou da actividade 
recreativa. 
 
b) O desaloxo, a clausura e o precinto do establecemento 
aberto ao público. 
 
c) O depósito, a retención ou a inmobilización dos bens, 
efectos ou animais relacionados co espectáculo ou coa 
actividade. 
 
No suposto previsto na alínea f) do número 1, poderase 
adoptar a medida de intervención e depósito das entradas e 
dos ingresos procedentes da revenda. 
 
3. As medidas adoptaranse mediante resolución motivada, 
respectando sempre o principio de proporcionalidade e logo da 
audiencia ás persoas interesadas. O trámite de audiencia 
poderase omitir en casos de extraordinaria urxencia 
debidamente xustificados na resolución. 
 
4. As medidas provisionais adoptadas deberán ser 
confirmadas, modificadas ou levantadas no acordo de 
iniciación do procedemento sancionador, que se deberá 
efectuar dentro dos quince días seguintes ao da súa adopción, 
o cal poderá ser obxecto do recurso que proceda. 
 
En todo caso, as ditas medidas quedarán sen efecto se non se 
inicia o procedemento no dito prazo ou cando o acordo de 
iniciación non conteña un pronunciamento expreso sobre elas. 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 
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-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº40, ao apartado 1.i), de Modificación. 
  
Na letra i) do punto 1 deste artigo, onde di: "Cando se 
incumpran os horarios establecidos ...", debe dicir: "Cando se 
cumpran os horarios reiteradamente establecidos ..." 
__________________________________________ 
-Do G.P. En Marea. 
Emenda nº43, ao apartado 4, de Substitución. 
  
Débese substituír a seguinte expresión: 
Onde di "quince días" debe dicir: "cinco días" 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 28.  Órganos competentes 
 
1. A Administración competente para adoptar as medidas 
previstas anteriormente será a mesma que ten atribuída a 
competencia para recibir a declaración responsable ou para 
outorgar a licenza ou autorización. Nos supostos previstos no 
artigo 41 bis da Lei 9/2013, do 19 de decembro, do 
emprendemento e da competitividade económica de Galicia, a 
Administración competente será o respectivo concello, sen 
prexuízo do disposto no número 2. 
 
O órgano competente da Administración xeral da Comunidade 
Autónoma de Galicia para adoptar as ditas medidas será o 
órgano que teña atribuída a competencia para incoar o 
correspondente procedemento sancionador ou o órgano 
instrutor. 
 
2. Tendo en conta a afectación ás competencias autonómicas, 
a Administración autonómica poderá adoptar as medidas 
provisionais previas en supostos de competencia dos 
concellos, de acordo co previsto no número 1, á custa e en 
substitución destes, no caso de inhibición da entidade local, 
logo do requirimento a esta que non sexa atendido no prazo 
indicado para o efecto, que en ningún caso poderá ser inferior 
a un mes. A non atención do requirimento pola entidade local 
exixirá a alegación dunha causa xustificada e debidamente 
motivada. 
 
Tamén poderá adoptar as citadas medidas por razóns de 
urxencia inaprazable e extraordinaria que así o xustifiquen, e, 
neste caso, as medidas deberán ser postas en coñecemento 
inmediato do concello respectivo. 
 
O órgano competente da Administración xeral da Comunidade 
Autónoma de Galicia para adoptar as medidas provisionais 
previas, nos supostos previstos neste número, será o que teña 
atribuída a competencia para a incoación ou para a instrución 
de expedientes sancionadores de competencia autonómica. 
 
3. O disposto nos números 1 e 2 deste artigo enténdese sen 
prexuízo das medidas que poidan ser adoptadas pola 
Administración xeral do Estado no exercicio das súas 
competencias. 
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EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº27, de Modificación. 
  
Emenda de modificación, artigo 28: 
  
Substitución da expresión: “declaración responsábel”, por: 
“comunicación previa”. 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 29.  Medidas de adopción directa polos axentes das 
forzas e corpos de seguridade 
 
1. En casos de espectáculos públicos e actividades recreativas 
que comporten un risco grave ou perigo inminente para as 
persoas e os bens ou a convivencia entre a cidadanía, os 
axentes dos corpos e forzas de seguridade poderán adoptar de 
forma directa, logo do requirimento ás persoas responsables da 
celebración daqueles e no caso de que este non sexa atendido, 
as seguintes medidas: 
 
a) A suspensión inmediata do espectáculo ou da actividade e o 
desaloxo e o precinto dos establecementos abertos ao público 
e o depósito, a retención ou a inmobilización dos bens, efectos 
ou animais relacionados co espectáculo ou coa actividade. 
 
b) Aqueloutras medidas que se consideren necesarias 
atendendo as circunstancias concorrentes en cada caso para 
garantir a seguridade das persoas e dos bens e a convivencia 
entre a cidadanía, e que garden a debida proporción atendendo 
os bens e os dereitos obxecto de protección. 
 
2. No caso en que os axentes adopten as medidas indicadas 
no número anterior, deberán proceder á súa comunicación 
inmediata ao órgano competente de acordo co artigo 28 para 
adoptar as medidas provisionais previas pertinentes, que 
deberá confirmalas, modificalas ou levantalas no prazo de 
corenta e oito horas desde a indicada comunicación. O 
incumprimento do dito prazo comporta automaticamente o 
levantamento das medidas inmediatas adoptadas. 
 
3. Se o órgano indicado no número anterior ratifica as medidas 
adoptadas, o réxime de confirmación, modificación ou 
levantamento posterior rexerase polo que dispón o artigo 27.4. 
 
4. O disposto nos números anteriores enténdese sen prexuízo 
das medidas que poida adoptar a Administración xeral do 
Estado no exercicio das súas competencias. 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº28, de Supresión. 
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Emenda de supresión, artigo 29. 
  
Supresión do artigo 29. 
  
  
__________________________________________ 
-Do G.P. En Marea. 
Emenda nº44, ao apartado 1, de Adición. 
  
Débese engadir, despois de "requirimento" a seguinte 
expresión: 
"motivado e notificado por escrito, mesmo no propio acto, 
mediante o boletín administrativo regulamentario" 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

CAPÍTULO IV 
 
 
Réxime sancionador 
 
Sección 1ª. Infraccións e sancións 
 
Artigo 30.  Principios xerais 
 
No ámbito desta lei, o exercicio da potestade sancionadora 
rexerase polo disposto na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do 
procedemento administrativo común das administracións 
públicas, e na Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico 
do sector público, e polo previsto nesta lei e na demais 
normativa aplicable por razón da materia. 
 
 

NON SE PRESENTARON EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 31.  Infraccións 
 
1. Constitúen infraccións ao previsto nesta lei as accións ou as 
omisións tipificadas neste capítulo, sen prexuízo do réxime 
sancionador previsto na Lei 9/2013, do 19 de decembro, do 
emprendemento e da competitividade económica de Galicia, e 
das responsabilidades civís, penais ou doutra orde que poidan 
derivar delas. 
 
2. As infraccións administrativas reguladas nesta lei 
clasifícanse en moi graves, graves e leves. 
 
 

NON SE PRESENTARON EMENDAS 



 
 

69

 
DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 32.  Infraccións moi graves 
 
Considéranse infraccións moi graves as seguintes: 
 
a) Superar a capacidade máxima cando comporte un risco 
grave para a seguridade de persoas ou bens. 
 
b) Non permitir o acceso ao establecemento aberto ao público 
aos/ás axentes da autoridade ou ao persoal inspector que 
estea no exercicio do seu cargo. 
 
c) Celebrar espectáculos públicos ou actividades recreativas 
expresamente prohibidos nesta lei ou incumprindo as 
resolucións polas cales se prohibe a súa celebración. 
 
d) Incumprir a obriga de ter subscrito e en vigor o contrato de 
seguro de acordo co disposto nesta lei. 
 
e) A comisión dunha infracción grave cando, no prazo dun ano, 
o mesmo suxeito for sancionado pola comisión de dúas ou 
máis infraccións graves e a resolución ou resolucións 
sancionadoras foren firmes na vía administrativa. 
 
 

NON SE PRESENTARON EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 33.  Infraccións graves 
 
Considéranse infraccións graves as seguintes: 
 
a) Superar a capacidade máxima cando non comporte un risco 
grave para a seguridade de persoas ou bens. 
 
b) Exercer o dereito de admisión en contra do disposto no 
artigo 13.2. 
 
c) Admitir o acceso a espectáculos taurinos en recintos 
pechados ás persoas menores de doce anos. 
 
d) Incumprir os horarios establecidos de acordo co previsto no 
artigo 17.  
 
e) A suspensión ou modificación esencial do contido dos 
espectáculos públicos ou actividades recreativas sen causa 
xustificada. 
 
f) A publicidade e promoción dos espectáculos públicos e das 
actividades recreativas que contraveñan o disposto nesta lei. 
 
g) Incumprir as disposicións recollidas no artigo 15 referentes á 
obriga de dispoñer de servizos de vixilancia e seguridade 
propios cando sexan obrigatorios. 
 
h) O incumprimento por parte da persoa titular do 
establecemento aberto ao público ou por parte do/a 
organizador/a do espectáculo público ou da actividade 
recreativa da obriga de contar con persoal habilitado encargado 
do control de acceso no caso de dispoñer de servizo de control 
de acceso. 
 
i) A negativa a actuar por parte do/a artista, intérprete ou 
executante sen causa xustificada. 
 
j) Os comportamentos que poidan producir alteracións da orde 
ou crear situacións de perigo para o público asistente, 
participantes, persoas organizadoras e traballadoras, artistas, 
forzas e corpos de seguridade, terceiros afectados e bens, así 
como a súa permisividade. 
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k) A perturbación grave do normal desenvolvemento do 
espectáculo público ou da actividade recreativa. 
 
l) Non colaborar no exercicio das funcións de inspección 
sempre que non constitúa infracción moi grave. 
 
m) A comisión dunha infracción leve cando, no prazo dun ano, 
o mesmo suxeito for sancionado pola comisión de dúas ou 
máis infraccións leves e a resolución ou resolucións 
sancionadoras foren firmes na vía administrativa. 
 
n) Incumprir o disposto nesta lei sobre a venda de entradas ou 
practicar a súa revenda. 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº41, ao apartado c), de Supresión. 
  
Na letra c) deste artigo débese suprimir a expresión "... en 
recintos pechados ..." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº29, ao apartado c), de Supresión. 
  
Emenda de supresión, artigo 33, apartado c): 
  
Suprimir a expresión: “en recintos pechados”. 
__________________________________________ 
-Do G.P. En Marea. 
Emenda nº45, ao apartado c), de Substitución. 
  
Débese substituír a seguinte expresión: 
Onde di: "doce anos" debe dicir: "18 anos" 
__________________________________________ 
-Do G.P. En Marea. 
Emenda nº46, ao apartado i), de Adición. 
  
Débese engadir ao remate do apartado, o seguinte texto: 
  
"resultando responsable a executante que desenvolva as 
actuacións anteriormente sinaladas."  
__________________________________________ 



 
 

72

 
DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 34.  Infraccións leves 
 
Considéranse como infraccións leves as seguintes: 
 
a) Incumprir a obriga de información ao público nos termos 
establecidos no artigo 19. 
 
b) Calquera outra acción ou omisión que constitúa 
incumprimento das obrigas establecidas nesta lei ou 
vulneración das prohibicións previstas nela cando non proceda 
a súa cualificación como infracción moi grave ou grave. 
 
 

NON SE PRESENTARON EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 35.  Responsabilidade 
 
1. Poderán ser sancionadas por feitos constitutivos de 
infracción administrativa de acordo con esta lei as persoas 
físicas e xurídicas que resulten responsables deles. 
 
2. Para estes efectos, os/as titulares dos establecementos 
abertos ao público e os/as organizadores/as de espectáculos 
públicos e actividades recreativas serán responsables 
solidarios/as das infraccións administrativas reguladas nesta lei 
que sexan cometidas polos/polas que interveñan no 
espectáculo ou actividade cando incumpran o deber de previr a 
infracción. 
 
3. Cando exista unha pluralidade de responsables a título 
individual e non sexa posible determinar o grao de participación 
de cada un/unha na comisión da infracción, responderán 
todos/as eles/as de forma solidaria. 
 
 

NON SE PRESENTARON EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 36.  Sancións 
 
1. As infraccións leves serán sancionadas con multa de ata 300 
euros. 
 
2. Pola comisión de infraccións graves poderanse impoñer as 
seguintes sancións: 
 
a) Multa de 301 a 30.000 euros. 
 
b) Suspensión ou prohibición da actividade por un período 
máximo dun ano. 
 
c) Clausura do establecemento aberto ao público por un 
período máximo dun ano. 
 
d) Inhabilitación para a organización ou promoción de 
espectáculos públicos e actividades recreativas por un período 
máximo dun ano. 
 
e) Incautación dos instrumentos, efectos ou animais utilizados 
para a comisión das infraccións. Os gastos de almacenamento, 
transporte, distribución, destrución ou calquera outro derivado 
da incautación serán por conta de quen cometa a infracción. 
 
As sancións indicadas poderanse impoñer de maneira 
acumulativa agás que resulten incompatibles.  
 
3. Pola comisión de infraccións moi graves poderanse impoñer 
as seguintes sancións: 
 
a) Multa de 30.001 ata 600.000 euros. 
 
b) Clausura do establecemento aberto ao público por un 
período máximo de tres anos. 
 
c) Suspensión ou prohibición da actividade ata tres anos. 
 
d) Inhabilitación para a organización ou promoción de 
espectáculos públicos e actividades recreativas ata tres anos. 
 
e) Incautación dos instrumentos, efectos ou animais utilizados 
para a comisión das infraccións. Os gastos de almacenamento, 
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transporte, distribución, destrución ou calquera outro derivado 
da incautación serán por conta de quen cometa a infracción. 
 
f) Peche definitivo do establecemento aberto ao público, que 
comportará para o/a infractor/a a revogación da licenza, a 
declaración de ineficacia da comunicación previa ou 
declaración responsable ou a revogación da autorización 
autonómica, así como a prohibición de presentar declaración 
responsable ou de obter licenza municipal ou autorización 
autonómica no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia 
para igual actividade durante un tempo máximo de dez anos. 
 
As sancións indicadas poderanse impoñer de maneira 
acumulativa, agás que resulten incompatibles.  
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. En Marea. 
Emenda nº47, ao apartado 2.a), de Substitución. 
  
Débese substituír a seguinte expresión: 
Onde di: "30.000 euros." debe dicir: "15.000 euros." 
__________________________________________ 
-Do G.P. En Marea. 
Emenda nº48, ao apartado 2.e), de Supresión. 
  
Débese suprimir o texto do punto e) 
__________________________________________ 
-Do G.P. En Marea. 
Emenda nº49, ao apartado 3.a), de Substitución. 
  
Débese substituír a seguinte expresión: 
Onde di: "30.001" debe dicir: "15.001" 
__________________________________________ 
-Do G.P. En Marea. 
Emenda nº50, ao apartado 3.a), de Substitución. 
  
Débese substituír a seguinte expresión: 
Onde di: "600.000 euros" debe dicir: "300.000 euros" 
__________________________________________ 
-Do G.P. En Marea. 
Emenda nº51, ao apartado 3 bis), de Adición. 
  
Débese engadir un novo punto co seguinte texto: 
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"4. Determinaranse regulamentariamente aquelas medidas sen 
carácter sancionador, entre outras: 
  
a) O peche dun establecemento aberto ao público ou a 
prohibición ou suspensión dunha actividade ou espectáculo 
público, no caso de non dispoñer da licenza ou autorización 
correspondentes, ou a non formalización da comunicación 
previa e a non contratación da póliza de responsabilidade civil 
ata que non se restableza a legalidade.  
b) A declaración de extinción e a declaración de caducidade 
dos efectos das comunicacións previas.  
c) A revogación e a declaración de caducidade das licenzas ou 
autorizacións." 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 37.  Graduación 
 
1. As sancións deberán gardar proporcionalidade coa 
gravidade dos feitos constitutivos da infracción e graduaranse 
atendendo os seguintes criterios: 
 
a) O grao de culpabilidade ou a existencia de intencionalidade. 
 
b) A continuidade ou a persistencia na conduta infractora. 
 
c) A natureza dos prexuízos causados. 
 
d) A reincidencia por comisión, no termo dun ano, de máis 
dunha infracción da mesma natureza cando así for declarado 
por resolución firme en vía administrativa. 
 
e) A reiteración. 
 
f) A situación de predominio de quen cometa a infracción no 
mercado. 
 
g) A conduta observada por quen cometa a infracción respecto 
do cumprimento das disposicións legais. 
 
h) A transcendencia social da infracción. 
 
2. Para os efectos desta lei, entenderase como reiteración a 
comisión de máis dunha infracción de distinta natureza no 
termo dun ano desde a comisión da primeira, cando así for 
declarado por resolución que poña fin á vía administrativa. 
 
A toma en consideración da reiteración e da reincidencia só 
será posible se estas circunstancias non se teñen en conta 
para determinar a infracción sancionable. 
 
3. Para a aplicación dos criterios de graduación das sancións, 
respectando os límites establecidos no artigo anterior, o órgano 
competente para sancionar deberá ponderar que a comisión da 
infracción non resulte máis beneficiosa para quen cometa a 
infracción que o cumprimento das normas infrinxidas, sen que 
en ningún caso a comisión da infracción resulte máis 
beneficiosa para o infractor. Cando, como consecuencia da 
comisión da infracción, a persoa infractora obteña un beneficio 
cuantificable, poderase superar o límite superior das multas 
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previstas no artigo anterior ata acadar a contía do beneficio 
obtido. 
 
4. A imposición acumulativa de sancións nos termos previstos 
no artigo anterior acordarase, en todo caso, naqueles supostos 
que impliquen alteración grave da seguridade. 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. En Marea. 
Emenda nº52, ao apartado 1.e), de Supresión. 
  
Débese suprimir o texto do punto e) 
__________________________________________ 
-Do G.P. En Marea. 
Emenda nº53, ao apartado 1.h), de Supresión. 
  
Débese suprimir o texto do punto h) 
__________________________________________ 
-Do G.P. En Marea. 
Emenda nº54, ao apartado 2, de Supresión. 
  
Débese suprimir o texto do apartado 2 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 38.  Prescrición 
 
1. As infraccións tipificadas como leves nesta lei prescribirán no 
prazo de seis meses; as tipificadas como graves, no de dous 
anos; e as tipificadas como moi graves, no prazo de tres anos. 
 
2. O prazo de prescrición das infraccións comezarase a contar 
desde o día en que a infracción se cometese. No caso de 
infraccións continuadas ou permanentes, o prazo comezará a 
correr desde que finalizou a conduta infractora. 
 
Interromperá a prescrición a iniciación, co coñecemento da 
persoa interesada, do procedemento sancionador, e o prazo de 
prescrición reiniciarase se o expediente sancionador está 
paralizado durante máis dun mes por causa non imputable ao/á 
presunto/a responsable. 
 
3. Prescribirán ao ano as sancións impostas por infraccións 
leves a esta lei; aos dous anos, as impostas por infraccións 
graves; e aos tres anos, as impostas por infraccións moi 
graves. 
 
4. O prazo de prescrición das sancións comezarase a contar 
desde o día seguinte a aquel en que sexa executable a 
resolución pola que se impón a sanción ou transcorrese o 
prazo para impugnala. No caso de desestimación presunta do 
recurso de alzada interposto contra a resolución pola cal se 
impón a sanción, o prazo de prescrición da sanción comezará a 
contar desde o día seguinte a aquel en que remate o prazo 
legalmente previsto para a resolución do dito recurso. 
 
Interromperá a prescrición a iniciación, co coñecemento da 
persoa interesada, do procedemento de execución, e volverá 
transcorrer o prazo se aquel está paralizado durante máis dun 
mes por causa non imputable ao/á infractor/a. 
 
 
 

NON SE PRESENTARON EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Sección 2ª. Competencia e procedemento .  
 
 
 
 

NON SE PRESENTARON EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 39.  Competencia para sancionar 
 
 
1. Correspóndelle á Administración autonómica a competencia 
para incoar, instruír e resolver os expedientes sancionadores 
por infraccións relacionadas cos espectáculos públicos e coas 
actividades recreativas previstos nas alíneas a) e b) do artigo 4. 
 
2. Son órganos competentes para impoñer a sanción: 
 
a) A persoa titular da xefatura territorial correspondente da 
consellaría competente en materia de espectáculos públicos e 
actividades recreativas, cando se trate de infraccións leves e 
graves. 
 
b) A persoa titular da dirección xeral competente en materia de 
espectáculos públicos e actividades recreativas, cando se trate 
de infraccións moi graves e se propoña unha sanción 
consistente en multa por un importe máximo de 300.500 euros, 
así como calquera outra sanción das previstas para infraccións 
moi graves, excepto a consistente no peche definitivo do 
establecemento aberto ao público. 
 
c) A persoa titular da consellaría competente en materia de 
espectáculos públicos e actividades recreativas, cando se trate 
de infraccións moi graves e se propoña unha sanción 
consistente en multa por un importe mínimo de 300.501 euros, 
así como cando se propoña o peche definitivo do 
establecemento aberto ao público. 
 
3. Correspóndelles aos concellos a competencia para incoar, 
instruír e resolver os expedientes sancionadores polas 
infraccións tipificadas nesta lei, agás as relacionadas cos 
espectáculos públicos e coas actividades recreativas previstos 
nas alíneas a) e b) do artigo 4. 
 
4. Sen prexuízo do establecido no número anterior, os órganos 
competentes da Administración autonómica, de acordo coas 
regras competenciais previstas para os expedientes 
sancionadores de competencia autonómica, asumirán a 
incoación, instrución e resolución dos procedementos 
sancionadores previstos no número 3, no suposto da falta de 
actuacións dos concellos ante as denuncias presentadas pola 
cidadanía ou derivadas das actuacións de inspección, e unha 
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vez instados a actuar polos órganos competentes da 
Comunidade Autónoma e transcorrido o prazo concedido, que 
en ningún caso poderá ser inferior a un mes, desde a recepción 
do requirimento sen que se produza a notificación ao órgano 
competente da Administración da Comunidade Autónoma da 
incoación do procedemento sancionador. 
 
 

NON SE PRESENTARON EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 40.  Procedemento 
 
1. As infraccións tipificadas nesta lei serán obxecto das 
sancións administrativas correspondentes, logo da instrución 
do oportuno procedemento consonte os principios establecidos 
na Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector 
público, e a regulación procedemental contida na Lei 39/2015, 
do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das 
administracións públicas, e de acordo coas especificidades que 
regulamentariamente se establezan, respectando, en todo 
caso, a normativa básica estatal. 
 
2. O prazo máximo en que se deberá ditar e notificar a 
resolución do procedemento sancionador no suposto de 
tramitación ordinaria será dun ano desde a súa incoación. 
Unha vez vencido este prazo sen que se ditase e notificase 
resolución expresa, producirase a caducidade do 
procedemento, de acordo co establecido na Lei 39/2015, do 1 
de outubro. 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº30, ao apartado 2, de Modificación. 
  
