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Relación de deputadas e deputados do Parlamento de Galicia  
X Lexislatura 

(actualizada 06 de febreiro de 2017) 

 
Para votación por chamamento  

 
APELIDOS E NOME GP SI NON ABST 

1. Álvarez Martínez, Luís Manuel S    

2. Amigo Díaz, María Encarnación P    

3. Antón Vilasánchez, María Ángeles P    

4. Balseiros Guinarte, Silvestre José P    

5. Bará Torres, Xosé Luís BNG    

6. Barahona Martín, Magdalena EM    

7. Blanco Paradelo, Moisés P    
8. Blanco Rodríguez, Noela S    

9. Cal Ogando, Marcos EM    

10. Casal Vidal, Francisco EM    

11. Castiñeira Broz, Jaime P    
12. Chao Pérez, Luca EM    

13. Cuña Bóveda, María de los Ángeles EM    

14. Díaz Villoslada, Juan Manuel S    

15. Egerique Mosquera, Teresa P    

16. Fernández Fernández, Raúl S    

17. Fernández Gil, César Manuel P    

18. Fernández Leiceaga, Xoaquín María S    

19. Fernández Prado, Martín P    

20. García Míguez, María Angeles P    

21. Gómez Salgado, Carlos P    

22. González Vázquez, José P    

23. Lago Peñas, José Manuel EM    

24. López Crespo, Carlos Enrique P    

25. Losada Álvarez, Abel Fermín S    

26. Merlo Lorenzo, Juan José EM    

27. Moreira Ferro, Jacobo P    

28. Mouriño Villar, Antonio P    

29. Murillo Solís, Maria Guadalupe P    

30. Novo Fariña, María Isabel P    
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31. Nóvoa Iglesias, Marta P    

32. Nuñez Centeno, Aurelio  Alfonso P    

33. Pazos Couñago, José Alberto P    

34. Pérez Seco, José Manuel S    

35. Pierres López, María Luisa  S    

36. Pontón Mondelo, Ana Belen BNG    

37. Prado Cores, María Montserrat BNG    

38. Prado del Río, Paula P    

39. Presas Bergantiños, Noa Olalla BNG    

40. Puy Fraga, Pedro P    

41. Quinteiro Araújo, Paula EM    

42. Quiroga Díaz, José Antonio S    

43. Rivas Cruz, José Luis BNG    

44. Rodil Fernández, Olalla BNG    
45. Rodríguez Arias, Marta P    

46. Rodríguez Barreira, María Julia P    

47. Rodríguez Estévez, David EM    

48. Rodríguez Pérez, Moisés P    

49. Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña S    

50. Rodríguez-Vispo Rodríguez, Marta María P    

51. Romero Fernández, Cristina Isabel P    

52. Salorio Porral, María Soraya P    

53. Sánchez García, Antón EM    

54. Santos Queiruga, Carmen EM    

55. Tellado Filgueira, Miguel Ángel P    

56. Toja Suárez, María Dolores S    

57. Torrado Quintela, Julio S    

58. Trenor López, Gonzalo P    

59. Varela Suanzes-Carpegna, Daniel Luís P    

60. Vázquez Domínguez, Sandra P    

61. Vázquez Verao, Paula EM    

62. Vega Pérez, Daniel P    

63. Vilán Lorenzo, Patricia S    
64. Villares Naveira, Luís EM    
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DEPUTADAS E DEPUTADOS MEMBROS DA XUNTA DE GALICIA 
 
65. Quintana Carballo, Rosa María P    
66. Rey Varela, José Manuel P    
67. Conde López, Francisco José P    
68. Mato Otero, Beatriz P    
69. Rueda Valenzuela, Alfonso P    
70. Núñez Feijoo, Alberto P    

 
 

DEPUTADAS E DEPUTADOS DA MESA DO PARLAMENTO 
 
71. Burgo López, María de la Concepción S    
72. Arias Rodríguez, Raquel P    
73. Solla Fernández, Eva EM    
74. Calvo Pouso, Diego P    
75. Santalices Vieira, Miguel Ángel P    
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Á Mesa do Parlamento 

O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do 

disposto no artigo 163 do Regulamento do Parlamento de Galiza, presenta a seguinte 

Proposición de Lei, para presentar perante o Congreso dos Deputados, pola que se 

aproba o modelo de financiamento de Galiza. 

 

Exposición de motivos 

O vixente modelo de financiamento, que ten amosado o seu completo 

esgotamento ao non dar resposta ás principais necesidades do noso país, tais como 

garantir os servizos públicos básicos de calidade durante a crise, xa debería ter sido 

revisado no 2014. Porén, é a finais do 2016 cando comeza a abrirse o proceso de reforma, 

co anuncio do Presidente do goberno do estado, Mariano Rajoy, de convocar unha 

Conferencia de Presidentes antes de que remate o ano, onde se tratará o establecemento 

dun novo sistema de financiamento autonómico.  

Ante este escenario, desde o BNG cremos necesario mudar a lóxica do actual 

modelo, no cal recibimos o que se acorda desde Madrid, sen capacidade ningunha para 

ter unha política fiscal propia. A Xunta de Galiza ten a competencia en sanidade, 

educación, servizos sociais, ou dependencia. Pero en cambio, soportamos un sistema de 

financiamento baseado en transferencias e cesión de impostos no que Galiza apenas ten 

nada que dicir na xestión dos impostos que se pagan aquí. 

O vixente modelo de financiamento das comunidades autónomas basease na 

concepción dun Estado centralizado que exerce o control sobre os ingresos, sobre os 
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impostos recadados que no noso caso pagan as galegas e galegos, para seren logo 

distribuídos, en base a criterios centralistas. 

Galiza pasou a xestionar, a través dun proceso de descentralización da 

titularidade e xestión, os servizos públicos básicos e prioritarios directamente 

vinculados ao benestar das persoas, como a sanidade, a educación ou os servizos 

sociais que precisan para o seu funcionamento e mellora constante un importante 

volume do gasto público. Malia esa importante responsabilidade, a competencia sobre 

os ingresos públicos precisos para financialos mantívose ferreamente centralizada, dado 

que administración central do Estado controla de xeito absoluto os ingresos recadados, 

sobre todo os seus aspectos fulcrais como son a capacidade normativa e recadatoria, e 

onde ademais se reserva a capacidade para repartilos ás comunidades autónomas. Iso 

responde ademais a unha concepción afastada da realidade económica, como se os 

ingresos públicos se xerasen no quilómetro cero da capital e partir de aí se distribuíran 

por todo o territorio.  

O proceso lóxico e consecuente coa descentralización competencial debería 

configurarse arredor do principio polo cal a quen lle compete manter os servizos 

esenciais para a maioría social, tamén ostente a política fiscal, que en primeira instancia 

teña a recadación e control tributario para atender os servizos que a maioría considera 

básicos. Con iso, estaríamos a trasladar e aplicar realmente unha estrutura de xestión do 

gasto público propia de Estados que si teñen unha descentralización política real, de 

competencias e de recursos financeiros para exercelas ao mesmo, que aplican o 

principio onde “o responsábel de decidir gastar máis ou menos diñeiro na provisión dun 

servizo é tamén responsábel para decidir subir máis ou menos os impostos” 

(accountability). Unha formulación simple, a propia de estados realmente federais, que 

establece unha relación directa entre quen e onde se pagan os impostos (o nivel de 

16
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ingreso) e os servizos e políticas públicas onde se aplican ditos recursos fiscais (o nivel 

de gasto). 

Con iso aseguraríase ademais, que haxa unha correspondencia entre o pago de 

tributos e os servizos recibidos a cambio, onde as propias persoas obrigadas á 

imposición fiscal poden identificar máis claramente o custe-beneficio do gasto público. 

No actual sistema de financiamento esta análise antóllase imposíbel, pois a 

centralización absoluta dos ingresos tributarios e os complexos sistemas de 

transferencias articuladas impiden facer visíbel esa ecuación de forma intelixíbel para a 

maioría das persoas. Iso aínda se agrava máis pola opacidade coa que o Estado actúa á 

hora de divulgar o custe real dos servizos centrais que non teñen unha repercusión para 

alén da administración central. E logo revístese todo ese complexo sistema coa 

denominada “solidariedade interterritorial”, que nunca tivo unha demostración 

empírica da súa aplicación.  

Porén, ao longo das décadas de modelo autonómico, nunca se admitiu que de 

xeito parello á descentralización administrativa, alén de transferir unha parte 

minoritaria de ingresos públicos, ou mesmo compartir a recadación dunha parte 

residual, se partillase a potestade de controlar os ingresos entre Estado e Galiza, tanto a 

nivel de regulación (modelo de política fiscal) como de recadación, tanto contar co  

financiamento preciso para manter e mellorar os servizos públicos básicos como para 

distribuílos como mellor consideraran os gobernos galegos. É dicir, que puideran 

exercer sequera a execución nos servizos transferidos de xeito pleno, contando coa 

capacidade necesaria para financialos, gozando da autonomía financeira que predica a 

propia norma constitucional. 

A resultante é un modelo en vigor totalmente irracional, xa que o Estado, que 

ten competencias que non son as prioritarias para a cidadanía, como a defensa, a 

17
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burocracia do Estado, a Casa Real ou as infraestruturas xerais, controla a política fiscal. 

Cómpre darlle a volta para ligar a competencia fiscal, a recadación e política tributaria, 

a través dunha facenda galega, con quen exerce as políticas sociais, e superar a 

situación onde sexa Madrid quen controla os nosos impostos para así asegurar as 

políticas que interesan a Bruxelas e ás elites económicas e políticas radicadas na 

capital, tais como o control déficit, o pago da débeda prioritario, o rescate da banca, e 

agora rescate das autoestradas radiais madrileñas. 

Avogamos, polo tanto, por superar o actual status en materia de financiamento e 

política fiscal, para determinar desde Galiza as prioridades, por iso queremos un 

financiamento propio para o noso país, con plena capacidade para deseñar a política 

fiscal. Sen política fiscal propia, sen un modelo onde a xestión do gasto vaia ligada a 

do ingreso, sen Facenda Galega que regule e recade os nosos recursos económicos, non 

hai garantía de financiamento dos nosos servizos públicos básicos nin o deseño dunha 

política económica propia de políticas acaídas de estímulo aos nosos sectores 

produtivos. Non pode haber redistribución social senón podemos incidir directamente 

cunha política fiscal deseñada e xestionada desde Galiza. 

Con esta capacidade fiscal e financeira plena teríamos máis recursos. 

Simplemente nos remitimos ás liquidacións tributarias, aos datos de recadación 

tributaria en Galiza, ás remesas do sistema de financiamento, e sobre todo ás 

persistentes necesidades que teñen os servizos públicos esenciais que ten que atender o 

sector público galego que se ve abocado a minguar  a calidade, a reducir prestacións, a 

recortar en programas sociais e educativos, mentres asistimos perplexos como -tamén 

cos impostos recadados en Galiza- se prioriza desde o Goberno central rescatar a banca 

privada, manter o avultado financiamento dos programas de defensa e armamento 

militar ou soster un aparello burocrático centralizado sen vinculación coa prestación de 

servizos. 
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Fronte á idea dunha Galiza deficitaria, o noso país ten capacidade propia, xera 

os recursos suficientes para financiar os seus servizos públicos e apoiar aos sectores 

produtivos. As galegas e galegos estamos a contribuír con máis diñeiro en impostos ao 

Estado, do que o Goberno central logo transfire para o noso financiamento.  

En base a estes principios, formulamos esta proposta articulada para un novo 

acordo de financiamento galego, baseado na transparencia, na autorresponsabilidade, na 

asimetría explícita no propio texto constitucional e confirmada por unha realidade 

indiscutida  e na crenza nas propias capacidades do país. Tratase dun modelo que se aplica 

en moitos estados, onde entenden que a descentralización non so ten que vir polo lado do 

gasto, senón tamén do ingreso, e mesmo é un modelo aplicado noutros territorios do estado 

español, polo que son múltiples os exemplos que serven de referencia no deseño do 

modelo de financiamento para Galiza contemplado na presente proposición de lei. 
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Artigo único. 

Apróbase o concerto económico coa Comunidade Autónoma de Galiza nos 

termos establecidos no anexo desta lei. 

 

Disposición derrogatoria única. 

A partir da entrada en vigor desta lei quedan derrogadas cantas disposicións de 

igual ou menor rango se opoñan ó contido dela. 

 

Disposición derradeira única. 

Esta lei entrará en vigor o día seguinte ó da súa publicación no “Boletín Oficial 

del Estado”, se ben producirá efecto desde o un de xaneiro de dous mil dezasete. 
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ANEXO 

 

CONCERTO ECONÓMICO DE GALIZA 

 

CAPÍTULO I – Normas Xerais e Tributos 

 

SECCIÓN 1.ª NORMAS XERAIS 

 

Artigo 1. Competencias da Xunta de Galiza. 

A Xunta de Galiza poderá establecer e regular dentro do seu territorio, o seu 

réxime tributario, polo que lle corresponde a exacción, xestión, liquidación, inspección, 

revisión e recadación dos tributos que integran o sistema tributario galego. 

 

Artigo 2. Principios xerais. 

Un. Os principios que rexerán o sistema tributario galego serán os seguintes: 

a) Respecto da solidariedade nos termos previstos na Constitución e no Estatuto 

de autonomía. 

b) Atención á estrutura xeral impositiva do Estado. 
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c) Coordinación, harmonización fiscal e colaboración co Estado, de acordo coas 

normas deste concerto económico. 

d) Sometemento ós tratados ou convenios internacionais asinados e ratificados 

polo Estado español. En particular, aterase ao disposto nos convenios internacionais 

asinados polo Estado Español para evitar a dobre imposición e nas normas de 

harmonización fiscal da Unión Europea, polo que deberá asumir as devolucións que 

proceda practicar como consecuencia da aplicación de tales convenios e normas. 

Dous. As normas deste concerto interpretaranse de acordo co establecido na Lei 

Xeral Tributaria para a interpretación das normas tributarias. 

 

Artigo 3. Harmonización fiscal. 

A normativa tributaria que desenvolva a Xunta de Galiza guiarase polos 

seguintes criterios: 

a) Adecuarase á Lei xeral tributaria en canto á terminoloxía e conceptos, sen 

prexuízo das peculiaridades establecidas neste concerto económico. 

b) Respectará e garantirá a liberdade de circulación e establecemento das 

persoas e a libre circulación de bens, capitais e servizos en todo o territorio español, sen 

que se produzan efectos discriminatorios, nin menoscabo das posibilidades de 

competencia empresarial nin distorsión na asignación de recursos. 

c) Utilizarán a mesma clasificación de actividades gandeiras, mineiras, 

industriais, comerciais, de servizos, profesionais e artísticas que en territorio común, 

sen prexuízo da maior desagregación que delas poida levarse a cabo. 
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Artigo 4. Principio de colaboración.  

Un. A Xunta de Galiza comunicará á Administración do Estado os proxectos de 

disposicións normativas en materia tributaria con antelación suficiente á súa entrada en 

vigor. Do mesmo xeito, a Administración do Estado practicará idéntica comunicación a 

dita institución.  

Dous. O Estado arbitrará os mecanismos que permitan a colaboración das 

Institucións de Galiza nos Acordos internacionais que incidan na aplicación do presente 

Concerto Económico.  

Tres. O Estado e a Xunta de Galiza, no exercicio das funcións que lle competen 

relativas á xestión, inspección e recadación dos seus tributos, facilitaranse mutuamente, 

en tempo e forma adecuados, cantos datos e antecedentes estimen precisos para a súa 

mellor exacción. En particular, ambas Administracións:  

a) Facilitaranse, a través dos seus centros de proceso de datos, toda a 

información que precisen. Para ese efecto, establecerase a intercomunicación técnica 

necesaria. Anualmente elaborarase un plan conxunto e coordinado de informática 

fiscal.  

b) Os servizos de inspección prepararán plans conxuntos de inspección sobre 

obxectivos, sectores e procedementos coordinados, así como sobre contribuíntes que 

cambien de domicilio, entidades en réxime de transparencia fiscal e sociedades suxeitas 

a tributación en proporción ao volume de operacións no Imposto sobre Sociedades.  

Catro. O Estado e a Xunta de Galiza arbitrarán os procedementos de 

intercambio de información que garantan o cumprimento dos Tratados e Convenios 
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internacionais do Estado e, en particular, da normativa procedente da Unión Europea en 

materia de cooperación administrativa e asistencia mutua. 

 

Artigo 5. Competencias exclusivas do Estado. 

Constituirá competencia exclusiva do Estado a regulación, xestión, inspección, 

revisión e recadación dos dereitos de importación e dos gravames á importación nos 

impostos especiais e no imposto sobre o valor engadido. 

 

SECCIÓN 2.ª IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PERSOAS FÍSICAS 

 

Artigo 6. Normativa aplicábel e exacción do imposto. 

O Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas é un tributo concertado de 

normativa autónoma. A súa exacción corresponderalle á Xunta de Galiza. 

 

Artigo 7. Retencións e ingresos á conta por rendementos do traballo. 

Un. As retencións e ingresos á conta por rendementos do traballo serán esixidos 

pola Xunta de Galiza cando correspondan aos sinalados a continuación: 

a) Os procedentes de traballos ou servizos que se presten en Galiza. No suposto 

de que os traballos ou servizos se presten en territorio común e galego, presumirase, 
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agás proba en contrario, que os servizos se prestan en Galiza cando neste territorio se 

sitúe o centro de traballo ao que estea adscrito o traballador. 

b) Os procedentes de pensións, haberes pasivos e prestacións percibidas dos 

réximes públicos da Seguridade Social e clases pasivas, Instituto Nacional de Emprego, 

montepíos, mutualidades, fondos de promoción de emprego, plans de pensións, 

entidades de previsión social voluntaria así como as prestacións pasivas de empresas e 

outras entidades, cando o perceptor teña a súa residencia habitual en Galiza. 

c) As retribucións que se perciban pola condición de administradores e 

membros dos consellos de administración, das xuntas que fagan as súas veces e doutros 

órganos representativos, cando a entidade pagadora teña o seu domicilio fiscal en 

Galiza. 

Cando se trate de entidades que sexan suxeitos pasivos do imposto sobre 

sociedades esixíbel polo Estado e pola Xunta de Galiza, as retencións corresponderán a 

ámbalas administracións en proporción ao volume de operacións efectuado en cada 

territorio. Para estes efectos, aplicarase a proporción determinada na última 

declaración-liquidación efectuada polo imposto sobre sociedades. Estas retencións 

esixiranse conforme a normativa galega ou estatal, segundo que á entidade pagadora lle 

resulte de aplicación a normativa galega ou estatal do imposto sobre sociedades, e a 

inspección será realizada polos órganos da Administración que corresponda por 

aplicación deste mesmo criterio. Malia o anterior, as normas relativas ao lugar, forma e 

prazo de presentación das correspondentes declaracións-liquidacións serán as 

establecidas pola Xunta de Galiza. 

Dous. Malia o disposto no punto anterior, corresponderanlle á Administración 

do Estado as retencións relativas ás retribucións, tanto activas como pasivas, incluídas 
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as pensións xeradas por persoa distinta do perceptor, satisfeitas por aquela aos 

funcionarios e empregados en réxime de contratación laboral ou administrativa do 

Estado, con excepción dos funcionarios e empregados de organismos autónomos e 

entidades públicas empresariais. 

 

Artigo 8. Pagamentos á conta por rendementos de actividades económicas. 

Un. As retencións e ingresos á conta por rendementos derivados de actividades 

económicas esixiranse por parte da Xunta de Galiza cando o obrigado a reter ou a 

ingresar á conta teña a súa residencia habitual ou domicilio fiscal en Galiza. En 

calquera caso, serán esixidas pola Administración do Estado ou pola Xunta de Galiza 

cando correspondan a rendementos satisfeitos por elas. 

Na exacción destas retencións e ingresos á conta, a Xunta de Galiza aplicará os 

mesmos tipos aos de territorio común. 

Dous. Os pagamentos fraccionados á conta do imposto sobre a renda das 

persoas físicas esixiranse por parte da Xunta de Galiza cando o contribuínte teña a súa 

residencia habitual na Galiza. 

 

Artigo 9. Retencións e ingresos á conta por rendementos do capital mobiliario. 

Un. As retencións e ingresos á conta por rendementos do capital mobiliario 

esixiranse, conforme a súa respectiva normativa, pola Administración do Estado ou 

pola Xunta de Galiza, de acordo coas seguintes normas: 
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Primeira. Serán esixidas pola Xunta de Galiza por razón do territorio as 

correspondentes a: 

a) Rendementos obtidos pola participación en fondos propios de calquera 

entidade, así como os xuros e demais contraprestacións de obrigas e títulos similares, 

cando tales rendementos sexan satisfeitos por entidades que tributen exclusivamente 

polo imposto de sociedades en Galiza. 

Tratándose de suxeitos pasivos do imposto sobre sociedades esixíbel polo 

Estado e a Xunta de Galiza, a retención corresponderalles a ámbalas administracións en 

proporción ao volume de operacións realizado en cada territorio. Para estes efectos, 

aplicarase a proporción determinada na última declaración-liquidación efectuada polo 

imposto sobre sociedades. 

Estas retencións esixiranse conforme a normativa galega ou común dependendo 

de se á entidade pagadora lle resulta de aplicación a normativa galega ou común do 

imposto sobre sociedades, e a inspección será realizada polos órganos da 

Administración que corresponda por aplicación deste mesmo criterio. Malia o anterior, 

as normas relativas ao lugar, forma e prazo de presentación das correspondentes 

declaracións liquidacións serán as establecidas pola Administración competente para a 

súa exacción. 

b) Xuros e demais contraprestacións das débedas e empréstitos emitidos 

pola Comunidade Autónoma, deputacións, concellos e demais entes da Administración 

territorial e institucional de Galiza, calquera que sexa o lugar no que se fagan efectivas. 

Os que correspondan a emisións realizadas polo Estado, outras comunidades 

autónomas, corporacións de territorio común e demais entes das súas administracións 
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territoriais e institucionais, mesmo cando se satisfagan en territorio galego, serán 

esixidas polo Estado. 

 

c) Os xuros e demais contraprestacións de operacións pasivas dos bancos, 

caixas de aforro, cooperativas de crédito e entidades equiparadas a elas, así como das 

efectuadas en calquera outro establecemento de crédito ou institución financeira, cando 

o perceptor do rendemento teña a súa residencia habitual ou domicilio fiscal en Galiza. 

 

d) Os rendementos derivados de operacións de capitalización e de 

contratos de seguros de vida ou invalidez, cando o seu beneficiario ou o tomador do 

seguro en caso de rescate teña a súa residencia habitual ou domicilio fiscal en Galiza. 

 

e) As rendas vitalicias e outras temporais que teñan por causa a 

imposición de capitais, cando o beneficiario delas teña a súa residencia habitual ou 

domicilio fiscal en Galiza. Cando se trate de pensións o dereito das cales fose xerado 

por persoa distinta do perceptor e o pagador sexa a Administración do Estado, a 

retención será esixida por esta. 

 

f) Os rendementos procedentes da propiedade intelectual, cando o suxeito 

pasivo non sexa o autor e, en todo caso, os da propiedade industrial e da prestación de 

asistencia técnica, cando a persoa ou entidade que os satisfaga se atope domiciliada 

fiscalmente en Galiza. 

 

g) Os procedentes do arrendamento de bens, dereitos, negocios ou minas 

e análogos, cando estean situados en territorio galego. 
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Segunda. Cando se trate de xuros de préstamos garantidos con hipoteca 

inmobiliaria, será competente para esixila retención a Administración do territorio onde 

radiquen os bens obxecto da garantía. 

Cando os bens hipotecados estivesen situados en territorio galego e no resto do 

Estado, corresponderalles a ámbalas administracións esixila retención, para o cal se 

ratearán os xuros proporcionalmente ao valor dos bens obxecto de hipoteca, agás no 

suposto de que houbese especial asignación de garantía, caso en que será esta cifra a 

que sirva de base para o rateo. 

Terceira. Cando se trate de xuros de préstamos garantidos con hipoteca 

mobiliaria ou peñor sen desprazamento, a retención será esixida pola Administración 

do territorio onde a garantía se inscriba. 

Cuarta. Cando se trate de xuros de préstamos simples, do prezo aprazado na 

compravenda e outros rendementos derivados da colocación de capitais, as retencións 

serán esixidas pola Administración do territorio onde se atope situado o establecemento 

ou teña a súa residencia habitual ou domicilio fiscal a entidade ou persoa obrigada a 

reter. 

Dous. Na exacción das retencións e ingresos á conta a que se refire este artigo, a 

Xunta de Galiza aplicará idénticos tipos ós de territorio común. 

 

Artigo 10. Retencións e ingresos a conta por determinadas ganancias 

patrimoniais. 

Un. As retencións relativas ás ganancias patrimoniais derivadas da transmisión 

ou reembolso de accións e participacións de Institucións de Investimento Colectivo 
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esixiranse, conforme á súa respectiva normativa, pola Administración do Estado ou 

pola Xunta de Galiza, segundo que o accionista ou partícipe teña a súa residencia 

habitual ou domicilio fiscal en territorio do resto do Estado ou galego. 

Dous. As retencións correspondentes ao Gravame especial sobre os premios de 

determinadas loterías e apostas esixiranse, conforme á súa respectiva normativa, pola 

Administración do Estado ou pola Xunta de Galiza competente por razón do territorio 

segundo que o perceptor dos mesmos teña a súa residencia habitual ou domicilio fiscal 

en territorio común ou galego. 

As retencións e ingresos a conta correspondentes a premios distintos dos 

especificados no paragrafo anterior que se entreguen como consecuencia da 

participación en xogos, concursos, rifas ou combinacións aleatorias, estean ou non 

vinculados á oferta, promoción ou venda de determinados bens, produtos ou servizos, 

esixiranse, conforme á súa respectiva normativa, pola Administración do Estado ou 

pola Xunta de Galiza, segundo que o pagador dos mesmos teña a súa residencia 

habitual ou domicilio fiscal en territorio común ou galego.  

Na exacción das retencións e ingresos a conta a que se refire este apartado, a 

Xunta de Galiza aplicará idénticos tipos aos de territorio común. 

 

Artigo 11.Outros pagamentos á conta. 

Un. As retencións e ingresos á conta correspondentes a rendementos derivados 

do arrendamento e subarrendamento de bens inmobles esixiranse, consonte a súa 

respectiva normativa, pola Xunta de Galiza cando o obrigado a reter ou a ingresar á 

conta teña a súa residencia habitual ou domicilio fiscal en Galiza. 
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Dous. As retencións e ingresos á conta por cantidades aboadas a entidades e 

que, en virtude do réxime de imputación de rendas, deban imputarse a contribuíntes do 

imposto sobre a renda das persoas físicas esixiranse pola Xunta de Galiza cando o 

obrigado a reter ou ingresar á conta teña a súa residencia habitual ou domicilio fiscal en 

Galiza. 

 

Artigo 12. Entidades en réxime de imputación e atribución de rendas. 

Un. Ás entidades en réxime de imputación de rendas aplicaránselle as normas 

establecidas na sección 3.ª deste capítulo. Para a exacción das bases imputadas ós seus 

socios, teranse en conta as normas do imposto sobre a renda das persoas físicas, do 

imposto sobre a renda de non residentes ou do imposto sobre sociedades a que se refire 

este concerto, segundo o imposto polo que tributen. 

Dous. Nos supostos de atribución de rendas, a xestión e inspección dos entes 

sometidos ó devandito réxime corresponderalle á Administración do seu domicilio 

fiscal. 

Para a exacción da renda atribuída ós seus socios, comuneiros ou partícipes, 

aplicaranse as normas do imposto sobre a renda das persoas físicas, imposto sobre a 

renda de non residentes ou do imposto sobre sociedades a que se refire este concerto, 

segundo o imposto polo que tributen. 

 

Artigo 13. Eficacia dos pagamentos á conta. 
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Para efectos da liquidación do imposto sobre a renda do perceptor, terán validez 

os pagamentos á conta que se realizasen nun e noutro territorio, sen que iso implique, 

en caso de que os devanditos pagamentos se ingresasen en Administración non 

competente, a renuncia da outra a percibila cantidade a que tivese dereito, podendo 

reclamarlla á Administración na que se ingresase. 

 

SECCIÓN 3.ª IMPOSTO SOBRE SOCIEDADES 

 

Artigo 14. Normativa aplicábel. 

Un. O Imposto sobre Sociedades é un tributo concertado de normativa 

autónoma para os suxeitos pasivos que teñan o seu domicilio fiscal en Galiza. 

No entanto, os suxeitos pasivos cuxo volume de operacións no exercicio 

anterior tivese excedido de 7 millóns de euros, e en dito exercicio realizasen en 

territorio común o 75 por 100 ou máis do seu volume de operacións, quedarán 

sometidos á normativa de dito territorio. 

Así mesmo, será de aplicación a normativa autónoma aos suxeitos pasivos cuxo 

domicilio fiscal radique en territorio común, o seu volume de operacións no exercicio 

anterior tivese excedido de 7 millóns de euros e realizasen a totalidade das súas 

operacións en Galiza. 

Dous. Entenderase por volume de operacións o importe total das 

contraprestacións, excluído o Imposto sobre o Valor Engadido e o recargo de 
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equivalencia, no seu caso, obtido nun exercicio polo suxeito pasivo nas entregas de 

bens e prestacións de servizos realizadas na súa actividade. 

Terán a consideración de entregas de bens e prestacións de servizos as 

operacións definidas como tais na lexislación reguladora do Imposto sobre o Valor 

Engadido. 