Emenda de modificación, artigo 40, apartado 2: 
  
Substituír: “un ano”, por: “seis meses”. 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 41.  Medidas preventivas durante o procedemento 
sancionador 
 
1. Unha vez incoado o procedemento sancionador, o órgano 
administrativo competente para resolvelo poderá adoptar en 
calquera momento, mediante resolución motivada e logo da 
audiencia ás persoas interesadas, as medidas preventivas que 
xulgue oportunas para asegurar a eficacia da resolución que se 
poida ditar, de existiren elementos de xuízo suficientes para 
iso, de acordo cos principios de proporcionalidade, efectividade 
e menor onerosidade. O trámite da audiencia previa poderase 
omitir no caso de urxencia, que deberá estar debidamente 
motivada na resolución que determine a adopción das medidas 
preventivas. Nestes casos, efectuarase un trámite de audiencia 
con posterioridade á adopción da medida. 
 
2. As medidas preventivas deberán ser proporcionadas á 
natureza e á gravidade das infraccións cometidas, e poderán 
consistir nalgunha das previstas no artigo 27, ou en calquera 
outra que asegure a eficacia da resolución que se poida ditar. 
Non se poderán adoptar medidas preventivas que poidan 
causar prexuízo de difícil ou imposible reparación ás persoas 
interesadas ou que impliquen violación de dereitos amparados 
polas leis. 
 
3. As medidas preventivas poderán ser alzadas ou modificadas 
durante a tramitación do procedemento, de conformidade co 
disposto na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento 
administrativo común das administracións públicas. En todo 
caso, extinguiranse coa eficacia da resolución administrativa 
que poña fin ao procedemento. 
 
 

NON SE PRESENTARON EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 42.  Rexistro de infraccións e sancións 
 
1. Co obxecto de garantir o cumprimento efectivo desta lei, a 
Administración xeral da Comunidade Autónoma creará un 
rexistro administrativo de infraccións e sancións en materia de 
espectáculos públicos e actividades recreativas, no cal se 
inscribirán todas as infraccións sancionadas por resolución 
firme en vía administrativa e a correspondente sanción 
imposta. 
 
2. Determinaranse regulamentariamente a organización e o 
funcionamento do rexistro e o réxime de inscrición, cancelación 
e acceso, con suxeición á normativa sobre protección de datos 
de carácter persoal. 
 
 

NON SE PRESENTARON EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Disposición adicional única.  Normativa técnica aplicable 
 
Os criterios técnicos a que fai referencia esta lei aplicaranse 
consonte a regulación prevista no Código técnico da edificación 
e na súa normativa de desenvolvemento, sen prexuízo da 
normativa sectorial que, de ser o caso, resulte aplicable. 
 
 

NON SE PRESENTARON EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Disposición transitoria primeira.  Réxime transitorio dos 
expedientes sancionadores 
 
Os expedientes sancionadores incoados antes da entrada en 
vigor desta lei rexeranse pola normativa vixente no momento 
da súa incoación, agás nos supostos en que os preceptos 
desta lei sexan máis favorables para os/as presuntos/as 
infractores/as tanto no referido á tipificación da infracción como 
á sanción e aos seus prazos de prescrición, mesmo respecto 
das sancións pendentes de cumprimento no momento de 
entrada en vigor desta norma. 
 
 

NON SE PRESENTARON EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Disposición transitoria segunda.  Réxime transitorio das 
licenzas municipais, das autorizacións autonómicas e das 
comunicacións previas 
 
1. As solicitudes de licenzas municipais e de autorizacións 
autonómicas en materia de espectáculos públicos e actividades 
recreativas presentadas antes da entrada en vigor desta lei 
tramitaranse e resolveranse de acordo coa normativa vixente 
no momento de presentación da solicitude. Se a normativa de 
aplicación recolle requisitos prohibidos segundo o disposto no 
artigo 10 da Lei 17/2009, do 23 de novembro, sobre o libre 
acceso ás actividades de servizos e o seu exercicio, estes non 
serán tidos en conta polo órgano competente. 
 
2. Malia o anterior, a persoa interesada poderá, con 
anterioridade á resolución, desistir da súa solicitude e optar 
pola aplicación da nova normativa. 
 
3. As autorizacións e as licenzas outorgadas, así como as 
comunicacións previas presentadas en materia de 
establecementos abertos ao público, espectáculos públicos e 
actividades recreativas con anterioridade á entrada en vigor 
desta lei ao abeiro do disposto na Lei 9/2013, do 19 de 
decembro, do emprendemento e da competitividade económica 
de Galicia, manterán a súa eficacia, sen prexuízo da aplicación 
do réxime de intervención previsto na nova redacción dada 
pola presente lei á Lei 9/2013, do 19 de decembro, no caso de 
modificacións substanciais, así como de apertura de novos 
establecementos abertos ao público e de desenvolvemento de 
novos espectáculos públicos e actividades recreativas con 
posterioridade á entrada en vigor desta lei. 
 
 

NON SE PRESENTARON EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Disposición transitoria terceira.  Capitais mínimos das pólizas 
de seguro de espectáculos públicos e actividades recreativas 
 
1. Mentres non se produza o desenvolvemento regulamentario 
previsto no artigo 8, os capitais mínimos que deberán cubrir, no 
seu conxunto, as pólizas de seguro nel exixidas terán as 
seguintes contías atendendo a capacidade: 
 
a) Ata 100 persoas: 300.000 euros de capital asegurado. 
 
b) Ata 150 persoas: 400.000 euros de capital asegurado. 
 
c) Ata 300 persoas: 600.000 euros de capital asegurado. 
 
d) Ata 500 persoas: 750.000 euros de capital asegurado. 
 
e) Ata 1.000 persoas: 900.000 euros de capital asegurado. 
 
f) Ata 1.500 persoas: 1.200.000 euros de capital asegurado. 
 
g) Ata 2.500 persoas: 1.600.000 euros de capital asegurado. 
 
h) Ata 5.000 persoas: 2.000.000 euros de capital asegurado. 
 
i) Cando a capacidade sexa superior á mencionada na alínea 
h), a cantidade mínima de capital asegurado incrementarase en 
60.000 euros por cada 1.000 persoas ou fracción de 
capacidade superior a 5.000 persoas, ata chegar a 6.000.000 
de euros. 
 
2. As administracións públicas, os seus organismos 
autónomos, as entidades de dereito público dependentes ou a 
elas vinculadas e as demais entidades integrantes do sector 
público que organicen espectáculos públicos e actividades 
recreativas aseguraranos, de conformidade co establecido na 
normativa específica, tendo en conta que en ningún caso a 
contía mínima de capital asegurado por este concepto pode ser 
inferior a 300.000 euros. 
 
3. A realización de espectáculos públicos ou actividades 
recreativas en espazos abertos ao público, non delimitados e 
de capacidade indeterminada, nos cales se exixa licenza, 
declaración responsable ou autorización para a súa celebración 
require a contratación dunha póliza de seguro de 
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responsabilidade civil por unha contía mínima de 600.000 
euros de capital asegurado nos casos en que se exixa licenza 
ou autorización, e de 300.000 euros nos casos en que se exixa 
declaración responsable. 
 
4. No caso de instalacións ou estruturas eventuais portátiles ou 
desmontables que se utilicen con ocasión de feiras ou 
atraccións en espazos abertos ao público, onde a súa 
capacidade sexa indeterminada, o capital mínimo asegurado 
será de 150.000 euros por cada instalación ou estrutura, e a 
persoa propietaria ou arrendataria da instalación quedará 
obrigada a contratar a póliza de seguro. 
 
5. Se as instalacións ou estruturas do número 4 se utilizan 
conxuntamente nun espazo delimitado, débese subscribir unha 
única póliza de seguro conxunta para todas as estruturas ou 
instalacións, cuxo capital mínimo asegurado deberá ser o 
correspondente á capacidade do espazo delimitado nos termos 
establecidos no número 1. 
 
6. O establecido nos puntos anteriores entenderase sen 
prexuízo do disposto no artigo 8.7. 
 
 

NON SE PRESENTARON EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Disposición transitoria cuarta.  Adaptación das obrigas en 
materia de seguros 
 
No prazo de seis meses desde a entrada en vigor desta lei, os 
titulares de establecementos abertos ao público que conten con 
licenza municipal ou que efectuasen a correspondente 
comunicación previa deberán dar cumprimento ao disposto no 
artigo 8 e na disposición transitoria terceira en canto ao réxime 
de seguros. Esta exixencia tamén será aplicable nos supostos 
de espectáculos públicos e actividades recreativas que estean 
en funcionamento no momento da entrada en vigor da lei, para 
o cal dispoñerán igualmente do prazo de seis meses para a 
súa adaptación. 
 
 

NON SE PRESENTARON EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Disposición transitoria quinta.  Horarios  
 
Mentres non se aprobe e entre en vigor a orde a que se refire o 
artigo 17 continuará vixente a Orde do 16 de xuño de 2005 pola 
que se determinan os horarios de apertura e peche de 
espectáculos e establecementos públicos na Comunidade 
Autónoma de Galicia, tanto no que atinxe aos horarios de 
apertura e peche de establecementos, espectáculos públicos e 
actividades recreativas como á competencia autonómica para a 
súa alteración nos termos previstos na devandita orde. 
 
 

NON SE PRESENTARON EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Disposición derrogatoria única.  Derrogación normativa 
 
Quedan derrogadas cantas disposicións de igual ou inferior 
rango se opoñan ao disposto nesta lei e nomeadamente: 
 
a) Os artigos 4 e 7 do Decreto 292/2004, do 18 de novembro, 
polo que se aproba o Catálogo de espectáculos públicos e 
actividades recreativas da Comunidade Autónoma de Galicia. 
 
b) O Decreto 390/2009, do 24 de setembro, polo que se 
determina o procedemento aplicable para o exercicio da 
potestade sancionadora en materia de establecementos e 
espectáculos públicos. 
 
 

NON SE PRESENTARON EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Disposición derradeira primeira.  Modificación da Lei 9/2013, do 
19 de decembro, do emprendemento e da competitividade 
económica de Galicia 
 
Modifícase a Lei 9/2013, do 19 de decembro, do 
emprendemento e da competitividade económica de Galicia, 
nos seguintes termos: 
 
Un. O artigo 40 queda redactado do seguinte xeito: 
  
«Artigo 40. Actividades sometidas a declaración 
responsable 
  
1. Con carácter xeral, a apertura dos establecementos 
abertos ao público nos que se desenvolvan espectáculos 
públicos ou actividades recreativas e a organización de 
espectáculos públicos e actividades recreativas están 
sometidas ao réxime de declaración responsable. Porén, 
por razóns de interese xeral vinculadas á orde, seguridade 
e saúde públicas e protección do medio ambiente, 
exixirase a obtención de licenza municipal ou autorización 
autonómica nos supostos establecidos no seguinte artigo. 
  
2. A declaración responsable deberase presentar nos 
seguintes termos: 
  
a) Con carácter previo á apertura do establecemento, á 
organización do espectáculo público ou ao inicio da 
actividade recreativa, as persoas interesadas deberán 
presentar unha declaración responsable dirixida ao 
concello respectivo, coa cal poñerán en coñecemento da 
Administración competente os seguintes datos: 
1º) O nome, os apelidos e o enderezo da persoa solicitante 
e, se é o caso, da persoa que actúe na súa representación. 
2º) O tipo de establecemento ou, se é o caso, a descrición 
do espectáculo ou da actividade que se pretende realizar e 
a capacidade máxima. 
3º) A localización do establecemento ou espazo aberto ao 
público e a data prevista de apertura do establecemento ou 
do inicio do espectáculo público ou da actividade. 
4º) A sinatura da persoa solicitante. 
5º)  O órgano, o centro ou a unidade administrativa a que 
se dirixe. 
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b) Coa declaración responsable, na cal a persoa interesada 
manifesta, baixo a súa responsabilidade, que cumpre 
todos os requisitos establecidos na normativa vixente para 
o exercicio da actividade, que dispón da documentación 
que así o acredita, que a poñerá á disposición da 
Administración cando lle sexa requirida e que se 
compromete a manter o cumprimento das anteriores 
obrigas durante o período de tempo inherente ao dito 
exercicio, deberase achegar, de ser o caso, a 
documentación que figura a seguir, agás que esta xa estea 
en poder ou fose elaborada por calquera administración, 
suposto en que se observará o indicado no artigo 28 da Lei 
39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo 
común das administracións públicas: 
1ª) Se for o caso, a autorización, o informe ou a 
declaración ambiental que proceda, de conformidade coa 
normativa específica aplicable. 
2º) O proxecto e a documentación técnica que resulte 
exixible segundo a natureza da actividade. Para estes 
efectos, enténdese por proxecto o conxunto de 
documentos que definen as actuacións que se van 
desenvolver, co contido e detalle que lle permita á 
Administración coñecer o seu obxecto e determinar o seu 
axuste á normativa urbanística e sectorial aplicable. O 
proxecto e a documentación técnica serán redactados e 
asinados por persoa técnica competente. 
3º) A póliza de seguro de responsabilidade civil 
obrigatorio, previsto na normativa en materia de 
espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia, 
e o recibo de pagamento das primas correspondentes ao 
período do seguro en curso ou a copia destes. 
4º)  O documento acreditativo da dispoñibilidade do 
establecemento ou espazo aberto ao público en calidade 
de propietarios/as ou arrendatarios/as ou en virtude de 
calquera outro título xurídico. 
5º) Se for o caso, o certificado, a acta ou o informe de 
conformidade emitido polas entidades de certificación de 
conformidade municipal reguladas nesta lei. 
6º) O documento acreditativo asinado polo/a interesado/a 
da designación da persoa física ou xurídica que debe 
asumir a responsabilidade técnica da execución do 
proxecto e que debe expedir a certificación que acredite a 
adecuación do espectáculo público ou da actividade 
recreativa aos requisitos exixibles. 
7º) Calquera outra documentación que veña exixida pola 
normativa aplicable. 
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c) Para a celebración de espectáculos públicos e 
actividades recreativas que requiran a montaxe de 
estruturas non permanentes desmontables, será preciso 
achegar, xunto coa documentación requirida nas alíneas a) 
e b), a seguinte documentación: 
1º) O documento acreditativo da designación, por quen 
presente a declaración, da persoa física ou xurídica que 
debe asumir a responsabilidade técnica da montaxe da 
instalación.  
2º) A marcación CE e a declaración CE de conformidade 
das instalacións que correspondan segundo as súas 
características e o certificado da instalación de baixa 
tensión de conexión coa rede. 
3º) Calquera outra documentación que veña exixida pola 
normativa aplicable.  
  
3. O custo dos informes, das certificacións e das actas de 
verificación ou control de funcionamento e de revisión será 
por conta dos/as solicitantes.  
  
4. Se para o desenvolvemento da actividade é precisa a 
realización dunha obra, a documentación anterior 
presentarase coa comunicación previa prevista na 
normativa urbanística ou coa solicitude de licenza de obra, 
se procede. Logo de rematar a obra, presentarase a 
declaración responsable para o inicio da actividade. 
  
5. A declaración responsable presentada cumprindo os 
requisitos habilita para o exercicio da actividade, o 
desenvolvemento do espectáculo ou a apertura do 
establecemento desde a súa presentación, sen prexuízo 
das facultades de comprobación, control e inspección 
atribuídas á Administración nos termos previstos nos 
artigos 28 e 29 desta lei. 
  
6. A inexactitude, a falsidade ou a omisión, de carácter 
esencial, de calquera dato ou información que se incorpore 
á declaración responsable, así como a non presentación da 
declaración responsable ou da documentación requirida 
para acreditar o cumprimento do declarado, determinarán a 
imposibilidade de continuar co exercicio da actividade 
desde o momento en que se teña constancia de tales 
feitos, sen prexuízo das posibles responsabilidades 
penais, civís ou administrativas. 
  
A resolución que declare tales circunstancias poderá 
determinar a obriga da persoa interesada de restituír a 
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situación xurídica ao momento previo ao inicio da 
actividade, así como a imposibilidade de instar a un novo 
procedemento co mesmo obxecto durante un período de 
tempo de entre tres meses e un ano. 
  
7. A persoa titular do establecemento ou organizadora do 
espectáculo público ou da actividade recreativa deberá 
comunicar á Administración competente as modificacións 
non substanciais, no prazo de quince días desde que teñan 
lugar. Non obstante, no caso de cambio de titularidade, a 
comunicación, xunto coa documentación acreditativa do 
cambio e da dispoñibilidade do seguro de 
responsabilidade civil, deberase efectuar con anterioridade 
ao desenvolvemento da actividade polo/a novo/a titular. 
  
Será necesaria a presentación de declaración responsable 
nos termos previstos neste precepto no caso de 
modificación substancial. En todo caso, terán a 
consideración de modificacións substanciais a 
modificación da clase de actividade recreativa ou 
espectáculo público, o cambio de lugar, a realización 
dunha reforma substancial dos establecementos ou 
calquera cambio que implique unha variación que afecte a 
seguridade, salubridade ou perigosidade do 
establecemento aberto ao público se así é declarado no 
informe técnico correspondente.   
  
Igualmente, será necesaria a presentación de declaración 
responsable para a celebración de espectáculos públicos e 
actividades recreativas de carácter extraordinario que se 
desenvolvan esporadicamente en establecementos abertos 
ao público, suxeitos ao réxime de declaración responsable, 
legalmente habilitados para celebrar un espectáculo 
público ou actividade recreativa distinta da propia do 
establecemento. Nestes casos, deberase presentar a 
documentación prevista neste artigo que resulte 
procedente tendo en conta as características do 
espectáculo ou da actividade de carácter extraordinario. 
Así mesmo, deberase dispoñer do seguro previsto na 
lexislación de espectáculos públicos e actividades 
recreativas.» 
 
Dous. O artigo 41 queda redactado do seguinte xeito: 
 
«Artigo 41. Actividades sometidas a licenza ou autorización 
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Atendendo a concorrencia de razóns de orde pública, 
seguridade pública, saúde pública e protección do medio 
ambiente, será precisa a obtención de licenza municipal ou 
autorización autonómica para: 
 
a) A apertura de establecementos abertos ao público cunha 
capacidade superior a 500 persoas, ou que presenten unha 
especial situación de risco, de conformidade co disposto na 
normativa técnica en vigor. 
b) A instalación de terrazas ao aire libre ou na vía pública, 
anexas ao establecemento aberto ao público. 
c) A celebración de espectáculos públicos e actividades 
recreativas de carácter extraordinario, sempre que requiran de 
plan de autoprotección ou dun plan ou estudo específico 
segundo a normativa sectorial aplicable. 
d) A montaxe de instalacións para a celebración de 
espectáculos públicos e actividades recreativas e a celebración 
de espectáculos públicos e actividades recreativas que deban 
dispoñer de plan de autoprotección ou dun plan ou estudo 
específico segundo a normativa sectorial aplicable. 
e) A celebración dos espectáculos públicos e das actividades 
recreativas que se desenvolvan en máis dun termo municipal 
da Comunidade Autónoma, conforme o procedemento que 
regulamentariamente se estableza.  
f) A celebración dos espectáculos e festexos taurinos, que se 
rexerán pola súa normativa específica. 
g) A apertura de establecementos abertos ao público e a 
celebración de espectáculos públicos ou actividades 
recreativas cuxa normativa específica exixa a concesión de 
licenza ou autorización.» 
Tres. Engádese un artigo 41 bis, coa seguinte redacción: 
 
«Artigo 41 bis. Actividades exentas de declaración 
responsable, de licenza municipal e de autorización 
autonómica 
 
1. Malia o disposto nos artigos anteriores e agás que as 
ordenanzas municipais, en supostos excepcionais 
expresamente xustificados, establezan un réxime de 
declaración responsable, quedan exentos de declaración 
responsable, de licenza e de autorización autonómica, sen 
prexuízo do cumprimento dos requisitos que sexan aplicables: 
 
a) A apertura de establecementos abertos ao público que 
sexan de titularidade do propio concello. 
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b) Os espectáculos públicos e as actividades recreativas 
organizados polos concellos con motivo de festas e verbenas 
populares, con independencia da titularidade do 
establecemento ou espazo aberto ao público onde se leven a 
cabo. 
 
c) (Supresión)  
 
2. As ordenanzas municipais poderán establecer 
xustificadamente supostos concretos de espectáculos públicos 
e actividades recreativas exceptuados do réxime de 
declaración responsable cando pola súa escasa entidade ou 
incidencia non sexa precisa a indicada declaración para a 
protección da orde pública, seguridade pública, saúde pública e 
o medio ambiente.» 
 
Catro. Engádese un artigo 41 ter, coa seguinte redacción: 
 
«Artigo 41 ter. Modificacións 
 
1. Quedan suxeitas ao réxime de licenza ou autorización as 
modificacións substanciais das actividades recreativas e 
espectáculos públicos e dos establecementos abertos ao 
público suxeitos a un réxime de licenza ou autorización de 
acordo co previsto nesta lei. En todo caso, terán a 
consideración de modificacións substanciais a modificación da 
clase de actividade recreativa ou espectáculo público, o cambio 
de lugar, a realización dunha reforma substancial dos 
establecementos ou calquera cambio que implique unha 
variación que afecte a seguridade, salubridade ou perigosidade 
do establecemento aberto ao público se así é declarado no 
informe técnico correspondente. 
 
2. As modificacións non substanciais deberán ser comunicadas 
á Administración competente pola persoa titular do 
establecemento ou organizadora do espectáculo ou actividade, 
no prazo de quince días desde que teña lugar. Non obstante, 
no caso de cambio de titularidade, a comunicación, xunto coa 
documentación acreditativa do cambio e da dispoñibilidade do 
seguro de responsabilidade civil, deberase efectuar con 
anterioridade ao desenvolvemento da actividade polo/a novo/a 
titular.» 
 
Cinco. O artigo 42 queda redactado como segue: 
 
«Artigo 42. Tramitación da licenza municipal do artigo 41.1.a) 
 



 
 

100

1. Con anterioridade á apertura do establecemento aberto ao 
público, o/a seu/súa titular deberá presentar a solicitude de 
licenza dirixida ao concello. A solicitude de licenza terá o 
seguinte contido: 
 
a) Datos identificativos do/a titular e, de ser o caso, da persoa 
que actúe na súa representación, con indicación do seu nome 
e do seu enderezo. 
 
b) Localización do establecemento aberto ao público. 
 
2. Xunto coa solicitude da licenza, deberase presentar a 
documentación que figura a seguir, agás que esta xa estea en 
poder ou fose elaborada por calquera administración, suposto 
en que se observará o indicado no artigo 28 da Lei 39/2015, do 
1 de outubro, do procedemento administrativo común das 
administracións públicas: 
 
a) Proxecto técnico, entendido como o conxunto de 
documentos que definen as actuacións que se van 
desenvolver, co contido e detalle que lle permita á 
Administración coñecer o seu obxecto e determinar o seu 
axuste á normativa urbanística e sectorial aplicable. O proxecto 
que se presente incluirá o contido mínimo previsto pola 
normativa sobre prevención e seguridade en materia de 
incendios, deberá estar asinado por técnico/a competente e 
deberá conter os datos e requisitos da normativa específica 
sobre edificación, prevención e control ambiental que sexan 
aplicables aos proxectos construtivos e de actividades. 
 
b) Plan de emerxencia, plan de autoprotección, estudo de 
impacto acústico e dispositivo de asistencia sanitaria, cando 
sexan exixibles de acordo coa normativa aplicable e conforme 
os requisitos que esta dispoña, redactados de conformidade 
coa normativa vixente e sempre que os seus contidos non se 
incorporasen ao proxecto técnico a que fai referencia a alínea 
anterior. 
 
c) Declaración onde se faga constar o compromiso de 
contratación do seguro previsto na normativa en materia de 
espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia ou 
documentación acreditativa da dispoñibilidade daquel.  
 
d) Documentación requirida pola normativa sobre ruídos, 
quecemento, contaminación acústica, residuos e vibracións e, 
en todo caso, a que determine a normativa sobre prevención e 
control ambiental segundo corresponda en función das 
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características do establecemento e das actividades que se 
van desenvolver nel. 
 
e) Documento acreditativo da designación da persoa que debe 
asumir a responsabilidade técnica da execución do proxecto e 
que debe expedir a certificación que acredite a adecuación do 
establecemento á licenza outorgada, en que debe constar o 
nome, o enderezo e a titulación e habilitación profesional da 
persoa designada. 
 
f) Calquera outra documentación que lle sexa solicitada polo 
concello competente. 
 
3. O custo dos informes, das certificacións e das actas de 
verificación ou control de funcionamento e de revisión será por 
conta dos/as solicitantes. 
 
4. Unha vez recibida a solicitude de licenza e a documentación 
anexa, o concello emitirá os informes necesarios que 
determinen o cumprimento da normativa aplicable e remitirá, 
cando proceda, esta documentación ás autoridades 
competentes para que emitan os informes referidos ao 
cumprimento das exixencias técnicas reguladas segundo a 
normativa vixente que lle sexa aplicable, informes que serán 
vinculantes cando sexan negativos ou establezan condicións 
de obrigado cumprimento.  
 
5. A tramitación da solicitude de licenza non poderá exceder os 
tres meses, contados desde a presentación da solicitude e da 
documentación anexa no concello ata a notificación da 
resolución municipal.  
  
Transcorridos tres meses sen que o concello notifique a 
resolución á persoa interesada, esta poderá entender estimada 
por silencio administrativo a súa solicitude. 
 
6. Con carácter previo ao inicio da actividade, o titular deberalle 
efectuar ao concello comunicación en que exprese que cumpre 
as condicións establecidas na documentación presentada e na 
licenza. 
 
O concello deberá efectuar visita de comprobación para os 
efectos de verificar o cumprimento das condicións establecidas 
na documentación presentada e na licenza e notificar o seu 
resultado no prazo que se sinale nas ordenanzas locais ou, na 
súa falta, no prazo máximo dun mes. 
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O concello notificaralle ao titular o resultado da visita de 
comprobación e sinalará expresamente se se cumpren os 
requisitos para o exercicio da actividade e a apertura do 
establecemento. O incumprimento dos requisitos citados 
determinará a aplicación do previsto nesta lei en canto á 
revogación da licenza e ao réxime sancionador, sen prexuízo 
do disposto na lexislación urbanística en canto ao 
restablecemento da legalidade. Serán tamén aplicables as 
medidas provisionais previas establecidas na lexislación de 
espectáculos públicos e actividades recreativas.  
 
A visita de comprobación non será necesaria se se achega 
certificación dunha entidade de certificación de conformidade 
municipal, de acordo co previsto nesta lei. 
 
7. A licenza de apertura de establecemento aberto ao público 
fará innecesaria a declaración responsable ou solicitude de 
licenza respecto dos espectáculos públicos e as actividades 
recreativas que nel se desenvolvan sempre que estean 
incluídos na solicitude de licenza e documentación presentada 
con esta. 
 
8. O establecemento quedará suxeito ás potestades municipais 
de comprobación, control e sanción previstas no artigo 28.» 
 
Seis. Engádese un artigo 42 bis, coa seguinte redacción: 
 
«Artigo 42 bis. Licenza en materia de espectáculos públicos e 
actividades recreativas e licenza urbanística 
 
1. Os supostos que exixan licenza en materia de espectáculos 
públicos e actividades recreativas e, ademais, licenza 
urbanística serán obxecto dunha soa resolución, sen prexuízo 
da formación e tramitación simultánea de pezas separadas 
para cada intervención administrativa. 
 
2. A proposta de resolución da solicitude de licenza en materia 
de espectáculos públicos e actividades recreativas terá 
prioridade sobre a correspondente á licenza urbanística. Se 
procede denegar a primeira, así se lle notificará á persoa 
interesada e non será necesario resolver sobre a segunda. 
 
3. En cambio, se procede outorgar a licenza en materia de 
espectáculos públicos e actividades recreativas, o órgano 
municipal competente pasará a resolver sobre a licenza 
urbanística, e notificaráselle o pertinente en forma unitaria á 
persoa interesada. 
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4. De acordo co establecido na normativa urbanística, en 
ningún caso se entenderán adquiridas por silencio 
administrativo licenzas en contra da lexislación ou do 
planeamento urbanístico.» 
 
Sete. Engádese un artigo 42 ter, coa seguinte redacción: 
 
«Artigo 42 ter. Tramitación da licenza municipal do artigo 41.1. 
b) 
 
1. Con anterioridade á instalación de terrazas ao aire libre ou 
na vía pública anexas a establecementos abertos ao público, 
o/a titular do establecemento deberá presentar unha solicitude 
de licenza dirixida ao concello. No caso de que a terraza se 
sitúe en dominio público municipal, a licenza solicitarase 
conxuntamente coa autorización para a ocupación do dominio 
público. 
 
A solicitude de licenza terá o seguinte contido: 
 
a) Os datos identificativos do/a titular e, de ser o caso, da 
persoa que actúe na súa representación, coa indicación do seu 
nome e enderezo. 
 
b) A localización do establecemento aberto ao público en que 
se vai instalar a terraza e a descrición das características da 
terraza. 
 
c) A declaración da persoa titular onde se faga constar o 
compromiso de contratación do seguro previsto na normativa 
en materia de espectáculos públicos e actividades recreativas 
de Galicia para o establecemento e en que estea incluída a 
terraza, ou a documentación acreditativa da dispoñibilidade 
daquel. 
 
2. Recibida a solicitude de licenza e a documentación anexa, o 
concello emitirá os informes necesarios que determinen o 
cumprimento da normativa aplicable. 
 
3. A tramitación da solicitude de licenza non poderá exceder o 
prazo dun mes, contado desde a presentación da solicitude e 
da documentación anexa no concello, agás no suposto de que 
supoña tamén a ocupación do dominio público, en que será 
aplicable a normativa específica que estableza outro prazo 
maior. Transcorrido o dito prazo sen que o concello notifique a 
resolución á persoa interesada, esta poderá entender estimada 
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por silencio administrativo a súa solicitude en relación coa 
licenza de actividade. 
 
4. A instalación quedará suxeita ás potestades municipais de 
comprobación, control e sanción previstas no artigo 28.» 
 
Oito. Engádese un artigo 42 quater, coa seguinte redacción: 
 
«Artigo 42 quater. Tramitación da licenza municipal do artigo 
41.1.c) 
 
1. Con anterioridade á celebración de espectáculos públicos e 
actividades recreativas de carácter extraordinario a que se 
refire o artigo 41.1.c), as persoas titulares ou encargadas da 
súa organización deberán presentar unha solicitude de licenza 
dirixida ao concello. A solicitude de licenza terá o seguinte 
contido: 
 
a) Os datos identificativos do/a titular ou de quen organice a 
actividade e, de ser o caso, da persoa que actúe na súa 
representación, coa indicación do seu nome e enderezo. 
 
b) A localización do establecemento aberto ao público en que 
se vai desenvolver o espectáculo público ou a actividade 
recreativa. 
 
2. Xunto coa solicitude da licenza, quen teña a titularidade ou 
as persoas encargadas da organización deberán presentar a 
documentación que figura a seguir, agás que esta xa estea en 
poder ou fose elaborada por calquera administración, suposto 
en que se observará o indicado no artigo 28 da Lei 39/2015, do 
1 de outubro, do procedemento administrativo común das 
administracións públicas: 
 
a) A memoria que defina as actuacións que se van 
desenvolver, co contido e detalle que permita á Administración 
coñecer o seu obxecto e determinar o seu axuste á normativa 
urbanística e sectorial aplicable. Nela figurarán, en particular, 
os seguintes datos: a información sobre o tipo de espectáculo, 
a previsión aproximada de asistencia de público e o horario da 
actuación. 
 
b) O plan de emerxencia, o plan de autoprotección, o estudo de 
impacto acústico e o dispositivo de asistencia sanitaria, que 
sexan exixibles de acordo coa normativa aplicable e conforme 
os requisitos que esta dispoña. 
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c) A declaración da persoa titular onde se faga constar o 
compromiso de contratación do seguro previsto na normativa 
en materia de espectáculos públicos e actividades recreativas 
de Galicia ou documentación acreditativa da dispoñibilidade 
daquel. 
 
d) Calquera outra documentación que veña exixida pola 
normativa aplicable. 
 
3. Recibida a solicitude de licenza e a documentación anexa, o 
concello emitirá os informes necesarios que determinen o 
cumprimento da normativa aplicable. 
 
4. A tramitación da solicitude de licenza non poderá exceder un 
mes, contado desde a presentación da solicitude e da 
documentación anexa no concello, agás que a normativa 
específica estableza outro prazo maior. Transcorrido o dito 
prazo sen que o concello comunique a resolución á persoa 
interesada, esta poderá entender estimada por silencio 
administrativo a súa solicitude. 
 
5. O desenvolvemento do espectáculo público ou da actividade 
recreativa quedará suxeita ás potestades municipais de 
comprobación, control e sanción previstas no artigo 28.» 
 
Nove. Engádese un artigo 42 quinquies, coa seguinte 
redacción: 
 
«Artigo 42 quinquies. Tramitación da licenza municipal do 
artigo 41.1. d) 
 
1. Con anterioridade á montaxe de instalacións para a 
celebración de espectáculos públicos e actividades recreativas 
e á celebración de espectáculos e actividades segundo o 
disposto no artigo 41.1.d), os seus titulares ou as persoas 
encargadas da organización do evento deberán presentar unha 
solicitude de licenza municipal na cal se indicará o seu nome e 
enderezo. 
 
2. Xunto coa solicitude da licenza, as persoas titulares das 
instalacións ou as encargadas da organización do evento 
deberán presentar a documentación que figura a seguir, agás 
que esta xa estea en poder ou fose elaborada por calquera 
administración, suposto en que se observará o indicado no 
artigo 28 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento 
administrativo común das administracións públicas: 
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a) A memoria que defina as actuacións que se van 
desenvolver, co contido e detalle que permita á Administración 
coñecer o seu obxecto e determinar o seu axuste á normativa 
urbanística e sectorial aplicable. Nela figurarán, en particular, 
os seguintes datos: a información sobre o tipo de espectáculo, 
a localización das instalacións, a previsión aproximada de 
asistencia de público e o horario da actuación. 
 
b) A declaración onde se faga constar o compromiso de 
contratación do seguro previsto na normativa en materia de 
espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia ou 
documentación acreditativa da dispoñibilidade daquel. 
 
c) O documento acreditativo da designación, por quen solicite a 
licenza, da persoa física ou xurídica que debe asumir a 
responsabilidade técnica da montaxe da instalación.  
 
d) A marcación CE e a declaración CE de conformidade das 
instalacións que correspondan segundo as súas características 
e o certificado da instalación de baixa tensión de conexión coa 
rede. 
 
e) Calquera outra documentación que veña exixida pola 
normativa aplicable. 
 
3. Recibida a solicitude de licenza e a documentación anexa, o 
concello emitirá os informes necesarios que determinen o 
cumprimento da normativa aplicable. 
 
4. A tramitación da solicitude de licenza non poderá exceder os 
quince días, contados desde a presentación da solicitude e da 
documentación anexa no concello, agás que a normativa 
específica estableza outro prazo maior. Transcorrido o dito 
prazo sen que o concello lle notifique a resolución á persoa 
interesada, esta poderá entender estimada por silencio 
administrativo a súa solicitude. 
 
5. A instalación quedará suxeita ás potestades municipais de 
comprobación, control e sanción previstas no artigo 28.» 
 
Dez. Modifícase o artigo 52, que queda redactado nos 
seguintes termos: 
 
«Artigo 52. Infraccións moi graves  
 
Considéranse infraccións moi graves as seguintes: 
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1. Abrir un establecemento e levar a cabo actividades, ou 
realizar modificacións, sen efectuar a comunicación previa, sen 
presentar a declaración responsable a que se refire esta lei ou 
sen dispoñer das licenzas ou das autorizacións oportunas, ou 
incumprir as súas condicións, se supón un risco grave para as 
persoas ou os bens.  
 
2. A reapertura de actividades afectadas por resolución firme 
na vía administrativa de clausura ou suspensión, mentres 
perdure a vixencia de tales medidas.  
 
3. Incumprir as medidas e as condicións de seguridade e 
hixiene establecidas no ordenamento xurídico, así como 
aquelas específicas recollidas nas correspondentes 
comunicacións previas, nas declaracións responsables a que 
se refire esta lei, nas licenzas ou nas autorizacións, ou 
derivadas de inspeccións, cando iso supoña un risco grave 
para a seguridade das persoas ou dos bens.  
 
4. O engano ou a falsidade nas comunicacións previas, nas 
declaracións responsables a que se refire esta lei ou na 
obtención das correspondentes licenzas ou autorizacións 
mediante a achega de documentos ou datos. 
 
5. O mal estado dos establecementos, instalacións e servizos 
que supoña un risco grave para a seguridade das persoas.  
 
6. A expedición de certificados, actas, informes ou ditames 
cuxo contido non se axuste á realidade dos feitos.  
 
7. A realización de certificacións, verificacións, inspeccións e 
controis propios das entidades de certificación sen posuír a 
correspondente autorización en vigor para iso.» 
 
Once. Modifícanse os números 1 a 3 do artigo 53, que quedan 
coa seguinte redacción: 
 
«1. Abrir un establecemento e levar a cabo actividades, ou 
realizar modificacións, sen efectuar a comunicación previa, sen 
presentar a declaración responsable a que se refire esta lei ou 
sen dispoñer das licenzas ou autorizacións oportunas, ou 
incumprir as súas condicións, se non supón un risco grave para 
as persoas ou os bens. 
 
2. A inexactitude ou a omisión de carácter esencial nos datos 
obxecto de comunicación previa, da declaración responsable 
regulada nesta lei, na licenza ou na autorización. 
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3. Incumprir as medidas e as condicións de seguridade e 
hixiene establecidas na normativa urbanística e de edificación, 
así como aquelas específicas recollidas na comunicación 
previa, na declaración responsable a que se refire esta lei ou 
nas correspondentes licenzas ou autorizacións, ou derivadas 
de inspeccións, cando iso non supoña un risco grave para a 
seguridade das persoas ou os bens, e sempre que non sexa 
constitutivo de infracción moi grave.» 
 
Doce. Suprímese o número 1 bis do artigo 53. 
 
Trece. Modifícase o número 2 do artigo 54, que queda coa 
seguinte redacción: 
 
«2. A inexactitude, a falsidade ou a omisión en calquera dato 
ou documento que acompaña ou consta na comunicación 
previa ou na declaración responsable a que se refire esta lei 
cando non tiver carácter esencial.» 
 
Catorce. Modifícase o artigo 57, que queda coa seguinte 
redacción: 
 
«Artigo 57. Competencia para sancionar  
 
1. Correspóndelles aos concellos a competencia para incoar, 
instruír e resolver os expedientes sancionadores pola comisión 
das infraccións previstas nesta lei, agás as excepcións 
previstas neste artigo. 
 
2. Correspóndelle á consellaría competente en materia de 
seguridade industrial a competencia para incoar, instruír e 
resolver os expedientes sancionadores pola comisión das 
infraccións previstas nesta lei en todo o relativo ás entidades 
de certificación de conformidade municipal e ás súas 
actuacións, sen prexuízo de que se poida delegar nos 
concellos algunha delas. 
 
3. Correspóndelle á consellaría competente en materia de 
espectáculos a competencia para incoar, instruír e resolver os 
expedientes sancionadores pola comisión das infraccións 
previstas nesta lei relacionadas cos espectáculos públicos e 
coas actividades recreativas para cuxa autorización sexa 
competente a dita consellaría de acordo co previsto na 
normativa aplicable. 
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4. Nos termos establecidos nos artigos 3 e 141 da Lei 40/2015, 
do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público, os 
órganos administrativos de calquera administración pública 
deben facilitar ao instrutor do expediente sancionador a 
documentación necesaria, así como a asistencia que requira 
para o desenvolvemento da actividade.» 
 
Quince. Engádese unha disposición adicional cuarta, coa 
seguinte redacción: 
 
«Disposición adicional cuarta. Festas e verbenas populares 
organizadas por agrupacións ou asociacións de veciños ou por 
comisións de festas 
 
1. As festas e as verbenas populares organizadas por 
agrupacións ou asociacións de veciños ou por comisións de 
festas requirirán a presentación dunha declaración responsable 
dirixida ao concello e formulada polo/s veciño/s ou veciña/s 
representante/s da agrupación, asociación ou comisión na cal 
se relate o programa das actividades que se van realizar e as 
súas características. Á declaración deberase xuntar o 
compromiso de contratación do seguro previsto na normativa 
en materia de espectáculos públicos e actividades recreativas 
de Galicia ou documentación acreditativa da dispoñibilidade 
daquel. 
 
2. Se as actividades prevén a montaxe de instalacións suxeitas 
a declaración responsable ou a licenza a que se refiren os 
artigos 40 e 42 quinquies, esta será presentada ou solicitada 
pola persoa titular da instalación.» 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº42, de Modificación. 
  
Proponse unha nova redacción para o  subapartado 4º, letra c) 
do punto 2, desta disposición, que terá o seguinte contido: 
  
"4º) Calquera outra documentación que lle sexa solicitada e 
estea estipulada nas ordenanzas municipais polo concello 
correspondente." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº31, de Modificación. 
  
Emenda de modíficación, Disposición derradeira primeira: 
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Modificar o sentido do texto da disposición para manter o 
réxime xurídico único de sometemento a comunicación previa 
para as actividades recreativas e apertura de establecementos 
que desenvolvan espectáculos públicos. 
  
Así pois, proponse substituír en todo o texto da disposición 
derradeira primeira: "declaración responsable", por: 
"comunicación previa". 
__________________________________________ 
-Do G.P. En Marea. 
Emenda nº55, ao apartado Quince.1, de Adición. 
  
Débese engadir no punto Quince, apartado 1, despois de 
"aquel." o seguinte parágrafo: 
  
"O réxime de intervención administrativa previa para a 
organización de festas e verbenas populares organizadas por 
asociacións de veciños/as, comisións de festas ou calquera 
outra forma de unión apta para ser titular de dereitos e obrigas 
á marxe da súa integración nas estruturas formais das persoas 
xurídicas axustarase ao previsto nesta disposición adicional." 
  
 
__________________________________________ 
-Do G.P. En Marea. 
Emenda nº56, ao apartado Quince 2) bis), de Adición. 
  
Débese engadir un novo punto 2 co seguinte texto: 
  
"2. As festas e verbenas organizadas polas persoas previstas 
na alínea anterior requirirán a presentación no Concello 
competente dunha declaración responsable formulada polo/s 
veciño/s representante/s da agrupación, asociación ou 
comisión de festas. 
  
A devandita declaración deberá conter unicamente o programa 
de festas e actividades que se van realizar, coa descrición das 
súas principais características: datas, lugar, previsión de 
asistencia, previsión de utilización de instalacións móbiles. 
  
Ademais do contido anterior, deberá facerse constar 
expresamente na anterior declaración responsable a 
documentación acreditativa ou, se é o caso, o compromiso de 
contratación da póliza de responsabilidade civil obrigatoria que 
corresponda de conformidade coa normativa sobre 
espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia."  
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__________________________________________ 
-Do G.P. En Marea. 
Emenda nº57, ao apartado Quince.3, de Modificación. 
  
O punto 2 do proxecto pasaría a estar numerado como punto 3 
__________________________________________ 
-Do G.P. En Marea. 
Emenda nº58, ao apartado Quince 2) ter), de Adición. 
  
Débese engadir un novo apartado co seguinte texto: 
  
"4. Os poderes públicos galegos recoñecen a importancia das 
festas e verbenas populares como manifestación cultural do 
país, e procurarán adoptar todas as medidas oportunas para o 
seu fomento, conservación e revitalización." 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Disposición derradeira segunda.  Carácter complementario e 
adaptación das ordenanzas municipais 
 
1. As ordenanzas municipais terán carácter complementario do 
réxime previsto na Lei 9/2013, do 19 de decembro, do 
emprendemento e da competitividade económica de Galicia, 
para a tramitación da declaración responsable e da licenza 
municipal.  
 
2. A partir da entrada en vigor desta lei, os concellos 
dispoñerán dun prazo de dous anos para, de ser o caso, 
adaptar as ordenanzas municipais ao réxime previsto nela. 
 
 

NON SE PRESENTARON EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Disposición derradeira terceira.  Actualización da contía das 
sancións 
 
A contía das sancións económicas previstas nesta lei poderá 
actualizala o Consello da Xunta conforme os criterios 
establecidos na normativa de desindexación. 
 
 

NON SE PRESENTARON EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Disposición derradeira cuarta.  Plan de inspección dos 
espectáculos públicos e das actividades recreativas 
 
1. No prazo dun ano desde a entrada en vigor desta norma, os 
concellos deberán aprobar un plan de inspección dos 
espectáculos públicos e actividades recreativas e dos 
establecementos abertos ao público aos cales se outorgue a 
correspondente licenza municipal ou dos cales se reciba a 
declaración responsable, segundo o réxime de intervención 
que resulte aplicable, co obxecto de verificar o cumprimento 
das condicións sinaladas na documentación presentada e na 
declaración responsable ou na licenza.  
 
2. O plan de inspección determinará o obxecto, os medios 
persoais e materiais que serán empregados e os prazos e as 
condicións en que se deberá realizar a inspección e terá en 
conta a posible colaboración das entidades de certificación de 
conformidade municipal. 
 
 

NON SE PRESENTARON EMENDAS 
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EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº43, de Adición. 
  
Debese engadir unha nova disposición derradeira cuarta bis, 
que terá o seguinte contido: 
  
"Disposición derradeira cuarta bis  
  
A Administración xeral da Comunidade Autónoma publicará, 
nun prazo máximo de seis meses, logo do informe da Comisión 
de Espectáculos Públicos e Actividades Recreativas da 
Comunidade Autónoma de Galicia, un novo catálogo de 
espectáculos públicos e actividades recreativas adaptado á 
realidade actual." 
 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Disposición derradeira quinta.  Habilitación para o 
desenvolvemento regulamentario 
 
Autorízase o Consello da Xunta para ditar as disposicións 
necesarias para o desenvolvemento desta lei. 
 
 

NON SE PRESENTARON EMENDAS 
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EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº44, de Adición. 
  
Débese engadir unha nova disposición derradeira quinta bis, 
que terá o seguinte contido: 
  
"Disposición derradeira quinta bis 
  
A Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia 
elaborará e aprobará, no prazo máximo dun ano, a partir da 
entrada en vigor desta lei, un texto refundido que recolla a 
normativa autonómica sobre espectáculos públicos e 
actividades recreativas que se desenvolvan en 
establecementos ou espazos abertos ao público. 
  
A refundición inclúe a posibilidade de regularizar, aclarar e 
harmonizar os textos legais que sexan obxecto do texto 
refundido." 
 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Disposición derradeira sexta.  Entrada en vigor 
 
Esta lei entrará en vigor aos seis meses da súa publicación no 
Diario Oficial de Galicia. 
 
 
 

NON SE PRESENTARON EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Exposición de motivos.  
 