Se o exercicio anterior fose inferior a un ano, o volume de operacións a que se 

refire ao apartado Un anterior será o resultado de elevar ao ano as operacións realizadas 

durante o exercicio. 

Tres. Aos efectos do previsto nesta Sección, entenderase que un suxeito pasivo 

opera nun ou outro territorio cando, de acordo cos criterios establecidos no artigo 16, 

realice neles entregas de bens ou prestacións de servizos. 

Catro. No suposto de inicio da actividade atenderase ao volume das operacións 

realizadas no primeiro exercicio, e se este fose inferior a un ano, o volume de 

operacións será o resultado de elevar ao ano as operacións realizadas durante o 

exercicio.  

Ata que se coñezan o volume e o lugar de realización das operacións neste 

exercicio, tomaranse como tales, para todos os efectos, os que o suxeito pasivo estime 

en función das operacións que prevexa realizar durante o exercicio de inicio da 

actividade. 

 

Artigo 15. Exacción do Imposto. 
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Un. Corresponderá de forma exclusiva á Xunta de Galiza a exacción do Imposto 

sobre Sociedades dos suxeitos pasivos que teñan o seu domicilio fiscal en Galiza e o 

seu volume de operacións no exercicio anterior non houber excedido de 7 millóns de 

euros. 

Dous. Os suxeitos pasivos cuxo volume de operacións no exercicio anterior 

tivese excedido de 7 millóns de euros tributarán, calquera que sexa o lugar en que teñan 

o seu domicilio fiscal, á Xunta de Galiza, á Administración do Estado ou a ambas 

Administracións en proporción ao volume de operacións realizado en cada territorio 

durante o exercicio. 

A proporción do volume de operacións realizada en cada territorio durante o 

exercicio determinarase por aplicación das regras que se establecen no artigo seguinte e 

expresarase en porcentaxe redondeada con dúas decimais. 

 

Artigo 16. Lugar de realización das operacións. 

Entenderanse realizadas en Galiza as operacións seguintes: 

A) Entregas de bens: 

1.º As entregas de bens mobles corporais cando a posta á disposición do 

adquirente se realice desde territorio galego. Cando os bens deban ser obxecto de 

transporte para a súa posta á disposición do adquirente, as entregas entenderanse 

realizadas no lugar en que se atopen aqueles no momento de iniciarse a expedición ou o 

transporte. Esta regra terá as seguintes excepcións: 
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a) Se se trata de bens transformados por quen realiza a entrega, entenderase 

efectuada esta no territorio galego se se realizou no devandito territorio o último 

proceso de transformación dos bens entregados. 

b) Se se trata de entregas con instalación de elementos industriais fóra de 

Galiza, entenderanse realizadas en territorio galego se os traballos de preparación e 

fabricación se efectúan no devandito territorio e o custo da instalación ou montaxe non 

excede do 15 por 100 do total da contraprestación. Correlativamente, non se entenderán 

realizadas en territorio galego as entregas de elementos industriais con instalación no 

devandito territorio, se os traballos de preparación e fabricación dos devanditos 

elementos se efectúan en territorio común e o custo da instalación ou montaxe non 

excede do 15 por 100 do total da contraprestación. 

2.º As entregas realizadas polos produtores de enerxía eléctrica, cando radiquen 

en territorio galego os centros xeradores dela. 

3.º As entregas de bens inmobles cando os bens estean situados en territorio 

galego. 

B) Prestacións de servizos: 

1.º As prestacións de servizos entenderanse realizadas en territorio galego, 

cando se efectúen desde o devandito territorio. 

2.º Exceptúanse do disposto no punto anterior as prestacións directamente 

relacionadas con bens inmobles, as cales se entenderán realizadas en Galiza cando os 

devanditos bens radiquen en territorio galego. 
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3.º Así mesmo, exceptúanse do disposto nos puntos anteriores as operacións de 

seguro e capitalización, respecto das cales se aplicarán as regras contidas no artigo 32 

deste concerto económico. 

C) Malia o disposto nas letras A) e B) anteriores, entenderanse realizadas en 

Galiza as operacións que a continuación se especifican, cando o suxeito pasivo que as 

realice teña o seu domicilio fiscal en territorio galego: 

1.º As entregas realizadas por explotacións agrícolas, forestais, gandeiras ou 

pesqueiras e armadores de buques de pesca de produtos naturais non sometidos a 

procesos de transformación que procedan directamente dos seus cultivos, explotacións 

ou capturas. 

2.º Os servizos de transporte, mesmo os de mudanza, remolque e guindastre. 

3.º Os arrendamentos de medios de transporte. 

D) As operacións que, consonte os criterios establecidos neste artigo, se 

consideren realizadas no estranxeiro, atribuiranse a unha ou a outra Administración en 

igual proporción có resto das operacións. 

E) As entidades que non realicen as operacións previstas no parágrafo segundo 

do punto dous do artigo 14 tributarán á Xunta de Galiza cando teñan o seu domicilio 

fiscal en territorio galego. 

 

Artigo 17. Pagamentos á conta do imposto. 

Un. As retencións e ingresos á conta do imposto sobre sociedades 

corresponderán a unha ou outra Administración, conforme os criterios establecidos 
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para tal efecto neste concerto para o imposto sobre a renda das persoas físicas. Así 

mesmo, será de aplicación o disposto no artigo 13 respecto da eficacia dos pagamentos 

á conta realizados nunha ou noutra Administración. 

Dous. Os suxeitos pasivos que deban tributar a ámbalas administracións 

ingresarán o pagamento fraccionado do imposto en proporción ó volume de operacións 

realizado en cada territorio. Para estes efectos, aplicarase a proporción determinada na 

última declaración-liquidación do imposto. 

Malia o disposto no parágrafo anterior poderase aplicar, logo de comunicación á 

Comisión de Coordinación e Avaliación Normativa prevista na sección 2.ª do capítulo 

III deste concerto económico, unha proporción diferente nos seguintes supostos: 

a) Fusión, escisión, achega de activos e troco de valores. 

b) Inicio, cesamento, ampliación ou redución de actividade en territorio común 

ou galego que implique unha variación significativa da proporción calculada segundo o 

criterio especificado no primeiro parágrafo deste punto. En todo caso, considerarase 

que a variación é significativa cando supoña a alteración de 15 ou máis puntos 

porcentuais na proporción aplicábel a calquera dos territorios. 

Tres. O pagamento fraccionado efectivamente satisfeito a cada Administración 

deducirase da parte da cota que lle corresponda a esta. 

 

Artigo 18. Xestión do imposto nos supostos de tributación a ámbalas 

administracións. 
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Nos casos de tributación a ámbalas administracións aplicaranse as seguintes 

regras: 

A) O resultado das liquidacións do imposto imputaranse ás administracións do 

Estado e de Galiza en proporción ó volume de operacións realizado nun e noutro 

territorio en cada período impositivo. 

B) Os suxeitos pasivos que deban tributar a ámbalas administracións 

presentarán ante elas, dentro dos prazos e coas formalidades regulamentarias, as 

declaracións-liquidacións procedentes nas que constarán, en todo caso, a proporción 

aplicábel e as cotas ou devolucións que resulten ante cada unha das administracións. 

C) As devolucións que procedan serán efectuadas polas respectivas 

administracións na proporción que a cada unha lle corresponda. 

 

Artigo 19. Inspección do Imposto. 

Un. A inspección do Imposto realizarase pola Xunta de Galiza cando o suxeito 

pasivo teña o seu domicilio fiscal en Galiza. 

No entanto, a inspección dos suxeitos pasivos cuxo volume de operacións no 

exercicio anterior tivese excedido de 7 millóns de euros e en dito exercicio realizasen 

en territorio común o 75 por 100 ou máis do seu volume de operacións corresponderá á 

Administración do Estado. 

Así mesmo, a inspección dos suxeitos pasivos cuxo domicilio fiscal radique en 

territorio común, o seu volume de operacións no exercicio anterior tivese excedido de 7 
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millóns de euros e realizasen a totalidade das súas operacións en territorio galego, 

realizarase pola Xunta de Galiza. 

Dous. As actuacións inspectoras axustaranse á normativa da Administración 

competente, de acordo co previsto no apartado anterior, sen prexuízo da colaboración 

do resto das Administracións. 

Se como consecuencia das actuacións inspectoras resultase unha débeda a 

ingresar ou unha cantidade a devolver que corresponda a ambas Administracións, o 

cobro ou o pago correspondente será efectuado pola Administración actuante, sen 

prexuízo das compensacións que entre aquelas procedan. Os órganos da inspección 

competente comunicarán os resultados das súas actuacións ao resto das 

Administracións afectadas. 

Tres. As proporcións fixadas nas comprobacións pola Administración 

competente terán efectos fronte ao suxeito pasivo en relación coas obrigacións 

liquidadas, sen prexuízo das que, con posterioridade a ditas comprobacións, se acorden 

con carácter definitivo entre ambas Administracións. 

 

Artigo 20. Agrupacións de interese económico e unións temporais de empresas 

e grupos fiscais. 

Un. O réxime tributario das agrupacións de interese económico e unións 

temporais de empresas corresponderalle a Galiza cando a totalidade das entidades que 

as integren estean suxeitas a normativa galega. 
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Estas entidades imputarán ós seus socios a parte correspondente do importe das 

operacións realizadas nun e noutro territorio, que será tida en conta por estes para 

determina-la proporción das súas operacións. 

Dous.  

1. Os grupos fiscais estarán suxeitos ao réxime de consolidación fiscal galego 

cando a sociedade dominante e tódalas dependentes estivesen suxeitas a normativa 

galega en réxime de tributación individual, e estarán suxeitos ó réxime de 

consolidación fiscal de territorio común cando a sociedade dominante e tódalas 

dependentes estivesen suxeitos ó réxime tributario de territorio común en réxime de 

tributación individual. Para estes efectos, consideraranse excluídas do grupo fiscal as 

sociedades que estivesen suxeitas á outra normativa. 

En todo caso, aplicarase idéntica normativa á establecida en cada momento polo 

Estado para a definición de grupo fiscal, sociedade dominante, sociedades dependentes, 

grao de dominio e operacións internas do grupo. 

2. Para a aplicación do réxime de consolidación fiscal dos grupos fiscais 

seguiranse as regras seguintes: 

Primeira. As sociedades integrantes do grupo presentarán, de conformidade 

coas normas xerais a que se refire este concerto, a declaración establecida para o 

réxime de tributación individual. 

Sen prexuízo do disposto no parágrafo anterior, a sociedade dominante 

presentará a cada unha das administracións os estados contábeis consolidados do grupo 

fiscal. 
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Segunda. O grupo fiscal tributará a unha e a outra Administración en función do 

volume de operacións realizado nun e noutro territorio. 

Para estes efectos, o volume de operacións realizado en cada territorio estará 

constituído pola suma ou agregación das operacións que cada unha das sociedades 

integrantes do grupo fiscal efectúen nel, antes das eliminacións intergrupo que 

procedan. 

 

SECCIÓN 4.ª IMPOSTO SOBRE A RENDA DE NON RESIDENTES 

 

Artigo 21.Normativa aplicábel. 

Un. O imposto sobre a renda de non residentes é un tributo concertado que se 

rexerá polas mesmas normas substantivas e formais cás establecidas en cada momento 

polo Estado. 

Malia o anterior, ós establecementos permanentes domiciliados en Galiza de 

persoas ou entidades residentes no estranxeiro seralles de aplicación a normativa 

autónoma deste imposto de acordo co establecido no artigo 14. 

Cando o contribuínte exerza a opción de tributación polo imposto sobre a renda das 

persoas físicas, por cumpri-los requisitos previstos na normativa reguladora do imposto 

sobre a renda de non residentes, para efectos da aplicación do réxime opcional, será 

tida en conta a normativa da Xunta de Galiza por razón do territorio, sempre e cando os 

rendementos do traballo e de actividades económicas obtidos en territorio galego 

representen a maior parte da totalidade de renda obtida en España. No caso de que o 
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contribuínte teña dereito á devolución, esta será satisfeita pola Xunta de Galiza con 

independencia do lugar de obtención das rendas dentro do territorio español. 

Dous. Entenderase que unha persoa física ou unha entidade opera mediante 

establecemento permanente cando por calquera título dispoña, de forma continuada ou 

habitual, de instalacións ou lugares de traballo de calquera índole, nos que se realice 

toda ou parte da súa actividade, ou actúe nel por medio dun axente autorizado para 

contratar, en nome e por conta do suxeito pasivo non residente, que exerza 

habitualmente os devanditos poderes. 

En particular, entenderase que constitúen establecemento permanente as sedes 

de dirección, as sucursais, as oficinas, as fábricas, os talleres, os almacéns, tendas ou 

outros establecementos, as minas, os pozos de petróleo ou de gas, as canteiras, as 

explotacións agrícolas, forestais ou pecuarias ou calquera outro lugar de exploración ou 

de extracción de recursos naturais, e as obras de construción, instalación ou montaxe 

cunha duración que exceda de doce meses. 

 

Artigo 22. Exacción do Imposto. 

Un. Cando se graven rendas obtidas mediante establecemento permanente, a 

exacción do Imposto corresponderá a unha ou outra Administración ou a ambas 

conxuntamente, nos termos especificados no artigo 15 anterior. 

Dous. Cando se graven rendas obtidas sen mediación de establecemento 

permanente, a exacción do Imposto corresponderá á Xunta de Galiza, cando as rendas 

enténdanse obtidas ou producidas en Galiza por aplicación dos seguintes criterios: 
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a) Os rendementos de explotacións económicas, cando as actividades se realicen 

en territorio galego. 

b) Os rendementos derivados de prestacións de servizos, tales como a 

realización de estudos, proxectos, asistencia técnica, apoio á xestión, así como de 

servizos profesionais, cando a prestación realícese ou se utilice en territorio galego. 

Entenderanse utilizadas en territorio galego as prestacións que sirvan a actividades 

empresariais ou profesionais realizadas en territorio galego ou se refiran a bens situados 

no mesmo. 

Atenderase ao lugar da utilización do servizo cando este non coincida co da súa 

realización. 

c) Os rendementos que deriven, directa ou indirectamente, do traballo: 

c.1) Cando proveñan dunha actividade persoal desenvolvida en Galiza. 

c.2) As pensións e demais prestacións similares, cando deriven dun emprego 

prestado en territorio galego. 

c.3) As retribucións que se perciban pola condición de administradores e 

membros dos Consellos de Administración, das Xuntas que fagan as súas veces ou de 

órganos representativos en toda clase de entidades, conforme ao previsto no apartado 

Catro deste artigo. 

d) Os rendementos derivados, directa ou indirectamente, da actuación persoal 

en territorio galego de artistas ou deportistas ou de calquera outra actividade 

relacionada con devandita actuación, aínda cando se perciban por persoa ou entidade 

distinta do artista ou deportista. 
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e) Os dividendos e outros rendementos derivados da participación en fondos 

propios de entidades públicas galegas, así como os derivados da participación en 

fondos propios de entidades privadas na contía prevista no apartado Catro deste artigo. 

f) Os intereses, canons e outros rendementos do capital mobiliario: 

 Satisfeitos por persoas físicas con residencia habitual en Galiza ou entidades 

públicas galegas, así como os satisfeitos por entidades privadas ou establecementos 

permanentes na contía prevista no apartado Catro deste artigo. 

 Cando retribúan prestacións de capital utilizadas en territorio galego. 

Cando estes criterios non coincidan, atenderase ao lugar de utilización do 

capital cuxa prestación se retribúe. 

g) Os rendementos derivados, directa ou indirectamente, de bens inmobles 

situados en territorio galego ou de dereitos relativos aos mesmos. 

h) As rendas imputadas aos contribuíntes persoas físicas titulares de bens 

inmobles urbanos situados en territorio galego. 

i) As ganancias patrimoniais derivadas de valores emitidos por persoas ou 

entidades públicas galegas, así como as derivadas de valores emitidos por entidades 

privadas na contía prevista no apartado Catro deste artigo. 

j) As ganancias patrimoniais derivadas de bens inmobles situados en territorio 

galego ou de dereitos que deban cumprirse ou se exerciten en devandito territorio.  

En particular, considéranse incluídas nesta letra: 
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 As ganancias patrimoniais derivadas de dereitos ou participacións nunha 

entidade, residente ou non, cuxo activo estea constituído, principalmente, por bens 

inmobles situados en territorio galego. 

 As ganancias patrimoniais derivadas da transmisión de dereitos ou 

participacións nunha entidade, residente ou non, que atribúan ao seu titular o dereito de 

goce sobre bens inmobles situados en territorio galego. 

k) As ganancias patrimoniais derivadas doutros bens mobles situados en 

territorio galego ou de dereitos que deban cumprirse ou se exerciten en devandito 

territorio. 

Tres. Cando con arranxo aos criterios sinalados no apartado anterior, unha renda 

puidésese entender obtida simultaneamente en ambos territorios, a súa exacción 

corresponderá á Xunta de Galiza cando o pagador, si é persoa física, teña a súa 

residencia habitual en Galiza; si fose persoa xurídica ou establecemento permanente, 

atenderase ao disposto no apartado Catro deste artigo. 

Catro. Nos supostos a que se refiren a letra c.3) da letra c) e as letras e), f) e i) 

do apartado Dous anterior, así como no suposto previsto no apartado Tres, as rendas 

satisfeitas por entidades privadas ou establecementos permanentes entenderanse obtidas 

ou producidas en territorio galego na contía seguinte:  

a) Cando se trate de entidades ou establecementos permanentes que tributen 

exclusivamente a Galiza a totalidade das rendas que satisfagan. 

b) Cando se trate de entidades ou establecementos permanentes que tributen 

conxuntamente a ambas Administracións a parte das rendas que satisfagan, en 

proporción ao volume de operacións realizado en Galiza. 
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No entanto, nos supostos a que se refire esta letra, a Administración competente 

para a exacción da totalidade dos rendementos será a do territorio onde teñan a súa 

residencia habitual ou domicilio fiscal as persoas, entidades ou establecementos 

permanentes que presenten a liquidación en representación do non residente, sen 

prexuízo da compensación que proceda practicar á outra Administración pola parte 

correspondente á proporción do volume de operacións realizado no territorio desta 

última. 

Así mesmo, as devolucións que proceda practicar aos non residentes serán a 

cargo da Administración do territorio onde teñan a súa residencia habitual ou domicilio 

fiscal as persoas, entidades ou establecementos permanentes que presenten a 

liquidación en representación do non residente, sen prexuízo da compensación que 

proceda practicar á outra Administración pola parte correspondente ao volume de 

operacións da entidade pagadora realizado no territorio desta última. 

Cinco. O Gravame Especial sobre Bens Inmobles de entidades non residentes 

corresponderá á Xunta de Galiza, cando o ben inmoble estea situado en territorio 

galego. 

 

Artigo 23. Pagamentos á conta. 

Un. Os pagamentos fraccionados que realicen os establecementos permanentes 

e as retencións e ingresos á conta do imposto que se lles practiquen polas rendas que 

perciban, esixiranse de acordo coas regras establecidas nas seccións 2.ª e 3.ª anteriores. 

Dous. As retencións e ingresos á conta correspondentes ás rendas obtidas polos 

contribuíntes que operen sen establecemento permanente serán esixidos pola 
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Administración do territorio no que se entendan obtidas as correspondentes rendas, 

conforme o disposto no artigo anterior. Así mesmo, a inspección será realizada polos 

órganos da Administración que corresponda consonte o disposto no mesmo artigo. 

Malia o disposto no parágrafo anterior, nos supostos ós que se refiren as letras 

e), f) e i) do punto dous e no suposto previsto no punto tres, ambos do artigo anterior, 

serán esixidos pola Xunta de Galiza en proporción ó volume de operacións realizado en 

Galiza correspondente ó obrigado a reter, aplicando as regras especificadas na sección 

3.ª anterior. 

Tres. Así mesmo, será de aplicación o disposto no artigo 13 respecto da eficacia 

dos pagamentos á conta realizados nunha ou noutra Administración. 

 

SECCIÓN 5.ª IMPOSTO SOBRE SUCESIÓNS E DOAZÓNS 

 

Artigo 24. Normativa aplicábel e exacción do Imposto. 

Un. O Imposto sobre Sucesións e Doazóns é un tributo concertado de normativa 

autónoma. 

Corresponderá a súa exacción á Xunta de Galiza nos seguintes casos: 

a) Nas adquisicións “mortis causa” e as cantidades percibidas polos 

beneficiarios de seguros sobre a vida para caso de falecemento, cando o causante teña a 

súa residencia habitual en Galiza á data do devengo. 
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b) Nas doazóns de bens inmobles e dereitos sobre os mesmos, cando estes bens 

radiquen en territorio galego. A efectos do previsto nesta letra, terán a consideración de 

doazóns de bens inmobles as transmisións a título gratuíto dos valores a que se refire o 

artigo 108 da Lei 24/1988, de 28 de xullo, do Mercado de Valores. 

c) Nas doazóns dos demais bens e dereitos, cando o donatario teña a súa 

residencia habitual en Galiza á data do devengo. 

d) No suposto no que o contribuínte tivese a súa residencia no estranxeiro, 

cando a totalidade dos bens ou dereitos estivesen situados, puidesen exercitarse ou 

houbesen de cumprirse en territorio galego, así como pola percepción de cantidades 

derivadas de contratos de seguros sobre a vida, cando o contrato sexa realizado con 

entidades aseguradoras residentes no territorio galego, ou se celebraron en Galiza con 

entidades estranxeiras que operen nel. 

Dous. Nos supostos contemplados nas letras a) e c) do apartado anterior, a 

Xunta de Galiza aplicará as normas de territorio común cando o causante ou donatario 

adquirise a residencia en Galiza con menos de 5 anos de antelación á data do devengo 

do Imposto. Esta norma non será aplicábel a quen conserven a condición política de 

galegos. 

Tres. Cando nun documento doásense por un mesmo donante a favor dun 

mesmo donatario bens ou dereitos e, por aplicación dos criterios especificados no 

apartado uno anterior, o rendemento deba entenderse producido en territorio común e 

galego, corresponderá a cada un deles a cota que resulte de aplicar ao valor dos doados 

cuxo rendemento atribúeselle, o tipo medio que, segundo as súas normas, 

correspondería ao valor da totalidade dos transmitidos. 
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Catro. Cando cumpra acumular doazóns, corresponderá a Galiza a cota que 

resulte de aplicar ao valor dos bens e dereitos actualmente transmitidos, o tipo medio 

que, segundo as súas normas, correspondería ao valor da totalidade dos acumulados. 

A estes efectos entenderase por totalidade dos bens e dereitos acumulados, os 

procedentes de doazóns anteriores e os que son obxecto da transmisión actual. 

 

SECCIÓN 6.ª IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO 

 

Artigo 25. Normativa aplicábel e exacción do imposto. 

O imposto sobre o patrimonio é un tributo concertado de normativa autónoma. 

Será esixido pola Xunta de Galiza por razón do territorio ou polo Estado, segundo que 

o contribuínte estea suxeito polo imposto sobre a renda das persoas físicas a unha ou a 

outra Administración, con independencia do territorio onde radiquen os elementos 

patrimoniais obxecto de tributación. 

Tratándose de suxeitos pasivos por obriga real de contribuír, a exacción do 

imposto corresponderalle á Xunta de Galiza cando o maior valor dos bens e dereitos 

radique en territorio galego. Para estes efectos, entenderase que radican en territorio 

galego os bens e dereitos que estivesen situados, puidesen exercerse ou tivesen que 

cumprirse no devandito territorio. 

Cando o non residente que tivese en Galiza a súa última residencia opte por 

tributar consonte a obriga persoal, poderá tributar en territorio común ou galego 

consonte a súa respectiva normativa. 
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SECCIÓN 7.ª IMPOSTO SOBRE O VALOR ENGADIDO 

 

Artigo 26. Normativa aplicábel. 

O imposto sobre o valor engadido é un tributo concertado que se rexerá polas 

mesmas normas substantivas e formais establecidas en cada momento polo Estado. 

Non obstante, a Xunta de Galiza poderá aprobalos modelos de declaración e ingreso 

que conterán, polo menos, os mesmos datos cós do territorio común, e sinalar prazos de 

ingreso para cada período de liquidación, que non diferirán substancialmente dos 

establecidos pola Administración do Estado. 

 

Artigo 27. Exacción do Imposto. 

Un. A exacción do Imposto sobre o Valor Engadido axustarase ás seguintes 

normas: 

Primeira. Os suxeitos pasivos que operen exclusivamente en territorio galego 

tributarán integramente á Xunta de Galiza e os que operen exclusivamente en territorio 

común farano á Administración do Estado. 

Segunda. Cando un suxeito pasivo opere en territorio común e galego tributará a 

ambas Administracións en proporción ao volume de operacións efectuado en cada 

territorio, determinado de acordo cos puntos de conexión que se establecen no artigo 

seguinte. 
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Terceira. Os suxeitos pasivos cuxo volume total de operacións no ano anterior 

non tivese excedido de 7 millóns de euros tributarán en todo caso, e calquera que sexa 

o lugar onde efectúen as súas operacións, á Administración do Estado, cando o seu 

domicilio fiscal estea situado en territorio común e á Xunta de Galiza cando o seu 

domicilio fiscal estea situado en Galiza. 

Dous. Entenderase como volume total de operacións o importe das 

contraprestacións, excluído o Imposto sobre o Valor Engadido e o recargo de 

equivalencia, no seu caso, obtido polo suxeito pasivo nas entregas de bens e prestacións 

de servizos realizadas na súa actividade. 

No suposto de inicio da actividade, para o cómputo da cifra de 7 millóns de 

euros, atenderase ao volume de operacións realizado no primeiro ano natural. 

Se o primeiro ano de actividade non coincidise co ano natural, para o cómputo 

da cifra anterior, as operacións realizadas desde o inicio das actividades elevaranse ao 

ano. 

Tres. Aos efectos do previsto nesta Sección, entenderase que un suxeito pasivo 

opera nun ou outro territorio cando, de acordo cos criterios establecidos no artigo 28, 

realice neles entregas de bens ou prestacións de servizos. 

Catro. A exacción do Imposto correspondente ás operacións relacionadas co 

tráfico intracomunitario de bens realizarase, salvo os supostos especificados nos 

apartados seguintes deste artigo, nos termos especificados no apartado Un anterior. 

Cinco. A exacción do Imposto polas adquisicións intracomunitarias de medios 

de transporte novos efectuadas por particulares ou por persoas ou entidades cuxas 

operacións estean totalmente exentas ou non suxeitas ao Imposto sobre o Valor 
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Engadido, corresponderá á Administración do territorio común ou galego no que 

devanditos medios de transporte se matriculen definitivamente. 

Seis. A exacción do Imposto esixirase pola Administración do Estado ou pola 

Xunta de Galiza, segundo que o suxeito pasivo estea domiciliado en territorio común 

ou galego, nos seguintes supostos: 

a) As adquisicións intracomunitarias de bens suxeitas ao Imposto por opción ou 

por haberse superado o límite cuantitativo establecido na normativa reguladora do 

Imposto, efectuadas por suxeitos pasivos que realicen exclusivamente operacións que 

non orixinan dereito a dedución total ou parcial daquel, ou por persoas xurídicas que 

non actúen como empresarios ou profesionais. 

b) As adquisicións intracomunitarias de bens en réxime simplificado, réxime 

especial da agricultura, gandería e pesca e réxime de recargo de equivalencia. 

 

Artigo 28. Lugar de realización das operacións. 

Un. Para os efectos deste concerto económico, entenderanse realizadas en 

Galiza as operacións suxeitas ao imposto de acordo coas seguintes regras: 

A) Entregas de bens: 

1. As entregas de bens mobles corporais, cando se realice desde territorio 

galego a posta á disposición do adquirente. Cando os bens deban ser obxecto de 

transporte para a súa posta á disposición do adquirente, as entregas entenderanse 

realizadas no lugar en que se encontren aqueles no momento de se inicia-la expedición 

ou o transporte. Esta regra terá as seguintes excepcións: 
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a) Se se trata de bens transformados por quen realiza a entrega, entenderase 

efectuada esta no territorio galego se se realizou no devandito territorio o último 

proceso de transformación dos bens entregados. 

b) Se se trata de entregas con instalación de elementos industriais fóra de 

Galiza, entenderanse realizadas en territorio galego se os traballos de preparación e 

fabricación se efectúan no devandito territorio e o custo da instalación ou montaxe non 

excede do 15 por 100 do total da contraprestación. 

Correlativamente, non se entenderán realizadas en territorio galego as entregas 

de elementos industriais con instalación no devandito territorio se os traballos de 

preparación e fabricación dos devanditos elementos se efectúan en territorio común, e o 

custo da instalación ou montaxe non excede do 15 por 100 do total da contraprestación. 

c) Se se trata de bens que deben ser obxecto de expedición ou transporte 

iniciado noutro Estado membro, e se cumpren os requisitos previstos na normativa 

reguladora do imposto sobre o valor engadido para a aplicación do réxime de vendas a 

distancia, a entrega entenderase realizada en Galiza cando finalice no devandito 

territorio o referido transporte. 

2. As entregas realizadas polos produtores de enerxía eléctrica, cando radiquen 

en territorio galego os centros xeradores dela. 

3. As entregas de bens inmobles, cando os bens estean situados en territorio 

galego. 

B) Prestacións de servizos:  

1. As prestacións de servizos entenderanse realizadas en territorio galego cando 

se efectúen desde o devandito territorio. 
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2. Exceptúanse do disposto no punto anterior as prestacións directamente 

relacionadas con bens inmobles, as cales se entenderán realizadas en Galiza cando os 

devanditos bens radiquen en territorio galego. 

3. Así mesmo, exceptúanse do disposto nos puntos anteriores as operacións de 

seguro e capitalización, respecto das cales se aplicarán as regras contidas no artigo 32 

deste concerto económico. 

C) Malia o disposto nas letras anteriores, será competente para a exacción do 

imposto a Administración do Estado cando o domicilio fiscal do suxeito pasivo estea 

situado en territorio común, e a Xunta de Galiza cando o seu domicilio fiscal estea 

situado en Galiza, nas operacións seguintes: 

1.ª As entregas realizadas por explotacións agrícolas, forestais, gandeiras ou 

pesqueiras e armadores de buques de pesca de produtos naturais non sometidos a 

procesos de transformación, que procedan directamente dos seus cultivos, explotacións 

ou capturas. 

2.ª Os servizos de transporte, mesmo os de mudanza, remolque e guindastre. 

3.ª Os arrendamentos de medios de transporte. 

Dous. As entidades que non realicen as operacións previstas neste artigo, 

tributarán á Xunta de Galiza cando teñan o seu domicilio fiscal en territorio galego. 

 

Artigo 29. Xestión e inspección do Imposto. 

Un. O resultado das liquidacións do Imposto imputarase ás Administracións 

competentes en proporción ao volume das contraprestacións, excluído o Imposto sobre 
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o Valor Engadido, correspondentes ás entregas de bens e prestacións de servizos 

gravadas e as exentas que orixinan dereito á dedución que se realizaron nos territorios 

respectivos durante cada ano natural. 

Dous. As proporcións provisionalmente aplicábeis durante cada ano natural 

serán as determinadas en función das operacións do ano precedente. A proporción 

provisional aplicábel nos períodos de liquidación do primeiro ano natural do exercicio 

da actividade será fixada polo suxeito pasivo segundo a súa previsión das operacións a 

realizar en cada territorio, sen prexuízo da regularización final correspondente. 

Non obstante o previsto no parágrafo anterior, poderá aplicarse, previa 

comunicación á Comisión de Coordinación e Avaliación Normativa prevista na sección 

2.ª do capítulo III do presente Concerto Económico, unha proporción diferente nos 

seguintes supostos: 

a) Fusión, escisión e achega de activos. 

b) Inicio, cese, ampliación ou redución de actividade en territorio común ou 

galego que implique unha variación significativa da proporción calculada segundo o 

criterio especificado no primeiro parágrafo deste apartado. En todo caso, considerarase 

que a variación é significativa, cando supoña a alteración de 15 ou máis puntos 

porcentuais na proporción aplicábel a calquera dos territorios. 

Tres. Na última declaración-liquidación do Imposto correspondente a cada ano 

natural, o suxeito pasivo calculará as proporcións definitivas segundo as operacións 

realizadas en dito período, e practicará a conseguinte regularización das declaracións 

efectuadas nos anteriores períodos de liquidación con cada unha das Administracións. 
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Catro. Os suxeitos pasivos presentarán as declaracións-liquidacións do Imposto 

ante as Administracións competentes para a súa exacción, nas que constarán, en todo 

caso, a proporción aplicábel e as cotas que resulten ante cada unha das 

Administracións. 

Cinco. As devolucións que procedan serán efectuadas polas respectivas 

Administracións na contía que a cada unha lle corresponda. 

Seis. A inspección realizarase de acordo cos seguintes criterios: 

a) A inspección dos suxeitos pasivos que deban tributar exclusivamente á Xunta 

de Galiza ou, no seu caso, á Administración do Estado, levarase a cabo polas 

inspeccións dos tributos de cada unha das citadas Administracións. 

b) A inspección dos suxeitos pasivos que deban tributar en proporción ao 

volume das súas operacións realizadas en territorio común e galego realizarase de 

acordo coas seguintes regras: 

Primeira. Suxeitos pasivos con domicilio fiscal en territorio común: a 

comprobación e investigación será realizada polos órganos da Administración do 

Estado, que regularizarán a situación tributaria do suxeito pasivo fronte a todas as 

Administracións competentes, incluíndo a proporción de tributación que corresponda 

ás distintas Administracións. 

Segunda. Suxeitos pasivos con domicilio fiscal en territorio galego: a 

comprobación e investigación será realizada polos órganos competentes da Xunta de 

Galiza, sen prexuízo da colaboración da Administración do Estado, e terá efectos fronte 

a todas as Administracións competentes, incluíndo a proporción de tributación que 

corresponda ás mesmas. No caso de que o suxeito pasivo realice no exercicio anterior 
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en territorio común o 75 por 100 ou máis das súas operacións, de acordo cos puntos de 

conexión establecidos, será competente a Administración do Estado sen prexuízo da 

colaboración da Xunta de Galiza. 

Se como consecuencia de ditas actuacións resultase unha débeda a ingresar ou 

unha cantidade a devolver que corresponda a ambas Administracións, o cobro ou o 

pago correspondente será efectuado pola Administración actuante, sen prexuízo das 

compensacións que entre aquelas procedan. Os órganos da inspección competente 

comunicarán os resultados das súas actuacións ao resto das Administracións afectadas. 

Terceira. As proporcións fixadas nas comprobacións pola Administración 

competente fornecerán efectos fronte ao suxeito pasivo en relación coas obrigacións 

liquidadas, sen prexuízo das que con posterioridade a ditas comprobacións acórdense 

con carácter definitivo entre as Administracións competentes. 

Sete. As entidades acolleitas ao réxime especial do grupo de entidades 

tributarán aplicando as regras contidas na presente Sección 7.ª, coas seguintes 

especialidades: 

Primeira. Consideraranse excluídas do grupo de entidades as entidades 

dependentes cuxa inspección, de acordo coas regras contidas no apartado Seis anterior, 

atópese encomendada aos órganos dunha Administración, galega ou común, distinta da 

aplicábel á entidade dominante. 

Segunda. As entidades integrantes do grupo de entidades presentarán, de 

conformidade coas normas xerais a que se refire este Concerto, a declaración 

establecida para o réxime de tributación individual, contendo importes que resulten da 

aplicación individual das normas reguladoras do imposto, incluíndo, no seu caso, as 

propias do réxime especial do grupo de entidades. 

57



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

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.es 

15702 Santiago de Compostela 

Galiza 

 

 

 

Cada entidade integrante do grupo calculará de forma individual o resultado da 

declaración imputábel a cada Administración aplicando o resto de regras establecidas 

na presente Sección 7.ª 

Terceira. As obrigacións específicas das entidades dominantes haberán de ser 

cumpridas ante as Administracións tributarias en cuxo territorio operen as entidades 

que integran o grupo. 

Cuarta. O réxime especial do grupo de entidades non alterará en ningún caso as 

regras previstas neste Concerto e en particular as aplicábeis para determinar o volume 

de operacións en cada territorio. 

Oito. As declaracións recapitulativas de entregas e adquisicións 

intracomunitarias presentaranse ante a Administración tributaria que teña atribuída a 

competencia para a comprobación e investigación dos suxeitos pasivos. 

 

SECCIÓN 8.ª IMPOSTO SOBRE TRANSMISIÓNS PATRIMONIAIS E 

ACTOS XURÍDICOS DOCUMENTADOS 

 

Artigo 30. Normativa aplicábel. 

O imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados terá 

o carácter de tributo concertado de normativa autónoma, agás nas operacións 

societarias, letras de cambio e documentos que as suplan ou realicen función de xiro, 

que se rexerán pola normativa común, caso en que a Xunta de Galiza poderá aprobalos 

modelos de declaración e ingreso que conterán, polo menos, os mesmos datos cós de 
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territorio común, e sinalar prazos de ingreso para cada período de liquidación, que non 

diferirán substancialmente dos establecidos pola Administración do Estado. 

 

Artigo 31. Exacción do imposto.  

A exacción do imposto corresponderalle á Xunta de Galiza nos seguintes casos: 

1. Nas transmisións onerosas e arrendamentos de bens inmobles e na 

constitución e cesión onerosa de dereitos reais, mesmo de garantía, que recaian sobre 

deles, cando estes radiquen en territorio galego. 

Nos supostos previstos no artigo 108 da Lei 24/1988, do 28 de xullo, do 

mercado de valores, cando radiquen en territorio galego os bens inmobles integrantes 

do activo da entidade da que se transmiten os valores. 

2. Nas transmisións onerosas de bens mobles, semoventes e créditos, así como 

na constitución e cesión onerosa de dereitos sobre eles, cando o adquirente, sendo 

persoa física, teña a súa residencia habitual en Galiza e sendo persoa xurídica teña nel o 

seu domicilio fiscal. Malia o anterior, establécense as dúas particularidades seguintes: 

a) Na transmisión de accións, dereitos de subscrición, obrigas e títulos análogos 

e demais valores, así como participacións sociais, atenderase ó lugar de formalización 

da operación. 

b) Na constitución de hipoteca mobiliaria ou peñor sen desprazamento ou cando 

se refira a buques, embarcacións ou aeronaves, tomarase en consideración o territorio 

onde tales actos teñan que ser inscritos. 
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3. Na constitución de préstamos simples, fianzas, arrendamentos non 

inmobiliarios e pensións, cando o prestameiro, afianzado, arrendatario ou pensionista, 

sen do persoa física, teña a súa residencia habitual en Galiza ou, sendo persoa xurídica, 

teña nel o seu domicilio fiscal. 

Porén, se se trata de préstamos con garantía real, cando os bens inmobles 

hipotecados estean en territorio galego ou sexan inscritíbeis neste as correspondentes 

hipotecas mobiliarias ou peñores sen desprazamento. 

Se un mesmo préstamo estivese garantido con hipoteca sobre bens inmobles 

sitos en territorio común e galego ou con hipoteca mobiliaria ou peñor sen 

desprazamento inscritíbel en ámbolos territorios, tributará a cada Administración en 

proporción á responsabilidade que se sinale a uns e outros e, en ausencia desta 

especificación expresa na escritura, en proporción aos valores comprobados dos bens. 

4. Nas concesións administrativas de bens, cando estes radiquen en Galiza e nas 

execucións de obra ou explotacións de servizos, cando se executen ou presten en 

Galiza. Estas mesmas regras serán aplicábeis cando se trate de actos e negocios 

administrativos que tributen por equiparación ás concesións administrativas. 

Tratándose de concesións de explotación de bens que superen o ámbito 

territorial de Galiza, esixirase o imposto en proporción á extensión que ocupen no 

territorio galego. 

Tratándose de concesións de execución de obras que superen o ámbito 

territorial de Galiza, esixirase o imposto en proporción ao importe estimado das obras 

que se vaian realizar en territorio galego. 
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Tratándose de concesións de explotación de servizos que superen o ámbito 

territorial de Galiza, esixirase o imposto en función da media aritmética das 

porcentaxes que representen a súa poboación e a súa superficie sobre o total das 

comunidades implicadas. 

No caso de concesións mixtas que superen o ámbito territorial de Galiza, 

esixirase o imposto mediante a aplicación dos criterios recollidos nos tres parágrafos 

anteriores á parte correspondente da concesión. 

Se se trata de concesións administrativas que superen o ámbito territorial de 

Galiza, a inspección do imposto corresponderalle á Xunta de Galiza por razón do 

territorio cando o domicilio fiscal da entidade concesionaria radique nel. 

5. Nas operacións societarias, cando concorra algunha das seguintes 

circunstancias: 

a) Que a entidade teña en Galiza o seu domicilio fiscal. 

b) Que a entidade teña en Galiza o seu domicilio social, sempre que a sede de 

dirección efectiva non se atope situada no ámbito territorial doutra Administración 

tributaria dun Estado membro da Unión Europea ou, estándoo, dito Estado non grave a 

operación societaria cun imposto similar. 

c) Que a entidade realice en Galiza operacións do seu tráfico, cando a súa sede 

de dirección efectiva e o seu domicilio social non se atopen situadas no ámbito 

territorial doutra Administración tributaria dun Estado membro da Unión Europea ou, 

estándoo, estes estados non graven a operación societaria cun imposto similar. 

6. Nas escrituras, actas e testemuños notariais, cando unhas e outros se 

autoricen ou outorguen en territorio galego. 
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Malia o disposto no parágrafo anterior, nos supostos suxeitos á cota gradual do 

gravame de actos xurídicos documentados, cando radique en Galiza o rexistro no que 

deba procederse á inscrición ou anotación dos bens ou actos. 

7. Nas letras de cambio e documentos que as suplan ou realicen funcións de xiro 

así como nas obrigas de pagamento, bonos, obrigacións e títulos análogos, cando o seu 

libramento ou emisión teña lugar en Galiza; se o libramento se producise no 

estranxeiro, cando o seu primeiro posuidor teña a súa residencia habitual ou o 

domicilio fiscal no devandito territorio. 

8. Nas anotacións preventivas, cando se practiquen nos rexistros públicos sitos 

en Galiza. 

 

SECCIÓN 9.ª IMPOSTO SOBRE AS PRIMAS DE SEGURO 

 

Artigo 32. Normativa aplicábel e exacción do imposto. 

Un. O imposto sobre as primas de seguro é un tributo concertado, rexéndose polas 

mesmas normas substantivas e formais que as establecidas en cada momento polo 

Estado. 

Nembargantes, a Xunta de Galiza poderá aprobar os modelos de declaración e 

ingreso que conterán, polo menos, os mesmos datos cós de territorio común, e sinalar 

prazos de ingreso para cada período de liquidación, que non diferirán substancialmente 

dos establecidos pola Administración do Estado. 
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Dous. A exacción do imposto corresponderalle á Xunta de Galiza cando a 

localización do risco ou do compromiso, nas operacións de seguro e capitalización, se 

produza en territorio galego. 

Tres. Para estes efectos, entenderase que a localización do risco se produce en 

territorio galego, de acordo coas regras seguintes: 

Primeira. No caso de que o seguro se refira a inmobles, cando os bens radiquen 

en dito territorio. Aplicarase a mesma regra cando o seguro se refira a bens inmobles e 

ao seu contido, se este último está cuberto pola mesma póliza de seguro. Se o seguro se 

refire exclusivamente a bens mobles que se atopan nun inmoble, con excepción dos 

bens en tránsito comercial, cando o ben inmoble no que se atopan os bens radique no 

devandito territorio. Cando nun mesmo seguro se cubra o risco de inmobles situados en 

territorio común e galego, localizarase en cada un deles en función do valor dos 

inmobles radicados nun e noutro territorio. 

Segunda. No caso de que o seguro se refira a vehículos de calquera natureza, 

cando a persoa ou entidade a nome da cal se atope matriculado teña a súa residencia 

habitual ou domicilio fiscal en Galiza. 

Terceira. No caso de que o seguro se refira a riscos que sobreveñan durante 

unha viaxe ou fóra da residencia habitual do tomador do seguro, e a súa duración sexa 

inferior ou igual a catro meses, cando se produza en territorio galego a sinatura do 

contrato por parte do tomador do seguro. 

Cuarta. En tódolos casos non explicitamente contemplados nas regras 

anteriores, cando o tomador do seguro, se é persoa física, teña a súa residencia habitual 

en Galiza e, noutro caso, cando o domicilio social ou sucursal a que se refire o contrato 

se atope no devandito territorio. 
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Catro. Entenderase que a localización do compromiso se produce en territorio 

galego cando, no caso de seguros sobre a vida, o contratante do seguro teña nel a súa 

residencia habitual, se é unha persoa física, ou o seu domicilio social ou unha sucursal, 

caso de que o contrato se refira a esta última, se é unha persoa xurídica. 

Cinco. En defecto de normas específicas de localización de acordo cos números 

anteriores, enténdense realizadas en territorio galego as operacións de seguro e 

capitalización cando o contratante sexa un empresario ou profesional que concerte as 

operacións no exercicio das súas actividades empresariais ou profesionais e radique no 

devandito territorio a sede da súa actividade económica ou teña nel un establecemento 

permanente ou no seu defecto, o lugar do seu domicilio. 

 

SECCIÓN 10.ª IMPOSTOS ESPECIAIS 

 

Artigo 33. Normativa aplicábel e exacción dos impostos.  

Un. Os Impostos Especiais teñen o carácter de tributos concertados que se 

rexerán polas mesmas normas sustantivas e formais establecidas en cada momento polo 

Estado. No entanto, a Xunta de Galiza poderá aprobar os modelos de declaración e 

ingreso, que conterán polo menos os mesmos datos que os do territorio común, e 

sinalar prazos de ingreso para cada período de liquidación, que non diferirán 

sustancialmente dos establecidos pola Administración do Estado.  

Dous. Os Impostos Especiais de Fabricación esixiranse pola Xunta de Galiza 

cando o devengo dos mesmos se produza en Galiza. 
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 As devolucións dos Impostos Especiais de Fabricación serán efectuadas pola 

Administración na que fosen ingresadas as cotas cuxa devolución solicítase. No 

entanto, nos casos en que non sexa posible determinar en que Administración foron 

ingresadas as cotas, a devolución efectuarase pola Administración correspondente ao 

territorio onde se xere o dereito á devolución. O control dos establecementos situados 

en Galiza, así como a súa autorización, en calquera dos seus réximes, será realizado 

pola Xunta de Galiza, non obstante o cal será necesaria a previa comunicación á 

Administración do Estado e á Comisión de Coordinación e Avaliación Normativa.  

Tres. O Imposto Especial sobre Determinados Medios de Transporte esixirase 

pola Xunta de Galiza, cando os medios de transporte sexan obxecto de matriculación 

definitiva en territorio galego.  

Non obstante o disposto no apartado Un, a Xunta de Galiza poderá incrementar 

os tipos de gravame ata un máximo do 15 por 100 dos tipos establecidos en cada 

momento polo Estado.  

A matriculación efectuarase conforme aos criterios establecidos pola normativa 

vixente sobre a materia. En particular, as persoas físicas efectuarán a matriculación do 

medio de transporte na provincia en que se atope a súa residencia habitual.  

Catro. O Imposto Especial sobre o Carbón esixirase pola Xunta de Galiza cando 

o devengo do mesmo se produza en Galiza.  

Considerarase producido o devengo no momento da posta a consumo ou 

autoconsumo.  Enténdese producida a posta a consumo no momento da primeira venda 

ou entrega de carbón trala produción, extracción, importación ou adquisición 

intracomunitaria. 
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Terán a consideración de primeira venda ou entrega as vendas ou entregas 

subseguintes que realicen os empresarios que destinen o carbón á reventa cando lles foi 

aplicábel na adquisición a exención por destino a reventa.  

Terá a consideración de autoconsumo a utilización ou consumo do carbón 

realizado polos produtores ou extractores, importadores, adquirentes intracomunitarios 

ou empresarios a que se refire o parágrafo anterior. 

 

SECCIÓN 11.ª IMPOSTO SOBRE AS VENDAS POLO MIÚDO DE 

DETERMINADOS HIDROCARBUROS 

Artigo 34. Normativa aplicábel e exacción do Imposto.  

Un. O Imposto sobre as Vendas Minoristas de Determinados Hidrocarburos é 

un tributo concertado que se rexerá polas mesmas normas sustantivas e formais que as 

establecidas en cada momento polo Estado.  

Non obstante o anterior, a Xunta de Galiza poderá establecer os tipos de 

gravame do Imposto dentro dos límites e nas condicións vixentes en cada momento en 

territorio común. 

Así mesmo, as Institucións competentes da Xunta de Galiza poderán aprobar os 

modelos de declaración e ingreso, que conterán polo menos os mesmos datos que os de 

territorio común, e sinalar prazos de ingreso para cada período de liquidación, que non 

diferirán sustancialmente dos establecidos pola Administración do Estado. 

 Dous. Corresponderá á Xunta de Galiza a exacción do Imposto sobre as 

Vendas Minoristas de Determinados Hidrocarburos nos seguintes casos:  
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a) Vendas ou entregas dos produtos comprendidos no ámbito obxectivo do 

imposto efectuadas nos establecementos de venda ao público polo miúdo situados en 

territorio galego, con excepción dos subministros que se efectúen a consumidores finais 

que dispoñan das instalacións necesarias para recibilos e consumilos fóra de devandito 

territorio. Correlativamente, corresponderá á Xunta de Galiza a exacción do imposto 

polos subministros que se efectúen desde territorio común a consumidores finais que 

dispoñan das instalacións necesarias para recibilos e consumilos en Galiza.  

b) Importacións e adquisicións intracomunitarias dos produtos comprendidos no 

ámbito obxectivo do imposto, cando se destinen directamente ao consumo do 

importador ou do adquirente nun establecemento de consumo propio situado en Galiza. 

 

SECCIÓN 12.ª OUTROS IMPOSTOS INDIRECTOS 

 

Artigo 35. Normativa aplicábel. 

Os demais impostos indirectos rexeranse polos mesmos principios básicos, 

normas substantivas, feitos impoñíbeis, exencións, esixibilidades, bases, tipos, tarifas e 

deducións cós establecidos en cada momento polo Estado. 

 

SECCIÓN 13.ª TRIBUTOS SOBRE O XOGO 

 

Artigo 36. Imposto sobre Actividades de Xogo. 
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Un. O Imposto sobre Actividades de Xogo é un tributo concertado que se rexerá 

polas mesmas normas substantivas e formais que as establecidas en cada momento polo 

Estado. 

En todo caso, os suxeitos pasivos do Imposto incorporarán nos modelos a 

presentar ante cada unha das Administracións implicadas a totalidade da información 

correspondente ás actividades gravadas por este Imposto. 

Non obstante o anterior, respecto das actividades que sexan exercidas por 

operadores, organizadores ou por quen desenvolvan a actividade gravada por este 

Imposto con residencia fiscal en Galiza, a Xunta de Galiza poderá elevar os tipos do 

Imposto ata un máximo do 20 por cento dos tipos establecidos en cada momento polo 

Estado. Este incremento aplicarase, exclusivamente, sobre a parte proporcional da base 

impoñíbel correspondente á participación no xogo dos residentes fiscais en territorio 

galego. 

Así mesmo, a Xunta de Galiza poderá aprobar os modelos de declaración e 

ingreso que conterán, polo menos, os mesmos datos que os do territorio común, e 

sinalar prazos de ingreso para cada período de liquidación, que non diferirán 

substancialmente dos establecidos pola Administración do Estado. 

Dous. Os suxeitos pasivos tributarán, calquera que sexa o lugar no que teñan o 

seu domicilio fiscal, á Xunta de Galiza, á Administración do Estado ou a ambas 

Administracións en proporción ao volume de operacións realizado en cada territorio 

durante o exercicio. 

A proporción do volume de operacións realizada en cada territorio durante o 

exercicio determinarase en función do peso relativo das cantidades xogadas 

correspondentes a xogadores residentes en Galiza e en territorio común. Esta 
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proporción aplicarase tamén ás cotas liquidadas derivadas de modalidades de xogo nas 

que non se poida identificar a residencia do xogador e ás cotas correspondentes a 

xogadores non residentes en territorio español. 

Non obstante o disposto no parágrafo anterior, a exacción do Imposto derivada 

da realización de apostas mutuas deportivo-benéficas e apostas mutuas hípicas estatais, 

nas que non se identifique a residencia do xogador, corresponderá á Administración do 

Estado ou á Xunta de Galiza segundo que o punto de venda onde se realice a aposta 

localícese en territorio común ou galego. 

Tres. Os suxeitos pasivos presentarán as declaracións-liquidacións do Imposto 

ante as Administracións competentes para a súa exacción, nas que constarán, en todo 

caso, a proporción aplicábel e as cotas que resulten ante cada unha das 

Administracións. 

Catro. As devolucións que procedan serán efectuadas polas respectivas 

Administracións na contía que a cada unha correspóndalle. 

Cinco. A inspección dos suxeitos pasivos levarase a cabo polos órganos da 

Administración onde radique o domicilio fiscal do suxeito pasivo ou do seu 

representante no caso de suxeitos pasivos non residentes, sen prexuízo da colaboración 

do resto de Administracións tributarias concernidas, e fornecerá efectos fronte a todas 

as Administracións competentes, incluíndo a proporción de tributación que 

corresponda ás mesmas. 

No entanto, corresponderá á Administración do Estado a inspección dos 

suxeitos pasivos cuxo domicilio fiscal radique en territorio galego cando no ano 

anterior, o importe agregado das cantidades xogadas houbese excedido de 7 millóns de 
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euros e a proporción destas realizada en territorio común, de acordo cos puntos de 

conexión especificados no apartado Dous anterior, fóra igual ou superior ao 75 por 100. 

Así mesmo, corresponderá aos órganos da Xunta de Galiza a inspección dos 

suxeitos pasivos cuxo domicilio fiscal radique en territorio común cando no ano 

anterior, o importe agregado das cantidades xogadas excedera de 7 millóns de euros e 

realizasen de acordo cos puntos de conexión especificados no apartado Dous anterior, a 

totalidade das súas operacións en territorio galego. 

Se como consecuencia de devanditas actuacións resultase unha débeda a 

ingresar ou unha cantidade a devolver que corresponda a ambas Administracións, o 

cobro ou o pago correspondente efectuarase pola Administración actuante, sen 

prexuízo das compensacións que entre aquelas procedan. 

Os órganos da inspección competente comunicarán os resultados das súas 

actuacións ao resto das Administracións afectadas. 

O establecido nos parágrafos anteriores deste apartado entenderase sen prexuízo 

das facultades que corresponden ás Administracións tributarias no ámbito dos seus 

respectivos territorios en materia de comprobación e investigación, sen que as súas 

actuacións poidan ter efectos económicos fronte aos contribuíntes en relación coas 

liquidacións definitivas practicadas como consecuencia de actuacións dos órganos das 

Administracións competentes. 

As proporcións fixadas nas comprobacións pola Administración competente 

fornecerán efectos fronte ao suxeito pasivo en relación coas obrigacións liquidadas, sen 

prexuízo das que con posterioridade a ditas comprobacións acórdense con carácter 

definitivo entre as Administracións competentes. 
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Artigo 37. Outros tributos sobre o xogo. 

Un. O resto dos tributos que recaen sobre o xogo teñen o carácter de tributos 

concertados de normativa autónoma, cando a súa autorización deba realizarse en 

Galiza. Aplicarase a mesma normativa que a establecida en cada momento polo Estado 

no que se refire ao feito impoñíbel e suxeito pasivo. 

Dous. A Taxa sobre os Xogos de Sorte, Envite ou Azar será exaccionada pola 

Xunta de Galiza, cando o feito impoñíbel se realice en Galiza. 

Tres. A Taxa Fiscal sobre Rifas, Tómbolas, Apostas e Combinacións Aleatorias 

será exaccionada pola Xunta de Galiza, cando a súa autorización deba realizarse en 

Galiza. 

 

SECCIÓN 14.ª TAXAS 

 

Artigo 38. Competencia para a exacción das taxas. 

A exacción das taxas esixíbeis pola utilización ou aproveitamento especial do 

seu propio dominio público corresponderalle á Xunta de Galiza, pola prestación de 

servizos ou a realización de actividades en réxime de dereito público efectuadas por 

elas. 

 

SECCIÓN 15.ª FACENDAS LOCAIS 
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Artigo 39. Imposto sobre actividades económicas. 

Un. O imposto sobre actividades económicas regularase polas normas que dite a 

Xunta de Galiza. 

Dous. Corresponderalle á Xunta de Galiza a exacción do imposto sobre 

actividades económicas polas actividades exercidas no seu territorio. 

 

Artigo 40. Imposto sobre bens inmobles. 

O imposto sobre bens inmobles regularase polas normas que dite a Xunta de 

Galiza e gravará os bens de natureza rústica e urbana sitos en territorio galego. 

 

Artigo 41. Imposto sobre vehículos de tracción mecánica. 

O imposto sobre vehículos de tracción mecánica regularase polas normas que 

dite a Xunta de Galiza, cando o domicilio que conste no permiso de circulación 

corresponda a un municipio do seu territorio. 

 

Artigo 42. Outros tributos locais. 

A Xunta de Galiza manterá, establecerá e regulará, dentro do seu territorio, o 

réxime tributario doutros tributos propios das entidades locais, seguindo os seguintes 

criterios: 
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a) Atención á estrutura xeral establecida para o sistema tributario local de 

réxime común e ós principios que a inspiran, respectando as normas de harmonización 

previstas no artigo 3 que sexan de aplicación nesta materia. 

b) Non establecemento de figuras impositivas de natureza indirecta distintas ás 

de réxime común o rendemento das cales poida ser obxecto de translación ou 

repercusión fóra do territorio de Galiza. 

 

SECCIÓN 16.ª NORMAS DE XESTIÓN E PROCEDEMENTO 

 

Artigo 43. Residencia habitual e domicilio fiscal. 

Un. A efectos do disposto no presente Concerto Económico, enténdese que as 

persoas físicas residentes teñen a súa residencia habitual en Galiza aplicando 

sucesivamente as seguintes regras: 

Primeira. Cando permanezan en dito territorio un maior número de días do 

período impositivo, no Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas; do ano inmediato 

anterior, contado de data a data, que finalice o día anterior ao de devengo, no Imposto 

sobre Sucesións e Doazóns, no Imposto sobre Transmisións Patrimoniais e Actos 

Xurídicos Documentados, e no Imposto Especial sobre Determinados Medios de 

Transporte. 

No resto de tributos, a residencia habitual das persoas físicas será a mesma que 

corresponda para o Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas á data do devengo 

daqueles. 
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Para determinar o período de permanencia computaranse as ausencias 

temporais. 