I 
 
A Comunidade Autónoma de Galicia ten competencia exclusiva 
en materia de espectáculos públicos, consonte o establecido 
na Lei orgánica 16/1995, do 27 de decembro, de transferencia 
de competencias á Comunidade Autónoma de Galicia, que 
mantén a reserva para o Estado das competencias relativas á 
seguridade pública e a facultade de ditar normas que regulen 
os espectáculos taurinos. 
 
Para o pleno exercicio desta competencia, o Real decreto 
1640/1996, do 5 de xullo, regula o traspaso de funcións e 
servizos da Administración do Estado á Comunidade Autónoma 
de Galicia na dita materia, e mediante o Decreto 336/1996, do 
13 de setembro, asumíronse as funcións e os servizos 
transferidos.  
 
Tendo en conta o tempo transcorrido desde a dita 
transferencia, cómpre establecer unha lexislación propia que se 
adapte ás especiais circunstancias da Comunidade galega e 
homoxeneíce os distintos aspectos dispersos en diversos 
regulamentos, así como na Lei orgánica 4/2015, do 30 de 
marzo, de protección da seguridade cidadá. 
 
Esta lei fundaméntase nas ditas competencias para establecer 
o réxime xurídico dos espectáculos públicos e das actividades 
recreativas que se celebren en establecementos ou espazos 
abertos ao público, sempre que se desenvolvan integramente 
no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia. 
 
A Lei de espectáculos públicos e actividades recreativas de 
Galicia é a primeira norma autonómica con rango legal que 
establece unha regulación xenérica, actualizada e de carácter 
global desta materia e enche o baleiro normativo autonómico 
existente na actualidade, todo iso co obxecto de acadar un 
marco normativo adecuado á realidade da sociedade actual 
conforme cos novos parámetros sociais e culturais, 
atendendo a actual xeneralización e diversificación das 
actividades relacionadas co ocio, que obriga a atopar 
equilibrio entre as distintas sensibilidades, dereitos e 
obrigas  das persoas que organizan os espectáculos e 
actividades recreativas, das persoas espectadoras ou 
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usuarias e das persoas alleas a estas actividades, 
acredoras do dereito ao descanso e a unha convivencia 
normalizada, e garantindo un equilibrio entre o principio de 
liberdade e o principio de seguridade e convivencia. A 
cidadanía é libre para elixir a forma de ocio e diversión e 
os/as promotores/as de espectáculos para ofertar un 
amplo e diverso elenco de eventos sen máis límite que o 
respecto ás obrigas legais derivadas do interese xeral por 
razóns de seguridade, convivencia e respecto aos dereitos 
das persoas. Esas razóns xustifican as medidas legais 
para compatibilizar a liberdade co dereito á seguridade das 
persoas espectadoras ou usuarias, a convivencia cidadá 
ou dereitos de terceiras persoas. 
 
A importancia social e económica das actividades artísticas, 
culturais e de lecer require dunha regulación específica dos 
espectáculos públicos e das actividades recreativas que, 
ademais de garantir a seguridade das persoas e dos bens, a 
hixiene dos establecementos, a accesibilidade  e a 
comodidade das persoas usuarias, asegure adecuadamente a 
compatibilidade entre o dereito ao lecer e o dereito ao 
descanso da cidadanía. Isto exixe poñer en primeiro plano, 
entre outros, aspectos tales como a protección das persoas 
menores, a defensa das persoas consumidoras e usuarias, o 
respecto polo medio ambiente e os animais, a loita contra 
actitudes discriminatorias e a conservación do noso patrimonio 
histórico-artístico e cultural. 
 
Trátase, xa que logo, de actividades que teñen un inmediato 
eco na cidadanía por afectaren distintos ámbitos e espazos 
competenciais, e, neste sentido, o proceso de elaboración 
deste marco regulador articulouse coa participación necesaria 
dos órganos da Administración autonómica con competencias 
na materia e da Federación Galega de Municipios e Provincias, 
así como coa audiencia dos diversos colectivos afectados, na 
procura de acadar o maior consenso posible de todos os 
sectores implicados. 
 
II 
 
Por outra banda, a entrada en vigor da Directiva 2006/123/CE 
do Parlamento Europeo e do Consello, do 12 de decembro, 
relativa aos servizos no mercado interior, que foi trasposta ao 
ordenamento xurídico español pola Lei 17/2009, do 23 de 
novembro, sobre o libre acceso ás actividades de servizos e o 
seu exercicio, e incorporada ao ordenamento galego pola Lei 
1/2010, do 11 de febreiro, de modificación de diversas leis de 
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Galicia para a súa adaptación á Directiva 2006/123/CE do 
Parlamento Europeo e do Consello, do 12 de decembro de 
2006, relativa aos servizos no mercado interior, supuxo a 
introdución dunha nova regulación do réxime de autorización 
administrativa. Na mesma liña se sitúa a Lei 20/2013, do 9 de 
decembro, de garantía da unidade de mercado. 
 
Deste corpus normativo débense extraer os principios que 
permitan establecer os criterios que hai que ter en conta á hora 
de considerar unha actividade sometida ou non a un réxime de 
intervención administrativa. Entre estes principios cómpre 
subliñar a liberdade de establecemento para o exercicio dunha 
actividade de servizos, a prelación dun réxime de comunicación 
previa ou de declaración responsable, a aposta pola 
simplificación procedemental e a facilitación de trámites á 
persoa interesada, sen esquecer a materialización dunha 
política de calidade na prestación daqueles. 
 
 
 
Esta lei remite, en materia de réxime de intervención 
administrativa, ao disposto na Lei 9/2013, do 19 de decembro, 
do emprendemento e da competitividade económica de Galicia, 
ao tempo que incorpora, na disposición derradeira primeira, 
unha serie de modificacións ao dito texto legal co fin de 
identificar con maior claridade e precisión tanto os supostos 
suxeitos ao mencionado réxime nas súas distintas modalidades 
como aqueloutras actividades que quedan exentas da súa 
aplicación. Así mesmo, tamén se matizan determinados 
aspectos relacionados coa tramitación dos diferentes 
expedientes administrativos desde a perspectiva da súa 
simplificación, na procura de facilitar as funcións dos 
operadores técnicos e xurídicos municipais e, ao mesmo 
tempo, que as persoas interesadas poidan acadar unha máis 
áxil resolución dos seus procedementos. 
 
Agora ben, tendo en conta a variedade de situacións e a 
diversidade de intereses concorrentes que abrangue a materia 
de espectáculos públicos e actividades recreativas, á cal xa se 
fixo mención, a lei non ten un carácter exhaustivo. Pola contra, 
cínguese a establecer unha regulación xenérica dos aspectos 
substanciais. Correspóndelles ás normas regulamentarias o 
desenvolvemento posterior dos aspectos concretos que se 
determinen nela. Así mesmo, a norma legal fai, cando procede, 
unha remisión expresa a outras normas en materias 
específicas que, porén, quedarían sometidas a esta lei en 
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cantas disposicións non aparezan reguladas nesa normativa 
especial. 
 
Sen prexuízo da habilitación xeral que autoriza ao Consello da 
Xunta de Galicia para ditar as disposicións necesarias en 
desenvolvemento desta lei, a propia norma legal subliña algún 
dos aspectos que considera que se deben establecer por vía 
regulamentaria, como poden ser o procedemento para 
autorizar a celebración dos espectáculos públicos e das 
actividades recreativas que se desenvolvan en máis dun termo 
municipal da Comunidade Autónoma, a composición, a 
estrutura e o funcionamento da Comisión de Espectáculos 
Públicos e Actividades Recreativas de Galicia ou os datos que 
deben constar no Rexistro público de empresas e 
establecementos destinados á realización de espectáculos 
públicos e actividades recreativas. 
 
III 
 
A lei está estruturada en catro títulos, que comprenden corenta 
e dous artigos, unha disposición adicional, cinco disposicións 
transitorias, unha disposición derrogatoria e seis disposicións 
derradeiras. 
 
O título I, baixo a denominación de disposicións xerais, regula o 
obxecto e o ámbito de aplicación da lei, recolle as exclusións e 
establece as definicións dos conceptos esenciais a que fará 
referencia o texto da norma. Tamén se enumeran nel as 
competencias autonómicas e as municipais. En relación con 
estas últimas, a atribución competencial efectúase cumprindo o 
disposto no artigo 25 da Lei 7/1985, do 2 abril, reguladora das 
bases do réxime local, e no artigo 1 da Lei 5/2014, do 27 de 
maio, de medidas urxentes derivadas da entrada en vigor da 
Lei 27/2013, do 27 de decembro, de racionalización e 
sustentabilidade da Administración local.  
 
Tamén se inclúen neste título os espectáculos públicos e as 
actividades recreativas prohibidos, así como as condicións 
técnicas e de seguridade apropiadas para garantir os dereitos 
do público asistente e de terceiros afectados, a convivencia 
veciñal e a integridade dos espazos públicos. 
 
Regúlanse tamén a exixencia de seguro e as relacións entre as 
administracións públicas de Galicia na xestión dos 
espectáculos públicos e das actividades recreativas, que están 
presididas polos principios de cooperación e colaboración 
administrativa, créase a Comisión de Espectáculos Públicos e 
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Actividades Recreativas de Galicia, como órgano consultivo 
con funcións de coordinación entre as administracións, de 
estudo e de asesoramento, e, por último, disponse a 
constitución do Rexistro de empresas e establecementos 
destinados á realización de espectáculos públicos e actividades 
recreativas, adscrito á consellaría competente por razón da 
materia. 
 
O título II recolle unha remisión ao marco xurídico de 
intervención administrativa previsto na Lei 9/2013, do 19 de 
decembro, do emprendemento e da competitividade económica 
de Galicia, para a apertura dos establecementos abertos ao 
público e a celebración dos espectáculos públicos e das 
actividades recreativas.  
 
O título III, que regula a organización e o desenvolvemento dos 
espectáculos públicos e das actividades recreativas, está 
composto por dous capítulos. O primeiro deles dedícase aos 
aspectos xerais e ocúpase do dereito de admisión, respecto do 
cal a lei dispón especiais precaucións para evitar calquera tipo 
de discriminación que poida limitar a efectividade do dereito de 
acceso aos espectáculos públicos e ás actividades recreativas. 
 
Tamén se regulan neste capítulo tanto o servizo de control de 
acceso, que debe contar con persoal habilitado consonte a 
normativa reguladora desta actividade, como os servizos de 
vixilancia e seguridade propios, que deben dispoñer de persoal 
encargado desa función nos termos previstos na lexislación de 
seguridade privada. 
 
A lei outorga unha relevancia especial á protección integral da 
infancia e da adolescencia, recolle unha remisión ás obrigas 
introducidas pola normativa vixente en materia de prevención 
do consumo de bebidas alcohólicas en persoas menores de 
idade e prevé unha idade mínima para o acceso aos 
espectáculos taurinos en recintos pechados. 
 
Este capítulo tamén se ocupa das disposicións relativas aos 
horarios e ás súas modificacións. Introdúcese como novidade a 
posibilidade de que os concellos poidan realizar ampliacións ou 
reducións sobre o horario xeral, nos supostos e nas 
circunstancias que, de ser o caso, determine a orde na cal se 
estableza o horario xeral de apertura e peche dos 
establecementos abertos ao público e de inicio e finalización 
dos espectáculos públicos e das actividades recreativas. Por 
último, este capítulo recolle a regulación das entradas, da 
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información ao público e da publicidade dos espectáculos 
públicos e das actividades recreativas. 
 
O capítulo II do título III regula os dereitos e as obrigas das 
distintas persoas implicadas nos espectáculos públicos e nas 
actividades recreativas, é dicir, espectadores/as, artistas, 
intérpretes ou executantes, titulares e organizadores/as. 
 
O título IV divídese en catro capítulos. Nos dous primeiros 
regúlanse, respectivamente, as disposicións xerais e o réxime 
de vixilancia e de inspección. No capítulo III, as medidas 
provisionais previas á apertura do expediente sancionador. No 
capítulo IV, dedicado ao réxime sancionador, defínese, polo 
miúdo, a tipoloxía das infraccións e establécese a competencia 
para incoar, instruír e resolver os expedientes sancionadores, 
que corresponderá aos concellos e aos órganos competentes 
da Administración xeral da Comunidade Autónoma, segundo os 
casos. Establécense tamén as sancións aplicables a cada tipo 
de incumprimento, que, en todo caso, deberán gardar 
proporcionalidade coa gravidade dos feitos constitutivos da 
infracción. 
 
A parte final da lei está integrada por unha disposición 
adicional, cinco disposicións transitorias, unha disposición 
derrogatoria e seis disposicións derradeiras. A disposición 
adicional única fai referencia á normativa técnica aplicable. As 
cinco disposicións transitorias establecen, respectivamente, o 
réxime transitorio dos expedientes sancionadores, o réxime 
transitorio das licenzas municipais, autorizacións autonómicas 
e comunicacións previas, os capitais mínimos das pólizas de 
seguro de espectáculos públicos e actividades recreativas e a 
adaptación das obrigas en materia de seguros e a vixencia 
transitoria da Orde do 16 de xuño de 2005 en materia de 
horario xeral e ampliacións e reducións sobre o dito horario. A 
disposición derrogatoria única, ademais da derrogación 
normativa xenérica das disposicións de igual ou inferior rango 
que se opoñan ao disposto na lei, fai unha mención expresa 
dos artigos 4 e 7 do Decreto 292/2004, do 18 de novembro, 
polo que se aproba o Catálogo de espectáculos públicos e 
actividades recreativas da Comunidade Autónoma de Galicia, 
así como do Decreto 390/2009, do 24 de setembro, polo que se 
determina o procedemento aplicable para o exercicio da 
potestade sancionadora na materia de establecementos e 
espectáculos públicos. 
 
Polo que se refire ás disposicións derradeiras, cómpre subliñar 
que a primeira delas incorpora unha serie de modificacións na 
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Lei 9/2013, do 19 de decembro, do emprendemento e da 
competitividade económica de Galicia, no que atinxe ao réxime 
de intervención administrativa e ao réxime sancionador. 
 
Na disposición derradeira segunda establécese o carácter 
complementario das ordenanzas municipais respecto do réxime 
previsto na Lei 9/2013, do 19 de decembro, do emprendemento 
e da competitividade económica de Galicia, así como o prazo 
de que dispoñerán os concellos para a súa adaptación ao 
réxime previsto nesta lei. 
 
A disposición derradeira terceira prevé a posibilidade de 
actualizar as contías das sancións económicas. 
 
A disposición derradeira cuarta establece un plan de inspección 
dos espectáculos públicos e actividades recreativas, que 
deberán aprobar os concellos, no prazo dun ano desde a 
entrada en vigor desta lei. 
 
Na disposición derradeira quinta recóllese a habilitación para o 
desenvolvemento regulamentario da lei. 
 
A disposición derradeira sexta fixa o prazo para a entrada en 
vigor da lei, que se producirá aos seis meses da súa 
publicación no Diario Oficial de Galicia. 
 
Finalmente, e de conformidade con todo o exposto 
anteriormente, cómpre destacar que, coa aprobación desta lei, 
se dá pleno cumprimento aos principios de necesidade, 
eficacia, proporcionalidade, seguridade xurídica, transparencia 
e eficiencia, que constitúen os principios de boa regulación 
establecidos no artigo 129 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do 
procedemento administrativo común das administracións 
públicas. 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. En Marea. 
Emenda nº59, ao apartado I.1, de Substitución. 
  
Débese substituír no parágrafo 1 a seguinte expresión: 
  
Onde di: "...espectáculos taurinos." debe dicir: 
"mal chamados espectáculos taurinos, auténticos espectáculos 
de maltrato animal." 
__________________________________________ 
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-Do G.P. En Marea. 
Emenda nº61, ao apartado I.7, de Substitución. 
  
Débese substituír no parágrafo 7 a seguinte expresión: 
 
Onde di: "...dos diversos colectivos" debe dicir: "dalgúns 
colectivos" 
__________________________________________ 



 
 

127

 
 



1. Procedementos parlamentarios

1.1. Procedementos de natureza normativa
1.1.2. Propostas de normas
1.1.2.1. Proxectos e proposicións de lei
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2.1 21265(10/MOC-000061)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Vilán Lorenzo, Patricia

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

materia laboral na Administración de xustiza. (Moción, a

consecuencia da Interpelación nº 20233, publicada no BOPG nº

215, do 22.11.2017, e debatida na sesión plenaria do

04.12.2017)
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Grupo Parlamentario 

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

Á Mesa do Parlamento 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa da súa deputada 

Patricia Vilán Lorenzo, a través do portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 

151.2 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa mesa a seguinte Moción 

para substanciar a Interpelación debatida na sesión plenaria do día 4 de decembro 

de 2017, sobre a política do Goberno galego en materia laboral na 

Administración de xustiza (doc. núm. 20233). 

 

Moción 

 

O Parlamento de Galicia  insta ao Goberno galego a atender as reclamacións dos 

sindicatos con representación entre o persoal de Xustiza de Galicia, abrindo un 

período de diálogo permanente, nos seguintes termos: 

 

1º) Mellorando a retribucións dos traballadores da Administración de Xustiza coa 

media do resto de Comunidades Autónomas, especialmente no complemento 

autonómico transitorio. 

 

2º) Consolidando as prazas que responden a necesidades estruturais, 

especialmente as de máis de 3 anos.  

 

3º) Repoñendo todas as prazas que foron amortizadas.  

 

4º) Acadando o 100 % das retribucións que se perciben no momento en que se 

produce unha situación de incapacidade temporal, ata chegar á equiparación coas 

establecidas para xuíces, fiscais e letrados da Administración de Xustiza. 

 

5º) E abonando o 100 % das retribucións nos casos de substitucións dun corpo 

superior. 
 

 

Pazo do Parlamento, 7 de decembro de 2017 
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Grupo Parlamentario 

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

Asinado dixitalmente por: 
 

Patricia Vilán Lorenzo na data 07/12/2017 12:36:44 
 

Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 07/12/2017 12:36:52 
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2.2 21271(10/MOC-000062)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Bará Torres, Xosé Luís

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

as demandas que debe realizar ao Goberno central en relación

coa AP-9. (Moción, a consecuencia da Interpelación nº 20052,

publicada no BOPG nº 211, do 15.11.2017, e debatida na sesión

plenaria do 04.12.2017)
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OFICINA PARLAMENTAR 

Parlamento de Galiza 

Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545 

Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421 

gp-bng@parlamentodegalicia.gal 

15702 Santiago de Compostela 

Galiza 

 

 

 

Á Mesa do Parlamento 

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

deputado Luis Bará Torres, ao abeiro do disposto no artigo 151.2 do Regulamento da 

Cámara, presenta a seguinte Moción para substanciar a Interpelación debatida na sesión 

plenaria celebrada o pasado 5 de decembro, sobre o funcionamento da AP-9 (doc. núm. 

20052, [10/INT-000661]). 

 

Moción 

“O Parlamento de Galiza insta ao Goberno galego a: 

1. Apoiar o recurso de amparo presentado polo BNG ante o Tribunal 

Constitucional polo veto do Congreso á tramitación da Lei de transferencia da AP 9, por 

considerar que este veto vulnera o dereito de deputados e deputadas de xeito individual 

e como grupo parlamentario a exercer a representación do pobo galego en condicións de 

igualdade. 

2. Demandar do Goberno do Estado a non aplicación da suba do 3.1 % das 

peaxes no ano 2018, así como a renegociación dos convenios asinados con AUDASA 

polo Ministerio de Fomento nos anos 2011 e 2012. 

3. Demandar do Goberno do Estado que acorde coa concesionaria da AP 9 o 

establecemento de medidas para o abaratamento das peaxes, como existen noutras 

autoestradas de titularidade estatal, e que contemple entre outras as seguintes situacións: 

bonificacións por percorrido completo, por número de viaxes ao mes, por quilómetros 

percorridos. A maiores, a Xunta de Galiza e o Ministerio de Fomento establecerán 
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bonificacións para o transporte de mercadorías no caso de que se estableza a obriga de 

circulación por autoestrada. 

4. Solicitar ao Ministerio de Fomento a adopción das seguintes medidas para a 

mellora da calidade do servizo que presta a concesionaria: 

4.1. Incremento do cadro de persoal, con especial atención ao que atende as 

cabinas de pagamento. 

4.2. Incremento dos investimentos en materia de conservación e alumeado. 

4.3. Aprobación dun protocolo de actuación en caso de retencións que estableza 

o levantamento das barreiras cando se formen colas de máis de 1 km 

4.4. Apertura dun expediente sancionador polas retencións que se produciron o 

pasado 27 de outubro de 2017 na Ponte de Rande debido á falta de planificación 

e previsión da concesionaria. 

4.5. Realización dunha auditoría global sobre a mala calidade do servizo e dun 

informe sobre as reclamacións presentadas polas persoas usuarias. 

5. Instar ao Goberno do Estado a facer as modificacións lexislativas necesarias 

para eliminar os privilexios fiscais dos que goza a concesionaria, suprimindo a 

bonificación do 95% no IBI. 

6. Esixirlle ao Ministerio de Fomento e á concesionaria a realización no ano 

2018 dun plan de actuación para compensar o impacto negativo das obras da ampliación 

da ponte de Rande nas parroquias de Trasmañó e Chapela, que contemple as seguintes 

actuacións: 
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6.1. Reposición de bens e servizos e ampliación da ponte de acceso á parroquia 

de Trasmañó, garantindo as condicións de seguridade e accesibilidade para 

vehículos e peóns.  

6.2. Desenvolvemento do Plan Chapela de actuación integral para a mellora da 

calidade de vida e a minimización do impacto das infraestruturas viarias nesta 

parroquia, coas seguintes actuacións: 

- Aprobación dun proxecto para a transformación da estrada N 552 nunha rúa 

urbanizada, primando nela a seguranza viaria, a accesibilidade, a mobilidade e 

permeabilidade peonil. 

- Axilización dos trámites para a construción do novo centro escolar da Igrexa, 

de xeito que estea rematado para o inicio do curso 2018-2019. 

- Suspensión da apertura do carril de acceso á AP 9 en dirección Rande mentres 

non se faga o traslado do colexio. 

- Aprobación do proxecto para a construción dunha escola infantil nos terreos do 

lugar de Cidadelle onde está prevista a construción do novo colexio da Igrexa. 

- Mantemento do servizo de correos na ubicación actual mentres non sexa 

posíbel o seu traslado a outro local na parroquia. 

- Aprobación do proxecto de construción dun novo vial entre a Pousadoura e As 

4 Pontes, para mellorar a mobilidade nesta zona da parroquia. 

- Recuperación de regatos contaminados ou afectados polas obras, así como 

elementos do patrimonio etnográfico, e estudar a creación de sendas peonis para 

conectar os núcleos e equipamentos públicos da parroquia 
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- Acondicionamento dos espazos públicos de centralidade parroquial como o 

comprendido entre a autoestrada e a igrexa parroquial e entre o camiño da Igrexa 

e o camiño do Piñeiral. 

- Urbanización de espazos libres derivados das obras de ampliación da 

autoestrada 

- Corrección do impacto dos grandes muros de formigón conforme as 

recomendacións da Guía de estudos de impacto e integración paisaxística. 

- Acondicionamento do camiño que dá acceso ao multiusos e ampliación até 

Pasán 

- Reposición do firme e mellora de todos os viais afectados polas obras. 

7. Demandar ao Ministerio de Fomento e á concesionaria a realización no 

primeiro semestre de 2018 das obras de corrección da contaminación acústica da AP 9 

ao seu paso polas parroquias de Chapela e Teis. 