Salvo proba en contrario, considerarase que unha persoa física permanece en 

Galiza cando radique nel a súa vivenda habitual. 

Segunda. Cando teñan neste o seu principal centro de intereses, considerándose 

como tal o territorio onde obteñan a maior parte da base impoñíbel do Imposto sobre a 

Renda das Persoas Físicas excluíndose, a estes efectos, as rendas e ganancias 

patrimoniais derivadas do capital mobiliario, así como as bases imputadas no réxime de 

transparencia fiscal excepto o profesional. 

Terceira. Cando sexa este o territorio da súa última residencia declarada a 

efectos do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas. 

Dous. As persoas físicas residentes en territorio español, que non permanezan 

en devandito territorio máis de cento oitenta e tres días durante o ano natural, 

consideraranse residentes en territorio galego, cando no mesmo radique o núcleo 

principal ou a base das súas actividades empresariais ou profesionais ou dos seus 

intereses económicos.  

Tres. Cando se presuma que unha persoa física é residente en territorio español, 

por ter a súa residencia habitual en Galiza o seu cónxuxe non separado legalmente e os 

fillos menores de idade que dependan daquel, considerarase que ten a súa residencia 

habitual en Galiza. 

Catro. Aos efectos do presente Concerto Económico entenderanse domiciliados 

fiscalmente en Galiza: 

a) As persoas físicas que teñan a súa residencia habitual en Galiza. 
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b) As persoas xurídicas e demais entidades sometidas ao Imposto sobre 

Sociedades que teñan en Galiza o seu domicilio social, sempre que no mesmo estea 

efectivamente centralizada a súa xestión administrativa e a dirección dos seus negocios. 

Noutro caso, cando se realice en Galiza dita xestión ou dirección. 

Nos supostos en que non poida establecerse o lugar do domicilio de acordo con 

estes criterios, atenderase ao lugar onde radique o maior valor do seu inmobilizado. 

c) Os establecementos permanentes cando a súa xestión administrativa ou a 

dirección dos seus negocios se efectúe en Galiza. Nos supostos en que non poida 

establecerse o lugar do domicilio de acordo con este criterio, atenderase ao lugar onde 

radique o maior valor do seu inmobilizado. 

d) As sociedades civís e os entes sen personalidade xurídica, cando a súa 

xestión e dirección efectúese en Galiza. Si con este criterio fose imposible determinar o 

seu domicilio fiscal, atenderase ao territorio onde radique o maior valor do seu 

inmobilizado. 

Cinco. Os suxeitos pasivos do Imposto sobre Sociedades así como os 

establecementos permanentes de entidades non residentes, virán obrigados a comunicar 

a ambas Administracións os cambios de domicilio fiscal que orixinen modificacións na 

competencia para esixir este Imposto. No Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas a 

comunicación entenderase producida pola presentación da declaración do Imposto. 

Seis. As discrepancias entre Administracións que poidan producirse respecto de 

a domiciliación dos contribuíntes serán resoltas, previa audiencia destes, pola Xunta 

Arbitral que se regula na sección 3.ª do capítulo III deste Concerto Económico. 
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Sete. As persoas físicas residentes en territorio común ou galego que pasasen a 

ter a súa residencia habitual dun ao outro, cumprimentarán as súas obrigacións 

tributarias de acordo coa nova residencia, cando esta actúe como punto de conexión, a 

partir dese momento. 

Ademais, cando en virtude do previsto neste apartado deba considerarse que 

non existiu cambio de residencia, as persoas físicas deberán presentar as declaracións 

complementarias que correspondan, con inclusión dos intereses de demora. 

Non producirán efecto os cambios de residencia que teñan por obxecto principal 

lograr unha menor tributación efectiva. 

Presumirase, salvo que a nova residencia prolónguese de xeito continuado 

durante, polo menos, tres anos, que non existiu cambio en relación co Imposto sobre a 

Renda das Persoas Físicas e o Imposto sobre o Patrimonio, cando concorran as 

seguintes circunstancias: 

a) Que no ano no cal se produce o cambio de residencia ou no seguinte, a base 

impoñíbel do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas sexa superior en, polo menos, 

un 50 por 100 á do ano anterior ao cambio. No caso de tributación conxunta 

determinarase de acordo coas normas de individualización. 

b) Que no ano no cal prodúzase dita situación, a tributación efectiva polo 

Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas sexa inferior á que correspondese de acordo 

coa normativa aplicábel do territorio de residencia anterior ao cambio. 

c) Que no ano seguinte a aquel no que se produce a situación a que se refire a 

letra a) ou no seguinte, volva ter a residencia habitual en devandito territorio. 
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Oito. Presumirase, salvo proba en contrario, que non se produciu cambio de 

domicilio fiscal das persoas xurídicas, cando no ano anterior ou seguinte a devandito 

cambio deveñan inactivas ou cesen na súa actividade. 

Nove. O cambio de domicilio do contribuínte poderase promover por calquera 

das Administracións implicadas. Dita Administración dará traslado da súa proposta, 

cos antecedentes necesarios, á outra para que se pronuncie no prazo de catro meses 

sobre o cambio de domicilio e a data a que se retrotraen os efectos. Si esta responde 

confirmando a proposta, a Administración que resulte competente comunicarao ao 

contribuínte. 

Si non houbese conformidade poderá continuarse o procedemento na forma 

prevista no apartado seis deste artigo. 

Con carácter previo á remisión dunha proposta de cambio de domicilio, a 

Administración interesada poderá levar a cabo, en colaboración coa outra 

Administración, actuacións de verificación censal do domicilio fiscal. 

Cando se produza un cambio de oficio de domicilio, previo acordo de ambas 

Administracións, ou como consecuencia dunha resolución da Xunta Arbitral, 

presumirase, salvo proba en contrario, que o novo domicilio fiscal así determinado 

manterase durante os tres anos seguintes á data de resolución. 

 

Artigo 44. Delito fiscal. 

Nos supostos nos que a Administración tributaria estime que as infraccións 

puidesen ser constitutivas de delitos contra a Facenda pública regulados no Código 

penal, pasará o tanto de culpa á xurisdición competente e absterase de seguilo 
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procedemento administrativo mentres a autoridade xudicial non dite sentencia firme, 

teña lugar o sobresemento ou arquivo das actuacións ou se produza a devolución do 

expediente polo Ministerio Fiscal. 

 

Artigo 45. Colaboración das entidades financeiras na xestión dos tributos e 

actuacións da inspección dos tributos. 

Un. Corresponderalle á Xunta de Galiza a investigación tributaria de contas e 

operacións, activas e pasivas, das entidades financeiras e cantas persoas físicas ou 

xurídicas se dediquen ó tráfico bancario ou crediticio, respecto á exacción dos tributos 

dos que lles corresponda a competencia. 

 

En relación coas actuacións de obtención de información a que se refire o 

parágrafo anterior que teñan que practicarse fóra do territorio galego, seguirase o 

disposto no punto dous seguinte. 

Dous. As actuacións comprobadoras e investigadoras que, no ámbito das 

competencias atribuídas polo presente concerto económico á Xunta de Galiza deban 

efectuarse fóra do seu territorio, serán practicadas pola Inspección dos Tributos do 

Estado ou a das comunidades autónomas competentes por razón do territorio cando se 

trate de tributos cedidos a elas, por requirimento do órgano competente da Xunta de 

Galiza. 

Cando a Inspección Tributaria do Estado ou da Xunta de Galiza coñecesen, con 

ocasión das súas actuacións comprobadoras e investigadoras, feitos con transcendencia 
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tributaria para a outra Administración, comunicarallo a esta na forma que 

regulamentariamente se determine. 

 

Artigo 46. Obrigacións de información. 

Un. Os resumos das retencións e ingresos a conta practicados deberán 

presentarse con arranxo á súa respectiva normativa, na Administración competente para 

a exacción das retencións e ingresos a conta que deban incluírse nos mesmos. 

As entidades que sexan depositarias ou xestionen o cobro de rendas de valores 

que, de acordo coa normativa correspondente, veñan obrigadas á presentación dos 

resumos anuais de retencións e ingresos a conta, deberán presentar os mesmos con 

arranxo á súa respectiva normativa, ante a Administración á que corresponda a 

competencia para a comprobación e investigación de devanditas entidades. 

As entidades que sexan suxeitos pasivos do Imposto sobre Sociedades exixíbel 

polo Estado e a Xunta de Galiza deberán presentar resumos anuais de retencións e 

ingresos a conta correspondentes aos rendementos a que se refiren os artigos 7.Un.c) e 

9.Un.primeira.a) e 23. Dous do presente Concerto Económico, conforme ás normas 

sobre lugar, forma e prazo de presentación de declaracións que estableza cada unha das 

Administracións competentes para a súa exacción, incluíndo o total dos rendementos e 

das retencións correspondentes aos mesmos na declaración presentada a cada unha 

delas. 

Dous. As declaracións que teñan por obxecto dar cumprimento ás distintas 

obrigacións de fornezo xeneral de información tributaria legalmente esixidas deberán 
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presentarse, con arranxo á súa respectiva normativa, ante a Administración do Estado 

ou ante a Xunta de Galiza, con arranxo aos seguintes criterios: 

a) Tratándose de obrigados tributarios que desenvolvan actividades económicas, 

ante a Administración á que corresponda a competencia para a comprobación e 

investigación de devanditas actividades empresariais ou profesionais. 

b) Tratándose de obrigados tributarios que non desenvolvan actividades 

económicas, segundo que estean domiciliados fiscalmente en territorio común ou 

galego. 

Aos efectos do disposto nas letras anteriores, cando se trate de herdanzas 

xacentes, comunidades de bens ou outras entidades carentes de personalidade xurídica, 

as referidas declaracións deberán así mesmo presentarse ante a administración na que 

estean domiciliados fiscalmente os seus membros ou partícipes.  

Tres. As declaracións de carácter censal deberán presentarse, con arranxo á súa 

respectiva normativa, ante a Administración na que radique o domicilio fiscal da persoa 

ou entidade obrigada a efectualas e ademais ante a Administración na que dita persoa 

ou entidade deba presentar, conforme ás regras previstas no presente Concerto 

Económico, algunha das seguintes declaracións: 

 Declaración de retencións e ingresos a conta. 

 Declaración-liquidación polo Imposto sobre Sociedades. 

 Declaración-liquidación polo Imposto sobre o Valor Engadido. 

 Declaración polo Imposto sobre Actividades Económicas. 
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Artigo 47. Fusións e escisións de empresas. 

Nas operacións de fusións e escisións de empresas nas que os beneficios 

tributarios, que, se é o caso, procedan, teñan que ser recoñecidas por ámbalas 

administracións conforme os criterios de tributación contidos no artigo 14 precedente, a 

Xunta de Galiza aplicará idéntica normativa que a vixente en cada momento en 

territorio común, tramitándose os correspondentes expedientes administrativos ante 

cada unha das administracións. 

 

CAPÍTULO II - As relacións financeiras entre o Estado e a Xunta de Galiza 

 

SECCIÓN 1.ª NORMAS XERAIS 

 

Artigo 48. Principios rexedores. 

As relacións financeiras entre o Estado e Galiza rexeranse polos seguintes 

principios: 

Primeiro. Autonomía fiscal e financeira das institucións de Galiza para o 

desenvolvemento e execución das súas competencias. 

Segundo. Respecto da solidariedade nos termos previdos na Constitución e no 

Estatuto de autonomía. 

Terceiro. Coordinación e colaboración co Estado en materia de estabilidade 

orzamentaria. 
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Cuarto. Contribución de Galiza ás cargas do Estado que non asuma a 

Comunidade Autónoma, na forma que se determina neste concerto económico. 

 

Quinto. As facultades de tutela financeira que, en cada momento, desempeñe o 

Estado en materia de entidades locais, corresponderanlles ás institucións competentes 

de Galiza, sen que iso poida significar, en modo ningún, un nivel de autonomía das 

entidades locais galegas inferior ó que teñan as de réxime común. 

 

Artigo 49. Concepto de cota. 

A achega de Galiza ó Estado consistirá nunha cota global como contribución a 

tódalas cargas do Estado que non asuma a Comunidade Autónoma de Galiza. 

 

Artigo 50. Periodicidade e actualización da cota. 

Un. Cada cinco anos, mediante lei votada polas Cortes Xerais, logo de acordo 

da Comisión Mixta do Concerto Económico, procederase a determinala metodoloxía de 

fixación da cota que ten que rexer no quinquenio, conforme os principios xerais 

establecidos neste concerto, así como a aprobala cota do primeiro ano do quinquenio. 

 

Dous. En cada un dos anos seguintes ó primeiro, a Comisión Mixta do Concerto 

Económico procederá a actualizala cota mediante a aplicación da metodoloxía 

aprobada na lei a que se refire o punto anterior. 
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Tres. Os principios que configuran a metodoloxía de determinación da cota 

contida neste concerto, poderán ser modificados na Lei de cota, cando as circunstancias 

que concorran e a experiencia na súa aplicación así o aconsellen. 

 

Artigo 51. Participacións en favor das entidades locais de Galiza nos ingresos 

por tributos non concertados. 

Nos supostos de achega indirecta mediante participacións en tributos non 

concertados, a Xunta de Galiza distribuirá as cantidades que, a teor das normas de 

reparto de carácter xeral, correspondan ás entidades locais. 

 

SECCIÓN 2ª METODOLOXÍA PARA A DETERMINACIÓN DA COTA 

 

Artigo 52. Cargas do Estado non asumidas pola Comunidade Autónoma. 

Un. Considéranse cargas do Estado non asumidas pola Comunidade Autónoma 

as que correspondan a competencias das que esta non asumise efectivamente o seu 

exercicio. 

Dous. Para a determinación do importe total destas cargas deducirase do total de 

gastos do orzamento do Estado a asignación orzamentaria íntegra que, a nivel estatal, 

lles corresponda ás competencias asumidas pola Comunidade Autónoma, desde a data 

de efectividade da transferencia fixada nos correspondentes decretos. 
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Tres. Entre outras, terán o carácter de cargas non asumidas pola Comunidade 

Autónoma as seguintes: 

a) As cantidades asignadas nos orzamentos xerais do Estado ó Fondo de 

Compensación Interterritorial a que se refire o artigo 158.2 da Constitución. A 

contribución a esta carga levarase a cabo polo procedemento que se determine na Lei 

de cota. 

b) As transferencias ou subvencións que faga o Estado en favor de entes 

públicos na medida en que as competencias desempeñadas por eles non estean 

asumidas pola Comunidade Autónoma de Galiza. 

c) Os xuros e cotas de amortización das débedas do Estado na forma que 

determine a Lei de cota. 

Catro. A imputación á Xunta de Galiza da parte correspondente por cargas non 

asumidas efectuarase por aplicación dos índices a que se refire o artigo 57 seguinte. 

 

Artigo 53. Axuste a consumo no imposto sobre o valor engadido. 

Un. Co obxecto de perfecciona-la imputación de ingresos polo imposto do valor 

engadido, establécese un mecanismo de axuste entre o índice da capacidade recadador 

a e o índice de consumo de Galiza. 

Dous. O axuste mencionado será o resultante de aplicala seguinte expresión 

matemática: 

RFPV = RRG + a*RRAD + (a—b)*H 
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Sendo: 

H = RRG / b   se  RRG / RRTC  ≤  b / (1 - b) 

H = RRTC / (1 – b)  se  RRG / RRTC  ≥  b / (1 - b) 

RFG = Recadación final anual para Galiza. 

RRG = Recadación real anual de Galiza. 

RRTC = Recadación real anual do territorio común. 

RRAD = Recadación real anual por importacións. 

a = Consumo residentes Galiza / Consumo Residentes Estado (menos Canarias, 

Ceuta e Melilla) 

b = (v – f – e + i) / (V – F – E + I) 

v = valor engadido bruto ó custo dos factores de Galiza. 

V = valor engadido bruto ó custo dos factores do Estado (menos Canarias, 

Ceuta e Melilla). 

f = formación bruta de capital de Galiza. 

F = formación bruta de capital do Estado (menos Canarias, Ceuta e Melilla). 

e = exportacións de Galiza. 

E = exportacións do Estado (menos Canarias, Ceuta e Melilla). 

i = adquisicións intracomunitarias de bens en Galiza. 
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I = adquisicións intracomunitarias de bens no Estado (menos Canarias, Ceuta e 

Melilla). 

Tres. Será a Lei de cota a que determine para o período o valor dos índices ós 

que se fai referencia no punto un anterior. 

Catro. A imputación provisional do axuste anterior e a súa regularización 

definitiva no exercicio inmediato seguinte, efectuarase consonte o procedemento 

vixente en cada momento aprobado pola Comisión Mixta do Concerto Económico. 

 

Artigo 54. Axuste a consumo nos impostos especiais de fabricación. 

Un. Co obxecto de perfeccionala imputación de ingresos polos impostos 

especiais de fabricación sobre alcohol e bebidas derivadas, produtos intermedios, 

cervexa, hidrocarburos e elaborados do tabaco, establécese un mecanismo de axuste 

entre o índice da capacidade recadadora e o índice de consumo de Galiza para cada un 

destes impostos. 

Dous. O axuste mencionado, para cada un dos impostos anteriores, será o 

resultante de aplicala seguinte expresión matemática a cada un dos impostos: 

RFG = RRG + c*RRAD + (c—d)*H 

Sendo: 

H= (RRG / d) se (RRG / RRTC) ≤  (d / (1— d)) 

H= (RRTC / (1— d)) se (RRG / RRTC) ≥ (d / (1— d)) 
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RFG = Recadación final anual para Galiza polo imposto especial de fabricación 

de alcohol, bebidas derivadas e produtos intermedios, ou cervexa, ou hidrocarburos, ou 

tabaco. 

RRG = Recadación real anual de Galiza polo imposto especial de fabricación de 

alcohol, bebidas derivadas e produtos intermedios, ou cervexa, ou hidrocarburos, ou 

tabaco. 

RRTC = Recadación real anual do territorio común polo imposto especial de 

fabricación de alcohol, bebidas derivadas e produtos intermedios, ou cervexa, ou 

hidrocarburos, ou tabaco. 

RRAD = Recadación real anual por importacións polo imposto especial de 

fabricación de alcohol, bebidas derivadas e produtos intermedios, ou cervexa, ou 

hidrocarburos, ou tabaco. 

c = Consumo Residentes Galiza / Consumo Residentes no Estado 

(ámbito de aplicación do imposto) 

d = Capacidade recadadora Galiza / Capacidade recadadora Estado 

(ámbito de aplicación do imposto) 

Tres. Será a Lei de cota a que determine para o período o valor dos índices aos 

que se fai referencia no punto un anterior. 

Catro. A imputación provisional dos axustes anteriores e a súa regularización 

definitiva no exercicio inmediato seguinte, efectuarase consonte o procedemento 

vixente en cada momento aprobado pola Comisión Mixta do Concerto Económico. 
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Artigo 55.Outros axustes. 

Un. Para perfeccionala imposición directa practicarase un axuste polas 

cantidades que resulten de consideralos supostos establecidos nos artigos 

9.un.primeira.b) e 7.dous deste concerto económico. 

Dous. Igualmente na Lei de cota poderán establecerse, se é o caso, outros 

mecanismos de axuste que poidan perfeccionala estimación dos ingresos públicos 

imputábeis a Galiza e ao resto do Estado. 

Tres. A cantidade resultante da práctica dos axustes que procedan constituirá a 

cota galega. 

 

Artigo 56.Compensacións. 

Un. Da cota correspondente a Galiza restaranse por compensación os seguintes 

conceptos: 

a) A parte imputábel dos tributos non concertados. 

b) A parte imputábel dos ingresos orzamentarios de natureza non tributaria. 

c) A parte imputábel do déficit que presenten os orzamentos xerais do Estado, 

na forma que determine a Lei de cota. Se existise superávit operarase en sentido 

inverso. 

Dous. Tamén serán obxecto de compensación da cota a parte imputábel a Galiza 

por aqueles ingresos que financian as funcións e servizos traspasados a Galiza en 
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materia sanitaria e de servizos sociais da Seguridade Social e que, con anterioridade á 

entrada en vigor desta lei, eran satisfeitos en Galiza. 

Tres. A imputación dos conceptos sinalados nos números anteriores, efectuarase 

aplicando os índices establecidos no artigo seguinte. 

 

Artigo 57. Índices de imputación. 

Un. Os índices para efectualas imputacións a que se refiren os artigos 52, 

55.dous e 56 anteriores determinaranse basicamente en función da renda galega en 

relación co Estado. 

Dous. Estes índices sinalaranse na Lei de cota e aplicaranse durante a vixencia 

desta. 

 

Artigo 58. Efectos das variacións nas competencias asumidas sobre o cota 

provisional. 

Se durante o período de vixencia anual da cota a Comunidade Autónoma de 

Galiza asumise competencias cun custo anual que a nivel estatal fose incluído dentro 

das cargas do Estado que serviron de base para a determinación da contía provisional 

da cota, procederase a reducilo custo anual proporcionalmente á parte do ano en que 

Galiza asumise tales competencias e, en consecuencia, a cota na contía que proceda. 

A citada redución proporcional terá en conta a periodicidade real dos gastos 

correntes, así como o grao efectivo de realización dos investimentos do Estado. 
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Procederase do mesmo xeito se a Comunidade Autónoma deixase de exercer 

competencias que tivese asumidas no momento da fixación da contía provisional da 

cota, incrementando esta na suma que proceda. 

 

Artigo 59. Liquidacións provisional e definitiva. 

A cota e as compensacións que procedan determinaranse inicial e 

provisionalmente partindo para o efecto das cifras contidas nos orzamentos do Estado 

aprobados para o exercicio correspondente. 

Una vez terminado o exercicio e realizada a liquidación dos orzamentos do 

Estado, procederase a practicalas rectificacións oportunas nas magnitudes a que se 

refiren os artigos 52, 55 e 56 deste concerto económico. 

As diferenzas, a favor ou en contra, que resulten de ditas rectificacións 

sumaranse alxebraicamente á cota provisional do exercicio seguinte a aquel en que se 

practicasen aquelas. 

 

Artigo 60. Ingreso da cota. 

A cantidade que ten que ingresar a Comunidade Autónoma de Galiza 

aboaráselle á Facenda Pública do Estado en tres prazos iguais, durante os meses de 

maio, setembro e decembro de cada ano. 
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CAPÍTULO III – Creación da Comisión Mixta, da Comisión de Coordinación e 

Avaliación Normativa e da Xunta Arbitral  

 

SECCIÓN 1ª. COMISIÓN MIXTA DO CONCERTO ECONÓMICO 

 

Artigo 61. Composición e funcións. 

Un. A Comisión Mixta do Concerto Económico estará constituída por tres 

representantes do Goberno Galego e outros tres da Administración do Estado. Os 

acordos da Comisión Mixta do Concerto Económico deberán adoptarse por 

unanimidade de tódolos seus membros integrantes. 

Dous. A Comisión Mixta do Concerto Económico terá atribuídas as seguintes 

funcións: 

a) Acordalas modificacións do concerto económico. 

b) Acordalos compromisos de colaboración e coordinación en materia de 

estabilidade orzamentaria. 

c) Acordala metodoloxía para a fixación da cota en cada quinquenio. 

d) Acordalo nomeamento e réxime dos compoñentes da Xunta Arbitral 

especificada na sección 3.ª deste capítulo, así como o referente ó seu funcionamento, 

convocatoria, reunións e réxime de adopción de acordos. 
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e) Impulsar todos os acordos que en materia tributaria e financeira resulten 

necesarios en cada momento para a correcta aplicación e desenvolvemento do previsto 

neste concerto. 

 

SECCIÓN 2ª. COMISIÓN DE COORDINACIÓN E AVALIACIÓN 

NORMATIVA 

 

Artigo 62. Composición e funcións. 

Un. A Comisión de Coordinación e Avaliación Normativa estará composta por 

catro representantes da Xunta de Galiza e outros catro representantes da 

Administración do Estado. 

Dous. A Comisión de Coordinación e Avaliación Normativa terá atribuídas as 

seguintes funcións: 

a) Avaliar a adecuación da normativa tributaria ao Concerto Económico con 

carácter previo á súa publicación. 

A estes efectos, cando, como consecuencia do intercambio de proxectos de 

disposicións normativas especificado no apartado Uno do artigo 4 do presente Concerto 

Económico, efectuásense observacións en relación coas propostas contidas nelas, 

calquera das institucións e Administracións representadas poderá solicitar, por escrito e 

de forma motivada, a convocatoria desta Comisión, que se reunirá no prazo máximo de 

quince días desde a solicitude de convocatoria, analizará a adecuación da normativa 

proposta ao Concerto Económico e intentará, con anterioridade á publicación das 
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correspondentes normas, propiciar que as institucións e Administracións representadas 

alcancen un acordo sobre as posibles discrepancias existentes en relación ao contido da 

normativa tributaria. 

b) Resolver as consultas que se susciten sobre a aplicación dos puntos de 

conexión contidos no presente Concerto Económico. Estas consultas trasladaranse para 

a súa análise xunto coa súa proposta de resolución no prazo de dous meses desde a súa 

recepción, ao resto das Administracións concernidas. No caso de que no prazo de dous 

meses non se formularon observacións sobre a proposta de resolución, esta entenderase 

aprobada. 

De existir observacións e non ser admitidas, poderá chegarse a un acordo sobre 

as mesmas no seo da Comisión de Coordinación e Avaliación Normativa. En todo caso, 

transcorridos dous meses desde que ditas observacións sexan formuladas sen chegar a 

un acordo sobre as mesmas, a Comisión de Coordinación e Avaliación Normativa así 

como calquera das Administracións concernidas poderá proceder a trasladar o 

desacordo á Xunta Arbitral no prazo dun mes. 

c) Realizar os estudos que estimen procedentes para unha adecuada articulación 

estrutural e funcional do réxime autonómico co marco fiscal estatal. 

d) Facilitar ás Administracións competentes criterios de actuación uniforme, 

plans e programas de informática e articular os instrumentos, medios, procedementos 

ou métodos para a materialización efectiva do principio de colaboración e do 

intercambio de información. 

e) Analizar os supostos ou cuestións que se suscitaron en materia de inspección 

entre a Administración do Estado e a Xunta de Galiza, así como os problemas de 

valoración a efectos tributarios. 

93



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

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.es 

15702 Santiago de Compostela 

Galiza 

 

 

 

f) Emitir os informes que sexan solicitados polo Ministerio de Facenda, o 

Departamento de Facenda do Goberno Galego e a Xunta Arbitral. 

g) Calquera outra relacionada coa aplicación e execución deste Concerto 

Económico en particular. 

 

SECCIÓN 3ª. A XUNTA ARBITRAL 

 

Artigo 63. Composición. 

Un. A Xunta Arbitral estará integrada por tres membros cuxo nomeamento se 

formalizará polo/a Ministro/a de Facenda e Administracións Públicas e o/a 

Conselleiro/a de Facenda e Finanzas. 

Dous. Os árbitros serán nomeados para un período de seis anos. 

Tres. En caso de producirse unha vacante, será cuberta seguindo o mesmo 

procedemento de nomeamento. 

O novo membro será nomeado polo período de mandato que restaba ao que 

substitúe. 

Catro. Os integrantes da Xunta Arbitral serán designados entre expertos de 

recoñecido prestixio con máis de quince anos de exercicio profesional en materia 

tributaria ou facendística. 
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Artigo 64. Funcións. 

Un. A Xunta Arbitral terá atribuídas as seguintes funcións: 

a) Resolver os conflitos que se susciten entre a Administración do Estado e a 

Xunta de Galiza ou entre a Xunta e a Administración de calquera outra Comunidade 

Autónoma, en relación coa aplicación dos puntos de conexión dos tributos concertados 

e a determinación da proporción correspondente a cada Administración nos supostos de 

tributación conxunta polo Imposto sobre Sociedades ou polo Imposto sobre o Valor 

Engadido. 

b) Coñecer dos conflitos que xurdan entre as Administracións interesadas como 

consecuencia da interpretación e aplicación do presente Concerto Económico a casos 

concretos concernentes a relacións tributarias individuais. 

c) Resolver as discrepancias que poidan producirse respecto de a domiciliación 

dos contribuíntes. 

Dous. Cando se suscite o conflito de competencias, as Administracións 

afectadas notificarano aos interesados, o que determinará a interrupción da prescrición 

e absteranse de calquera actuación ulterior. 

Os conflitos serán resoltos polo procedemento que regulamentariamente 

establézase no que se dará audiencia aos interesados. 

Tres. Cando se suscite o conflito de competencias, ata tanto sexa resolto o 

mesmo, a Administración que viñese gravando aos contribuíntes en cuestión continuará 

someténdoos á súa competencia, sen prexuízo das rectificacións e compensacións 

tributarias que deban efectuarse entre as Administracións, retrotraídas á data desde a 

que proceda exercer o novo acordo tributario, segundo o acordo da Xunta Arbitral. 
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Artigo 65. Acordos da Xunta Arbitral. 

A Xunta Arbitral resolverá conforme a dereito, de acordo cos principios de 

economía, celeridade e eficacia, tódalas cuestións que ofreza o expediente, fosen ou 

non formuladas polas partes ou os interesados no conflito, incluídas as fórmulas de 

execución. 

Os acordos desta Xunta Arbitral, sen prexuízo do seu carácter executivo, serán 

unicamente susceptíbeis de recurso en vía contencioso-administrativa ante a sala 

correspondente do Tribunal Supremo. 

 

Disposición adicional primeira. 

Mentres a Xunta de Galiza non aprobe as disposicións necesarias para a 

aplicación deste concerto económico, aplicaranse as normas vixentes en territorio 

común, as cales, en todo caso, terán carácter de dereito supletorio. 

 

Disposición adicional segunda. 

Un. Calquera modificación deste concerto económico farase polo mesmo 

procedemento seguido para a súa aprobación. 

Dous. No caso de que se producise unha reforma no ordenamento xurídico 

tributario do Estado que afectase á concertación dos tributos, se producise unha 

alteración na distribución das competencias normativas que afecte ao ámbito da 
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imposición indirecta ou se creasen novas figuras tributarias ou pagamentos á conta, 

ámbalas administracións procederán, de común acordo, á pertinente adaptación deste 

concerto económico ás modificacións que experimentase o referido ordenamento. Esta 

adaptación do concerto económico deberá especificar os seus efectos financeiros. 

 

Disposición adicional terceira. 

O Estado e a Comunidade Autónoma de Galiza poderán acordar o 

financiamento conxunto de investimentos que se vaian realizar en Galiza que, pola súa 

contía, valor estratéxico, interese xeral, incidencia en territorios distintos do da 

Comunidade Autónoma de Galiza ou por outras circunstancias especiais, fagan 

recomendábel ese tipo de financiamento. Igualmente, o Estado e a Comunidade 

Autónoma poderán acordar a participación deste financiamento de investimentos que, 

reunindo as características ás que se refire o parágrafo anterior, se realicen en territorios 

distintos do da Comunidade. 

En ámbolos supostos, as achegas terán a incidencia na cota que se conveña en 

cada caso. 

 

Disposición adicional cuarta. 

Para a xestión, inspección, revisión e recadación dos tributos concertados, a 

Xunta de Galiza ostentará as mesmas facultades e prerrogativas que ten recoñecida a 

Facenda Pública do Estado. 
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Disposición adicional quinta. 

A cifra do volume de operacións a que se refiren os artigos 14, 15, 19 e 27 deste 

concerto económico será actualizada, por acordo da Comisión Mixta do Concerto 

Económico, polo menos cada cinco anos. 

 

Disposición transitoria primeira. 

A cifra determinante do volume de operacións establecida no presente Concerto 

Económico resultará de aplicación aos períodos impositivos ou de liquidación, segundo 

o imposto de que se trate, que se inicien a partir do 1 de xaneiro de 2017. 

 

Disposición transitoria segunda. 

Os tributos esixíbeis con anterioridade á entrada en vigor deste concerto 

económico rexeranse polos puntos de conexión vixentes no momento da súa 

esixibilidade. 

Esta mesma regra aplicarase respecto das retencións, ingresos á conta e 

pagamentos fraccionados cando o nacemento da obriga de reter, ingresar á conta ou de 

realizalo pagamento fraccionado se producise, así mesmo, con anterioridade á entrada 

en vigor deste concerto económico. 

Os procedementos non finalizados á entrada en vigor deste concerto económico 

rexeranse pola normativa vixente no momento do seu inicio. 
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Disposición transitoria terceira. 

Malia o disposto na disposición transitoria anterior, os órganos previstos no 

capítulo III deste concerto económico coñecerán, consonte os procedementos e 

competencias que neste se lle atribúen, de tódolos asuntos que estean pendentes de 

resolución entre as dúas administracións no momento da súa entrada en vigor. 

 

Disposición transitoria cuarta. 

O réxime tributario aplicábel ás agrupacións de interese económico e ás unións 

temporais de empresas constituídas con anterioridade á entrada en vigor deste concerto 

económico será o correspondente a Galiza cando non superen o seu ámbito territorial. 

 

Disposición transitoria quinta. 

Entrementres non se modifique o actual réxime de fabricación e comercio dos 

elaborados do tabaco, o axuste para o imposto especial de fabricación de elaborados de 

tabaco, recollido no artigo 54 deste concerto económico, será o resultante de aplicala 

seguinte expresión matemática: 

RFG = RRG+c’ * RRTC [(1—c’) * RRG] 

Sendo: 

RFG = Recadación final anual para Galiza por elaborados de tabaco. 

RRG = Recadación real anual de Galiza por labores de tabaco. 
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RRTC = Recadación real anual do territorio común por elaborados de tabaco. 

c’ = Elaborados do tabaco subministrados a expendedorías de tabaco e timbre 

situadas en Galiza / Elaborados de tabaco subministrados a expendedorías de tabaco e 

timbre situadas en territorio de aplicación do imposto 

 

Disposición transitoria sexta.  

As devolucións parciais no Imposto sobre Hidrocarburos derivadas do 

establecemento do tipo reducido especial ao gasóleo utilizado como carburante para 

fins profesionais que autoriza a Directiva 2003/96/CE do Consello, de 27 de outubro de 

2003, pola que se reestrutura o réxime comunitario de imposición dos produtos 

enerxéticos e da electricidade, efectuaranse pola Administración correspondente ao 

domicilio fiscal do beneficiario de ditas devolucións. 

 

Disposición transitoria sétima. 

As devolucións extraordinarias do Imposto sobre Hidrocarburos para 

agricultores e gandeiros derivadas da aplicación de medidas para paliar o incremento de 

custos dos insumos na produción sufridos no sector agrario, efectuaranse pola 

Administración correspondente ao domicilio fiscal do beneficiario de ditas 

devolucións. 

 

Disposición transitoria oitava.  
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Cando, conforme á disposición adicional quinta da Lei 28/2006, de 18 de xullo, 

de Axencias estatais para a mellora dos servizos públicos, se proceda á transformación 

dalgún organismo autónomo ou entidade pública empresarial en axencia, aplicarase, 

respecto das mesmas, o réxime de competencias previsto no artigo 7 para os 

organismos autónomos e entidades públicas empresariais. 

 

Disposición derradeira única. 

A derrogación ou modificación, se é o caso, das normas do concerto económico 

aplicábeis ós diferentes tributos entenderanse sen prexuízo do dereito das 

administracións respectivas a esixiren, consonte os puntos de conexión entón vixentes, 

as débedas esixíbeis con anterioridade. 

 

Santiago de Compostela, 2 de decembro de 2016 

 

Asdo.: Ana Pontón Mondelo 

Portavoz do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Ana Pontón Mondelo na data 02/12/2016 13:05:18 
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A Mesa do Parlamento  
 
O Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a través do seu Portavoz, ao abeiro do 
disposto no artigo, 98, 122 e concordantes do Regulamento da Cámara, presenta ante esa 
Mesa, a seguinte proposición de lei de fomento da implantación de iniciativas 
empresariais en Galicia, polo trámite de urxencia.  
 
 
Antecedentes:  
 

 Constitución Española 

 Estatuto de Autonomía de Galicia  

 Lei 9/2013, do 19 de decembro, do emprendemento e da competitividade 
económica de Galicia 

 Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental 

 Decreto lexislativo 1/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido 
das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de política 
industrial.  

 
 
Xustificación da urxencia  
 
Existe nestes momentos en Galicia unha preocupación compartida por axentes sociais e 
grupos políticos relativa á necesidade de tomar medidas para que a implantación 
empresarial na nosa Comunidade resulte aínda máis atractiva para os investidores. As 
empresas de todos os sectores reclaman maiores facilidades tanto na adquisición de solo 
como na tramitación das autorizacións ou no apoio público. 
 
O proceso de recuperación da actividade económica que está a vivir o noso país debe ter 
continuidade e, en consecuencia, Galicia necesita encarar o ano 2018, para o que 
diferentes entidades públicas e privadas prognostican un crecemento do PIB próximo ao 
3%, tendo en vigor un potente paquete de incentivos á instalación de empresas, de xeito 
que ningunha traba administrativa poida obstaculizar o crecemento de Galicia nin minguar 
a súa capacidade de competir coas moi favorables condicións de implantación empresarial 
que ofrecen outras zonas limítrofes. 
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Exposición de motivos 
 

I 
 
A Comunidade autónoma de Galicia ten atribuída no artigo 30 do seu Estatuto de 
Autonomía a competencia exclusiva sobre o fomento e planificación da actividade 
económica en Galicia. No exercicio desta competencia, constitúe unha importante 
preocupación do lexislador e da Administración autonómica o fomento da implantación no 
territorio da Comunidade autónoma de iniciativas empresariais, sen as cales non é posible 
o desenvolvemento económico nin o crecemento da ocupación e o emprego de calidade. 
Nesta liña, o Parlamento de Galicia aprobou a Lei 9/2013, do 19 de decembro, do 
emprendemento e da competitividade económica de Galicia, coa finalidade de fomentar o 
emprendemento e apoiar as persoas emprendedoras como axentes dinamizadores da 
economía. 
 
Agora cómpre dar un paso máis e ocuparse de que as iniciativas empresariais do sector 
industrial, de servizos relacionados co anterior e comercial en groso dispoñan, en primeiro 
lugar, do solo que precisan para a súa implantación en condicións vantaxosas; en segundo 
lugar, dun marco normativo estable, predicible, integrado, claro e de certeza, tal como 
esixen os principios da boa regulación; e, en terceiro lugar, de incentivos que fomenten a 
súa radicación en Galicia. 
 
Fundada nestas bases, a presente lei cumpre os requirimentos de boa regulación que 
establece a lexislación do procedemento administrativo común das Administracións 
públicas: 
 
- A necesidade da iniciativa lexislativa vén dada polas razóns de interese xeral que xa se 
teñen exposto, e que se resumen na conveniencia para o desenvolvemento económico e 
social de Galicia de establecer medidas que fagan atractiva a implantación de iniciativas 
empresariais no territorio da Comunidade autónoma, tanto no que respecta ao acceso ao 
solo, como de mellora da normativa aplicable e os oportunos incentivos. 
 
- Cúmprese tamén o principio de eficacia, porque esas medidas só poden ser introducidas 
a través dunha norma con rango de lei, ben por afectar a materias que están reservadas a 
este tipo de norma, ben por requirir a modificación integrada e coordinada doutras leis. 
 
- Respéctase o principio de proporcionalidade, xa que para conseguir os obxectivos da lei 
non se impoñen con carácter xeral novas obrigas ou cargas administrativas, senón que, 
polo contrario, se realiza un decidido esforzo de simplificación da normativa que afecta á 
implantación e ao desenvolvemento das iniciativas empresariais. 
 
- Préstase especial atención á efectividade do principio de seguridade xurídica, de maneira 
que todas as medidas recollidas na lei están debidamente coordinadas coa normativa 
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aplicable ás materias concernidas, normativa que se modifica ou derroga expresamente 
cando resulta necesario. 
 
- En canto ao principio de transparencia, no procedemento de elaboración desta lei 
promoveuse a máis ampla participación da cidadanía en xeral e dos operadores 
económicos dos sectores afectados en particular. 
 
- Por último, en virtude do principio de eficiencia, e dentro do obxectivo de simplificar a 
normativa aplicable á implantación e ao desenvolvemento das iniciativas empresariais, 
evítanse as cargas administrativas innecesarias ou accesorias, o que supón unha 
racionalización da xestión dos recursos públicos asociados á tramitación dos 
procedementos administrativos relacionados con aquelas. 
 
Esta lei consta de 41 artigos, estruturados en catro títulos: 
 
- Título Preliminar, de disposicións xerais, dividido en dous capítulos, un relativo ao 
obxecto, ámbito de aplicación e principios, e outro ao réxime das competencias 
administrativas en materia de implantación de iniciativas empresariais. 
 
- Título I, sobre o réxime do solo empresarial, dividido en catro capítulos; o primeiro regula 
o desenvolvemento do solo empresarial, o segundo o acceso a este tipo de solo, o terceiro 
a xestión das áreas empresariais e o terceiro o réxime sancionador aplicable. 
 
- Título II, de mellora normativa para o fomento da implantación de iniciativas empresariais, 
con catro capítulos, dedicados á tramitación ambiental conxunta de proxectos de 
actividades sometidas a autorización ambiental integrada e a avaliación de impacto 
ambiental, á coordinación do outorgamento da autorización ambiental integrada cos 
procedementos de avaliación de impacto ambiental e outros medios de intervención 
administrativa de competencia autonómica, á regulación das competencias da 
Administración hidráulica de Galicia na tramitación e seguimento da autorización ambiental 
integrada e á simplificación dos procedementos de autorización de instalacións de enerxía 
eléctrica tramitados pola Administración xeral da Comunidade autónoma de Galicia. 
 
- Título III, de incentivos para o fomento da implantación de iniciativas empresariais, con 
dous artigos, nos que se prevé o réxime dos devanditos incentivos e medidas de 
promoción fiscal coa mesma finalidade. 
 
A lei complétase con dúas disposicións adicionais, cinco transitorias, dúas derrogatorias e 
dezaseis derradeiras. Estas últimas, ademais de conter as previsións de carácter técnico 
sobre o desenvolvemento regulamentario e a entrada en vigor da lei, conectan co contido 
do título II, ao acometer a modificación da normativa sectorial de Galicia aplicable á 
implantación e ao desenvolvemento das iniciativas empresariais en sectores tan relevantes 
como o aproveitamento da enerxía eólica, a actividade mineira ou os aproveitamentos 
madeireiros, co fin de conseguir a simplificación daquela. 
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II 

 
O título I da lei desenvolve os principios recollidos nas alíneas c) e d) do artigo 3, relativos 
á racionalización da oferta de solo empresarial e á facilidade para o acceso ao mesmo das 
iniciativas empresariais que o demanden, así como á calidade das infraestruturas, 
equipamentos, dotacións e servizos das áreas empresariais e á responsabilidade pública e 
privada, segundo corresponda, no mantemento e a conservación daquelas. 
 
O capítulo I introduce unha serie de disposicións orientadas a facilitar un desenvolvemento 
mais áxil do solo empresarial. Entre as novidades que se incorporan, destaca como medida 
de simplificación e axilización procedimental que vai incidir positivamente na implantación 
de iniciativas empresariais a redución dos prazos de tramitación dos proxectos sectoriais 
incluídos no Plan Sectorial de Áreas Empresariais de Galicia e nas súas modificacións, 
naqueles supostos nos que concorran razóns de urxencia apreciadas polo Consello da 
Xunta de Galicia. 
  
Ademais, e co animo de axustar a execución de solo empresarial á demanda real 
existente, permítese o desenvolvemento parcial de áreas empresariais incluídas no Plan 
Sectorial de Áreas Empresariais de Galicia e a execución e utilización por fases dos 
proxectos sectoriais de iniciativa pública, cando non se prevea a división do ámbito en 
polígonos e o sistema de actuación sexa o de expropiación. Isto fará posible adecuar os 
investimentos públicos ás necesidades reais existentes en cada momento, sen ter que 
consumir recursos en desenvolvementos que están planificados para cubrir necesidades a 
longo prazo, pero que poden resultar desproporcionados para a demanda existente no 
momento actual. Regúlase tamén a aprobación dos proxectos de urbanización que se 
executen en desenvolvemento dos proxectos sectoriais. 
 
Especial mención merece a creación do Censo de Solo Empresarial de Galicia, no que se 
deberán inscribir todas as áreas empresariais promovidas que teñan parcelas dispoñibles 
para a súa comercialización, así como as áreas previstas para o seu inmediato 
desenvolvemento. Deste modo facilítase o coñecemento do solo realmente dispoñible e o 
grao de ocupación das áreas empresariais existentes, configurándose así o Censo como 
un instrumento de avaliación, planificación e actualización das necesidades de solo 
empresarial de Galicia. 
 
Por ultimo, establécese a posibilidade de asinar convenios entre as entidades integrantes 
do sector publico autonómico con competencias nesta materia e os concellos, para que 
estes podan desenvolver áreas empresariais no suposto de que non dispoñan dos medios 
necesarios, aproveitándose o coñecemento técnico e a experiencia das devanditas 
entidades na promoción e xestión do solo empresarial. 
 
O capítulo II inclúe medidas orientadas a facilitar o acceso ao solo empresarial, como son a 
aprobación de programas de incentivos, incluíndo a posibilidade de bonificacións nos 
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prezos, adxudicación en dereito de superficie con opción de compra ou dereitos de 
adquisición preferente a favor das persoas titulares das parcelas estremeiras que permitan 
a consolidación dunha implantación empresarial xa existente; as adxudicacións directas 
para os denominados proxectos empresariais singulares; a flexibilización dos requisitos 
para a declaración de proxectos industriais estratéxicos; e o pagamento aprazado do prezo 
do solo sen repercusión de xuros durante os primeiros catro anos, a contar dende a data 
de formalización da venda, cun período de carencia dun ano. Esta última posibilidade, 
xunto coa previsión de proxectos de actuación conxunta entre os organismos dependentes 
da Consellería de Infraestruturas e Vivenda e de Economía, Emprego e Industria, 
permitirán que iniciativas empresariais podan acceder ao solo de titularidade autonómica 
sen ter que facer fronte ao pagamento íntegro do prezo das parcelas, o que reduce o 
esforzo económico para a súa implantación.  
 
No capítulo III, dando resposta ás demandas do sector, disciplínase a xestión das áreas 
empresariais, con tres previsións: clarifícanse, consonte o establecido pola lexislación 
urbanística, as diversas posibilidades de atribución da responsabilidade sobre o 
mantemento e conservación da urbanización nestas áreas; outorgase cobertura xurídica ás 
funcións que veñen desempeñando as entidades asociativas de xestión na prestación de 
servizos naquelas; e establécese un marco legal para a cooperación entre as 
Administracións públicas e estas entidades na mellora das infraestruturas, equipamentos, 
dotacións e servizos das áreas empresariais. 
 
Para rematar, o capítulo IV establece o réxime sancionador no caso de incumprimento por 
parte das persoas promotoras da obriga de inscrición no Censo de Solo Empresarial de 
Galicia das áreas empresariais que teñan parcelas dispoñibles para a súa 
comercialización, así como das áreas empresariais para o seu inmediato 
desenvolvemento. 
 

III 
 
En canto á tramitación ambiental, o artigo 14 da Lei 21/2013, do 9 de decembro, de 
avaliación ambiental, establece que as Comunidades autónomas disporán o necesario 
para incluír as actuacións en materia de avaliación de impacto ambiental, cando así sexa 
esixible, no procedemento de outorgamento e modificación da autorización ambiental 
integrada. 
 
O Regulamento de emisións industriais e de desenvolvemento da Lei 16/2002, do 1 de 
xullo, de prevención e control integrados da contaminación, aprobado polo Real Decreto 
815/2013, do 18 de outubro, estableceu un procedemento de coordinación para a 
tramitación ambiental daquelas instalacións que precisan unha autorización substantiva da 
Administración xeral do Estado e ao mesmo tempo necesitan dispoñer de autorización 
ambiental integrada para o seu funcionamento. Con todo, este procedemento resulta 
dificilmente aplicable a aqueles proxectos tramitados integramente nas Comunidades 
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autónomas, debido á repartición de competencias establecido entre os distintos órganos 
administrativos. 
 
Co título II da presente lei preténdese solucionar este baleiro, co obxectivo de clarificar e 
simplificar na medida do posible a tramitación de ambas figuras de prevención ambiental 
tan vinculadas entre si. Para todas aquelas cuestións non reguladas expresamente, serán 
de aplicación as disposicións establecidas na normativa en materia de avaliación ambiental 
e de prevención e control integrados da contaminación. 
 
Na mesma liña de simplificación e fomento da implantación da actividade industrial, cómpre 
coordinar o outorgamento da autorización ambiental integrada cos procedementos de 
avaliación de impacto ambiental e outros medios de intervención administrativa de 
competencia autonómica. 
 
O procedemento coordinado que se establece aplicarase ás instalacións que requiran os 
medios de intervención administrativa da Administración autonómica enunciados no artigo 
3.3 do texto refundido da Lei de prevención e control integrados da contaminación, 
aprobado polo Real Decreto Lexislativo 1/2016, do 16 de decembro, e ademais requiran 
unha avaliación de impacto ambiental de conformidade co establecido na Lei 21/2013, do 9 
de decembro, de avaliación ambiental. 
 
En concreto, este procedemento será de aplicación á autorización de industrias ou 
instalacións industriais que estean legal ou regulamentariamente sometidas a autorización 
administrativa previa, de conformidade coa Lei 21/1992, do 16 de xullo, de industria. Terán 
esta consideración as autorizacións establecidas na Lei 24/2013 do 26 de decembro, do 
sector eléctrico, na Lei 34/1998, do 7 de outubro, do sector de hidrocarburos, e no capítulo 
IV da Lei Orgánica 4/2015, do 30 de marzo, sobre protección da seguridade cidadá, no 
referente ás instalacións químicas para a fabricación de explosivos. 
 
Ademais, é preciso abordar a regulación de determinadas cuestións relativas ás funcións 
da Administración hidráulica de Galicia na tramitación e seguimento das autorizacións 
ambientais integradas, como son o prazo de emisión dos informes e a competencias en 
materia de vixilancia, inspección e sanción en materia de vertidos, posto que a normativa 
básica estatal unicamente as ten reguladas para os organismos de cunca do Estado.  
 
Pola súa parte, a disposición adicional segunda da lei prevé, dentro do sistema promovido 
pola Administración xeral da Comunidade autónoma de Galicia para a xestión institucional 
dos residuos domésticos, encomendado á Sociedade Galega de Medio Ambiente, S.A., a 
posta en marcha dunha planta de produción de compost a partir da fracción orgánica dos 
residuos urbanos, coa finalidade de incrementar as porcentaxes de recuperación de 
materiais, consonte o disposto na Lei 10/2008, do 3 de novembro, de residuos de Galicia. 
 
Por último, para acadar o obxectivo de axilización administrativa no que respecta á 
colaboración técnica e/ou financeira da Administración hidráulica de Galicia, e na mesma 

109



 

 

liña das medidas anteriores, procurando a máxima racionalización e coordinación en prol 
do fomento e a planificación da actividade económica, redúcese o prazo de información 
pública previsto no artigo 29.3 da Lei 9/2010, do 4 de novembro, de augas de Galicia, e no 
artigo 9.1 do Decreto 59/2013, do 14 de marzo, polo que se desenvolve a Lei 9/2010, do 4 
de novembro, de Augas de Galicia, en materia de execución e explotación de 
infraestruturas hidráulicas, que pasa de 30 días hábiles a 20 días hábiles. 
 
Coa mesma vocación, derrógase o Decreto 162/2010, do 16 de setembro, polo que se 
regulan as entidades colaboradoras da Administración Hidráulica de Galicia en materia de 
control de vertidos e calidade das augas, xa que supoñía unha duplicidade con respecto á 
normativa estatal, en vulneración da Directiva 2006/123/CE, do Parlamento Europeo e do 
Consello, de 12 de decembro de 2006, relativa aos servizos no mercado interior, ao impor 
ao administrado a repetición dos mesmos trámites, cando a acreditación estatal é válida na 
Comunidade autónoma. 
 

IV 
 
O título III da lei introduce na Comunidade autónoma de Galicia un réxime propio de 
incentivos ao investimento. O obxectivo do mesmo é favorecer a realización en Galicia de 
proxectos de investimento, de contía significativa, que supoñan a creación de novos 
proxectos empresariais, así como a ampliación ou modernización das actividades 
económicas xa desenvolvidas na nosa Comunidade. 
 
Na medida en que a capacidade normativa da Comunidade autónoma é moi limitada para 
articular ditos incentivos mediante exencións, bonificacións ou deducións no marco 
regulador das principais figuras tributarias, o réxime levarase a efecto mediante a 
concesión ás persoas promotoras dos novos investimentos dunha subvención cuxa fase de 
pago se materializará a medida que se afronte o aboamento polo suxeito beneficiario de 
figuras impositivas autonómicas. 
 
Dito réxime complementarase co establecemento, a través dos orzamentos xerais da 
Comunidade autónoma, de mecanismos de mellora do financiamento dos concellos 
galegos que incorporen nas súas figuras tributarias medidas para facilitar a implantación de 
iniciativas empresarias. 
 

V 
 
No que atinxe ás modificacións da normativa sectorial que se inclúen nas disposicións 
finais da lei, cómpre salientar, en primeiro lugar, ás que afectan ao aproveitamento da 
enerxía eólica, co fin de acadar o obxectivo da axilización administrativa e, na mesma liña 
das medidas anteriores, para lograr a máxima racionalización e coordinación en prol do 
fomento e a planificación da actividade económica.  
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A Comunidade Autónoma de Galicia ten regulado o aproveitamento da enerxía eólica na 
Lei 8/2009, de 22 de decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia e se 
crean o canon eólico e o Fondo de Compensación Ambiental. Nesta, entre outros 
aspectos, prevíase o trámite de selección de anteproxectos, enmarcado nun contexto 
normativo previo á aprobación da lexislación actual do sector eléctrico, coa que o proceso 
de liberalización do sector de xeración eléctrica culmina. Isto fai necesaria a actualización 
da lexislación específica do sector eólico no ámbito autonómico. 
 
A devandita liberalización enmárcase dentro dunha planificación territorial definida, 
recollida no vixente Plan sectorial eólico de Galicia. Coa presente modificación normativa 
preténdese o desenvolvemento do sector dunha maneira continuada no tempo e que 
garanta a sostibilidade ambiental, protexéndose o medio natural cun escrupuloso respecto 
á Rede Natura 2000. 
 
Ademais, o procedemento de autorización establecido na Lei 8/2009, do 22 de decembro, 
non contemplaba determinados aspectos normativos que se introduciron con 
posterioridade pola lexislación estatal, polo que resulta preciso a súa adaptación ao novo 
réxime xurídico.  
 
Entre as novidades respecto da regulación actual, e co fin de simplificar os procedementos 
para a obtención da autorización de instalacións de enerxía eléctrica, contémplase agora a 
tramitación conxunta e coordinada do procedemento da autorización administrativa previa, 
da autorización de construción e do proxecto sectorial, establecéndose a necesidade de 
presentar, xunto coa solicitude da autorización, o proxecto sectorial, o que permitirá unha 
redución considerable dos prazos, ao se simultanear fases procedimentais como a 
información pública ou a solicitude do informe único aos diferentes organismos sectoriais, 
que deberán pronunciarse a todos os efectos nun mesmo momento. 
 
Outra das medidas que se incorporan para simplificar a tramitación actual, sempre no eido 
da transparencia e sen mingua da seguridade xurídica, é a previsión de modificacións non 
substanciais de parques eólicos. Así, ante a complexidade derivada dos diferentes 
procedementos que conflúen nesta materia, e a ausencia dunha regulación específica 
sobre o particular na normativa vixente en materia de ordenación do territorio, 
contémplanse expresamente os supostos e os requisitos que deben concorrer para que 
proceda o recoñecemento dunha modificación do proxecto como non substancial, así como 
o procedemento específico e simplificado que debe seguirse nestes casos, sen que isto 
supoña redución das garantías nin vulneración dos principios que deben presidir o 
procedemento, nin moito menos da seguridade xurídica. 
 
Para desenvolver os procedementos de xeito electrónico, créase o Rexistro Eólico de 
Galicia, que servirá de plataforma para a integrar os parques eólicos en funcionamento e 
aqueles que estean pendentes de executar, co fin de dar transparencia e seguridade á 
liberalización ordenada do sector. 
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A modificación normativa que se introduce pretende tamén favorecer a execución de 
proxectos viables por empresas promotoras que realmente os executen, eliminando as 
barreiras administrativas na transmisión de titularidades e dereitos eólicos. Respéctanse, 
en todo caso, os compromisos adquiridos polas empresas promotoras coa Administración 
xeral da Comunidade autónoma de Galicia no concurso eólico do ano 2010. 
 
Na liña marcada polo réxime retributivo actual, con esixentes prazos de execución 
destinados a fomentar a produción a partir de fontes de enerxías renovables, vinculados ao 
cumprimento dos obxectivos vinculantes establecidos na Directiva 2009/28/CE, do 
Parlamento Europeo e do Consello, do 23 de abril de 2009, relativa ao fomento do uso de 
enerxía procedemento de fontes renovables, e co obxectivo de que se desenvolvan na 
Comunidade Autónoma de Galicia estes proxectos, créase a declaración de proxectos de 
especial interese, que terá como efectos principalmente á redución de prazos e o despacho 
prioritario nas tramitacións administrativas. Búscase así facilitar o cumprimento dos prazos 
de execución destes proxectos e contribuír a acadar os obxectivos de produción de enerxía 
eléctrica a partir de fontes renovables marcados pola Unión Europea. 
 
Finalmente, outra das medidas tendentes á axilización de trámites é a declaración da 
incidencia supramunicipal que se contempla ex lege na disposición adicional terceira que 
se engade á Lei 8/2009, do 22 de decembro, en relación coas infraestruturas de 
evacuación das instalacións de xeración eólica desenvolvidas no marco do Plan Sectorial 
Eólico de Galicia. 
 

VI 
 
Outra normativa sectorial que é obxecto de profunda revisión é a relativa á actividade 
mineira, regulada na Lei 3/2008, do 23 de maio, de ordenación da minaría de Galicia. 
 
A minaría é o conxunto de actividades destinadas a valorizar un recurso natural de dominio 
publico. A súa implantación require a ocupación temporal do solo, xerando instalacións e 
infraestruturas, en ocasións, de carácter permanente. Para o desenvolvemento desta 
actividade, ademais das correspondentes autorizacións, concesións ou permisos da 
autoridade mineira, é necesaria a autorización das demais Administracións que poidan 
verse afectadas no seu ámbito competencial. Todo isto ocasiona dilatados períodos de 
tramitación tanto para implantación como para o cesamento das actividades mineiras, o 
que dificulta e, ás veces, mesmo impide o normal desenvolvemento do sector e a súa 
integración ambiental, social e territorial. 
 