8. Reclamar do Ministerio de Fomento que se faga efectiva en 2018 a supresión 

da peaxe entre Redondela e Vigo, para liberar de tráfico pesado e de paso os núcleos 

urbanos de Chapela e Teis. 

9. Elaborar, en colaboración cos concellos de Redondela e Vigo e co Ministerio 

de Fomento, un estudo sobre a transformación en vía urbana do acceso pola AP 9 a 

Vigo desde as Torres de Padín. 

10. Elaborar un estudo no ano 2018, coa colaboración do sistema universitario 

galego, que contemple entre outras as seguintes cuestións: 
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- Beneficios xerados pola autoestrada AP 9 para o Estado e para a concesionaria 

desde o inicio da concesión até o ano 2017. 

- Medidas para corrixir o impacto negativo desta infraestrutura na súa contorna. 

- Análise dos custos económicos que tería a transferencia da AP a Galiza e o 

rescate da concesión.” 

 

Santiago de Compostela, 7 de decembro de 2017 

 

Asdo. Luis Bará Torres 

Deputado do G.P. do BNG 

Ana Belén Pontón Mondelo 

Portavoz do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 07/12/2017 16:51:39 

 

Ana Pontón Mondelo na data 07/12/2017 16:51:42 
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2.3 21304(10/MOC-000063)

Grupo Parlamentario de En Marea

Sánchez García, Antón

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

as demandas que debe realizar ao Goberno central en relación

co dereito a unha vivenda digna. (Moción, a consecuencia da

Interpelación n.º 15066, publicada no BOPG n.º 174, do

13.09.2017, e debatida na sesión plenaria do 04.12.2017)
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

O Grupo Parlamentario de En Marea por iniciativa do seu deputado e voceiro 

suplente Antón Sánchez García, ao abeiro do disposto no artigo 151.2 do 

Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Moción para substanciar a 

Interpelación núm. 15066 (10/INT-000544) debatida na sesión plenaria  do 5 de 

decembro de 2017, sobre a política do Goberno galego en relación co dereito a 

unha vivenda digna. 

 

MOCIÓN: 

“O Parlamento galego insta á Xunta de Galiza a: 

- Incrementar substancialmente o parque público de vivenda en aluguer, cunha 

intervención pública coordinada para a xeración suficiente de vivenda de 

promoción pública en alugueiro, incluíndo a rehabilitación das vivendas do IGVS 

que se atopen en mal estado e o desenvolvemento das posibilidades de incorporar 

ao patrimonio público de edificios e vivendas xa construídas de titularidade 

privada.  

- Establecer un sistema de adxudicación de vivenda de promoción pública máis 

áxil e xusto, axustando a criterios obxectivos de necesidade e modificando con 

eses obxectivos os Decretos 253/2007 de Réxime xurídico do solo e das 

edificacións promovidas polo Instituto Galego de Vivenda e Solo, e o decreto 

1/2010, polo que se regula o Rexistro único de demandantes de vivenda de 

Galiza. 

45



 
 

 

 

- Demandar do Goberno do Estado a cesión das vivendas propiedade da SAREB 

en Galiza , nas zonas onde sexan necesarias para atender as necesidades de 

vivenda, para que se incorporen a dito Parque público de aluguer, que será 

xestionado polo IGVS e, no seu caso, polos concellos respectivos mediante o 

oportuno convenio. 

- Incrementar os orzamentos para as políticas de acceso á vivenda e a mellorar os 

niveis de execución orzamentarios das partidas correspondentes á función de 

Vivenda. 

- Extender o censo de Vivendas Baleiras a todos os concellos, con independencia 

da sua poboación. Intervención obrigatoria do IGVS na mobilización de dito 

parque de vivendas para a disposición concertada ou conveniada dese fondo. 

- Esixir ao Goberno español a aprobación dunha norma regulamentaria que 

desenvolva o art. 72  do Texto Refundido da Lei Reguladora de Facendas Locais 

para determinar os parámetros para considerar unha vivenda como desocupada, 

que permita a imposición efectiva  de recargos no IBI naqueles concellos que así 

o acorden. 

- Demandar do Goberno español a iniciativa lexislativa para a modificación da 

Lei de Arrendamentos Urbanos que mellore a estabilidade dos contratos, limite o 

incremento dos prezos entre contrato e contrato, e limite as fianzas. 

- Desenvolver un novo programa para prevención dos desafiuzamentos que sexa 

eficaz, que incremente a coordinación e conexión co sector do traballo social e, 

en última instancia que garanta o realoxo. 

- Defender nas alegacións ao Plan Estatal de Vivenda 2018-2021 a priorización 

da creación dun parque público de aluguer social significativo, a elaboración de 

mecanismos de regulación do mercado de aluguer, a utilización das vivendas da 

SAREB para a creación de dito parque, mecanismos para a posta en disposición 
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para aluguer social das vivendas das entidades financeiras,  e  e o incremento do 

orzamento para estas partidas. 

Santiago de Compostela, 11 de decembro de 2017. 

 

Asdo.: Antón Sánchez García 

Deputado e Voceiro S. do G.P. de En Marea. 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Antón Sánchez García na data 11/12/2017 13:21:41 
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Reunión do Pleno do Parlamento

Día: 19.12.2017        Hora: 14:30

Orde do día

 

 

3. Proposicións non de lei
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Orde do día

 

 

3.1 17087(10/PNP-001290)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Pazos Couñago, José Alberto e 7 máis

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

as demandas que debe realizar ao Goberno central, así como á

empresa concesionaria da AP-9, para mellorar a calidade de

vida e minimizar o impacto das diversas infraestruturas de

comunicación na parroquia de Chapela, no concello de

Redondela

Publicación da iniciativa, 182, 27.09.2017
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Á Mesa do Parlamento 
 
O Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a través do seu Portavoz, e por iniciativa 
dos deputados e deputadas, Alberto Pazos Couñago, Jaime Castiñeira Broz, Martín 
Fernández Prado, Jacobo Moreira Ferro, Marta Nóvoa Iglesias, Julia Rodríguez 
Barreira, Gonzalo Trénor López e Daniel Varela Suanzes-Carpegna, 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 
 
A consecuencia da súa cercanía a Vigo, a parroquia de Chapela, no concello de 
Redondela ven sufrindo dende fai moito tempo os inconvenientes derivados da súa 
situación xeográfica, a resultas da cal viuse afectada por un importante número de 
infraestruturas de comunicación, imprescindibles para o desenvolvemento económico, 
industrial e social da cidade olívica. 
 
A pesares desta circunstancia, Chapela nunca resultou beneficiaria das xustas 
contraprestacións que deberían corresponder a sua veciñanza, en  atención a súa 
contribución ao desenvolvemento de toda a comarca.  
 
Mais ao contrario, no ano 2006, o Presidente Emilio Pérez Touriño e a Ministra de 
Fomento Magdalena Álvarez acordaron a supresión do pago de peaxe para os usuarios 
da AP-9 entre o Morrazo e Vigo, nunhas condicións que supoñían unha inxustificada 
agresión á comarca de Redondela, e nomeadamente á parroquia de Chapela. 
 
A modalidade elexida no ano 2006 para levar a cabo esta medida foi a asunción polas 
administracións públicas das compensacións económicas a mercantil Audasa, para 
eximir aos usuarios da AP-9, do pago da peaxe no tramo comprendido entre a 
península do Morrazo e a cidade de Vigo. 
 
Este modelo de exención, comunmente denominado “peaxe na sombra”, garantía a 
gratuidade de todolos usuarios deste tramo con unha única excepción: aqueles que 
entrasen ou saísen do mesmo en Redondela. En consecuencia, calquera actividade 
económica desenvolvida en Chapela perdía competitividade respecto aos seus 
competidores mais cercanos, exentos dun gravamen, que se mantiña de maneira única 
e excepcional para a peaxe de Rande. 
Aquela discriminación aldraxante, viuse agravada no ano 2011, cando o Ministro de 
Fomento, José Blanco acordou, entre outras, as obras de ampliación da Ponte de 
Rande, asi como a ampliación de Ap-9 ao seu paso por Chapela, sen incluir ningunha 
medida paliativa na parroquia, engadindo así maior penosidade as condicións de vida 
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dos veciños desta poboación, ao tempo que se mantiña a situación discriminatoria 
respecto ao Concello de Redondela. 
 
Recentemente, a Xunta de Galicia e o Ministerio de Fomento acordaron a creación 
dunha Comisión Mixta para a xestión da AP-9, na que se están a abordar distintas 
medidas para mellorar a xestión desta infraestructura de titularidade estatal. 
 
O Grupo Parlamentario Popular entende que a xenerosidade amosada polos veciños 
de Chapela, merece a adopción de distintas medidas, e fundamentalmente das 
acordadas pola concesionaria co Concello de Redondela e os representantes dos 
afectados no marco da Comisión Especial de  seguemento das obras da Ampliación da 
AP-9 creada no Concello de Redondela, para rematar coa inxusta situación que veñen 
sufrindo, contribuíndo á mellorar da calidade de vida e a competitividade neste 
territorio. 
 
Por todo isto, o Grupo Parlamentario Popular, presenta a seguinte proposición non de 
lei en Pleno: 
 
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia para: 
 

1. Formular, na vindeira sesión da Comisión Mixta para a xestión da AP-9, posibles 
fórmulas para suprimir a peaxe de Rande en condicións de uso equiparables ao 
tramo da  AP-9 comprendido entre Vigo e o Morrazo. 

 
2. Demandar ao Ministerio de Fomento que analice a viabilidade da apertura da 

saída coñecida como Torres de Padín, situada na parroquia de Chapela, no 
termo municipal de Redondela. 

 
3. A axilizar a reclasificación urbanística como solo dotacional do terreno 

denominado “finca da Ginaria”, onde se ubicará o novo centro escolar  Igrexa, a 
fin de dar comenzo a súa construcción no prazo legal mais breve posible. 

4. A ratificar o compromiso de construcción dunha escola infantil nos terreos 
denominados “finca da Ginaria”, unha vez completada a correspondente 
reclasificación urbanística por parte do Concello de Redondela. 

 
5. Dirixirse ao Ministerio de Fomento e a Autopistas del Atlántico S.A. para que, no 

marco das obras de ampliación da capacidade da AP-9 que se están a realizar 
na entrada de Vigo, a concesionaria proceda a cumprir co seu compromiso de 
instalar pantallas antirruído naqueles puntos onde sexa necesario de acordo á 
normativa vixente, e adopte medidas paliativas que minimicen o impacto da 
autoestrada e melloren a compatibilidade desta infraestrutura coa contorna 
construída e co día a día dos veciños.  
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6. Demandar ao Ministerio de fomento a urbanización da Avenida de Redondela 

(N-552) garantindo as condicións de seguridade vial, accesibilidade, e mellora 
da mobilidade peonil.  

 
7. Demandar ao Goberno de España as medidas necesarias para garantir o 

mantemento ininterrumpido do servizo de correos en Chapela, facilitando o 
traslado das actuais instalacións a outra ubicación na parroquia e permitindo a 
materialización dos acordos alcanzados entre o concello de Redondela e 
Audasa  para a mellora da mobilidade no Camiño da Igrexa. 

 
8. A dirixirse ao Ministerio de Fomento para que demande da concesionaria 

AUDASA o tratamento do tramo da AP-9 que transcurre por Chapela como 
tramo urbano, establecendo os correspondente protocolos de alumeado e 
mantemento de conformidade coa antedita condición.  

 
9. A demandar da concesionaria Audasa o cumprimento dos acordos alcanzados 

co Concello de Redondela e cos representantes veciñais no seno da Comisión 
Especial de Seguemento das obras de ampliación da AP-9 creada no Concello 
de Redondela para a mellora de Chapela e Rande en materia de dotacións, 
accesos e posta en valor do patrimonio cultural e histórico da contorna. 

 
 

10. A trasladar ao Ministerio de Fomento e a concesionaria AUDASA o seu apoio a 
solicitude realizada polo Concello de Redondela e o tecido asociativo de 
Chapela de acompasamento da apertura do novo carril ao seu paso polo colexio 
da Igrexa, ao traslado do alumnado ao novo colexio a ubicar na “finca da 
Ginaria”. 

  
 
 
Santiago de Compostela, 20 de setembro de 2017. 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Pedro Puy Fraga na data 20/09/2017 17:14:33 

 
Alberto Pazos Couñago na data 20/09/2017 17:15:16 

 
Jaime Castiñeira Broz na data 20/09/2017 17:15:29 

 
Martín Fernández Prado na data 20/09/2017 17:15:36 
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Jacobo Moreira Ferro na data 20/09/2017 17:15:47 

 
Marta Novoa Iglesias na data 20/09/2017 17:16:01 

 
María Julia Rodriguez Barreira na data 20/09/2017 17:16:10 

 
Gonzalo Trenor López na data 20/09/2017 17:16:17 

 
Daniel Luis Varela Suanzes-Carpegna na data 20/09/2017 17:16:26 
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Orde do día

 

 

3.2 19755(10/PNP-001466)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Presas Bergantiños, Noa e 5 máis

Sobre a solicitude polo Goberno galego ao grupo

Ferroatlántica-Ferroglobe do mantemento en Galicia de todos

os investimentos e postos de traballo derivados da

fabricación de silicio solar, así como a realización das

actuacións necesarias para favorecer o desenvolvemento na

comunidade autónoma da totalidade do ciclo produtivo

Publicación da iniciativa, 211, 15.11.2017
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OFICINA PARLAMENTAR 

Parlamento de Galiza 

Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545 

Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421 

gp-bng@parlamentodegalicia.gal 

15702 Santiago de Compostela 

Galiza 
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Á Mesa do Parlamento 

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

das deputadas e deputados Noa Presas Bergantiños, Montserrat Prado Cores, Ana 

Pontón Mondelo, Xosé Luis Rivas Cruz, Olalla Rodil Fernández e Luis Bará 

Torres, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte 

Proposición non de lei para o seu debate en Pleno. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Durante as últimas semanas, este Grupo Parlamentar tivo coñecemento de 

preocupantes novas arredor do futuro do desenvolvemento produtivo do silicio solar no 

noso país. Diversas novas recollidas polos medios de comunicación alertan das 

intencións do conglomerado empresarial Ferrotlántica-Ferroglobe no que se enmarca 

FerroSolar de desprazar postos de traballo e proxectos de investigación cara 

Puertollano.  

Cómpre lembrar que Silicio FerroSolar é un activo empresarial que foi creado 

no 2008 co obxectivo de desenvolver tecnoloxías de purificación de silicio e integrar 

tecnoloxías para obter Silicio de grado solar que serve para desenvolver pezas 

empregadas na xeración de enerxía fotovoltaica. Combinando a pureza e alta calidade 

do material obtido no noso país, na mina de Serrabal, co desenvolvemento tecnolóxico 

chegan a producir un pó de silicio de altísima calidade, cunha pureza próxima ao cen 

por cen, o que sitúa Galiza e á empresa na vangarda, obtendo a mellor calidade do 

produto, que pode usarse de forma completa.  
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Neste camiño, alén da riqueza do material, que debera ter un retorno na fixación 

de traballo por parte da parte explotadora, xa que se trata dunha extracción dos nosos 

recursos naturais, ten un importante papel o desenvolvemento investigador. Así mesmo, 

a esa tarefa teñen contribuído investimentos ao longo do tempo por parte das 

administracións públicas, o que incide na necesidade dunha correspondencia entre a 

actividade extractora e a actividade que desenvolva a parte da produción que ten que ver 

co valor engadido. Máis aínda, hai outros motivos de peso que levan a considerar que a 

mellor estratexia é desenvolver o ciclo na nosa comunidade, tamén motivos de tipo 

económico e lóxica empresarial. Por exemplo, é obvio que o desprazamento do material 

até outras localizacións diferentes á Galiza engade un custo en materia de transporte, en 

materia de emisión e polo tanto en materia económica. Doutra banda, o longo historial 

de incumprimentos canto a investimentos e fixación de postos de traballo do grupo 

empresarial debe facer saltar todas as alertas e procurar unha unidade social e 

institucional a favor do mantemento do emprego no noso país e do desenvolvemento da 

actividade industrial vinculada ao coñecemento.  

Desde o Bloque Nacionalista Galego apostamos porque a produción industrial 

debe ter un retorno para Galiza en termos sociais e económicos, nomeadamente cando 

para o seu desenvolvemento é preciso desenvolver actividades extractivas con custos 

ambientais e tamén sociais. Entendemos, polo tanto, que camiñar cara un 

desenvolvemento desta actividade na que a extracción do mineral natural, que ademais 

ten unhas condicións excelentes, se desenvolve en Galiza pero non así as actividades de 

produción, investigación e desenvolvemento, é tremendamente negativo e propio dun 

modelo colonial que non compartimos.  
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Por todos estes motivos, o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego 

presenta a seguinte proposición non de lei para o seu debate en Pleno: 

“O Parlamento de Galiza acorda instar á Xunta de Galiza a solicitar do grupo 

Ferrotlántica-Ferroglobe que todos os investimentos e postos de traballo derivados da 

fabricación en todas as súas fases de silicio solar teñan lugar en Galiza, atendendo ás 

concesións que actualmente ten outorgado este grupo empresarial sobre nosos recursos 

minerais así como a levar a cabo as actuacións necesarias para favorecer o peche do 

ciclo produtivo no noso país.” 

 

Santiago de Compostela, 6 de novembro de 2017 

 

Asdo.: Noa Presas Bergantiños 

Montserrat Prado Cores 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

Ana Pontón Mondelo  

Portavoz do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
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Noa Presas Bergantiños na data 06/11/2017 11:14:18 

 

María Montserrat Prado Cores na data 06/11/2017 11:14:23 

 

Olalla Rodil Fernández na data 06/11/2017 11:14:27 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 06/11/2017 11:14:30 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 06/11/2017 11:14:34 

 

Ana Pontón Mondelo na data 06/11/2017 11:14:37 
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3.3 20696(10/PNP-001541)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Núñez Centeno, Aurelio Alfonso e 8 máis

Sobre o impulso pola Xunta de Galicia das medidas tendentes á

dotación nos edificios públicos de baños adaptados para os

pacientes ostomizados

Publicación da iniciativa, 222, 04.12.2017
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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, Encarna Amigo Díaz, Marián 

García Míguez, Marta Rodríguez Arias, Marta Rodríguez-Vispo Rodríguez, Soraya 

Salorio Porral, Miguel Tellado Filgueira, Raquel Arias Rodríguez e Sandra 

Vázquez Domínguez, 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 

A Ostomía é unha técnica que comunica o intestino a través da parede abdominal co 

exterior mediante un dispositivo ou bolsa de recolección, denominado dispositivo de 

ostomía dixestiva.  

En España existen 70.000 pacientes ostomizados, a nivel autonómico contabilízanse 

5.000, e cada ano xéranse 15.000 novos casos, segundo os datos da Sociedade 

Española de Enfermería Experta en Estomaterapia.  

O estoma supón para o paciente un forte impacto emocional porque repercute na súa 

imaxe persoal, na vida laboral, social, familiar e na propia capacidade funcional. Por 

iso, resulta esencial a prestación dunha atención continuada no tempo por parte dos 

distintos profesionais para que así os pacientes poidan afianzar o seu espazo na 

sociedade e fortalecer a formación e información entre profesionais, coidadores e 

pacientes.  

Asociacións de pacientes como a Asociación Socio Sanitaria Educativa Inflamatoria 

Intestinal (ASEII) e a Asociación de Enfermos de Crohn e de Colite Ulcerosa de Galicia 

(ACCU) fixeron chegar as súas inquedanzas e necesidades ás nosas autoridades 
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sanitarias, e froito desta colaboración Galicia foi a primeira Comunidade Autónoma en 

poñer a disposición destes pacientes baños adaptados, que dan resposta ao que 

necesitan para poder baleirar as súas bolsas sen complicacións, con seguridade e 

hixiene.  

O Hospital Montecelo de Pontevedra conta, dende o mes de febreiro, co primeiro aseo 

adaptado para estes pacientes, e na actualidade xa ten tamén un segundo aseo destas 

características.  

Este proxecto foi impulsado polo Servizo Galego de Saúde e o seu prototipo foi 

deseñado polo propio persoal de mantemento do Complexo Hospitalario Universitario 

de Pontevedra. Tamén, a Asociación Socio Sanitaria Educativa Inflamatoria Intestinal 

(ASEII) tivo un papel determinante, realizando aportacións para que o modelo de aseo 

se adaptase da mellor maneira posible ás necesidades dos pacientes.  

De xeito progresivo, estes aseos adaptados foron incorporándose nos distintos centros 

hospitalarios.  

Conscientes da importancia que para a saúde e benestar destas persoas pode ter unha 

iniciativa como esta, e convencidos da súa viabilidade, o Grupo Parlamentario Popular, 

presenta esta proposición non de lei en Pleno: 

 

 

“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a: 

1.- Dotar de modo progresivo de aseos adaptados para pacientes ostomizados en 

todos os edificios da Xunta de Galicia, e a que desde o goberno autonómico de 

Galicia se fomente que no resto de infraestruturas tanto públicas como privadas 

se poidan dispoñer deste tipo de baños. 
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2.- Solicitar ao Goberno de España que realice as actuacións normativas que 

procedan para incorporar ao Código Técnico da Edificación a obriga de dotar 

aos edificios públicos de baños adaptados para estes pacientes.” 

 

Santiago de Compostela, 24 de novembro de 2017 

 

 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Pedro Puy Fraga na data 24/11/2017 12:48:14 

 
Aurelio Alfonso Núñez Centeno na data 24/11/2017 12:48:23 

 
María Encarnación Amigo Díaz na data 24/11/2017 12:48:29 

 
María Ángeles Garcia Míguez na data 24/11/2017 12:48:36 

 
Marta Rodriguez Arias na data 24/11/2017 12:48:43 

 
Marta María Rodríguez-Vispo Rodríguez na data 24/11/2017 12:48:51 

 
María Soraya Salorio Porral na data 24/11/2017 12:49:00 

 
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 24/11/2017 12:49:07 

 
Raquel Arias Rodríguez na data 24/11/2017 12:49:14 

 
Sandra Vázquez Dominguez na data 24/11/2017 12:49:24 
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3.4 20810(10/PNP-001552)

Grupo Parlamentario de En Marea

Sánchez García, Antón e Cal Ogando, Marcos

Sobre a demanda que debe realizar o Goberno galego ao Goberno

central en relación coa autorización a Audasa da suba das

tarifas nas peaxes da AP-9 para o ano 2018 e as dos anos

seguintes, así como a elaboración pola Xunta de Galicia dun

estudo da viabilidade do rescate da concesión para a súa

xestión pública

Publicación da iniciativa, 222, 04.12.2017
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    Á MESA DO PARLAMENTO 

O Grupo Parlamentar de En Marea, por iniciativa dos seus deputados Antón 

Sánchez García e Marcos Cal Ogando, ao abeiro do disposto no artigo 160 do 

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

debate en Pleno. 

 

Exposición de motivos 

O Ministerio de Fomento vén de autorizar unha suba extraordinaria das peaxes 

para o ano 2018 a AUDASA, na AP-9, dun 3,1% durante os próximos 3 anos. 

En febreiro de 2017 AUDASA presentaba un recurso contencioso-administrativo 

contra a Orde de tarifas do Ministerio de Fomento de 23 de decembro de 2016, 

por, segundo a empresa, non contemplar nela a procedente actualización 

extraordinaria de tarifas á que se refire o convenio aprobado por Real Decreto 

104/201 3, de 18 de febreiro. A Orde de Fomento traducíase nunha rebaixa dun 

0,37% nas peaxes na AP9 para 2017. 