O obxecto destas modificacións é a axilización das tramitacións tanto para implantación 
das actividades mineiras, como para o seu cesamento e desafección do solo ocupado. Ao 
mesmo tempo, adáptase a Lei 3/2008, do 23 de maio, de ordenación da minaría de Galicia, 
á lexislación posterior en materia ambiental e mineira e garántese a compatibilización da 
actividade coa protección do dominio público e o desenvolvemento doutras actividades. 
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Establécese un procedemento integrado que incorpora as distintas autorizacións sectoriais 
necesarias para a implantación das actividades extractivas. Para isto, inclúese na solicitude 
dos dereitos mineiros a documentación requirida polas devanditas autorizacións, 
establecéndose as consultas aos concellos e aos organismos competentes en relación cos 
intereses públicos que se poidan ver afectados, e incorpóranse as correspondentes 
autorizacións sectoriais á resolución de outorgamento do dereito mineiro. 
 
Para os efectos de garantir a adecuada participación pública no outorgamento de dereitos 
mineiros, ábrese un único período de información posterior aos informes dos organismos 
competentes. Deste xeito, ademais, evítase a inquedanza inxustificada das persoas 
interesadas producida pola publicación de proxectos que non teñan acreditada a 
compatibilización do proxecto mineiro con outras utilidades públicas e usos do solo a través 
dos informes sectoriais. 
 
Nesta mesma liña de integración das tramitacións necesarias para o desenvolvemento das 
actividades mineiras, unha das principais novidades é a regulación polo miúdo do 
procedemento de expropiación forzosa na tramitación do dereito mineiro que así o requira, 
sempre que o solicite a persoa interesada, reforzándose as garantías das terceiras persoas 
que se poidan ver afectadas. Así, os dereitos mineiros que levan implícita a declaración de 
utilidade pública, en virtude da lexislación básica, poderán incorporar á súa tramitación a 
declaración da necesidade de ocupación dos bens ou dereitos que sexan indispensables 
para o inicio do proxecto, e a información ás terceira persoas interesadas, para o exercicio 
dos seus dereitos, garántese a través do procedemento de información publica 
anteriormente sinalado. 
 
Ao obxecto de compatibilizar ambientalmente as actividades extractivas, posibilítase a 
solicitude do documento de alcance do estudio de impacto ambiental a través do órgano 
mineiro. Prevese igualmente a reiteración da solicitude dos informes sectoriais, para contar 
cun mecanismo que faga posible garantir a súa emisión e a continuidade do 
procedemento, o que evitará dilacións que aumenten os períodos de tramitación dos 
dereitos mineiros e permitirá a adaptación á Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación 
ambiental. 
 
O novo procedemento integra os principios da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de 
transparencia e bo goberno de Galicia, e da Lei 19/2013, do 9 de decembro, de 
transparencia, acceso á información pública e bo goberno, coa determinación por parte da 
persoa solicitante dos datos que gocen de segredo profesional e de propiedade intelectual 
e industrial, así como os que estean suxeitos á protección dos datos de carácter persoal e 
a confidencialidade, de forma que se garanta un acceso mais áxil á información pública sen 
menoscabo das limitacións establecidas legalmente. 
 
Co fin de garantir a rehabilitación dos espazos afectados pola actividade mineira, 
modifícase a constitución de garantías financeiras ou equivalentes, asegurándose a 
existencia de fondos facilmente executables en calquera momento por parte da 
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Administración. Conséguese tamén así a adaptación á Directiva 2006/21/CE, do 
Parlamento Europeo e do Consello, do 15 de marzo de 2006, sobre xestión dos residuos 
de industrias extractivas e pola que se modifica a Directiva 2004/35/CE, e ao Real Decreto 
975/2009, do 12 de xuño, sobre xestión de residuos das industrias extractivas e de 
protección e rehabilitación do espazo afectado por actividade mineiras, polo que se 
incorporou a devandita Directiva ao ordenamento xurídico español. 
 
Finalmente, simplifícase a convocatoria de concursos mineiros, para o efecto de axilizar a 
liberación dos terreos afectados por dereitos mineiros caducados e a desafección dos 
mesmos do dominio mineiro, garantíndose así as mellores condicións no impacto que 
poida xerarse. Con esta finalidade, establécese que coa caducidade do dereito se convoca 
o concurso, cun mes de prazo para a presentación de propostas, podendo declararse 
deserto, o que comporta a liberación definitiva dos terreos afectados desde o punto de 
vista mineiro. 
 

VII 
 
Igualmente salientables son as modificacións do réxime administrativo dos 
aproveitamentos madeireiros. 
 
A vixente Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes, plasmou a través de distintos artigos a 
intención do lexislador de axilizar os trámites burocráticos que a normativa vixente, non só 
a autonómica senón tamén a estatal, impuña aos propietarios ou empresas forestais cando 
querían realizar aproveitamentos forestais madeireiros ou leñosos. Esta situación 
provocaba unha importante lentitude e o encarecemento da tramitación das solicitudes de 
autorización de cortas.  
 
Agora cómpre homoxeneizar estas previsións coas normas posteriores á Lei 7/2012, do 28 
de xuño, para conseguir que, sen menoscabo dos intereses públicos a protexer, se consiga 
unha simplificación administrativa que faga menos complicada a actividade do sector 
forestal, de grande importancia nesta Comunidade autónoma. 
 
Cabe destacar, ademais, a adaptación da lei autonómica de montes aos preceptos básicos 
da lei estatal. Con ela, sen prexuízo do réxime de autorizacións necesario para 
determinados supostos, se consolida tamén a declaración responsable como réxime de 
intervención administrativa principal, sen que iso supoña unha diminución da preservación 
dos valores culturais, naturais e paisaxísticos de Galicia, conseguíndose, en definitiva, a 
optimización de recursos humanos e a simplificación e normalización dos procedementos 
de autorizacións de aproveitamentos forestais.  
 

VIII 
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Para rematar, e sempre co espírito de simplificar a lexislación aplicable á implantación e ao 
desenvolvemento das iniciativas empresariais, a presente lei introduce modificacións 
puntuais no réxime das instalacións de distribución polo miúdo de produtos petrolíferos, 
das cooperativas e do aluguer de vivendas turísticas. Configúrase así un cadro moi 
completo de revisión da normativa autonómica reguladora da actividade económica privada 
que avanza de xeito decidido cara ao obxectivo da boa regulación. 
 
 

TÍTULO PRELIMINAR 
Disposicións xerais 

 
CAPÍTULO I 

Obxecto, ámbito de aplicación e principios 
 
Artigo 1. Obxecto 
 
Constitúe o obxecto da presente lei o fomento da implantación de iniciativas empresariais 
en Galicia mediante a previsión de medidas que faciliten o desenvolvemento, o acceso e a 
xestión do solo empresarial, a mellora da normativa aplicable á devandita implantación e a 
previsión dos oportunos incentivos, así como a coordinación das actuacións neste eido das 
diferentes consellerías da Administración xeral da Comunidade autónoma e dos concellos, 
no marco da competencia exclusiva daquela para o fomento e a planificación da actividade 
económica en Galicia. 
 
Artigo 2. Ámbito de aplicación 
 
As previsións desta lei aplícanse ás iniciativas empresariais dos sectores industrial, de 
servizos relacionados co sector industrial e comercial en groso que precisen para a súa 
implantación o uso do solo mediante establecementos ou instalacións de carácter 
permanente. 
 
Artigo 3. Principios 
 
O fomento da implantación de iniciativas empresarias en Galicia réxese polos seguintes 
principios: 
 
a) Liberdade de empresa e de establecemento e prestación de servizos, de acordo co 
establecido na Constitución Española, nos Tratados da Unión Europea e nas disposicións 
que os desenvolven. 
 
b) Eficacia, eficiencia e coordinación das actuacións das Administracións públicas dirixidas 
a fomentar a implantación de iniciativas empresarias. 
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c) Racionalización da oferta de solo empresarial e facilidade para o acceso ao mesmo das 
iniciativas empresariais que o demanden. 
 
d) Calidade das infraestruturas, equipamentos, dotacións e servizos das áreas 
empresariais e responsabilidade pública e privada, segundo corresponda, no mantemento 
e a conservación destas. 
 
e) Boa regulación, que inclúe a simplificación da normativa autonómica e municipal que 
afecta á implantación de iniciativas empresarias e a eliminación das cargas administrativas 
innecesarias ou accesorias vinculadas a esta. 
 
f) Racionalización do sistema tributario autonómico e municipal e coordinación deste cos 
incentivos á implantación de iniciativas empresariais. 
 

CAPÍTULO II 
Competencias administrativas 

 
Artigo 4. A consellería competente en materia de economía 
 
Na Administración xeral da Comunidade autónoma de Galicia correspóndelle á consellería 
competente en materia de economía o exercicio das competencias para o fomento da 
implantación de iniciativas empresariais, en coordinación coas demais consellerías con 
atribucións relacionadas coa mesma. 
 
Artigo 5. A consellería competente en materia de vivenda e solo 
 
Correspóndelle á consellería competente en materia de vivenda e solo, a través do Instituto 
Galego da Vivenda e Solo, no marco do establecido na Lei 3/1988, do 27 de abril, de 
creación do referido Instituto, ou norma que a substitúa: 
 
a) A proposta de disposicións para o establecemento, desenvolvemento e xestión da 
política en materia de solo empresarial da Comunidade autónoma de Galicia así como a 
súa execución e avaliación. 
 
b) A planificación, desenvolvemento e xestión do solo empresarial no ámbito autonómico. 
 
c) A elaboración, promoción e xestión de plans e programas de promoción, adquisición e 
posta no mercado do solo empresarial que incentiven o asentamento de empresas, a 
dinamización económica e o equilibrio territorial. 
 
Artigo 6. A consellería competente en materia de avaliación e reforma administrativa 
 
Correspóndelle á consellería competente en materia de avaliación e reforma administrativa 
propoñer os criterios e medidas que permitan a simplificación e redución das cargas 
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administrativas, así como a supresión de trámites e documentación innecesaria, nos 
procedementos que se regulen pola normativa da Comunidade autónoma de Galicia 
aplicable á implantación de iniciativas empresariais, en coordinación coa consellería 
competente en materia de economía. 
 
Artigo 7. Os concellos 
 
No exercicio das súas competencias relacionadas coa implantación de iniciativas 
empresariais, os concellos, en coordinación coa Administración xeral da Comunidade 
autónoma: 
 
a) No marco das previsións do plan sectorial de áreas empresariais de Galicia, destinarán 
solo adecuado e suficiente para a implantación de iniciativas empresarias e favorecerán, 
coas infraestruturas, equipamentos, dotacións e servizos que sexan precisos, a 
localización de actividades económicas xeradoras de emprego estable, especialmente 
aquelas que faciliten o desenvolvemento da investigación científica e de novas tecnoloxías, 
mellorando os tecidos produtivos, por medio dunha xestión intelixente. 
 
b) Avaliarán periodicamente os efectos e resultados obtidos pola normativa municipal 
aplicable á implantación de iniciativas empresariais e tramitarán, de ser o caso, propostas 
de simplificación e eliminación das cargas administrativas innecesarias ou accesorias 
vinculadas a aquela. 
 
c) Racionalizarán o sistema tributario municipal para o fomento da implantación de 
iniciativas empresariais, coa previsión dos oportunos incentivos fiscais. 
 

TÍTULO I 
Réxime xurídico do solo empresarial 

 
CAPÍTULO I 

Desenvolvemento de solo empresarial 
 
Artigo 8. Tramitación urxente de proxectos sectoriais incluídos no plan sectorial de áreas 
empresariais de Galicia 
 
Se concorresen razóns de urxencia, que corresponderá apreciar ao Consello da Xunta de 
Galicia, este poderá acordar que na tramitación dos proxectos sectoriais incluídos no plan 
sectorial de áreas empresariais de Galicia e nas súas modificacións se reduzan a metade 
os prazos de información pública e audiencia previstos na lexislación vixente en materia de 
ordenación do territorio. 
 
Artigo 9. Desenvolvemento parcial das areas empresariais incluídas no plan sectorial de 
áreas empresariais de Galicia  
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Cando a demanda real de solo dun área empresarial delimitada no plan sectorial de áreas 
empresariais de Galicia non xustifique a necesidade inmediata de desenvolvemento de 
toda a área, poderanse aprobar proxectos sectoriais que comprendan unicamente unha 
parte daquela que permita atender a demanda existente, sempre que quede garantida a 
viabilidade do desenvolvemento futuro do resto do ámbito. 
 
Artigo 10. Execución dos proxectos sectoriais de áreas empresariais 
 
1. A execución dos proxectos sectoriais para o desenvolvemento dunha área empresarial 
promovida por promotores públicos, cando non contemplen a división do ámbito en 
polígonos e o sistema de actuación previsto sexa o de expropiación, poderase desenvolver 
por fases de urbanización, que se executarán axustándose á demanda de solo empresarial 
existente. 
 
2. A aprobación da delimitación das fases de urbanización corresponderá ao Instituto 
Galego da Vivenda e Solo, a petición da persoa promotora, e deberá contemplar a orde de 
execución das distintas fases en que se divida a actuación e garantir que, unha vez 
rematada a fase correspondente, todas as parcelas desta dispoñan dos servizos 
urbanísticos precisos para o pleno funcionamento do ámbito correspondente. 
 
3. A aprobación da delimitación terá os seguintes efectos: 
 
a) Permitirá a aprobación do proxecto de parcelamento do ámbito correspondente á fase 
de urbanización a desenvolver, cando este non figurase incluído no proxecto de 
expropiación, e a súa inscrición no Rexistro da Propiedade. A afección das fincas 
resultantes da parcelamento como garantía da execución das obras de urbanización 
quedará unicamente limitada á execución das obras correspondentes á fase de 
urbanización na que estea emprazada a finca. 
 
A aprobación do proxecto de parcelamento corresponderá ao Instituto de Galego de 
Vivenda e Solo.  
 
b) Permitirá a aprobación e execución de proxectos de urbanización independentes que 
contemplen a urbanización de cada unha das fases nas que se divida o ámbito.  
 
c) Posibilitará a recepción das obras de urbanización da fase, unha vez executadas, polo 
concello respectivo e a súa afección ao uso público. 
 
Artigo 11. Aprobación dos proxectos de urbanización en desenvolvemento de proxectos 
sectoriais de áreas empresariais e recepción das obras 
 
1. Os proxectos de urbanización que desenvolvan as determinacións dos proxectos 
sectoriais destinados ao desenvolvemento dun área empresarial cuxo promotor sexa o 
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Instituto Galego da Vivenda e Solo ou a sociedade Xestión do Solo de Galicia, S.A., serán 
aprobados por resolución da presidencia do Instituto Galego da Vivenda e Solo. 
 
2. Os proxectos de urbanización que desenvolvan as determinacións dos proxectos 
sectoriais destinados ao desenvolvemento dunha área empresarial cuxo promotor sexa 
distinto dos indicados no punto anterior serán aprobadas polo concello correspondente, 
seguindo o procedemento establecido na lexislación urbanística de aplicación. 
 
3. No caso de que o ámbito do proxecto sectorial afecte a máis dun concello, o proxecto de 
urbanización deberá ser aprobado por cada un dos concellos afectados, co obxecto de 
dispoñer dunha aprobación conxunta do mesmo. 
 
Para estes efectos, os concellos poderán instrumentar os mecanismos de colaboración 
previstos na lexislación vixente, co fin de coordinar os criterios aos que deberá axustarse o 
proxecto de urbanización, unificar a tramitación dos expedientes de aprobación deste e 
determinar o procedemento para recibir as obras de urbanización, así como establecer as 
bases do procedemento a seguir na xestión das infraestruturas e servizos urbanísticos da 
área empresarial, o grao de participación de cada concello nos gastos e ingresos xerados 
por dita xestión e os que se podan xerar en función da concesión de títulos administrativos 
habilitantes de obra e actividade na área. 
 
3. Unha vez rematadas as obras de urbanización conforme ao proxecto aprobado e, de ser 
o caso, ás modificacións autorizadas, as obras serán recibidas polo concello 
correspondente e destinadas ao uso público. 
 
Artigo 12. Creación do Censo de Solo Empresarial de Galicia 
 
1. Créase o Censo de Solo Empresarial de Galicia, como rexistro público de natureza 
administrativa dependente da consellería competente en materia de vivenda e solo e 
xestionado polo Instituto Galego da Vivenda e Solo, que ten como finalidade coñecer o solo 
realmente dispoñible e o grado de ocupación das áreas empresariais existentes na 
Comunidade autónoma, co obxecto de que sexa un instrumento de avaliación, planificación 
e actualización das necesidades de solo empresarial en Galicia. 
 
2. As persoas promotoras de áreas empresariais deberán inscribir obrigatoriamente no 
censo todas as áreas empresariais promovidas por eles que teñan parcelas dispoñibles 
para a súa comercialización, así como as áreas previstas para o seu inmediato 
desenvolvemento. 
 
Para estes efectos, enténdese por persoa promotora calquera persoa física ou xurídica, 
pública ou privada, que, individual ou colectivamente, decide, impulsa, programa e financia, 
con recursos propios ou alleos, o desenvolvemento e as obras de urbanización para si ou 
para o seu posterior alleamento, entrega ou cesión a terceiros baixo calquera título. 
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3. O acceso ao Censo de Solo Empresarial de Galicia é público e realizarase a través dos 
portais de internet do Instituto Galego da Vivenda e Solo e da sociedade Xestión do Solo 
de Galicia, S.A. Toda a información deste rexistro será accesible de forma libre e gratuíta. 
 
4. A estrutura, funcionamento, documentación necesaria e prazos para a inscrición no 
Censo de Solo Empresarial de Galicia determinaranse por orde da consellería competente 
en materia de vivenda e solo. 
 
Artigo 13. Apoio aos concellos para o desenvolvemento de solo empresarial 
 
1. O Instituto Galego da Vivenda e Solo e a sociedade Xestión do Solo de Galicia, S.A., 
poderán formalizar convenios cos concellos que non dispoñan dos medios necesarios para 
o desenvolvemento de áreas empresarias de iniciativa municipal. 
 
2. A retribución dos traballos realizados e dos gastos nos que incorran estas entidades 
poderá ser efectuada mediante pagamento en especie, coa entrega de parcelas de 
resultado dentro do mesmo ámbito que se vai a desenvolver. 
 

CAPÍTULO II 
Acceso ao solo empresarial 

 
Artigo 14. Fomento do acceso ao solo empresarial na Comunidade autónoma de Galicia 
 
1. O Instituto Galego da Vivenda e Solo e a sociedade Xestión do Solo de Galicia, S.A., 
poderán aprobar programas de incentivos para o acceso ao solo da súa titularidade, 
incluíndo bonificacións no prezo de venda, adxudicación en dereito de superficie con 
opción de compra ou dereitos de adquisición preferente a favor das persoas titulares das 
parcelas estremeiras que permitan a consolidación dunha implantación empresarial xa 
existente. 
 
2. No suposto da sociedade Xestión do Solo de Galicia, S.A., os programas aos que se 
refire o punto anterior deberán respectar os límites establecidos pola lexislación mercantil e 
quedar garantida a viabilidade económica da sociedade. 
 
Artigo 15. Declaración de proxectos empresariais singulares 
 
1. Enténdense por proxectos empresariais singulares aqueles que xustifiquen a especial 
importancia que a súa actividade ou localización supoñen para a política económica ou o 
equilibrio territorial da Comunidade autónoma, estean vinculados a un sector de actividade 
de especial relevancia ou interese no ámbito da área empresarial do que se trate ou da súa 
area de influencia ou se acrediten especiais necesidades de solo da empresa pola 
actividade a desenvolver. 
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Os proxectos empresariais singulares poderán comprender ámbitos de solo empresarial 
urbanizado, pendente de urbanizar ou ambos os dous tipos. 
 
2. Os proxectos empresariais singulares declararanse polo Consello da Xunta de Galicia 
cando o valor dos terreos supere o importe previsto na lei de orzamentos da Comunidade 
autónoma de Galicia para os expedientes de contratación que deban ser autorizados polo 
Consello da Xunta. Nos demais supostos declararanse pola presidencia do Instituto Galego 
da Vivenda e Solo. 
 
3. Así mesmo, corresponde ao Consello da Xunta de Galicia autorizar a declaración e 
adxudicación de proxectos empresariais singulares pola sociedade Xestión do Solo de 
Galicia, S.A., cando o valor dos terreos supere o importe previsto na lei de orzamentos da 
Comunidade autónoma de Galicia para os expedientes de contratación que deban ser 
autorizados polo Consello da Xunta. 
 
Tanto neste caso, logo da autorización do Consello da Xunta, como no resto dos supostos 
de importes inferiores os sinalados anteriormente, a declaración e adxudicación 
corresponde ao órgano competente da sociedade. 
 
4. A declaración dun proxecto empresarial singular habilita para a adxudicación directa do 
solo de titularidade do Instituto Galego da Vivenda e Solo e da sociedade Xestión do Solo 
de Galicia, S.A. Esta adxudicación, así como as súas condicións, deberá ser autorizada 
polo Consello da Xunta de Galicia nos supostos en que lle corresponda declarar o proxecto 
empresarial singular. 
  
Artigo 16. Proxectos industriais estratéxicos 
 
Para os efectos do previsto no texto refundido das disposicións legais da Comunidade 
autónoma de Galicia en materia de política industrial, aprobado polo Decreto Lexislativo 
1/2015, do 12 de febreiro, ou norma que o substitúa, poderán ser considerados proxectos 
industriais estratéxicos aquelas propostas de investimento para a implantación ou a 
ampliación dunha ou de varias instalacións industriais que teñan como resultado previsible 
unha expansión significativa do tecido industrial galego ou a consolidación deste, sempre 
que supoñan un volume de investimento mínimo de vinte millóns de euros, supoñan un 
nivel de mantemento e creación de emprego superior a cen postos de traballo directos ou 
impliquen unha especial necesidade de solo pola actividade que se vai desenvolver que 
non poda ser atendida coa oferta existente. 
 
Artigo 17. Flexibilización dos medios de pagamento do solo público 
 
Autorizase ao Instituto Galego da Vivenda e á sociedade Xestión do Solo de Galicia, S.A., 
nos supostos de alleamento de parcelas empresariais coa forma de pagamento aprazado a 
favor de persoas empresarias, para que poida efectuar dito alleamento sen repercusión de 
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xuros durante os primeiros catro anos a contar dende a data de formalización da venda cun 
período de carencia dun ano. 
 
Artigo 18. Programas de actuación conxunta 
 
Para os proxectos empresariais singulares e para os proxectos industriais estratéxicos, e 
ao amparo de acordos específicos de actuación conxunta entre o Instituto Galego de 
Promoción Económica e o Instituto Galego da Vivenda e Solo ou a sociedade Xestión do 
Solo de Galicia, S.A., poderanse articular as medidas oportunas para que, ao amparo do 
plan de viabilidade do proxecto empresarial aprobado polo Instituto Galego de Promoción 
Económica, e sempre que quede garantido o retorno do prezo do solo, se poda ampliar o 
período de carencia sinalado no artigo anterior ata un máximo de tres anos e aprazar o 
pagamento sen xuros ata cinco anos.  
 

CAPÍTULO III 
Xestión das áreas empresariais 

 
Artigo 19. Mantemento e conservación das áreas empresariais 
 
1. O mantemento e conservación das infraestruturas, equipamentos e dotacións das áreas 
empresariais que deban ser entregadas á Administración para a súa incorporación ao 
dominio público corresponde a aquela desde a recepción expresa ou tácita das obras de 
urbanización. Con anterioridade a dita recepción, a responsabilidade do mantemento e 
conservación recae na entidade promotora da actuación urbanizadora. 
 
2. O mantemento e conservación das infraestruturas, equipamentos e dotacións de 
titularidade privada común corresponde aos propietarios das parcelas da área empresarial, 
constituídos na correspondente comunidade de propietarios. 
 
3. Malia o previsto no punto 1, e de acordo co establecido pola normativa urbanística, os 
concellos, a través do planeamento ou mediante acordo do pleno da Corporación logo de 
solicitude dos propietarios de, polo menos, o cincuenta por cento da superficie da área de 
solo, poden trasladar por tempo determinado aos propietarios, constituídos para o efecto 
en entidade urbanística de conservación, o deber de mantemento e conservación das 
infraestruturas, equipamentos e dotacións das áreas empresariais que se entregasen á 
Administración para a súa incorporación ao dominio público.  
 
Artigo 20. Prestación de servizos nas áreas empresariais 
 
1. A prestación nas áreas empresariais de servizos comúns que non formen parte dos 
servizos mínimos de competencia municipal ou supoñan unha mellora do nivel de 
prestación destes pode ser asumida polos propietarios de maneira colectiva mediante a 
súa constitución nunha entidade asociativa de xestión da área de solo. 
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2. Todos os propietarios de parcelas nunha área empresarial que desexen beneficiarse dos 
servizos comúns prestados pola entidade de xestión teñen o dereito a formar parte desta 
como membros con plenitude de facultades e a obriga de contribuír ao sostemento 
económico da entidade e dos servizos que preste. O incumprimento desta obriga suporá a 
suspensión dos dereitos inherentes a condición de membro da entidade de xestión e da 
prestación dos servizos dos que o suxeito incumpridor ou a parcela de que é propietario se 
beneficie de maneira individualizada, sen prexuízo das accións civís que correspondan á 
entidade de xestión para reclamar as cantidades adebedadas. 
 
Artigo 21. Convenios para a mellora das infraestruturas, equipamentos, dotacións e 
servizos das áreas empresariais 
 
1. As Administracións públicas competentes poderán subscribir convenios coas entidades 
de xestión das áreas empresariais, nos termos establecidos pola lexislación de réxime 
xurídico do sector público, coa finalidade de mellorar as infraestruturas, equipamentos, 
dotacións e servizos dos que dispoñan aquelas. 
 
2. Estes convenios poderán, así mesmo, determinar as modalidades e condicións 
financeiras de participación das Administracións que os subscriban e da correspondente 
entidade de xestión na prestación de todo tipo de servizos nas áreas empresariais. 
 

CAPÍTULO IV 
Réxime sancionador 

 
Artigo 22. Infraccións 
 
Terá a consideración de infracción administrativa leve a falta de inscrición no Censo de 
Solo Empresarial de Galicia das áreas empresariais que teñan parcelas dispoñibles para a 
súa comercialización, así como das áreas empresariais para o seu inmediato 
desenvolvemento. 
 
Artigo 23. Responsabilidade 
 
1. Serán sancionadas polos feitos constitutivos da infracción prevista no artigo anterior as 
persoas promotoras de áreas empresariais, segundo o establecido no punto 2 do artigo 12, 
que resulten responsables desta. 
 
2. Cando a responsabilidade dos feitos constitutivos da infracción corresponda a unha 
persoa xurídica, poderán considerarse responsables, ademais, as persoas físicas 
integrantes dos seus órganos de dirección que autorizasen ou consentisen a comisión da 
infracción. As devanditas persoas físicas serán consideradas responsables, en todo caso, 
se a persoa xurídica se extinguise antes de ditarse a resolución sancionadora. 
 
Artigo 24. Sancións 
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A infracción prevista no artigo 22 será sancionada con multa de 1.000 a 10.000 euros. 
 
Artigo 25. Ordes de execución 
 
1. Se a resolución recaída no procedemento sancionador ao que se refire este capítulo 
constatase a existencia da infracción tipificada no artigo 22, incluirá, ademais da 
correspondente sanción, unha orde de execución para que a persoa sancionada emende, 
dentro do prazo que se fixe para o efecto, o incumprimento que motivou aquela. 
 
2. Para compeler ao cumprimento da orde de execución por parte da persoa obrigada, a 
Administración, a partir do momento da notificación daquela e unha vez constatado o seu 
incumprimento, poderá impoñer multas coercitivas de entre 300 e 6.000 euros, con 
periodicidade mínima mensual. 
 
Artigo 26. Competencia sancionadora 
 
Os órganos competentes para a imposición das sancións pola infracción prevista no artigo 
22 serán as persoas titulares das xefaturas territoriais ou o órgano equivalente nas súas 
funcións da consellería competente en materia de vivenda e solo. 
 

TÍTULO II 
Mellora normativa para o fomento da implantación de iniciativas empresariais 

 
CAPÍTULO I 

Tramitación ambiental conxunta de proxectos de actividades sometidas a 
autorización ambiental integrada e a avaliación de impacto ambiental 

 
Artigo 27. Proxectos sometidos a tramitación ambiental conxunta 
 
1. Poderán solicitar a tramitación ambiental conxunta as persoas promotoras de proxectos 
de actividades que se atopan sometidos simultaneamente aos procedementos de 
autorización ambiental integrada ou, de ser o caso, modificación substancial da devandita 
autorización, e a avaliación de impacto ambiental ordinaria. 
 
Se o proxecto de actividade estivese sometido aos procedementos de autorización 
ambiental integrada e avaliación de impacto ambiental simplificada, a persoa promotora 
poderá solicitar a tramitación da avaliación de impacto ambiental ordinaria ao obxecto de 
acollerse ao procedemento de tramitación conxunta, ou ben tramitar ambos 
procedementos de xeito sucesivo. 
 
2. Con carácter previo ao comezo do procedemento de tramitación conxunta, a persoa 
promotora poderá, con carácter potestativo, solicitar ao órgano ambiental que elabore un 
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documento de alcance do estudo de impacto ambiental, seguindo o procedemento 
establecido na normativa en materia de avaliación de impacto ambiental de proxectos. 
 