Descoñecemos si o anuncio de Fomento vén derivado dun acordo extraxudicial 

coa empresa e descoñecemos en base a que cálculo se fixa esa suba por riba do 

IPC. O certo é que a AP-9 segue a ser un exemplo da privatización dos 

beneficios e socialización das perdas practicada polo Partido Popular, neste caso, 

en beneficio de AUDASA. 

A AP-9 segue a estar na cabeza das reclamacións dos usuarios, á cola en 

empregados por km, e á cabeza en beneficios que se converten en reparto 

millonario de dividendos. 
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No ano 2016 AUDASA repartiu 45 millóns de euros de dividendos, 

practicamente 1 de cada 3 euros do que recada por peaxes. 

Incluso, coa lixeirísima rebaixa decretada para 2017, no primeiro trimestre a cifra 

de negocio medrou un 3,5%, o resultado de explotación un 8% e o beneficio 

líquido un 11,9%. 

Un negocio redondo á conta de galegos e galegas. 

Con estes datos a suba que se propón é un insulto á cidadanía e é por iso que 

queremos coñecer cal está a ser a actuación do Goberno galego diante desta 

decisión. 

Diante desta situación de espectaculares beneficios a costa de que os usuarios e 

usuarias paguen cada vez máis por un servizo deficiente, resúltanos estraño que a 

Xunta de Galicia se negue a facer un estudo sobre a viabilidade do rescate da AP-

9 para o público, xa que cando menos intúese marxe para que ese rescate sexa 

unha boa operación para o interese xeral e deixe de ser un enorme negocio só 

para AUDASA. 

Por todo o anteriormente exposto, o Grupo Parlamentario de En Marea presenta a 

seguinte Proposición non de lei para o seu debate en Pleno: 

O Parlamento galego insta á Xunta de Galicia a: 

1) Esixir ao Goberno español a deixar sen efecto o acordo con AUDASA de 

subida de tarifas nas peaxes da AP9 para o ano 2018 e os dous seguintes. 

2) Que no prazo de 3 meses elabore un estudo da viabilidade do rescate da AP-9 

para o público, contemplando o seu custe económico, o seu impacto tarifario para 

o público e as alternativas para o seu financiamento. 
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 Santiago de Compostela, 27 de novembro de 2017. 

 

Asdo.: Antón Sánchez García,  Asdo.: Marcos Cal Ogando 

 Voceiro S. do G.P. de En Marea  Deputado do G.P. de En Marea. 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Antón Sánchez García na data 27/11/2017 17:41:24 

 

Marcos Cal Ogando na data 27/11/2017 17:41:30 
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Orde do día

 

 

3.5 20917(10/PNP-001563)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Rivas Cruz, José Luis e 5 máis

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego

para frear o avance da presenza da avespa velutina en Galicia

e o establecemento de mecanismos de loita biolóxica contra

esa especie

Publicación da iniciativa, 222, 04.12.2017
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Á Mesa do Parlamento 

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

das deputadas e deputados Xosé Luis Rivas Cruz, Montserrat Prado Cores, Luis 

Bará Torres, Ana Pontón Mondelo, Olalla Rodil Fernández e Noa Presas 

Bergantiños, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte 

Proposición non de lei para o seu debate en Pleno. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

As especies exóticas son vexetais, animais, fungos e microorganismos que son 

transportados salvando obstáculos ecolóxicos e que se establecen en zonas situadas fóra 

da súa área de distribución natural. Algunhas poden resultar invasoras, (como sucede 

coa Vespa Velutina), e difúndense rapidamente polo medio natural desprazando 

especies autóctonas competidoras. 

O nivel de expansión acadado este ano 2017 e a presión que está a exercer sobre 

o equilibrio natural e medioambiental superan con creces tódalas predicións.  

Somos conscientes de que aínda segue en período de expansión e adaptación ós 

diferentes microclimas e espazos naturais do territorio galego. A desaparición ou a 

acusada redución nas poboacións de polinizadores que depreda a Vespa Velutina, 

mesmo a diminución de moscas e outros insectos van dándono-la medida do perigo que 

supón para o equilibrio medioambiental e para as producións agrícolas que serven de 

base  na nosa alimentación. 
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A medida que pasa o tempo, o tártago de patas amarelas continúa coa súa 

expansión xeográfica e coa súa intensificación poboacional e presión sobre o medio e a 

Consellería non toma a iniciativa claramente para atalla-lo problema. Parece que cun 

...”temos de aprender a convivir con ela”… resume as medidas que está disposta a 

tomar. 

Desde a Plataforma STOP—VELUTINA–GALICIA trasládansenos unha serie 

de inquedanzas e propostas de medidas que facemos nosas polo acaídas e polo que de 

coñecemento do problema amosan. 

Soamente desde a sensibilización e participación de toda a cidadanía  imos ser 

quen de darlle traza a esta ameaza. 

O combate principal sitúase na primavera, no trampeo masivo  feito no 

momento idóneo. Masivo e intensivo en todo o territorio. Idóneo porque vai se-lo 

capricho meteorolóxico quen marque o momento apropiado para facelo. 

Debería ser feito polas consellerías competentes na materia e consistiría na 

entrega dunhas 50.000 trampas cos seus atraíntes e non só ós apicultores, incluiría 

tamén  ós concellos e ós colexios. Esta nova distribución é fundamental para que o 

trampeo sexa masivo e efectivo. 

Este trampeo require un seguimento que obriga como mínimo a unhas seis 

visitas a cada unha das trampas ó longo do ano, unha de colocación e cinco de 

reposición, levando un control de resultados e de cada unha das accións efectuadas. 

A segunda medida precisa na loita contra esta especie invasora parte do 

coñecemento da especie, o seu comportamento neste noso territorio e as súas 
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debilidades para podermos chegar a métodos de loita biolóxica, a única que nos pode 

garantir o éxito sen danos ambientais. 

Para este labor vai ser necesario unifica-la actividade investigadora e financiala. 

As investigacións provenientes de organismos públicos contan coa avantaxe que supón 

a ausencia de lucro económico como obxectivo, o cal é en si unha garantía. 

O goberno galego por medio das consellerías implicadas na xestión desta 

invasión ten o deber de poñe-los medios necesarios para dete-lo avance deste tártago na 

consciencia que só son medibles a longo prazo. Esta actividade investigadora é 

fundamental se queremos establecer un plan de loita estable aplicable a longo prazo. 

 

Por todo o anteriormente exposto, o Grupo Parlamentario do BNG presenta a 

seguinte proposición non de lei para o seu debate en Pleno: 

“O Parlamento galego insta á Xunta de Galicia a: 

-Impulsar, financiar e coordinar unha campaña primaveral de trampeo masivo 

coa distribución de 50.000 trampas cos seus 300.000 atraíntes por todo o territorio 

galego onde a Vespa Velutina teña presencia. 

-Dar a maior difusión posible a esta campaña de trampeo para que cidadanía en 

xeral e os equipos encargados do mesmo e do seu control sexan conscientes da 

importancia deste labor. 

-Abrir liñas de investigación encamiñadas a estuda-lo comportamento deste 

insecto invasor no noso territorio, os seus mecanismos de adaptación e supervivencia e 
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as posibles debilidades que permitan establecer mecanismos de loita biolóxica que 

sexan respectuosos co medio ambiente.” 

 

Santiago de Compostela, 29 de novembro de 2017 

 

Asdo.: Xosé Luis Rivas Cruz 

Montserrat Prado Cores 

Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Luis Bará Torres 

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

Ana Pontón Mondelo  

Portavoz do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 28/11/2017 19:13:32 

 

María Montserrat Prado Cores na data 28/11/2017 19:13:37 

 

Olalla Rodil Fernández na data 28/11/2017 19:13:40 

 

Noa Presas Bergantiños na data 28/11/2017 19:13:41 
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Xosé Luis Bará Torres na data 28/11/2017 19:13:43 

 

Ana Pontón Mondelo na data 28/11/2017 19:13:50 
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3.6 20958(10/PNP-001566)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Fernández Leiceaga, Xoaquín María e 3 máis

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia

para a integración da conexión ferroviaria dos portos galegos

de interese xeral na Rede transeuropea de transportes,

redeseñando o trazado do corredor atlántico de mercadorías,

así como as demandas que debe realizar ao Goberno central ao

respecto

Publicación da iniciativa, 222, 04.12.2017
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Á Mesa do Parlamento 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa do 

seu deputado-portavoz Xoaquín Fernández Leiceaga, do deputado 

Raúl Fernández Fernández e das deputadas Patricia Vilán Lorenzo 

e María Luisa Pierres López, ao abeiro do disposto no artigo 160 do 

Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte 

proposición non de lei en Pleno. 
 

Exposición de motivos 

 

A eficiencia das infraestruturas e a loxística é un factor relevante para a 

competitividade dos territorios e, polo tanto, para atracción das 

empresas cos mesmos e a capacidade de competir eficazmente das xa 

existentes. 

 

A combinación dos nodos ferroviarios e marítimos produce un sistema 

de transporte de mercadorías máis sostible, e, en determinadas 

circunstancias, máis eficiente. 

 

Galicia e, en xeral, o Noroeste da Península Ibérica, arrastra unha 

notable desvantaxe no acceso a este modo combinado de transporte, o 

que afecta á súa prosperidade económica actual e futura. 

 

Para favorecer a conectividade co resto da península e, máis aló, co 

resto de Europa, cumpre redefinir o Corredor Atlántico de Mercadorías, 

dentro da rede europea TEN-T, de xeito conxunto con outras 

comunidades autónomas españolas. 

 

En concreto, utilizar a revisión en 2018 da regulación do mecanismo 

CEF (Connecting European Facility; Mecanismo Conectar Europa) 

para definir os trazados da rede básica, incorporando a conexión entre 

os portos galegos e asturianos co actual trazado do corredor. 
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Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 

presenta a seguinte proposición non de lei para o seu debate en Pleno: 

 

O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a: 

 

1. Defender a integración da conexión ferroviaria para o transporte 

de mercancías entre os portos galegos de interese xeral e na rede 

europea TEN-T, redeseñando o trazado do Corredor Atlántico de 

mercadorías (rede básica). 

2. Demandar do Goberno de España a defender nas instancias 

europeas a redefinición da rede básica para incluír a conexión 

ferroviaria dos portos co Corredor Atlántico, vía Monforte, León 

e Palencia. 

3. Procurar a colaboración doutras comunidades autónomas, 

concellos e deputacións provinciais afectadas para facer avanzar 

esta proposta. 

4. Establecer o ano 2018 como referencia para acadar este 

obxectivo. 

5. Trasladar esta demanda á Comisión Europea, ao Parlamento 

Europeo, ao Consello Europeo, ao Comité Económico e Social 

Europeo e ao Comité das Rexións. 

 

 

 Pazo do Parlamento, 29 de novembro de 2017 

 

 Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga 

 Deputado-portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 Asdo.: Raúl Fernández Fernández 

   Patricia Vilán Lorenzo 

   María Luisa Pierres López 

 Deputado e deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia 
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Asinado dixitalmente por: 

 
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 29/11/2017 16:43:51 

 
Raúl Fernández Fernández na data 29/11/2017 16:43:59 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 29/11/2017 16:44:07 

 
María Luisa Pierres López na data 29/11/2017 16:44:12 
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3.7 20971(10/PNP-001567)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Pérez Seco, José Manuel e Quiroga Díaz, José Antonio

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

relación coa realización no ano 2018 dun trampeo masivo

contra a avespa velutina, profundar na investigación e

erradicar esta especie, así como afrontar os danos causados

na poboación apícola e incluír os representantes do sector na

comisión de seguimento

Publicación da iniciativa, 222, 04.12.2017
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa dos seus 

deputados, José Manuel Pérez Seco e José Antonio Quiroga Díaz, a través do 

portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara, 

presenta ante esa mesa a seguinte proposición non de lei para o seu debate en 

Pleno. 

 

 

A situación provocada nos últimos anos polo asentamento definitivo da avespa 

velutina en Galicia está a coller uns niveis alarmantes que afectan de xeito 

notable ás expectativas da fauna local, froitos e principalmente na poboación de 

abellas melíferas. 

 

 

Desde a súa aterraxe no continente europeo en 2004 a progresión expansiva desta 

especie acabou por achegala ao norte peninsular no ano 2010 e pouco tempo 

despois, entre 2012\13, empezaron a detectarse na Galicia costeira. Dada a súa 

capacidade de adaptación e expansión esta especie comezou a tomar carta de 

natureza nos concellos costeiros desde os que se está espallando por todo o 

territorio da nosa comunidade. 

 

 

As características desta especie foránea, substanciadas nun gran tamaño e 

agresividade, convértena nunha depredadora da “apis mellifera”, a produtora de 

mel e polinizadora, causando un gran número de baixas nas colmeas coa 

conseguinte alarma entre os apicultores galegos que se vén desbordados por esta 

continxencia, e poñendo en perigo non só unha relevante e crecente actividade 

socieconómica senón tamén as posibilidades da adecuada polinización. 

 

 

A pesar dos programas de localización e retirada de niños, estes téñense amosado 

como insuficientes dadas as características reprodutoras desta especie invasora. 

Independentemente destas accións puntuais parece evidente que as solucións para 

controlar e estabilizar as poboacións de velutina pasan pola investigación para 

dar con fórmulas de control que non teñan efectos colaterais na fauna e na flora. 

 

 

As condicións climatolóxicas deste inverno-primavera de 2017 están a ser 

especialmente favorables para a expansión desta especie tan daniña para as 

abellas produtoras de mel. A ausencia de frío non reduciu a actividade de moitos 

niños de velutina nin reduciu o número de reinas procreadoras como viña 
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sucedendo nos derradeiros anos polo cal os apicultores están temendo un repunte 

da actividade da velutina. 

 

 

Por estas razóns é imprescindible redobrar e canalizar adecuadamente os esforzos 

para loitar con efectividade contra esta praga: 

 

 

a) O trampeo masivo deberá comezar no mes de febreiro, a máis tardar, cando as 

temperaturas aumenten e débese comezar polas zonas máis cálidas da 

comunidade autónoma e ir avanzando progresivamente cara ao resto de Galicia. 

 

 

b) A potenciación da investigación é imprescindible, tanto para coñecer 

adecuadamente os comportamentos e características da velutina como para             

atopar as fórmulas adecuadas coas que combatela. 

 

 

c) O combate dunha praga coas características da velutina require unificar 

esforzos e contar coa participación dos axentes implicados nesta loita, por esta 

razón entendemos que a presenza e integración do tecido asociativo apícola 

galego é de gran interese para atopar as mellores fórmulas de extinción e control 

da praga. 

 

 

d) Coñecer as características da praga por parte da poboación implica unha labor 

de divulgación que debe ir desde os centros de ensino ata a poboación en xeral. 

Por outro lado, o coñecemento das características da velutina, comportamentos 

individuais e colectivos, particularidades de niños e todo aquilo que supón un 

coñecemento certeiro desta praga é fundamental para as persoas que teñen a 

misión de extinguila de aí que a formación específica do persoal que ten que 

eliminala é tan fundamental como necesaria. 

 

 

e) Outra das liñas de actuación fundamentais é a loita preventiva a levar adiante 

antes do verán para evitar un incremento do número de niños primarios para 

axudar no control de individuos. 

 

 

Por iso o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, presenta a seguinte 

proposición non de lei: 
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O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego  a: 

 

 

1º) Comezar o trampeo en tempo; de febreiro a abril nas zonas máis cálidas e de 

marzo a maio no resto da comunidade. 

 

 

2º) Afrontar o custe da compra de 50.000 trampas, máis o atraente necesario para 

que este mecanismo sexa efectivo. 

 

 

3º)  Facer unha campaña informativa e divulgativa de como utilizar os medios 

para a erradicación deste insecto. 

 

 

4º) Establecer quen ou os que deben  colocar as trampas para  realizar o trampeo 

masivo. 

 

 

5º) Dotar unha partida orzamentaria suficiente para profundar na investigación co 

fin de atopar e/ou mellorar os sistemas de erradicación desta especie. 

 

 

6º) Establecer axudas directas para facerlle fronte aos danos causados pola 

avespa asiática na cabana apícola. 

 

 

7º) Abrir a comisión de seguimento aos representantes do sector apícola. 

 

 

Pazo do Parlamento, 29 de novembro de 2017 

 

 
 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

Jóse Manuel Pérez Seco na data 29/11/2017 17:52:03 
 

José Antonio Quiroga Díaz na data 29/11/2017 17:52:13 
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Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 29/11/2017 17:52:26 
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3.8 21008(10/PNP-001570)

Grupo Parlamentario de En Marea

Quinteiro Araújo, Paula e Rodríguez Estévez, David

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego

para a posta en marcha no ano 2018 dun plan de choque para o

control da poboación da avespa velutina, a posta en

funcionamento, de xeito efectivo, da comisión de seguimento e

a apertura de liñas de investigación ao respecto, así como a

apertura dunha liña de axudas específica para paliar as

perdas sufridas polos apicultores

Publicación da iniciativa, 222, 04.12.2017

82



 
 

 

 

 

Á MESA DO PARLAMENTO 

 

O Grupo Parlamentario de En Marea, a iniciativa da súa deputada Paula 

Quinteiro Araujo e do seu deputado Davide Rodríguez Estévez, ao abeiro do 

disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte 

Proposición non de lei para o seu debate en Pleno, sobre a vespa velutina. 

 

Exposición de Motivos. 

Como xa trasladamos noutras iniciativas presentadas, a vespa velutina 

nigrithorax, coñecida tamén como “tartago asiático” é unha especie invasora que 

leva instalada en Galicia dende o ano 2012 e que está a provocar numerosos 

efectos perxudiciais.  

Representa unha clara ameaza cara a biodiversidade xa que despraza as especies 

autóctonas e provoca grandes danos. A situación vai empeorando a medida que 

pasa o tempo e temos que buscar medidas con carácter urxente, xa que, a 

situación actual non admite maior demora. Precisamos de todos os medios e 

recursos para frear o avance da vespa asiática. 

A prevención debe ser unha das prioridades nesta loita e ademais é fundamental 

que todos os organismos estean coordinados e teñan un único espazo para pór en 

marcha as medidas precisas.  

Enmarcada no ámbito da prevención, debemos impulsar máis decididamente a 

investigación. Temos que coñecer mellor a especie, o seu ciclo biolóxico, 

alimentación, comportamento e expansión para ter ferramentas máis útiles para 

crear mecanismos de control, especialmente de loita biolóxica. É preciso ademais 
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desenvolver estudos sobre o seu impacto nas colonias de abellas e no sector 

apícola, sobre novos métodos de contención e realizar unha avaliación da 

incidencia real da velutina nos sectores agrícolas e forestais. 

En todas as épocas do ano debemos prestar especial atención a divulgación social 

e a formación de todas as persoas que participan no proceso de control da vespa, 

para o que resulta fundamental contar co conxunto da sociedade, posto que 

todavía existe moita desinformación, por exemplo, na distinción da especie vespa 

velutina doutro tipo de véspidos ibéricos, autóctonos. 

Resulta imprescindible polo tanto incrementar a formación do persoal das 

asociacións de apicultores, das persoas das administracións competentes na 

xestion da problemática, dos axentes de medio rural, axentes forestais e de medio 

ambiente. Pensamos que é fundamental a coordinación entre os distintos actores 

implicados na loita contra esta especie e a procura de financiamento público para 

desenvolver novos estudos e investigacións sobre a vespa velutina e o seu 

impacto. 

Asímesmo, ten que potenciarse o emprego e a extensión de trampas, que teñen 

demostrado a súa eficacia, polo que é necesario por en marcha un plan de 

trampeo primaveral masivo para a captura de raíñas fundadoras evitando así con 

cada captura a aparición dun niño secundario no verán, que pode conter entre 

15.000 e 18.000 insectos de vespa velutina. 

 O trampeo ha de ser masivo para ser eficaz. Por isto hai que estendelo a zonas 

periurbanas e núcleos de poboación. E unha ferramenta preventiva que conta co 

respaldo de investigadores/as españoles e europeos como medida de control de 

poboacional, para reducir nun curto prazo o número de vespa velutina. As 

administracións públicas, tanto a Xunta coma os concellos deben implicarse 

decididamente nestas tarefas de control empregando o seu persoal dispoñible co 

obxecto de controlar eficazmente esta especie invasora. 
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Por todo o anteriormente exposto o Grupo Parlamentario de En Marea presenta a 

seguinte Proposición non de lei para o seu debate en Pleno:  

 

O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a:  

1) Por en marcha un plan de choque para o control poboacional da vespa 

velutina, para o cal, xa no ano 2018, a Xunta de Galicia realizará as seguintes 

accións: 

a)  Efectuar un trampeo masivo e coordinado en primavera,  comezando 

en febreiro e distribuíndo alomenos 50.000 trampas por todos os núcleos 

de poboación do país, tanto áreas periurbanas como aldeas e vilas, 

empregando persoal da Xunta como axentes forestais e medioambientais e 

en coordinación cos concellos. 

b) Efectuar un rexistro da colocación das trampas para telas identificadas e 

facer sondaxes e valoracións posteriores sobre a súa colocación.  

c) Facer unha campaña  dirixida ao conxunto da sociedade acerca do 

trampeo, prestando especial atención aos centros educativos, que poden 

colaborar na labor de prevención. 

d) Aprobar unha partida orzamentaria específica para poder financiar esta 

campaña.  

 

2) Por en marcha de maneira efectiva a comisión de seguimento e incorporar a 

esta a representantes do tecido asociativo apícola. 
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3) Abrir e potenciar liñas de investigación sobre o control da vespa velutina, 

atendendo a non duplicar as xa abertas por outras administracións. 

4) Por en marcha un programa de formación específico para o persoal implicado 

no control e na erradicación da praga. 

5) Mellorar a coordinación de todos os axentes implicados na loita contra a vespa 

velutina tanto en Galicia, a través da Comisión de Seguimento, como no 

conxunto do Estado español.  

 6) Abrir unha liña de axudas específica para axudar ós apicultores e ás 

apicultoras a paliar as perdas sufridas, tanto as derivadas da perda física de 

animais e colleita correlativa de mel, como os gastos derivados da xestión da 

praga. 

 

Santiago de Compostela, 30 de novembro de 2017. 

 

Asdo.: Paula Quinteiro Araujo 

Davide Rodríguez Estévez 

Deputados do G.P. de En Marea 

Luís Villares Naveira 

Voceiro do G.P. de En Marea 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Paula Quinteiro Araújo na data 30/11/2017 17:41:53 

 
David Rodríguez Estévez na data 30/11/2017 17:42:01 
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Luis Villares Naveira na data 30/11/2017 17:42:15 
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4. Interpelacións
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4.1 19155(10/INT-000629)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Vilán Lorenzo, Patricia e 4 máis

Sobre a política do Goberno galego en relación coa

rexeneración ambiental das zonas protexidas afectadas polos

incendios forestais

Publicación da iniciativa, 199, 24.10.2017
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, José Antonio Quiroga Díaz, José Manuel 

Pérez Seco, Raúl Fernández Fernández e María Luisa Pierres 

López, deputadas e deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario 

dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 147 do 

Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte 

interpelación. 

 

A loita contra o lume ten que se converter nunha loita de país. A 

pasividade do Goberno galego, a súa falla de prevención e a ausencia 

de aplicación da alta tecnoloxía á detección de lumes lévannos ano a 

ano a resultados como estes. 