Artigo 28. Presentación de solicitudes e inicio da tramitación 
 
1. A persoa solicitante presentará ante o órgano competente para outorgar a autorización 
ambiental integrada a solicitude de autorización ambiental integrada, á que acompañará o 
estudo de impacto ambiental, co contido legalmente establecido para ambos 
procedementos e o xustificante do abono das taxas correspondentes. Para iso utilizará os 
modelos oficiais establecidos. 
 
2. Cando o funcionamento da instalación implique a realización de vertidos ás augas 
continentais, a solicitude á que se refire o punto anterior incluirá a documentación esixida 
pola lexislación de augas para a autorización de vertidos ás augas continentais. 
 
O órgano competente para outorgar a autorización ambiental integrada, unha vez reciba a 
documentación mencionada no parágrafo anterior, remitiraa ao organismo de cunca no 
prazo de cinco días, para que no prazo de dez días desde a entrada da documentación no 
seu rexistro, informe sobre se esta debe completarse, continuándose as actuacións en 
caso contrario. 
 
3. O órgano competente para outorgar a autorización ambiental integrada, unha vez 
examinado o resto da documentación presentada pola persoa titular e recibido o informe 
previsto no punto anterior, no prazo de cinco días requirirá á persoa promotora da 
instalación para que, de ser o caso, emende as deficiencias ou acompañe a 
documentación preceptiva no prazo de dez días, con indicación de que se así non o fixese 
se lle terá por desistido da súa solicitude, de conformidade co previsto na lexislación do 
procedemento administrativo común das Administracións públicas. Este requirimento 
suporá a suspensión do prazo de tramitación. 
 
4. Para os efectos deste título, entenderase por “órgano substantivo” e “órgano ambiental” 
os definidos como tales no artigo 5 da Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación 
ambiental, ou norma que a substitúa. 
 
Artigo 29. Trámite de información pública e consulta ás Administracións públicas 
 
1. O órgano competente para outorgar a autorización ambiental integrada realizará o 
trámite de información pública. Este trámite será único para os procedementos de 
avaliación de impacto ambiental e para o outorgamento da autorización ambiental 
integrada ou modificación substancial desta, e terá unha duración non inferior a trinta días. 
 
2. Simultaneamente ao trámite de información pública, o órgano competente para outorgar 
a autorización ambiental integrada consultará en relación co procedemento de avaliación 
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ambiental ás Administracións públicas afectadas e ás persoas interesadas, por prazo non 
inferior a trinta días. 
 
Solicitarase con carácter preceptivo o informe do concello en cuxo termo municipal se sitúe 
a instalación e, ademais, cando procedan, os seguintes informes: 
 
a) O informe do órgano con competencias en materia de conservación da natureza. 
 
b) O informe sobre o patrimonio cultural. 
 
c) O informe do órgano con competencias en materia de planificación hidrolóxica e de 
dominio público hidráulico. 
 
d) O informe sobre a planificación da demarcación mariña e de dominio público marítimo-
terrestre. 
 
e) O informe do órgano competente en materia de paisaxe. 
 
f) Un informe preliminar do órgano con competencias en materia de saúde pública. 
 
g) O informe dos órganos con competencias en materia de prevención e xestión de riscos 
derivados de accidentes graves ou catástrofes. 
 
3. As consultas previstas no punto anterior conterán, como mínimo, a seguinte información: 
 
a) O proxecto básico e o estudo de impacto ambiental, ou o portal de internet nos que 
poden ser consultados. 
 
b) O órgano ao que se deben remitir os informes e alegacións. 
 
Artigo 30. Resolución 
 
1. No prazo máximo de trinta días desde a finalización dos trámites de información pública 
e de consulta ás administracións públicas afectadas e ás persoas interesadas previstas no 
artigo anterior, o órgano encargado de outorgar a autorización ambiental integrada remitirá 
á persoa promotora os informes e alegacións recibidas para a súa consideración na 
redacción, de ser o caso, da nova versión do proxecto e do estudo de impacto ambiental. 
Este requirimento supoñerá a suspensión do prazo de tramitación da autorización 
ambiental integrada. 
 
En caso de non recibirse a documentación requirida á persoa promotora no prazo de tres 
meses, declararase a caducidade do procedemento nos termos establecidos pola 
lexislación do procedemento administrativo común e procederase ao arquivo das 
actuacións. 
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2. Finalizado o trámite de información pública, e, de ser o caso, unha vez recibida a nova 
versión do documento, o órgano encargado de tramitar a autorización ambiental integrada 
remitirá, para os efectos do devandito procedemento administrativo, o expediente 
completo, incluídas as alegacións e observacións recibidas, aos seguintes órganos e 
organismos: 
 
a) Ao departamento encargado da avaliación ambiental de proxectos, unha copia completa 
do expediente, co fin de que no prazo máximo de dous meses elabore a declaración de 
impacto ambiental. 
 
Se no expediente de impacto ambiental non constase algún dos informes preceptivos e o 
órgano encargado do seu tramitación non dispuxese de elementos de xuízo suficientes 
para realizar a avaliación de impacto ambiental, requirirá directamente ao órgano 
competente que corresponda a emisión do informe que precise nun prazo máximo de dez 
días. O requirimento efectuado comunicarase ao órgano encargado do outorgamento da 
autorización ambiental integrada e á persoa promotora e suspende o prazo para a 
formulación da declaración de impacto ambiental. 
 
b) Ao organismo de cunca, para que elabore o informe mencionado no artigo 19 do texto 
refundido da Lei de prevención e control integrados da contaminación, aprobado polo Real 
Decreto Lexislativo 1/2016, do 16 de decembro, ou norma que o substitúa, nos supostos 
nos que a actividade precise, de acordo coa lexislación de augas, autorización de vertido 
ao dominio público hidráulico. Este organismo deberá emitir un informe que determine as 
características do vertido e as medidas correctoras a adoptar a fin de preservar o bo 
estado ecolóxico das augas. 
 
Este informe terá carácter preceptivo e vinculante. No caso de que a súa emisión 
corresponda ao órgano autonómico competente en materia de augas, deberá emitirse no 
prazo máximo de dous meses desde a recepción do expediente contendo a documentación 
preceptiva sobre vertidos. 
 
c) Ao concello en cuxo termo municipal se sitúe a instalación, para que elabore, no prazo 
de trinta días desde a recepción do expediente, o informe mencionado no artigo 18 do texto 
refundido da Lei de prevención e control integrados da contaminación, aprobado polo Real 
Decreto Lexislativo 1/2016, do 16 de decembro, ou norma que o substitúa, sobre a 
adecuación da instalación a todos os aspectos que sexan da súa competencia. 
 
d) De ser o caso, ao resto de órganos ou organismos que deban informar sobre as 
materias da súa competencia, unha copia do expediente completo xunto coas alegacións e 
observacións recibidas. 
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3. Recibidos os informes previstos no punto anterior, o órgano encargado de tramitar a 
autorización ambiental integrada, logo de realizar unha avaliación ambiental do proxecto no 
seu conxunto, dará audiencia á persoa solicitante da autorización. 
Se se tivesen formulado alegacións, darase traslado destas xunto coa proposta de 
resolución aos órganos informantes, para que no prazo máximo de quince días manifesten 
o que estimen conveniente. 
 
4. Finalizado o trámite de audiencia, o órgano ambiental redactará unha proposta de 
resolución. Dita proposta incorporará a declaración de impacto ambiental. 
 
A declaración de impacto ambiental terá a natureza de informe preceptivo e determinará se 
procede ou non, para os efectos ambientais, a realización do proxecto e, de ser o caso, as 
medidas correctoras e as medidas compensatorias. 
 
Se a declaración de impacto ambiental fose desfavorable á execución do proxecto ou o 
informe vinculante do organismo de cunca considerase que é inadmisible o vertido e, 
consecuentemente, se impedise o outorgamento da autorización ambiental integrada, o 
órgano competente para outorgala ditará resolución motivada denegatoria. 
 
5. O órgano competente para tramitar a autorización ambiental integrada ditará a 
resolución que poña fin ao procedemento no prazo máximo de nove meses. Esta 
resolución determinará se procede ou non, para os efectos ambientais, a realización do 
proxecto e, de ser o caso, as condicións en que pode desenvolverse, as medidas 
correctoras e as medidas compensatorias. Ademais, deberá recoller, como mínimo, o 
contido establecido no artigo 10 do Regulamento de emisións industriais e de 
desenvolvemento da Lei 16/2002, do 1 de xullo, de prevención e control integrados da 
contaminación, aprobado polo Real Decreto 815/2013, do 18 de outubro, ou norma que o 
substitúa. 
 

CAPÍTULO II 
Coordinación do outorgamento da autorización ambiental integrada cos 

procedementos de avaliación de impacto ambiental e outros medios de intervención 
administrativa de competencia autonómica 

 
Artigo 31. Ámbito de aplicación do procedemento de coordinación 
 
1. O procedemento de coordinación regulado neste capítulo aplicarase ás instalacións que 
requiran os medios de intervención administrativa da Administración xeral da Comunidade 
autónoma de Galicia enunciados no punto 3 do artigo 3 do texto refundido da Lei de 
prevención e control integrados da contaminación, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 
1/2016, do 16 de decembro, ou norma que o substitúa, e ademais requiran dunha 
avaliación de impacto ambiental de conformidade co establecido na Lei 21/2013, do 9 de 
decembro, de avaliación ambiental, ou norma que a substitúa. 
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2. En concreto, este procedemento aplicarase á autorización de industrias ou instalacións 
industriais que estean legal ou regulamentariamente sometidas a autorización 
administrativa previa, de conformidade coa Lei 21/1992, do 16 de xullo, de industria, ou 
norma que a substitúa. En particular, terán esta consideración as autorizacións 
establecidas na Lei 24/2013 do 26 de decembro, do sector eléctrico, na Lei 34/1998, do 7 
de outubro, do sector de hidrocarburos e no capítulo IV da Lei Orgánica 4/2015, do 30 de 
marzo, sobre protección da seguridade cidadá, no referente ás instalacións químicas para 
a fabricación de explosivos, ou normas que as substitúan. 
 
3. Os documentos que sexan comúns para varios dos procedementos regulados neste 
capítulo presentaranse só unha vez, sempre que inclúan todos os requisitos previstos nas 
distintas normas aplicables. 
 
Artigo 32. Presentación de solicitudes e inicio da tramitación 
 
1. A persoa promotora do proxecto presentará ante o órgano substantivo: 
 
a) A solicitude da autorización substantiva, a declaración responsable ou a comunicación 
previa, segundo proceda, acompañadas en cada caso da documentación esixida conforme 
á normativa sectorial. 
 
b) Cando o proxecto estea encadrado nalgún dos supostos recollidos no punto 2 do artigo 
7 da Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental, ou norma que o substitúa, a 
solicitude de inicio da avaliación de impacto ambiental simplificada, acompañada do 
documento ambiental do proxecto mencionado no artigo 45 da devandita lei, ou norma que 
a substitúa. 
 
c) Cando o proxecto estea encadrado no punto 1 do artigo 7 da Lei 21/2013, do 9 de 
decembro, de avaliación ambiental, ou norma que a substitúa, a persoa promotora do 
proxecto poderá presentar con carácter potestativo unha solicitude de determinación do 
alcance do estudo de impacto ambiental, acompañado do documento inicial do proxecto, 
xunto coa documentación mencionada no punto 2 do artigo 34 da devandita lei, ou norma 
que a substitúa. 
 
O órgano substantivo remitirá, segundo corresponda, a documentación mencionada nas 
alíneas b) ou c) ao órgano ambiental para que proceda á tramitación establecida na 
sección 2ª do capítulo I do título II da Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación 
ambiental, ou norma que a substitúa, ou ben proceda a determinar o alcance do estudo de 
impacto ambiental, de acordo co artigo 34 da devandita lei, ou norma que a substitúa. 
 
2. A persoa titular da instalación presentará ante o órgano competente da Administración 
xeral da Comunidade autónoma a solicitude de autorización ambiental integrada, incluído o 
estudo de impacto ambiental, de ser o caso. 
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Artigo 33. Trámite conxunto de información pública e consulta ás Administracións públicas 
 
1. O órgano competente para outorgar a autorización ambiental integrada remitirá copia do 
expediente de solicitude da autorización ambiental integrada ao órgano substantivo para 
que, no prazo de dez días, realice o trámite de información pública e de consulta ás 
Administracións públicas e ás persoas interesadas. Este trámite será único para os 
procedementos de avaliación de impacto ambiental e para o outorgamento de autorización 
ambiental integrada, así como para o procedemento de autorización substantiva, terá unha 
duración non inferior a trinta días. 
 
En tanto non se reciba o devandito expediente, o órgano substantivo suspenderá o 
cómputo do prazo para o outorgamento da autorización substantiva. 
 
2. Finalizado o trámite de información pública e de consulta, o órgano substantivo, no prazo 
de cinco días, remitirá o expediente, xunto coas alegacións e observacións recibidas, ao 
órgano competente para outorgar a autorización ambiental integrada. 
 
3. Logo da realización das actuacións reguladas nos puntos anteriores, o órgano 
competente para outorgar a autorización ambiental integrada, o órgano substantivo e o 
órgano ambiental continuarán os trámites establecidos na lexislación que resulte, 
respectivamente, de aplicación en materia de autorización ambiental integrada, de 
autorización substantiva ou de avaliación de impacto ambiental. 
 
O órgano competente para outorgar a autorización ambiental integrada suspenderá o 
cómputo do prazo para o outorgamento da devandita autorización en tanto non reciba a 
declaración de impacto ambiental. 
 
Artigo 34. Formulación da declaración de impacto ambiental 
 
O órgano ambiental formulará a declaración de impacto ambiental e remitiralla, no prazo 
máximo de dez días, ao órgano substantivo e ao competente para outorgar a autorización 
ambiental integrada, para que continúen, respectivamente, coa tramitación do 
procedemento de autorización substantiva e de autorización ambiental integrada. 
 

CAPÍTULO III 
Regulación das competencias da Administración hidráulica de Galicia na tramitación 

e seguimento da autorización ambiental integrada 
 
Artigo 35. Informe do órgano autonómico competente en materia de augas 
 
1. Nos supostos nos que a actividade sometida a autorización ambiental integrada precise, 
de acordo coa lexislación de augas, autorización de vertido ao dominio público hidráulico 
de cuncas xestionadas pola Comunidade autónoma de Galicia, o órgano autonómico 
competente en materia de augas deberá emitir un informe que determine as características 
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do vertido e as medidas correctoras a adoptar a fin de preservar o bo estado ecolóxico das 
augas. 
 
2. O informe regulado no punto anterior terá carácter preceptivo e vinculante. Este informe 
deberá emitirse no prazo máximo de dous meses desde a data de entrada no rexistro do 
órgano autonómico competente en materia de augas da documentación preceptiva sobre 
vertidos ou, de ser o caso, desde a subsanación que fose necesaria. 
 
3. Transcorrido o prazo previsto no punto anterior sen que o órgano autonómico 
competente en materia de augas emitise o informe, poderase outorgar a autorización 
ambiental integrada, contemplando na mesma as características do vertido e as medidas 
correctoras requiridas, que se establecerán de conformidade coa lexislación sectorial 
aplicable. 
 
Malia o anterior, o informe recibido fóra do prazo sinalado e antes do outorgamento da 
autorización ambiental integrada deberá ser tido en consideración polo órgano competente 
da Administración xeral da Comunidade autónoma. 
 
4. Se o informe vinculante regulado neste artigo considerase que é inadmisible o vertido e, 
consecuentemente, impedise o outorgamento da autorización ambiental integrada, o 
órgano competente para outorgala ditará resolución motivada denegatoria. 
 
Artigo 36. Competencias relativas á vixilancia e inspección e potestade sancionadora en 
materia de vertidos a cuncas xestionadas pola Comunidade autónoma de Galicia 
 
No ámbito das cuncas xestionadas pola Comunidade autónoma de Galicia, as 
competencias relativas a vixilancia e inspección, así como a potestade sancionadora en 
materia de vertidos das instalacións que conten con autorización ambiental integrada, 
corresponden ao órgano autonómico competente en materia de augas, que remitirá 
periodicamente ao órgano competente para o outorgamento da autorización ambiental 
integrada a información derivada das inspeccións e sancións que sexan impostas a estas 
instalacións. 
 

CAPÍTULO IV 
Simplificación dos procedementos de autorización de instalacións de enerxía 

eléctrica tramitados pola Administración xeral da Comunidade autónoma de Galicia 
 
Artigo 37. Procedemento de tramitación conxunta das autorizacións de instalacións de 
enerxía eléctrica de competencia da Comunidade autónoma de Galicia 
 
1. As persoas promotoras de proxectos de instalacións eléctricas reguladas no artigo 53 da 
Lei 24/2013, do sector eléctrico, ou norma que o substitúa, poderán solicitar a tramitación 
conxunta das autorizacións de instalacións de enerxía eléctrica, así como, de ser preciso, o 
proxecto sectorial, e a solicitude de declaración de utilidade pública. Exceptúanse os 
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proxectos de xeración eléctrica a partir de enerxía eólica, que se rexerán pola súa 
lexislación específica. 
 
2. A unidade tramitadora que instrúa o procedemento para as autorizacións reguladas nas 
alíneas a) e b) do punto 1 do artigo 53 da Lei 24/2013, do sector eléctrico, ou normas que 
as substitúan, será o órgano territorial da consellería competente en materia de enerxía 
correspondente á provincia onde radique a instalación. 
 
Os órganos competentes para resolver serán os indicados no Decreto 9/2017, do 12 de 
xaneiro, polo que se establecen os órganos competentes para a resolución dos 
procedementos de autorización de instalacións eléctricas que sexan competencia da 
Comunidade Autónoma de Galicia, ou norma que o substitúa. 
 
3. En caso de que se opte pola tramitación conxunta regulada neste artigo, a persoa 
solicitante deberá presentar: 
 
a) A documentación necesaria para a obtención da autorización administrativa previa e/ou 
de construción. 
 
b) O documento ambiental necesario para a avaliación ambiental do proxecto, segundo o 
establecido na Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental, ou norma que a 
substitúa. 
 
c) De ser o caso, a documentación necesaria para a aprobación do proxecto sectorial, 
indicada no Decreto 80/2000, de 23 de marzo, polo que se regulan os plans e proxectos 
sectoriais de incidencia supramunicipal, ou norma que o substitúa. 
 
d) A relación de bens e dereitos afectados, en caso de solicitarse a declaración de utilidade 
pública da instalación. 
 
4. A unidade tramitadora enviará copia do proxecto sectorial ao órgano competente en 
materia de ordenación do territorio e urbanismo para o efecto de que este indique, no prazo 
máximo de vinte días, os informes que deberán solicitarse en función das afeccións 
derivadas da normativa sectorial aplicable. 
 
5. Do mesmo xeito, enviarase copia do documento ambiental que proceda ao órgano 
ambiental para que este indique, no prazo máximo de vinte días, a relación de organismos 
que deben ser consultados para os efectos da avaliación ambiental do proxecto. 
 
6. A unidade tramitadora someterá a información pública durante un prazo de trinta días, 
de forma simultánea, o proxecto de execución, o estudo de impacto ambiental en caso de 
avaliación ambiental ordinaria e o proxecto sectorial, mediante a súa publicación no Diario 
Oficial de Galicia e, de ser o caso, no portal de internet da Xunta de Galicia. 
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En caso de que se solicite a declaración de utilidade pública, realizarase de forma 
simultánea o trámite de información pública mediante a publicación nun dos diarios de 
maior circulación de cada unha das provincias afectadas. 
 
7. A unidade tramitadora enviará unha separata do proxecto de execución aos organismos 
indicados no artigo 131 do Real Decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se 
regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e 
procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica, ou norma que o 
substitúa. 
 
8. Así mesmo, e de xeito simultáneo, realizarase o trámite de consultas indicado no artigo 
37 da Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental, ou norma que o substitúa, 
aos organismos indicados polo órgano ambiental, en caso de avaliación ambiental 
ordinaria. 
 
En caso de avaliación ambiental simplificada, realizaranse os trámites indicados na sección 
2ª do capítulo II da devandita lei, ou norma que a substitúa. 
 
9. Igualmente, e de xeito simultáneo, recabaranse os informes necesarios que se indiquen 
polo órgano competente en materia de ordenación do territorio e urbanismo, e darase 
audiencia aos concellos afectados, consonte o establecido no punto 3 do artigo 13 do 
Decreto 80/2000, de 23 de marzo, polo que se regulan os plans e proxectos sectoriais de 
incidencia supramunicipal, ou norma que o substitúa. 
 
10. Nos casos de organismos que deban informar para os efectos indicados nos puntos 7, 
8 e 9, solicitarase un único informe. O prazo para a remisión destes informes será dun mes 
desde a recepción de solicitude. Se non se recibise o informe en prazo, entenderase a 
conformidade coa documentación presentada e continuarase a tramitación do 
procedemento, salvo que se trate de informes preceptivos e se decida a suspensión daquel 
durante o prazo máximo previsto pola lexislación do procedemento administrativo común 
das Administracións públicas. 
 
11. A unidade tramitadora enviará á persoa promotora os informes e alegacións recibidas 
para a súa conformidade e/ou consideración na redacción do proxecto de execución, do 
estudo de impacto ambiental e do proxecto sectorial, con fin de que realice as 
modificacións e adaptacións de cada un destes documentos. 
 
12. Realizados os cambios e adaptacións mencionados no punto anterior, a persoa 
promotora presentará á unidade tramitadora o proxecto de execución modificado da 
instalación, o estudo de impacto ambiental definitivo e o proxecto sectorial, para a 
obtención da declaración de impacto ambiental, a autorización administrativa previa e de 
construción e a aprobación do proxecto sectorial. 
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13. En todo o non previsto neste artigo estarase ao disposto no Real Decreto 1955/2000, 
do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, 
comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de 
enerxía eléctrica, e no que corresponda, ao regulado na Lei 21/2013, do 9 de decembro, de 
avaliación ambiental, e no Decreto 80/2000 de 23 de marzo, polo que se regulan os plans e 
proxectos sectoriais de incidencia supramunicipal, ou normas que os substitúan. 
 
Artigo 38. Exención do trámite de información pública 
 
1. Non será necesario o trámite de información pública, sempre que non se solicite a 
declaración de utilidade pública nin sexa preceptiva a avaliación ambiental ordinaria, 
segundo a Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental, ou norma que a 
substitúa, nos seguintes casos: 
 
a) Solicitudes de autorización administrativa previa de novas instalacións de distribución ou 
conexión de xeradores á rede de distribución de enerxía eléctrica cunha tensión igual ou 
inferior a 30 kW. 
 
b) Solicitudes de autorización administrativa previa de modificacións de instalacións de 
distribución ou conexión de xeradores á rede de distribución e/ou transporte de enerxía 
eléctrica, calquera que sexa a súa tensión. 
 
c) Modificacións de instalacións de produción de enerxía eléctrica que non supoñan un 
incremento ou redución dun 10% da potencia nominal autorizada, agás proxectos de 
xeración de enerxía eléctrica a partir de enerxía eólica. 
 
d) Instalacións de autoconsumo de potencia superior a 100 kW. 
 
2. Nos casos en que proceda, será necesario achegar, xunto á solicitude de autorización 
administrativa, unha declaración responsable da persoa solicitante na que esta faga 
constar que dispón de acordos previos con todas as persoas titulares dos bens e dereitos 
afectados. 
 
Artigo 39. Autorizacións provisionais 
 
1. De xeito excepcional, e co obxecto de garantir a subministración eléctrica, poderán 
autorizarse instalacións eléctricas de xeito provisional e para un período de tempo 
determinado, para a realización de obras de interese xeral ou para reforzar a 
subministración eléctrica en determinadas zonas, así como naqueles supostos singulares 
que se determinen pola consellería competente en materia de enerxía. 
 
2. A solicitude de autorización administrativa dunha instalación eléctrica provisional deberá 
acompañarse dun informe xustificativo do interese, necesidade e urxencia da mesma e non 
requirirá de información pública. 
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3. A resolución de autorización administrativa dunha instalación eléctrica provisional deberá 
sinalar o prazo máximo polo que se autoriza que, con carácter xeral, non excederá dun 
ano. 
 

TÍTULO III 
Réxime de incentivos para o fomento da implantación de iniciativas empresariais 

  
Artigo 40. Réxime de incentivos ao investimento 
 
1. A Comunidade Autónoma de Galicia aprobará un réxime de incentivos ao investimento, 
de natureza subvencional, coa finalidade de fomentar o desenvolvemento de proxectos de 
investimento, de contía significativa, con creación de emprego e que supoñan a creación 
de novos proxectos empresariais, así como a ampliación ou modernización dos xa 
existentes. 
 
A través dunha norma regulamentaria estableceranse os requisitos das persoas 
beneficiarias, os criterios para a determinación da contía da subvención, o mecanismo de 
pago aprazado e os órganos competentes para a ordenación e resolución da mesma. 
 
2. O réxime de incentivos ao investimento previsto neste artigo configúrase mediante a 
concesión dunha subvención cuxa fase de pago se materializará a medida que se afronte o 
aboamento pola persoa beneficiaria de figuras impositivas autonómicas. 
 
Artigo 41. Medidas de promoción fiscal para facilitar a implantación de iniciativas 
empresariais 
 
A Xunta de Galicia, a través dos seus orzamentos, establecerá mecanismos de mellora do 
financiamento dos concellos galegos que incorporen nas súas figuras tributarias medidas 
para facilitar a implantación de iniciativas empresarias. 
 
Disposición Adicional Primeira. Normas complementarias do Decreto 45/2015, do 26 de 
marzo, polo que se regula o procedemento integrado para a implantación de instalacións 
de distribución polo miúdo de produtos petrolíferos, a súa posta en funcionamento, e se 
determinan os órganos competentes para o exercicio da potestade sancionadora en 
materia de hidrocarburos 
 
1. O procedemento integrado para a implantación de instalacións de distribución polo 
miúdo de produtos petrolíferos, regulado no Decreto 45/2015, do 26 de marzo, será 
obrigatorio se a vía afectada polo acceso á instalación é de titularidade da Administración 
xeral da Comunidade autónoma de Galicia ou dalgunha das entidades locais galegas. 
 
2. O prazo máximo para a emisión dos informes, autorizacións ou licenzas necesarios para 
a tramitación do procedemento integrado regulado no Decreto 45/2015, do 26 de marzo, 

135



 

 

será de dous meses e o sentido do silencio positivo, se o órgano competente para a súa 
emisión pertence á Administración xeral da Comunidade autónoma de Galicia ou é algunha 
das entidades locais galegas. 
 
Este prazo e o sentido do silencio non serán aplicables para o outorgamento da licenza 
municipal de obra. 
 
3. No procedemento integrado regulado no Decreto 45/2015, do 26 de marzo, será 
preceptiva a emisión dun informe en materia de seguridade industrial que faga referencia á 
adecuación das instalacións proxectadas á normativa de seguridade industrial vixente, que 
será emitido no prazo recollido no punto anterior e, en todo caso, antes do outorgamento 
da licenza municipal de obra. 
 
Disposición Adicional Segunda. Programa específico de promoción da reciclaxe mediante a 
posta en marcha e xestión dunha planta de compostaxe promovida pola Administración 
xeral da Comunidade autónoma de Galicia a través da Sociedade Galega do Medio 
Ambiente, S.A. 
 
1. Dentro do sistema promovido pola Administración xeral da Comunidade autónoma de 
Galicia para a xestión institucional dos residuos domésticos, xestionado pola Sociedade 
Galega do Medio Ambiente, S.A., de acordo co disposto na Lei 10/2008, do 3 de 
novembro, de residuos de Galicia, porase en marcha unha planta de produción de compost 
a partir da fracción orgánica dos residuos urbanos, coa finalidade de incrementar as 
porcentaxes de recuperación de materiais. 
 
2. A devandita planta dará servizo a aqueles concellos máis próximos á mesma que 
voluntariamente decidan adherirse, ata esgotar a súa capacidade de tratamento. 
 
3. A adhesión dos concellos interesados para a entrega e tratamento na nova planta da 
fracción orgánica dos residuos urbanos recollida de forma separada efectuarase mediante 
convenio, que terá natureza administrativa e será formalizado entre a entidade local e a 
Sociedade Galega do Medio Ambiente, S.A., como xestora institucional da instalación. A 
consellería competente en materia de residuos fixará as condicións de adhesión do 
concellos e aprobará o modelo de convenio para a formalización da adhesión. 
 
4. En garantía da sostibilidade financeira da nova instalación de xestión, fíxase un canon 
específico de 45 euros por tonelada de residuos entregados que cumpran os requisitos 
mínimos que fixará a consellería competente en materia de residuos nas condicións de 
adhesión, máis o correspondente IVE. O devandito canon específico actualizarase a partir 
do exercicio 2018 no mes de xaneiro de cada ano, consonte a evolución do índice de 
prezos ao consumo galego e a súa contía actualizada publicarase no Diario Oficial de 
Galicia. 
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5. A xestión, liquidación e cobro do canon específico establecido no punto anterior estará 
suxeita ao establecido na disposición adicional vixésimo primeira da Lei 11/2013, do 26 de 
decembro, de Orzamentos Xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2014. 
 