 

Os incendios destes últimos días en zonas protexidas teñen provocado 

grandes danos ambientais. Só nos Ancares (Reserva Natural da 

Biosfera), as primeiras estimacións son de case 4000 hectáreas 

queimadas, máis de 2000 na zona de Noceda, moi preto do castelo de 

Doiras, e máis de 1000 en Donís, nas inmediacións das pallozas de 

Piornedo. Lamentablemente, o lume levou xa o 7 % do total da reserva.   

 

Os danos ecolóxicos son moi graves, polo que é necesario comezar con 

urxencia os labores de rexeneración ambiental para impedir a 

desertización das zonas queimadas. Son previsibles escorrentías, graves 

procesos erosivos, desaparición dos solos por arrastres nas áreas de 

maior pendente e contaminación de acuíferos e ríos ata chegar ás rías. 

E, como resultado, un empobrecemento do chan.  

 

Por todo o exposto, as deputadas e os deputados que asinan interpelan 

ao Goberno galego nos seguintes termos: 

  

1. Cales foron os danos ambientais provocados polos incendios 

destes últimos días nas zonas protexidas de Galicia? 

2. En que zonas se teñen producido? 

3. Cantas miles de hectáreas foron queimadas? 
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4. Vai deseñar o Goberno galego un plan urxente de rexeneración 

ambiental das zonas protexidas afectadas polos incendios 

forestais?  

5. Se a resposta anterior é positiva, vai dotar o Goberno dunha 

memoria económica a este Plan? 

6. Ten previsto o Goberno restaurar as dotacións de servizos básicos 

que se viron afectadas polos incendios nesas zonas? 

 

 

 

Pazo do Parlamento, 19 de outubro de 2017 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

  José Antonio Quiroga Díaz 

  José Manuel Pérez Seco 

  Raúl Fernández Fernández 

  María Luisa Pierres López 

Deputadas e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 19/10/2017 16:28:50 

 
José Antonio Quiroga Díaz na data 19/10/2017 16:29:07 

 
Jóse Manuel Pérez Seco na data 19/10/2017 16:29:18 

 
Raúl Fernández Fernández na data 19/10/2017 16:29:24 

 
María Luisa Pierres López na data 19/10/2017 16:29:30 
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4.2 20422(10/INT-000676)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Díaz Villoslada, Juan Manuel e 6 máis

Sobre a política do Goberno galego en relación coa

recuperación das condicións laborais do persoal do sector

público autonómico

Publicación da iniciativa, 219, 29.11.2017
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

Juan Manuel Díaz Villoslada, Patricia Vilán Lorenzo, Begoña Rodríguez Rumbo, 

Abel Losada Álvarez, Julio Torrado Quintela, Noela Blanco Rodriguez e Luis 

Manuel Álvarez Martínez, deputados e deputadas pertencentes ao Grupo 

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 147 do 

Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte interpelación. 

 

 

Nas distintas iniciativas presentadas polo Grupo Parlamentario Socialista a finais 

de 2016, con motivo tamén do debate dos orzamentos xerais para 2017, 

lembrabamos como a exposición de motivos da Lei 1/2012, do 29 de febreiro, de 

medidas temporais en determinadas materias do emprego público da 

Comunidade Autónoma de Galicia remarcaba o carácter temporal desta lei, polo 

que a súa vixencia quedaba supeditada á subsistencia das difíciles 

circunstancias económicas que afectaban á  sustentabilidade das contas 

públicas. 

 

 

A adopción destas medidas, inicialmente de carácter temporal, formaba parte e 

enmarcábase no conxunto das políticas de redución do gasto público 

principalmente acordadas polo Goberno do Estado nos distintos decretos-lei 

aprobados durante 2012, e que tanto dano teñen feito na calidade do conxunto 

dos nosos servizos públicos básicos. 

 

 

Coa  Lei 1/2012 o Goberno galego aplicou a todos os empregados do sector 

público autonómico os seguintes recortes nos seus dereitos laborais: 

 

-   Penalización económica por situacións de incapacidade laboral. 

-   Supresión das axudas dos fondos de acción social. 

-  Restrición dos dereitos á prolongación da permanencia na situación de servizo       

activo ao cumprirse a idade de xubilación forzosa. 

- Suspensión unilateral dos dereitos recollidos en varios artigos de V Convenio  

colectivo único para o  Persoal Laboral da Xunta de Galicia, destacando pola súa 

nociva incidencia no funcionamento dos servizos e condicións laborais do 

persoal afectado pola suspensión do artigo 19 en materia de descansos laborais. 

- Restricións na provisión de postos de traballo e a mobilidade. 
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En materia salarial, por se non era pouco dura a supresión da paga extraordinaria 

do mes de decembro de 2012 decretada polo Goberno central para todos os 

empregados públicos, o Goberno galego durante 2013, 2014, 2015 e 2016 

impuxo adicionalmente un recorte retributivo para todos os empregados do sector 

público autonómico que ascende a unha media do 5 % anual, mediante a 

supresión do complemento específico (ou concepto equivalente) nas pagas 

extraordinarias.  

 

 

Como dixemos reiteradamente, este relatorio dos recortes aplicados polo 

Goberno galego, moito máis intenso por certo en materia salarial que na 

Administración Xeral do Estado ou no resto das comunidades autónomas ou das 

entidades locais, presenta un balance certamente desolador para os servizos 

públicos básicos en Galicia, contrario precisamente a un dos principios que 

invocaba a propia Lei 1/2012: acadar unha situación de equilibrio sen 

menoscabar a prestación dos servizos públicos esenciais, e preservando o 

principio de solidariedade entre a cidadanía da Comunidade Autónoma de 

Galicia. 

 

 

Tamén dixemos, e dicimos, que realmente non estamos ante un conxunto de 

medidas temporais de simple redución do gasto de persoal do noso sector público 

en xeral e do autonómico de Galicia en particular; non estamos ante unhas meras 

decisións  administrativas e orzamentarias, senón ante unha política trazada para 

"adelgazar" os servizos públicos, diminuír a capacidade da acción redistributiva e 

social do Estado de Benestar, desregulalo e facilitar así novos ámbitos de 

privatización, dentro da tendencia actual de absoluta liberalización e 

individualización dos problemas sociais, que volven ser atendidos desde unha 

visión de beneficencia, abandonando a protección e xusta redistribución social. É 

resultado da ruptura dun contrato social que hai que reivindicar e recuperar. 

 

 

O Proxecto de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para 

2018, en trámite parlamentario nesta data, sinala que o escenario 

macroeconómico prevé a continuación da fase expansiva da economía galega, 

debido a que mantén en 2017 o ritmo de crecemento do ano anterior, e estímase 

un crecemento máis moderado do PIB galego en 2018, aínda que cun diferencial 

favorable respecto o conxunto de España.  
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Continúa sinalando o proxecto orzamentario para 2018, que estes orzamentos 

pretenden manter a alta calidade do noso sistema sanitario e impulsar as reformas 

que sexan necesarias nas súas infraestruturas e equipamentos para continuar non 

só garantíndoa senón mellorándoa. A política educativa continuará asentándose 

sobre a consecución da calidade, a liberdade, a igualdade de oportunidades e o 

diálogo. Finalmente, as políticas sociais cos máis desfavorecidos e a atención ás 

persoas dependentes constitúen un compromiso irrenunciable e representan un 

importante esforzo. 

 

 

Porén, este novo marco de previsións macroeconómicas que pretende recuperar a 

calidade nos servizos públicos recortados sistematicamente durante máis de cinco 

anos, esixe a recuperación dos dereitos, as condicións de traballo e o marco de 

negociación colectiva dos empregados públicos galegos, peza clave para a 

reactivación das políticas sociais e de igualdade na nosa Comunidade. 

 

 

Non obstante, o Proxecto de orzamentos de 2018 mantén intacta a vixencia da 

Lei 1/2012 e non contempla a necesaria recuperación das retribucións detraídas 

aos empregados públicos autonómicos. 

 

 

Polo exposto os deputados e as deputadas que asinan interpelan o Goberno 

galego nos seguintes termos: 

 

 

1ª) Que previsións ten o Goberno galego para derrogar a Lei 1/2012, do 29 de 

febreiro, de medidas temporais en determinadas materias do emprego público da 

Comunidade Autónoma de Galicia, para restaurar as condicións de traballo 

perdidas? 

 

 

2ª) Que previsións ten o Goberno galego para acordar coas organizacións 

sindicais representadas na Mesa Xeral de Empregados Públicos, un calendario de 

recuperación das contías deixadas de percibir polo concepto de complemento 

específico ou cantidade equivalente nas pagas extraordinarias de xullo e 

decembro de 2013, 2014, 2015 e 2016, debendo quedar consolidada esta 

recuperación a partir de 2018? 

 

 

Pazo do Parlamento, 20 de novembro de 2017 
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Asinado dixitalmente por: 
 

Juan Manuel Díaz Villoslada na data 20/11/2017 16:47:06 
 

Patricia Vilán Lorenzo na data 20/11/2017 16:47:27 
 

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 20/11/2017 16:47:34 
 

Abel Fermín Losada Álvarez na data 20/11/2017 16:47:39 
 

Julio Torrado Quintela na data 20/11/2017 16:47:52 
 

Noela Blanco Rodríguez na data 20/11/2017 16:48:00 
 

Luis Manuel Álvarez Matínez na data 20/11/2017 16:48:07 
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4.3 20946(10/INT-000701)

Grupo Parlamentario de En Marea

Cal Ogando, Marcos e 2 máis

Sobre a protección do medio ambiente e o lindano

Publicación da iniciativa, 223, 05.12.2017
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    Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Marcos Cal Ogando, Antón Sánchez García e Eva Solla Fernández, 

deputados e deputada do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do disposto 

no artigo 147 do Regulamento da Cámara, presentan a seguinte 

INTERPELACIÓN. 

 

 

A recente obra realizada polo Concello de O Porriño, na que se acharon restos de 

lindano, sacou á luz un problema que xa ten máis de 50 anos e ao que ningunha 

administración quixo facerlle fronte en profundidade, máis alá das medidas 

superficiais acometidas pola Xunta de Galicia no ano 1999,  e que ten que ver 

coa contaminación da terra e dos acuíferos que deixou atrás a antiga fábrica de 

Zeltia situada no lugar de Torneiros en O Porriño. Unha agresión ao medio 

ambiente que agarda a actuación dunha administración responsable que lle 

busque unha solución e que tamén, esixa responsabilidades. 

 

 Durante décadas, o lindano foi un composto de éxito na nosa terra. Empregábase 

como insecticida na agricultura, como antiparasitario na gandería e como loción 

contra os piollos nos seres humanos. Así foi ata que no ano 1991 se demostrou 

que se trataba dun elemento tóxico que entrañaba graves riscos para a saúde dos 

seres humanos e dos animais. Nesa data, foi prohibido.  

 

O lindano é un elemento que os seres vivos acumulan con moita facilidade, xa 

que se asimila por inxestión, respiración e mesmo a través da vía cutánea, 

ademais das afeccións ao medio natural, á flora e á fauna. No ano 2015, a 

Organización Mundial da Saúde ratificou que o líndano podía provocar, ademais, 

tumores canceríxenos.  
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En Galicia tivemos a mala fortuna de contar cunha industria fabricante de 

lindano durante dezasete anos. Falamos de Zeltia, que sintetizou o composto na 

súa planta do Porriño dende 1947 ata 1964. Neste tempo, estímase que foron 

xerados máis de 1.000 toneladas de residuos que logo foron vertidos pola rexión. 

De feito, unha parte dos mesmos foi empregada na reparación de estradas e como 

insecticida.  

 

No propio terreo da fábrica, construíronse vivendas de protección oficial once 

anos máis tarde, no 1975, sen que a zona fora descontaminada. Por esta razón, no 

ano 1999, a Xunta de Galicia levou a cabo un plan de descontaminación dos 

solos, que descubriu concentracións moi altas de lindano na superficie e nas 

augas subterráneas e de abastecemento. Os datos revelaron, así mesmo, que a 

poboación e o medio natural estiveron expostos a altos niveis de contaminación 

durante anos, co conseguinte dano irreparable debido á natureza deste composto.   

 

Nas últimas semanas, as análises realizadas pola Consellería de Sanidade 

arroxaron altos valores de contaminación por lindano en Porriño, cen veces 

superiores ao valor de referencia. Moitas persoas do lugar declararon, ademais, 

que padecían síntomas evidentes de contaminación. Como medidas preventivas, 

pediuse que se evitara o consumo de auga procedente dos pozos da zona e evitar 

o consumo dos produtos da horta, dúas medidas que, aínda que son necesarias, 

non contrarrestan a exposición sufrida durante décadas ao lindano.  

 

Por todo o exposto, os deputados e deputada asinantes presentan a seguinte 

INTERPELACIÓN: 

 

1.) A Consellería de Medio Ambiente puxo en marcha algún protocolo de 

actuación a raíz da alarma xurdida estes días? 
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2.) Que medidas vai tomar a Xunta de Galicia para afrontar a contaminación por 

lindano?  

3.) Que medidas tomou dende o descubrimento da súa natureza e toxicidade para 

os seres humanos e os animais? 

4.) Que medidas ten previsto acometer o Goberno para recuperar as zonas 

contaminadas? 

5.) Estase a estudar algunha actuación nas vivendas sociais construídas encima 

do terreo contaminado? 

6.) É certo que as consellerías de Medio Ambiente e de Sanidade recomendaron 

non facer público o problema para non xerar alarma?  

7.) Parécelle prudente manter en segredo que os veciños dunha localidade están 

sufrindo contaminación constante? 

8.) Segundo os datos que manexa a Xunta de Galicia cal é a situación actual da 

zona contaminada? 

9.) Está o Goberno coordinado coa conca hidrográfica Miño-Sil para facer fronte 

á contaminación de dita conca? 

10.) Ten datos o Goberno sobre a posible contaminación de acuíferos fora da zoa 

xa detectada trala obra do Concello? 

 

Santiago de Compostela, 29 de novembro de 2017. 

 

  Asdo.: Marcos Cal Ogando 

   Antón Sánchez García 

   Eva Solla Fernández 

   Deputados e deputada do G.P. de En Marea. 
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Asinado dixitalmente por: 

 

Marcos Cal Ogando na data 29/11/2017 15:42:28 

 

Antón Sánchez García na data 29/11/2017 15:42:37 

 

Eva Solla Fernández na data 29/11/2017 15:42:48 
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5. Preguntas para resposta oral do Presidente da Xunta
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5.1 21410(10/POPX-000064)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Pontón Mondelo, Ana Belén

Sobre a responsabilidade do Presidente da Xunta na resolución

dos problemas de Galicia
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OFICINA PARLAMENTAR 

Parlamento de Galiza 

Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545 

Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421 

gp-bng@parlamentodegalicia.gal 

15702 Santiago de Compostela 

Galiza 

 

 

 

Á Mesa do Parlamento 

Ana Pontón Mondelo, Portavoz do Grupo Parlamentar do Bloque 

Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no artigo 152.2 do 

Regulamento da Cámara e das normas supletorias do 17 de marzo de 2015, 

formula a seguinte PREGUNTA dirixida ao Presidente do Goberno, para a súa 

resposta oral en Pleno. 

 

PREGUNTA AO PRESIDENTE: 

Considera que hai algún problema de Galiza que vostede como 

Presidente da Xunta pode resolver ou vai continuar responsabilizando de todo a 

Zapatero, o bipartito, o procés ou o cupo vasco? 

 

Santiago de Compostela, 12 de decembro de 2017 

 

Asdo.: Ana Pontón Mondelo 

Portavoz do G.P. do BNG 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Ana Pontón Mondelo na data 12/12/2017 13:41:32 
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5.2 21413(10/POPX-000065)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Fernández Leiceaga, Xoaquín María

Sobre os obxectivos que debe ter a Comunidade Autónoma de

Galicia na revisión do sistema de financiamento autonómico
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Partido dos 
Socialistas 
de Galicia 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Grupo Parlamentario 

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

 

Á Mesa do Parlamento 

 

Xoaquín Fernández Leiceaga, portavoz do Grupo Parlamentario 

dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152.2, 

presenta ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en 

Pleno, dirixida ao Sr. presidente da Xunta de Galicia.  

 

Sr. presidente, que obxectivos debe ter a Comunidade Autónoma de 

Galicia na revisión do sistema de financiamento autonómico?  

 

 

Pazo do Parlamento, 12 de decembro de 2017  

 

Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga  

Portavoz G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 12/12/2017 14:04:50 
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5.3 21424(10/POPX-000066)

Grupo Parlamentario de En Marea

Villares Naveira, Luis

Sobre a xestión que está a levar a cabo o Goberno galego en

relación coa sanidade pública de Galicia
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Luís Villares Naveira, Voceiro do Grupo Parlamentar de En Marea, ao 

abeiro do disposto no artigo 152.2 do Regulamento da Cámara, presenta a 

seguinte PREGUNTA, para a súa resposta oral en Pleno, dirixida ao Presidente 

da Xunta de Galicia.  

 

Por que insiste o goberno no desmantelamento da Sanidade Pública Galega? 

 

Santiago de Compostela, 12 de decembro de 2017. 

 

Asdo.: Luís Villares Naveira 

Voceiro do G.P. de En Marea. 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Luis Villares Naveira na data 12/12/2017 17:26:32 
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6. Preguntas ao Goberno
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6.1 20190(10/POP-002401)

Grupo Parlamentario de En Marea

Rodríguez Estévez, David e 2 máis

Sobre a realización na actualidade pola Xunta de Galicia

dalgunha análise dos niveis de hidrocarburos aromáticos

policíclicos e elementos traza nas augas e sedimentos dos

encoros nas zonas afectadas pola recente vaga de lumes

forestais

Publicación da iniciativa, 215, 22.11.2017
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Á MESA DO PARLAMENTO 

Davide Rodríguez Estévez, Paula Quinteiro Araujo e Luís Villares Naveira, 

deputados e deputada pertencentes ao Grupo Parlamentar de En Marea, ao 

abeiro do disposto no artigo 155 do Regulamento da Cámara, presentan a 

seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

A recente vaga de lumes que asolou boa parte de Galicia, incluíndo zonas 

densamente habitadas, calcinou extensas superficies nas cabeceiras ou na 

contorna de mananciais, captacións de auga, ríos e encoros tanto hidroeléctricos 

como de abastecemento de auga ás poboacións, polo que existe o risco de que as 

cinzas, carbóns e sedimentos arrastrados polas choivas ocasionen a 

contaminación dos cursos e masas de auga, incluídas as empregadas para 

abastecemento humano e animal. 

Os hidrocarburos aromáticos policíclicos son un grupo de máis de 100 sustancias 

orgánicas químicas diferentes que se forman durante a combustión incompleta do 

carbón, petróleo, lixo e outros produtos orgánicos; tamén poden ser produtos 

industriais empregados na construción, tinturas e pesticidas. Moitos HAPs son 

contaminantes orgánicos tóxicos, persistentes e bioacumulables, que en maior ou 

menor medida teñen (ou se sospeita que teñen) efectos carcinoxénicos ou 

mutaxénicos. Os HAPs tamén se orixinan en grandes cantidades durante os 

incendios forestais e logo son arrastrados polas choivas cara aos cursos e masas 

de auga, ata o punto de que unha recente publicación científica empregou as súas 

concentracións en sedimentos dun lago para elaborar un rexistro histórico de 

incendios na súa bacía (Denis et al., 2012). 

 

111



 
 

 

 

A presenza en praias e sedimentos de encoros galegos de HAPs orixinados con 

toda probabilidade por incendios forestais xa está comprobada cando menos por 

dous estudos: 

No Estudo de Impacto Ambiental da "Central reversible Salas-Conchas" 

detectáronse niveis moi elevados de HAPs nos sedimentos recollidos preto do 

muro de presa do encoro das Conchas (río Limia). 

Nunha investigación sobre os niveis de HAPs nos ovos das píllaras das dunas 

(Charadrius alexandrinus) que crían nas praias do noroeste ibérico (Vidal et al., 

2011) detectouse un incremento de 5 veces na concentración de HAPs despois da 

vaga de lumes de 2006, que tivo uns efectos maiores nos niveis de HAPs que a 

marea negra do Prestige. 

Por todo o exposto anteriormente, o Grupo Parlamentar de En Marea fai a 

seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno: 

-Está a Xunta de Galiza analizando os niveis de hidrocarburos aromáticos 

policíclicos e elementos traza nas augas e nos sedimentos dos encoros nas zonas 

afectadas pola recente vaga de lumes forestais? 

Santiago de Compostela, 13 de novembro de 2017 

 

  Asdo.: Davide Rodríguez Estévez 

   Paula Quinteiro Araújo 

   Luís Villares Naveira 

   Deputados e deputada do G.P. de En Marea. 

 

 

112



 
 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

David Rodríguez Estévez na data 13/11/2017 14:03:27 

 

Paula Quinteiro Araújo na data 13/11/2017 14:03:34 

 

Luis Villares Naveira na data 13/11/2017 14:03:44 
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6.2 20307(10/POP-002413)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Burgo López, María de la Concepción e 2 máis

Sobre as actuacións previstas polo Goberno galego para

recuperar as dúas pías medievais pertencentes á igrexa de San

Xián de Moraime, no concello de Muxía

Publicación da iniciativa, 215, 22.11.2017
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Grupo Parlamentario 

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

Á Mesa do Parlamento 

 

Concepción Burgo López, Luis Manuel Alvarez Martínez e María 

Dolores Toja Suárez, deputadas e deputado pertencentes ao Grupo 

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no 

artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a 

seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 

Está claro que el espolio realizado polos Franco vai moito máis alá do 

Pazo de Meirás. De forma continua están aparecendo obxectos 

apropiados de forma ilexítima por membros da familia. Agora acaba de 

darse a coñecer que a muller do ditador, Carmen Franco, levouse da 

igrexa de románica de San Xián de Moraime do século XI, situada no 

concello de Muxía, ao redor de 1960, dous pilóns medievais de gran 

valor que adornaban o patio da casa reitoral. Un era unha pila bautismal 

e outro unha de auga bendita. 

 

O párroco de Moraime, testemuña desta apropiación, en 1980 e por 

consello de Domingo García Sabell, foi a un notario para testemuñar o 

sucedido e presentar todas as probas documentais de que as pilas 

medievais pertencían á igrexa de Moraime. 

 

Ademais de varias xestións dun particular denunciando estes feitos, en 

2010 o alcalde de Muxía dirixiuse á Consellería de Cultura, Educación 

e Ordenación Universitaria para darlle a coñecer esta situación pero 

nunca obtivo resposta. Polo que se ve a Xunta de Galicia, máxima 

garante por lei da conservación do patrimonio artístico galego, non lle 

preocupaba que uns obxectos medievais de moito valor estiveran de 

forma ilexítima en mans da familia Franco. De feito segue sen 

importarlle,  porque nada fixo para recuperalas a pesar de ter acta 

notarial da denuncia dos feitos e probas documentais do espolio. 
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Grupo Parlamentario 

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

Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan a 

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Que accións vai poñer en marcha a Xunta de Galicia, como maior 

responsable da seguridade e preservación do patrimonio artístico 

galego, para recuperar os dous pilóns medievais que a familia Franco se 

levou de maneira ilexítima da igrexa de San Xián de Moraime, no 

concello de Muxía? 

 

 

Pazo do Parlamento, 16 de novembro de 2017 

 

Asdo.: Concepción Burgo López 

  Luis Manuel Alvarez Martínez 

  María Dolores Toja Suárez 

Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Maria de la Concepción Burgo López na data 16/11/2017 12:37:13 

 
Luis Manuel Álvarez Matínez na data 16/11/2017 12:37:20 

 
María Dolores Toja Suárez na data 16/11/2017 12:37:26 
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6.3 16918(10/POP-002128)

Grupo Parlamentario de En Marea

Solla Fernández, Eva

Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto do

recoñecemento das competencias profesionais e a formación

necesaria para a adquisición do título de Técnico ou Técnica

Superior en Electromedicina Clínica

Publicación da iniciativa, 182, 27.09.2017
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                                         Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Eva Solla Fernández, deputada do Grupo Parlamentar de En Marea,  ao abeiro 

do artigo 155 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta para a 

súa resposta oral en Pleno. 

 

O R.D 835/2015 regula o título de Técnico/a Superior en electromedicina clínica 

dándolle carácter oficial e validez en todo o territorio do Estado. A partir das 

cualificacións profesionais, créase unha categoría na mesma liña que outros 

profesionais sanitarios como os técnicos especialistas en radiodiagnóstico. 

O Ciclo formativo de electromedicina clínica pretende contribuír a mellorar a 

cualificación profesional das traballadoras e traballadores encargados de 

xestionar e realizar o montaxe e mantemento das instalación, sistemas e equipos 

de tecnoloxía sanitaria 

Actualmente son xa cinco Comunidades Autónomas (Andalucía, Castela-A 

Mancha, Cataluña, Comunidade Valenciana e País Vasco) as que  imparten o 

ciclo formativo, apostando por unha formación cualificada e unha mellora na 

calidade asistencial e a seguridade do paciente.  

En Galicia, polo contrario, non só non se está a impartir dito ciclo formativo si 

non que o mantemento da maquinaria de electromedicia , que inclúe o 

mantemento e arranxo de equipos de endoscopia, incubadoras, TAC…etc., 

despois da súa privatización, foi adxudicado á empresa Iberman S.A na práctica 

totalidade do SERGAS agás o Novo Hospital de Vigo, no que a fórmula público-

privada abrangue tamén o servizo.   
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A privatización do servizo empeorou a calidade do mesmo, producindo un 

aumento excesivo dos tempos de resolución, nalgúns supostos unha incorrecta 

reparación dos equipos e incluso ata deixar de asumir determinadas reparacións 

sen causa xustificada.  O que finalmente supuxo que pola vía dos feitos a Xunta 

de Galicia non renovase a contratación coa empresa.  

Na actualidade, a solución que procurou o Goberno da Xunta de Galicia, foi a de 

dar liberdade ás distintas EOXI para que contrate cada unha o servizo.  Esta 

situación, unido a que Galicia non ten implantada a especialidade, produce un 

intrusismo que provoca a situación de que nas áreas sanitarias están derivando 

persoal con praza de electricista para levar o mantemento do equipamento 

electromédico. Algunhas áreas, crearon a figura de “Condutor de instalación” 

para levar a cabo o mantemento, circunstancia que motivou que o Consello de 

Contas no seu último informe advertirá da falta de transparencia no acceso a esa 

figura que ademais, segundo o informe do propio Consello, non é unha figura 

estatutaria.  

Por todo o anterior, o Grupo Parlamentario de En Marea presenta a seguinte 

Pregunta: 

- Ten pensado a Xunta de Galicia o recoñecemento das competencias 

profesionais e a formación para a adquisición do título? 

 

Santiago de Compostela, 19 de setembro de 2017. 

   Asdo.: Eva Solla Fernández 

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

 

Eva Solla Fernández na data 19/09/2017 14:18:56 
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6.4 19596(10/POP-002337)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Vega Pérez, Daniel e 9 máis

Sobre as melloras producidas no Hospital Comarcal da Mariña

dende a entrada en funcionamento do sistema de Estruturas de

Xestión Integrada, EOXI

Publicación da iniciativa, 207, 08.11.2017
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A Mesa do Parlamento 

Daniel Vega Pérez, Aurelio Núñez Centeno, Encarna Amigo Díaz, Marián García 

Míguez, Marta Rodríguez Arias, Marta Rodríguez-Vispo Rodríguez, Soraya Salorio 

Porral, Miguel Tellado Filgueira, Raquel Arias Rodríguez e Sandra Vázquez 

Domínguez, deputados e deputadas do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao 

abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara, 

presentan ante esa Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

Desde o Grupo Parlamentario Popular de Galicia, queremos interesarnos polo 

funcionamento da Estrutura de Xestión Integrada (EOXI) de Lugo, Cervo e Monforte. 

A Área Integrada Lugo, Cervo e Monforte proporciona asistencia para a mellora da 

saúde da súa poboación, onde a docencia e a investigación se constitúen como 

elementos inherentes ao proceso asistencial. Conta con excelentes profesionais, 

medios tecnolóxicos, de información e comunicación, que utiliza con eficiencia, 

efectividade, seguridade e eficacia co fin de contribuír ao benestar da sociedade. 

Integra Atención Especializada, rede de Atención Primaria, outras institucións e centros 

implicados coa saúde, establecendo alianzas que garante a continuidade asistencial e 

a mellora global do sistema. 

Polo tanto, o obxectivo é achegar o maior número de servizos sanitarios posibles aos 

cidadáns e é un exemplo máis da determinación da Xunta de potenciar o Hospital de A 

Mariña dotándoo de máis servizos e converténdoo nun hospital máis moderno, co 

obxecto de achegar os servizos ao paciente  para que reciba o mellor servizo o máis 

próximo ao seu domicilio. 

Por todo isto, os deputados asinantes, formulan a seguinte  pregunta en Pleno: 
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Cales son as melloras que ten experimentado o hospital comarcal de A Mariña 

dende a entrada en funcionamento do sistema de Estruturas de Xestión 

Integrada (EOXI)? 

 

   Santiago de Compostela, 2 de novembro de 2017 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Daniel Vega Pérez na data 02/11/2017 13:27:09 

 
Aurelio Alfonso Núñez Centeno na data 02/11/2017 13:27:20 

 
María Encarnación Amigo Díaz na data 02/11/2017 13:27:28 

 
María Ángeles Garcia Míguez na data 02/11/2017 13:27:34 

 
Marta Rodriguez Arias na data 02/11/2017 13:27:41 

 
Marta María Rodríguez-Vispo Rodríguez na data 02/11/2017 13:27:49 

 
María Soraya Salorio Porral na data 02/11/2017 13:27:57 

 
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 02/11/2017 13:28:04 

 
Raquel Arias Rodríguez na data 02/11/2017 13:28:12 

 
Sandra Vázquez Dominguez na data 02/11/2017 13:28:20 
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6.5 20721(10/POP-002461)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Rodil Fernández, Olalla e 5 máis

Sobre a situación da infraestrutura e a dotación de persoal

de enfermaría no Hospital Comarcal de Monforte

Publicación da iniciativa, 223, 05.12.2017
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15702 Santiago de Compostela 

Galiza 

 

 

1 

 

Á Mesa do Parlamento 

Olalla Rodil Fernández, Luis Bará Torres, Ana Pontón Mondelo, Xosé Luis 

Rivas Cruz, Montserrat Prado Cores e Noa Presas Bergantiños, deputadas e 

deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro 

do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta 

oral en Pleno, sobre as denuncias do cadro de persoal do Hospital comarcal de 

Monforte en relación ao estado da infraestrutura e a falta de persoal de enfermaría. 

 

Persoal de enfermaría do Hospital comarcal de Monforte denunciou estar 

“desbordado” polas condicións de traballo nas que se atopan debido, sobre todo, á falta 

de persoal e material.  

Sinalan que nas plantas de Medicina Interna (Medicina Interna e Neumoloxía) e 

de Especialidades (Neuroloxía, Cardioloxía, Medicina Interna, Endocrinoloxía, 

Hermatoloxía e Unidade de Dor) o mobiliario atópase obsoleto e mesmo non contan con 

cuartos de baño adaptados ás necesidades das e dos doentes.  

O persoal de enfermaría asegura que pola falta de medios teñen que priorizar 

unhas tarefas sobre outras e que iso está a minorizar a calidade do servizo prestado até o 

punto de reverter directamente na saúde das persoas ingresadas no hospital.  

A denuncia desta situación por parte do cadro de persoal do Hospital comarcal 

de Monforte non é nova, como tampouco que a voz das traballadoras e traballadores 

sexa trasladada a esta Cámara. Unha situación que, temen, empeore de se aprobar a 

reforma da Lei de Saúde de Galiza proposta polo Goberno da Xunta.  
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Parlamento de Galiza 
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Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421 

gp-bng@parlamentodegalicia.gal 

15702 Santiago de Compostela 

Galiza 

 

 

2 

 

 

Por todo o exposto, formulamos a seguinte pregunta para a súa resposta oral en 

Pleno: 

Pensa o Goberno galego atender as demandas do cadro de persoal do Hospital 

comarcal de Monforte dotando o centro de máis persoal e mellores condicións 

materiais?  

 

Santiago de Compostela, 24 de novembro de 2017 

 

Asdo.: Olalla Rodil Fernández 

Montserrat Prado Cores 

Noa Presas Bergantiños 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Olalla Rodil Fernández na data 24/11/2017 14:20:25 

 

María Montserrat Prado Cores na data 24/11/2017 14:20:30 
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Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545 

Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421 

gp-bng@parlamentodegalicia.gal 

15702 Santiago de Compostela 

Galiza 

 

 

3 

 

 

Ana Pontón Mondelo na data 24/11/2017 14:20:32 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 24/11/2017 14:20:35 

 

Noa Presas Bergantiños na data 24/11/2017 14:20:37 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 24/11/2017 14:20:39 
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6.6 21406(10/PUP-000132)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Núñez Centeno, Aurelio Alfonso e 8 máis

Sobre a valoración da Xunta de Galicia respecto da relación

existente entre os beneficios e os riscos das vacinas que se

usan no Programa galego de vacinación
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A Mesa do Parlamento 

 

Aurelio Núñez Centeno, Encarna Amigo Díaz, Marián García Míguez, Marta 

Rodríguez Arias, Marta Rodríguez-Vispo Rodríguez, Soraya Salorio Porral, Miguel 

Tellado Filgueira, Sandra Vázquez Domínguez e Raquel Arias Rodríguez, 

deputados e deputadas do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do 
disposto no artigo 155.5 e concordantes do Regulamento da Cámara presentan ante 
esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno polo trámite de 
urxencia. 

 

Xustificación da urxencia 
 
A urxencia ven motivada pola necesidade de que o Goberno galego explique canto 
antes a súa posición sobre un tema de gran interese na nosa Comunidade Autónoma. 

 

A vacinación, xunto coas melloras na hixiene, o tratamento da auga dos 
abastecementos  e os antibióticos son as prácticas médicas que mais vidas teñen 
salvado. 

A erradicación da varíola, por medio da vacina, é un exemplo claro da eficacia da 
inmunización en persoas contra diferentes enfermidades infecciosas.   

Contra toda esa evidencia científica, as vacinas están de actualidade nestas datas, non 
por esa eficacia e seguridade, senón pola sorprendente e irresponsable pregunta 
formulada por unha eurodeputada galega á Comisión Europea, na que se dubidaba dos 
beneficios da vacinación, incidindo tamén nuns supostos efectos adversos das 
mesmas.  

Diante desta grave situación, a Sociedade Española de Inmunoloxía tivo que emitir 
unha nota, publicada en xornais galegos, facendo chegar a súa preocupación sobre a 
gran irresponsabilidade que supón poñer en cuestión as vacinas en pleno século XXI, 
como fixo esta eurodeputada galega. 

Co interese de refutar afirmacións tan pouco científicas como as expresadas por esta 
representante  no Parlamento Europeo, e para tranquilizar e informar á  poboación dos 
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beneficios das vacinas e das campañas que se levan a cabo en Galicia, formulamos a 
seguinte pregunta en Pleno: 

Cómo valora a Xunta de Galicia a relación entre beneficios e riscos das vacinas que se 
utilizan no Programa Galego de Vacinacións tanto infantil como de adultos? 

 

Santiago de Compostela, 12 de decembro de 2017 

 

 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Aurelio Alfonso Núñez Centeno na data 12/12/2017 13:04:43 

 
María Encarnación Amigo Díaz na data 12/12/2017 13:04:51 

 
María Ángeles Garcia Míguez na data 12/12/2017 13:04:58 

 
Marta Rodriguez Arias na data 12/12/2017 13:05:07 

 
Marta María Rodríguez-Vispo Rodríguez na data 12/12/2017 13:05:16 

 
María Soraya Salorio Porral na data 12/12/2017 13:05:24 

 
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 12/12/2017 13:05:31 

 
Sandra Vázquez Dominguez na data 12/12/2017 13:05:39 

 
Raquel Arias Rodríguez na data 12/12/2017 13:05:49 
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6.7 21414(10/PUP-000128)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Torrado Quintela, Julio e Toja Suárez, María Dolores

Sobre as razóns do Goberno galego para continuar anunciando a

candidatura de Galicia para o acollemento do Laboratorio

Comunitario de Control Bacteriolóxico de Bivalvos cando xa

coñecía a decisión da Comisión Europea de suprimilo
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Á Mesa do Parlamento 

 

Julio Torrado Quintela e María Dolores Toja Suárez, deputado e 

deputada pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de 

Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 155.5 do Regulamento da 

Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa 

resposta oral urxente en Pleno. 

 

Xustificación da urxencia 

 

A urxencia vén motivada pola necesidade de que pola Xunta de 

Galicia se dea canto antes explicacións sobre esta cuestión e a súa 

posición ao respecto, logo das noticias aparecidas nos medios de 

comunicación. 

 

O pasado 11 de xullo de 2017 no Pleno do Parlamento a conselleira do 

Mar respondía a unha pregunta do Grupo Parlamentario Socialista 

sobre as accións que o Goberno da Xunta de Galicia podería 

desenvolver para aspirar a albergar en Galicia o laboratorio europeo de 

control bacteriolóxico de bivalvos, que se atopaba na cidade de 

Weymouth (Gran Bretaña) e que, por mor do Brexit, apuntaba que 

debería buscar nova siutación. A conselleira do Mar respondía, naquela 

pregunta en Pleno, que a aposta do Goberno da Xunta de Galicia era 

“firme e decidida”, e engadía como dato que existía contacto 

permanente co Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación e Medio 

Ambiente e con Ministerio de Sanidade, por ter ambos competencias 

administrativas nos procesos de presentación de candidatura e de 

avaliación destas. De maneira concreta, a propia conselleira 

manifestaba naquel momento que “a semana pasada volvín a remitir 

documentación ao Ministerio de Sanidade...”. 

 

No 10 de outubro, o Grupo Socialista volvía a formular o debate sobre 

esta cuestión no Parlamento de Galicia, esta vez cunha proposición non 

de lei na comisión 8ª do Parlamento de Galicia. Aprobouse, por 

unanimidade, unha resolución que indicaba, literalmente, que  

 

O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a realizar 

todas as accións necesarias para constituír a mellor 
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candidatura formal do Estado para que Galicia acolla o 

Laboratorio Comunitario de Control Bacteriolóxico de 

Bivalvos, definir a proposta concreta do concello candidato e 

constituír un grupo de traballo conxunto de todas as 

administracións implicadas (Estado, Comunidade Autónoma, 

Deputación Provincial e Concello) para traballar de maneira 

colaborativa en conseguir a chegada do dito laboratorio. 

(Comisión 8ª do Parlamento de Galicia. 10 de outubro de 

2017). 

 

De forma paralela, os/as representantes do Partido Socialista 

trasladaron as preguntas ao Congreso dos Deputados, nas que 

preguntaron ao Goberno de España, que tras afirmar ata dúas veces que 

Galicia sería unha “perfecta candidata” (Respostas do goberno 41609 e 

49428). 

 

Para evidenciar o compromiso do Goberno da Xunta de Galicia coa 

candidatura de Galicia, o pasado 24 de novembro Núñez Feijoo lanzaba 

a candidatura do Intecmar ao laboratorio europeo nun acto para 

conmemorar o 25 aniversario do propio centro, indicando que existía a 

posibilidade de “conseguir oficializar a candidatura”, como se pode 

comprobar en todas as publicacións de medios de comunicación 

galegos do día 25. 

 

A pesares de todo o anterior, foi coñecido, agora, que o 17 de maio do 

2017 a Comisión Europea manifestaba a resolución de suprimir o 

laboratorio europeo na reunión do Comité Permanente de Plantas, 

Animales, Alimentos y Piensos. Antes de todas as declaracións e 

supostas accións do goberno de Galicia xa eran coñecedores da 

imposibilidade de aspirar a esta candidatura. 
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Por todo o exposto, o deputado e a deputada que asinan formulan a 

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Por que o Goberno galego continuou anunciando unha candidatura 

imposible cando xa coñecía da decisión da Comisión Europea? 

 

 

Pazo do Parlamento, 12 de decembro de 2017 

 

Asdo.: Julio Torrado Quintela 

  María Dolores Toja Suárez 

Deputado e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

  

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Julio Torrado Quintela na data 12/12/2017 16:34:27 

 
María Dolores Toja Suárez na data 12/12/2017 16:34:33 
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6.8 21419(10/PUP-000130)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis

Sobre os mecanismos de coordinación institucional e de

intercambio de información existentes entre a Xunta de

Galicia e o Goberno central para que o Goberno galego

continuase anunciando a candidatura de Galicia para o

acollemento do Laboratorio Comunitario de Control

Bacteriolóxico de Bivalvos cando xa coñecía a decisión da

Comisión Europea de suprimilo
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Á Mesa do Parlamento 

Luis Bará Torres, Xosé Luis Rivas Cruz, Noa Presas Bergantiños, 

Montserrat Prado Cores, Ana Pontón Mondelo e Olalla Rodil Fernández, 

deputadas e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego 

(BNG), ao abeiro do disposto no artigo 155.5 do Regulamento da Cámara, 

presentan a seguinte Pregunta para resposta oral en Pleno, polo trámite de 

urxencia. 

 

Xustificación da urxencia 

Logo de coñecerse a decisión da UE de suprimir o laboratorio de 

referencia para o seguimento dos contaminantes virais e bacteriolóxicos dos 

moluscos bivalvos e o feito de que o Estado español non fixo ningunha solicitude 

formal para ser sede deste laboratorio. 

Tendo en conta que esta decisión é coñecida polo Goberno de España 

desde o mes de maio de 2017 e que a Xunta de Galiza seguía, en novembro deste 

ano, defendendo a candidatura de Vigo como sede deste centro, o Grupo 

Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego, a través dos deputados e deputadas 

asinantes, formula a seguinte pregunta para a súa resposta oral ante o Pleno, polo 

trámite de urxencia: 

Cales son os mecanismos de coordinacion institucional e de intercambio 

de información entre o Xunta de Galiza e o Goberno do Estado para que se 
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Parlamento de Galiza 

Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545 

Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421 

gp-bng@parlamentodegalicia.gal 

15702 Santiago de Compostela 

Galiza 

 

 

 

producise este descoñecemento por parte do Goberno galego da desaparición do 

laboratorio europeo de referencia para o seguimento dos contaminantes virais e 

bacteriolóxicos de moluscos bivalvos? 

 

Santiago de Compostela, 12 de decembro de 2017 

 

Asdo.: Luis Bará Torres 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Noa Presas Bergantiños 

Montserrat Prado Cores 

Ana Pontón Mondelo 

Olalla Rodil Fernández 

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 12/12/2017 17:24:09 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 12/12/2017 17:24:14 

 

Noa Presas Bergantiños na data 12/12/2017 17:24:18 
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Galiza 

 

 

 

 

María Montserrat Prado Cores na data 12/12/2017 17:24:21 

 

Ana Pontón Mondelo na data 12/12/2017 17:24:23 

 

Olalla Rodil Fernández na data 12/12/2017 17:24:27 
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6.9 21420(10/PUP-000131)

Grupo Parlamentario de En Marea

Santos Queiruga, Carmen e 2 máis

Sobre as razóns do Goberno galego para continuar

anunciándolle ao sector do mar a candidatura de Galicia para

o acollemento do Laboratorio Comunitario de Control

Bacteriolóxico de Bivalvos cando xa coñecía a decisión da

Comisión Europea de suprimilo
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Carmen Santos Queiruga, Juan Merlo Lorenzo e Luís Villares Naveira, 

deputada e deputados pertencentes ao Grupo Parlamentar de En Marea, ao 

abeiro do disposto no artigo 155.5 do Regulamento da Cámara presentan a 

seguinte Pregunta urxente para a súa resposta oral en Pleno, relativa ao 

Centro de Control Bacteriolóxico de Bivalvos.  

 

Xustificación da Urxencia. 

 

A pasada semana ven de coñecerse publicamente un novo engano ou chapuza da 

Xunta, a cualificación definitiva dependerá entre outras cousas da resposta a esta 

pregunta. 

 

O presidente da Xunta de Galicia reivindicaba en Vilagarcía o 24 de novembro  a 

candidatura galega ao laboratorio de bivalvos da UE que se atopa no Reino 

Unido. Cando Feijoo fixo pública esta declaración no INTECMAR xa dende a 

Xunta e dende a Consellería de Pesca estaban a reivindicar esta candidatura, a 

pesar de que coñecían dende facía tres semanas que o Ministerio sabía xa o 17 de 

maio a intención da UE de suprimir este laboratorio. 

 

É dicir, tanto a Xunta como o Goberno central coñecían a imposibilidade da 

candidatura pero non dubidaron en seguir enganando á cidadanía, ao sector 

marisqueiro galego e aos seus representantes no Parlamento galego. 
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Ademais hoxe mesmo coñecemos que o Estado Español votou en contra da 

permanencia ou continuidade deste laboratorio, esta posición do Estado demostra 

a nula capacidade política do Goberno galego e incrementa a burla ao grao de 

escándalo inaceptable que debería ter consecuencias políticas para os 

responsables. 

 

Un engano que supón unha burla inaceptable ás galegas e galegos pero que 

impediu ademais que dende que se notificou a intención da UE, dende España ou 

Galicia se iniciasen as medidas que permitiran a continuidade do laboratorio e a 

súa posible instalación en Galicia, un dos territorios da UE con máis experiencia 

e cunha economía máis afectada pola produción e comercialización de bivalvos.  

 

Esta falta de respecto amosada pola Xunta para as traballadoras e traballadores 

do mar galegos merece unha explicación suficiente e que se asuman as 

responsabilidades políticas deste novo  engano. Xa que de non ser así ninguén do 

sector do mar en Galicia terá a seguridade de que a Xunta non o está a enganar en 

moitas outras cuestións que afectan ao noso mar e que son tratadas no seo da UE. 

Non existe garantía de que a día de hoxe outro engano estease a perpetrar por 

parte de Feijoo e a Conselleira do Mar.   

 

Polo anteriormente sinalado o Grupo Parlamentario de En Marea formula a 

seguinte Pregunta para a súa resposta oral no Pleno, con carácter urxente: 

 

Como pode explicar a Xunta de Galicia que durante meses se estivera enganando 

ao sector do mar con unha promesa que sabía irrealizable? 

 

Santiago de Compostela, 12 de decembro de 2017. 
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Asdo.: Carmen Santos Queiruga, 

Juan Merlo Lorenzo 

Luís Villares Naveira 

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

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Carmen Santos Queiruga na data 12/12/2017 17:23:50 

 
Juan José Merlo Lorenzo na data 12/12/2017 17:23:58 

 
Luis Villares Naveira na data 12/12/2017 17:24:06 
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