Disposición Transitoria Primeira. Procedementos integrados en tramitación para a 
implantación de instalacións de distribución polo miúdo de produtos petrolíferos e a súa 
posta en funcionamento 
 
Os procedementos integrados regulados no Decreto 45/2015, do 26 de marzo, polo que se 
regula o procedemento integrado para a implantación de instalacións de distribución polo 
miúdo de produtos petrolíferos, a súa posta en funcionamento, e se determinan os órganos 
competentes para o exercicio da potestade sancionadora en materia de hidrocarburos, que 
se atopen en tramitación á entrada en vigor da presente lei substanciaranse polas normas 
vixentes no momento de presentación da solicitude. 
 
Disposición Transitoria Segunda. Convocatoria de concursos de dereitos mineiros 
caducados 
 
O órgano mineiro competente disporá do prazo dun ano, a partir da entrada en vigor desta 
lei, para convocar os correspondentes concursos dos dereitos mineiros caducados con 
anterioridade á entrada en vigor da mesma. 
 
Disposición Transitoria Terceira. Procedementos en tramitación de solicitude de calquera 
tipo de autorización administrativa de parques eólicos, así como das súas infraestruturas 
de evacuación 
 
1. As persoas promotoras dos expedientes de solicitude de calquera tipo de autorización 
administrativa de parques eólicos, así como das súas infraestruturas de evacuación, que 
na data de entrada en vigor desta lei se encontren en tramitación poderán optar por seguir 
tramitándoos de acordo coa normativa vixente na data de presentación da solicitude ou por 
tramitalos, a partir da fase na que se atopen, de acordo co procedemento establecido pola 
presente lei. 
 
2. Para os efectos indicados no punto anterior, as persoas promotoras dos expedientes 
sinalados comunicarán á dirección xeral competente en materia de enerxía, no prazo dun 
mes desde a entrada en vigor desta lei, se optan por tramitalos de acordo co 
procedemento establecido pola presente lei. De non efectuar a devandita comunicación no 
prazo expresado, entenderase que optan por seguir tramitando os expedientes de acordo 
coa normativa vixente na data de presentación da solicitude. 
 
3. No caso de que a persoa promotora optase por tramitar o expediente de acordo co 
procedemento establecido pola presente lei, para unha maior celeridade e eficacia na 
tramitación, conservaranse, por requirimento da persoa solicitante e para os efectos da 
autorización administrativa previa e de construción: 

137



 

 

 
a) Os actos e resolucións administrativas xa ditados. 
 
b) Os trámites administrativos efectuados. 
 
c) Os documentos previamente presentados. 
 
Disposición Transitoria Cuarta. Prazos para solicitar autorizacións de explotación ou de 
construción de parques eólicos  
 
1. As persoas titulares de autorizacións administrativas, previas e de construción, ou, de 
ser o caso, aprobación de proxecto, de parques eólicos obtidas con anterioridade á entrada 
en vigor desta lei disporán dun prazo de catro anos, contados desde a data de entrada en 
vigor da mesma, para solicitar a correspondente autorización de explotación. Superado o 
prazo indicado sen solicitar a autorización de explotación, a dirección xeral competente en 
materia de enerxía poderá iniciar os correspondentes procedementos de revogación das 
autorizacións administrativa previa e de construción ou, de ser o caso, aprobación de 
proxecto, con audiencia das persoas titulares. 
 
2. O prazo para obter a autorización de construción para as persoas promotoras con 
solicitudes de autorización administrativa previa e/ou de construción en tramitación con 
anterioridade á entrada en vigor desta lei será de tres anos contado desde ese momento. A 
superación deste prazo sen que se obteña a autorización de construción facultará á 
dirección xeral competente en materia de enerxía para instar o procedemento de 
caducidade do expediente e o arquivo das actuacións, a condición de que as causas que 
orixinaron a falta de obtención das citadas autorizacións sexan directamente imputables á 
persoa solicitante. 
 
3. Así mesmo, para os casos indicados no punto anterior, o prazo máximo para solicitar a 
autorización de explotación será de tres anos contados a partir da data de notificación da 
autorización de construción. Superado este prazo sen que se solicite a autorización de 
explotación, a dirección xeral competente en materia de enerxía poderá iniciar os 
correspondentes procedementos de revogación das autorizacións administrativa previa e 
de construción ou, de ser o caso, aprobación de proxecto, con audiencia das persoas 
titulares. 
 
Disposición Transitoria Quinta. Compromisos industriais e demais compromisos das 
persoas titulares de parques eólicos 
 
1. As persoas titulares dos parques eólicos autorizados ou en tramitación á entrada en 
vigor desta lei manterán os compromisos industriais e os demais compromisos asociados 
aos devanditos parques, aínda que a persoa promotora opte por tramitar o expediente de 
acordo co procedemento establecido pola presente lei. 
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2. No caso de que a persoa promotora solicite a desistencia de parques eólicos en 
tramitación ou renuncie á autorización administrativa de parques eólicos vinculados a 
calquera dos compromisos sinalados no punto anterior, aceptarase a renuncia ou 
desistencia, así como a redución dos compromisos, proporcional á potencia do parque 
eólico do que se renuncia ou desiste, aplicándoselle os rateos de investimento por MW e 
emprego por MW ou, no caso de supostos de monetarización, de euros por MW, 
correspondentes ao devandito plan. A aceptación da renuncia ou desistencia levará 
asociada a imposibilidade, tanto para a persoa titular como para sociedades nas que 
participe como accionista, de presentar novas solicitudes de autorización administrativa de 
parques eólicos por un período de dous anos desde esta aceptación, nas mesmas Áreas 
de Desenvolvemento Eólico nas que se situasen os proxectos en tramitación ou 
autorizados dos que se desistiu ou renunciou. 
 
3. Só se poderá solicitar a renuncia ou desistencia parcial da potencia admitida a trámite 
dun parque eólico se existen informes sectoriais preceptivos que o motiven. 
 
Disposición Derrogatoria Primeira. Derrogacións expresas 
 
Quedan expresamente derrogados: 
 
a) O artigo 25 bis da Lei 3/2008, do 23 de maio, de ordenación da minaría de Galicia. 
 
b) O punto 7 do artigo 2 e a disposición adicional da Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola 
que se regula o aproveitamento eólico en Galicia e se crean o canon eólico e o Fondo de 
Compensación Ambiental. 
 
c) O Decreto 138/2010, do 5 de agosto, polo que se establece o procedemento e as 
condicións técnico-administrativas para a obtención das autorizacións de proxectos de 
repotenciación de parques eólicos existentes na Comunidade Autónoma de Galicia. 
 
d) O Decreto 162/2010, do 16 de setembro, polo que se regulan as entidades 
colaboradoras da Administración Hidráulica de Galicia en materia de control de vertidos e 
calidade das augas. 
 
e) A Orde da Consellería de Innovación e Industria do 7 de setembro de 2007, sobre avais 
de acceso á rede de distribución de enerxía eléctrica. 
 
Disposición Derrogatoria Segunda. Cláusula xeral derrogatoria 
 
Quedan derrogadas cantas disposicións de igual ou inferior rango se opoñan, contradigan 
ou resulten incompatibles co disposto nesta lei. 
 
Disposición Derradeira Primeira. Modificacións da Lei 5/1998, do 18 de decembro, de 
cooperativas de Galicia 
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Un. Modifícase o punto 1 do artigo 7 da Lei 5/1998, do 18 de decembro, de cooperativas de 
Galicia, que queda redactado como segue: 
 
“1. As sociedades cooperativas de primeiro grao deberán estar integradas, polo menos, por 
dúas persoas socias. 
 
Para estes efectos non se computarán as persoas socias a proba, excedentes e 
colaboradoras”. 
 
Dous. Engádese un novo artigo 7 bis á Lei 5/1998, do 18 de decembro, de cooperativas de 
Galicia, coa seguinte redacción: 
 
“Artigo 7 bis. Especialidades das cooperativas de dúas persoas socias 
 
Ás cooperativas que unicamente conten con dúas persoas socia seralles de especial 
aplicación, mentres permanezan nesa situación e aínda que os seus estatutos establezan 
outra cousa, as disposicións seguintes: 
 
a) Todos os acordos sociais que requiran maioría de persoas socias ou de votos deberán 
adoptarse co voto favorable das dúas únicas persoas socias. 
 
b) Poderán constituír o seu consello reitor con só dous membros que, necesariamente, se 
distribuirán os cargos de presidente ou presidenta e secretario ou secretaria. 
 
c) Non precisarán constituír ningún outro órgano. 
 
d) Poderá encomendarse a liquidación destas cooperativas a unha ou dúas persoas socias 
liquidadoras. 
 
e) O importe total das achegas de cada persoa socia ao capital social non poderá superar 
o cincuenta por cento deste. 
 
f) No trámite de audiencia ao que se refire a alínea b) do punto 2 do artigo 141, á falta de 
órgano de administración comparecerán as dúas persoas socias. 
 
g) A cooperativa que permaneza máis de cinco anos con só dúas persoas socias virá 
obrigada, a partir do seguinte exercicio, a realizar unha dotación adicional á reserva 
obrigatoria do dous e medio por mil da súa cifra de negocios anual”. 
 
Tres. Modifícase o punto 3 do artigo 10 da Lei 5/1998, do 18 de decembro, de cooperativas 
de Galicia, que queda redactado como segue: 
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“3. A creación da sección de crédito recollerase nos estatutos e será aprobada pola 
asemblea xeral. O devandito acordo, elevado a escritura pública, así como o regulamento 
de réxime interno da sección, tamén aprobado pola asemblea xeral, deberán presentarse 
no Rexistro de Cooperativas de Galicia para o seu depósito e posterior inscrición do 
acordo, momento no que adquirirá eficacia xurídica”. 
 
Catro. Modifícase o artigo 97 da Lei 5/1998, do 18 de decembro, de cooperativas de 
Galicia, que queda redactado como segue: 
 
“Artigo 97. Características e competencia 
 
1. O Rexistro de Cooperativas de Galicia é un rexistro xurídico dependente da 
Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, adscrito á consellería 
competente en materia de emprego. 
 
2. O Rexistro de Cooperativas de Galicia é público. 
 
3. Presúmese que o contido dos libros do rexistro é exacto e válido, e coñecido de todos, 
non podendo alegarse a súa ignorancia”. 
 
Cinco. Modifícase o artigo 98, da Lei 5/1998, do 18 de decembro, de cooperativas de 
Galicia, que queda redactado como segue: 
 
“Artigo 98. Funcións do Rexistro de Cooperativas de Galicia 
  
1. O Rexistro de Cooperativas de Galicia asumirá as seguintes funcións: 
 
a) Cualificar, inscribir e certificar os actos aos que se refire esta lei. 
 
b) Habilitar e legalizar os libros obrigatorios das entidades cooperativas. 
 
c) Recibir o depósito das contas anuais, así como a certificación acreditativa do número de 
socios ao pechamento do exercicio económico. 
 
d) Nomear auditores e outros expertos independentes, por solicitude das entidades 
cooperativas e por conta destas. 
 
e) Calquera outra atribuída por esta lei ou polas súas normas de desenvolvemento”. 
 
Seis. Modifícase o punto 1 do artigo 104 da Lei 5/1998, do 18 de decembro, de 
cooperativas de Galicia, que queda redactado como segue: 
 
 “1. As cooperativas de traballo asociado están formadas por persoas naturais con 
capacidade legal e física para desenvolver a actividade cooperativizada. 
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A capacidade legal para ser socio rexerase pola lexislación civil e laboral. As persoas 
estranxeira poderán ser socias de acordo co disposto na lexislación específica sobre a 
prestación do seu traballo en España. 
 
A perda da condición de persoa socia dá lugar ó cesamento definitivo da prestación de 
traballo na cooperativa”. 
 
Sete. Modifícase o punto 2 do artigo 134 da Lei 5/1998, do 18 de decembro, de 
cooperativas de Galicia, que queda redactado como segue: 
 
“2. As unións, federacións e confederacións constituídas ao amparo desta lei, para adquirir 
a personalidade xurídica e plena capacidade de obrar, deberán depositar por medio dos 
seus promotores no Rexistro de Cooperativas de Galicia escritura pública que haberá de 
conter: 
 
a) A relación das entidades promotoras, cos seus datos identificativos. 
 
b) A certificación do acordo de asociación de, polo menos, o órgano de administración de 
cada unha delas. 
 
c) A composición dos órganos de representación e goberno da entidade. 
 
d) O certificado da Sección Central do Rexistro de Cooperativas da Administración xeral do 
Estado de que non existe outra entidade con idéntica denominación. 
 
e) Os estatutos, que conterán como mínimo: 
 
1.º A denominación, que deberá incluír, segundo proceda, os termos “unión de 
cooperativas”, “federación de cooperativas” ou “confederación de cooperativas”, ou as súas 
abreviaturas “u. de coop.”, “f. de coop.” ou “c. de coop.”. 
 
2.º O domicilio e ámbito territorial e funcional de actuación da entidade. 
 
3.º Os órganos sociais, que serán como mínimo a asemblea xeral e os de representación, 
goberno e administración, coa regulación do seu funcionamento e do réxime de provisión 
electiva dos seus cargos. 
 
4º. Os requisitos e procedementos para a adquisición e perda da condición de asociado, 
así como o réxime de modificación de estatutos e de fusión e disolución da entidade. 
 
5.º O réxime económico da entidade, co establecemento do carácter, da procedencia e do 
destino dos recursos. 
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6.º A regulación do dereito de voto, co establecemento de limitacións ó voto plural. 
 
O Rexistro de Cooperativas de Galicia disporá, no prazo de trinta días, a publicidade do 
depósito ou o requirimento aos seus promotores, por unha soa vez, para que no prazo 
doutros trinta días emenden os defectos observados. Transcorrido este prazo, o Rexistro 
disporá a publicidade ou rexeitará o depósito mediante resolución exclusivamente fundada 
na carencia dalgún dos requisitos mínimos a que se refire este capítulo. 
 
A publicidade do depósito realizarase no Diario Oficial de Galicia. 
 
A entidade adquirirá personalidade xurídica e plena capacidade de obrar transcorridos 
trinta días hábiles desde que solicitou o depósito sen que o Rexistro de Cooperativas de 
Galicia formulase reparos ou rexeitase o depósito. 
 
A modificación dos estatutos das asociacións cooperativas xa constituídas axustarase ó 
mesmo procedemento regulado neste número”. 
 
Oito. Modifícase o punto 3 do artigo 134 da Lei 5/1998, do 18 de decembro, de 
cooperativas de Galicia, que queda redactado como segue: 
 
“3. As unións, federacións e confederacións de cooperativas deberán comunicarlle ao 
Rexistro de Cooperativas de Galicia, no prazo dun mes desde que se produza o feito, as 
altas e baixas dos seus socios directos, xuntando, nos casos de alta, certificación do 
acordo de asociarse”. 
 
Nove. Modifícase o punto 2 do artigo 136, que queda redactado como segue: 
 
“2. A representación das cooperativas realizarase a través das unións, federacións ou 
confederacións nas que aquelas se integren, en función da representación que teñan 
segundo os datos que consten no Rexistro de Cooperativas de Galicia. 
 
Malia o previsto no parágrafo anterior, as cooperativas de crédito que non acaden o 
número suficiente para a constitución dunha unión das reguladas nesta lei, dado o seu 
especial obxecto e finalidade así como a súa suxeición á normativa específica, poderán 
contar cunha persoa que as represente no consello. 
 
Unha destas persoas representantes exercerá o cargo de vicepresidente”. 
  
Dez. Modifícase a alínea a) do punto 5 do artigo 139 da Lei 5/1998, do 18 de decembro, de 
cooperativas de Galicia, que queda redactada como segue: 
  
“a) Persoas titulares das xefaturas territoriais da consellaría competente en materia de 
traballo, ata 6.000 euros”. 
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Once. Modifícase a alínea b) do punto 2 do artigo 141 da Lei 5/1998, do 18 de decembro, 
de cooperativas de Galicia, que queda redactada como segue: 
 
“b) No trámite de audiencia comparecerá o órgano de administración ou, na súa falta, as 
persoas socias, en número non inferior a dúas. Cando non se produza a devandita 
comparecencia, o trámite cumprirase mediante a correspondente publicación no Diario 
Oficial de Galicia. 
 
Doce. Modifícase a alínea c) do punto 2 da disposición adicional novena da Lei 5/1998, do 
18 de decembro, de cooperativas de Galicia, que queda redactada como segue: 
 
“c) A inscrición dos actos de constitución, modificación de estatutos, disolución, 
reactivación, liquidación e extinción das sociedades cooperativas xuvenís poderá realizarse 
en virtude de documentos de carácter privado cos mesmos requisitos que os previstos para 
as escrituras públicas nesta lei, no que resulte procedente. As sinaturas que consten nos 
documentos deberán estar lexitimadas notarialmente ou autenticadas polo rexistro de 
cooperativas que resulte competente para a inscrición dos referidos actos. Cando a 
publicación dos acordos referidos aos devanditos actos resulte preceptiva, realizarase no 
Diario Oficial de Galicia e será tramitada polo rexistro de cooperativas competente con 
carácter gratuíto, sen que resulte obrigatoria a publicación nun dos diarios de maior 
circulación da provincia do domicilio social da cooperativa”. 
 
Disposición Derradeira Segunda. Modificación da Lei 6/2001, do 29 de xuño, de 
adecuación da normativa da Comunidade Autónoma de Galicia á Lei 4/1999, do 13 de 
xaneiro, de modificación da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de Réxime Xurídico das 
Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común 
 
Modifícase o anexo II, “Relación de procedementos nos que o silencio administrativo 
produce efectos desestimatorios”, da Lei 6/2001, do 29 de xuño, de adecuación da 
normativa da Comunidade Autónoma de Galicia á Lei 4/1999, do 13 de xaneiro, de 
modificación da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións 
Públicas e do Procedemento Administrativo Común, no epígrafe correspondente á 
Consellería de Medio Ambiente, no que o procedemento que se menciona a continuación 
queda redactado como segue: 
 
“Tipo de procedemento: Autorización de actividades, obras, instalacións e usos permitidos 
na zona de servidume de protección do dominio marítimo-terrestre. 
 
Sentido do silencio: Negativo, por razóns de protección do medio ambiente, consonte o 
establecido no artigo 24 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo 
común das Administracións públicas, agás nos casos de solicitude de autorización de 
aproveitamentos de masas forestais poboadas das especies que non estean incluídas no 
anexo 1 da Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia, en cuxo caso o sentido do 
silencio será positivo, sempre que non consten no procedemento informes emitidos polos 
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órganos competentes en materia de protección do litoral que sexan contrarios ao 
aproveitamento forestal pretendido, e sen prexuízo da obriga de reforestación eficaz de 
acordo co establecido na normativa básica estatal en materia de costas. 
 
Normativa reguladora: Lei 22/1988, do 28 de xullo, de Costas, e Lei 7/2012, do 28 de xuño, 
de montes de Galicia”. 
 
Disposición Derradeira Terceira. Modificación da Lei 9/2001, do 21 de agosto, de 
conservación da natureza 
 
Modifícase o punto 2 do artigo 16 da Lei 9/2001, do 21 de agosto, de conservación da 
natureza, que queda redactado como segue:  
 
“2. Nestas áreas poderanse seguir levando a cabo de maneira ordenada os usos e as 
actividades tradicionais que non vulneren os valores protexidos. Para o resto das 
actuacións, incluíndo a realización de edificacións, será precisa a autorización da 
consellería competente en materia de medio ambiente, agás no caso dos aproveitamentos 
madeireiros, que se rexerán polo establecido na Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de 
Galicia, ou norma que a substitúa”. 
 
Disposición Derradeira Cuarta. Modificacións da Lei 6/2003, do 9 de decembro, de taxas, 
prezos e exaccións reguladoras da Comunidade Autónoma de Galicia 
 
Un. Modifícanse os epígrafes 01, 03, 05 e 07 do apartado 37 do anexo III da Lei 6/2003, do 
9 de decembro, de taxas, prezos e exaccións reguladoras da Comunidade Autónoma de 
Galicia, que quedan redactados como segue: 
 
“01 Verificación de capacidades da persoa solicitante e requisitos técnicos do proxecto: 
2.525 €”. 
 
“03. Autorización administrativa de transmisión de parques eólicos e infraestruturas de 
evacuación: 505 €”. 
 
“05. Solicitude de modificacións substanciais de parques eólicos: 3.030 €”. 
 
“07. Solicitude de modificación de plans industriais: 1.515 €”. 
 
Dous. Engádese un novo epígrafe 08 no apartado 37 do anexo III da Lei 6/2003, do 9 de 
decembro, de taxas, prezos e exaccións reguladoras da Comunidade Autónoma de Galicia, 
coa seguinte redacción: 
 
“08. Solicitude modificacións non substanciais de parques eólicos: 1.515 €”. 
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Tres. Engádese un novo epígrafe 09 no apartado 37 do anexo III da Lei 6/2003, do 9 de 
decembro, de taxas, prezos e exaccións reguladoras da Comunidade Autónoma de Galicia, 
coa seguinte redacción: 
 
“09. Solicitude administrativa de pechamento de parques eólicos e infraestruturas de 
evacuación: 1.515 €”. 
 
Disposición Derradeira Quinta. Modificacións da Lei 3/2008, do 23 de maio, de ordenación 
da minaría de Galicia 
 
Un. Modifícase o artigo 17 da Lei 3/2008, do 23 de maio, de ordenación da minaría de 
Galicia, que queda redactado como segue: 
 
“Artigo 17. Actuacións previas 
 
Con carácter previo ao comezo do procedemento para o outorgamento de dereitos 
mineiros sometidos a avaliación ambiental, a persoa promotora poderá solicitar, a través do 
órgano mineiro, a elaboración do documento de alcance do estudo de impacto ambiental, 
para o que deberá presentar o documento inicial do proxecto de conformidade coa 
lexislación de avaliación ambiental vixente”. 
 
Dous. Modifícase o artigo 18 da Lei 3/2008, do 23 de maio, de ordenación da minaría de 
Galicia, que queda redactado como segue: 
 
“Artigo 18. Solicitudes de dereitos mineiros 
 
1. Toda solicitude de dereitos mineiros incluirá, polo menos, a seguinte documentación: 
 
a) Un modelo normalizado de solicitude. 
 
b) Unha memoria, que comprenderá o proxecto de exploración, investigación ou 
explotación e os proxectos de instalacións mineiras e procesos produtivos, cuxo contido se 
establecerá regulamentariamente. 
 
c) Un informe de viabilidade e solvencia, que acredite que a persoa solicitante reúne os 
requisitos esixidos na lexislación mineira para poder ser titular de dereitos mineiros, 
especialmente a súa solvencia económica e técnica. 
 
A xustificación da solvencia económica da persoa solicitante poderá acreditarse por un ou 
varios dos medios seguintes: 
 
- Un informe de institucións financeiras. 
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- Tratándose de persoas xurídicas, a presentación das contas anuais ou extracto das 
mesmas. 
 
- Unha declaración relativa á cifra de negocios global e dos traballos mineiros realizados 
pola persoa solicitante no curso dos cinco últimos anos. 
 
- Calquera outra documentación considerada como suficiente polo órgano mineiro 
competente. 
 
A solvencia técnica da persoa solicitante poderá acreditarse por un ou varios dos medios 
seguintes: 
 
- Titulacións académicas e profesionais e experiencia dos persoais da empresa. 
 
- Unha declaración dos medios materiais e equipo técnico dos que dispoñerá a persoa 
solicitante para a execución do seu programa mineiro. 
 
- Unha declaración sobre os efectivos persoais da empresa, indicando, de ser o caso, grao 
de estabilidade no emprego dos mesmos e importancia dos seus equipos directivos 
durante os últimos cinco anos. 
 
- Calquera outra documentación establecida regulamentariamente. 
 
d) En caso dos dereitos mineiros sometidos á avaliación ambiental, o correspondente 
documento ambiental de conformidade co establecido na lexislación vixente. 
 
e) Un plan de seguridade e saúde laboral. 
 
f) Un plan de restauración do espazo afectado polas actividades mineiras. 
 
g) Un calendario de execución e orzamento. 
 
i) Planos. 
 
j) Anexos. 
 
k) De ser o caso, a documentación esixida pola normativa sectorial correspondente a 
eventuais autorizacións necesarias doutras administracións públicas. 
 
l) Certificado municipal sobre a situación urbanística do lugar onde se pretende levar a 
cabo a explotación. 
 
m) Calquera outra documentación e información acreditativa do cumprimento de requisitos 
establecidos na lexislación sectorial de aplicación. 
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2. A solicitude dos dereitos mineiros acompañarase dun resumo non técnico de todas as 
indicacións especificadas no punto anterior, para facilitar a súa comprensión para efectos 
do trámite de información pública. 
 
3. A determinación dos datos que, a xuízo da persoa solicitante, gocen de segredo 
profesional e de propiedade intelectual e industrial, así como os que estean suxeitos a 
protección de carácter persoal e a confidencialidade de acordo coas disposicións vixentes”. 
 
Tres. Modifícase o artigo 19 da Lei 3/2008, do 23 de maio, de ordenación da minaría de 
Galicia, que queda redactado como segue: 
 
“Artigo 19. Condicións especiais da solicitude de dereitos mineiros da sección A) 
 
Ademais da documentación esixida no artigo 18, a solicitude de dereitos mineiros da 
sección A) acompañarase da documentación que acredite o dereito ao aproveitamento 
cando o xacemento se atope en terreos de propiedade privada, de conformidade coa 
lexislación específica de minas. Cando o xacemento se atope en terreos de propiedade 
pública, será necesario o oportuno título habilitante da administración titular”. 
 
Catro. Modifícase o artigo 20 da Lei 3/2008, do 23 de maio, de ordenación da minaría de 
Galicia, que queda redactado como segue: 
 
“Artigo 20. Condicións especiais da solicitude de dereitos mineiros da sección B) 
 
Ademais da documentación esixida no artigo 18, a solicitude de dereitos mineiros sobre 
xacementos de orixe non natural, estruturas subterráneas e ocos resultantes de canteiras 
esixirá a declaración previa da súa cualificación como recursos da sección B), realizada 
polo órgano mineiro competente”. 
 
Cinco. Modifícase o artigo 21 da Lei 3/2008, do 23 de maio, de ordenación da minaría de 
Galicia, que queda redactado como segue: 
 
“Artigo 21. Condicións especiais para a declaración da utilidade pública ou interese social, 
en concreto, e a necesidade de ocupación 
 
1. Naqueles casos en que a Lei 22/1973, do 21 de xullo, de minas, ou norma que a 
substitúa, declara implícita a utilidade pública no outorgamento do dereito mineiro, a persoa 
promotora deste poderá solicitar a declaración da necesidade de ocupación dos bens ou 
dereitos que sexan indispensables para o inicio do proxecto, sen prexuízo da posibilidade 
de futuros expedientes expropiatorios para o desenvolvemento da totalidade do proxecto. 
 

148



 

 

Para o anterior deberase presentar, xunto coa documentación recollida no artigo 18, unha 
relación concreta e individualizada, na que se describan, en todos os aspectos, material e 
xurídico, os bens ou dereitos que considere de necesaria ocupación. 
 
2. Naqueles casos en que a Lei 22/1973, de 21 de xullo, de minas, ou norma que a 
substitúa, prevexa a posibilidade da declaración da utilidade pública, a persoa promotora 
do dereito mineiro poderá solicitar a declaración de utilidade pública ou interese social, en 
concreto, e da necesidade de ocupación dos bens ou dereitos que sexan indispensables 
para o inicio do proxecto ou a construción da instalación, sen prexuízo da posibilidade de 
futuros expedientes expropiatorios para o desenvolvemento da totalidade do proxecto. 
 
Para o anterior deberase presentar, xunto coa documentación recollida no artigo 18, unha 
xustificación da importancia e das razóns para a declaración da utilidade pública, en 
concreto, incluíndo unha relación concreta e individualizada dos bens e dereitos que a 
persoa solicitante considere de necesaria expropiación, na que se xustificarán os motivos 
polos que non foi posible chegar a un acordo que a evite. 
 
3. O órgano mineiro realizará a publicación da relación de bens e dereitos no “Boletín 
Oficial do Estado”, no da provincia respectiva e nun dos diarios de maior circulación da 
provincia, se o houbese, e a comunicará ademais aos concellos en cuxo termo municipal 
radique o ben ou dereito a ocupar para a súa exposición no taboleiro de anuncios, para 
que dentro dun prazo de quince días, contados a partir da última publicación, poidan os 
interesados formular alegacións sobre a procedencia da ocupación ou disposición dos 
bens e o seu estado material ou legal. 
 
Notificarase individualmente a cada persoa titular de dereitos ou bens afectados, que 
poderán, durante o transcurso do prazo fixado no parágrafo anterior, aportar cantos datos 
permitan a rectificación dos posibles erros que se estimen cometidos na relación que se 
tivese feito pública. 
 
4. A resolución que outorgue o dereito mineiro así tramitado declarará, de ser o caso, a 
utilidade pública ou interese social, en concreto, e a necesidade de ocupación dos terreos 
para os efectos da Lei do 16 de decembro de 1954 sobre expropiación forzosa, ou norma 
que a substitúa, e iniciará o expediente expropiatorio, sen prexuízo da posibilidade de 
convir a adquisición dos bens ou dereitos que son obxecto daquela libremente e por mutuo 
acordo. Neste último caso, unha vez convidos os termos da adquisición amistosa, darase 
por concluído o expediente expropiatorio”. 
 
Seis. Modifícase o artigo 22 da Lei 3/2008, do 23 de maio, de ordenación da minaría de 
Galicia, que queda redactado como segue: 
 
“Artigo 22. Emenda das solicitudes 
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Se a solicitude de iniciación non reúne os requisitos sinalados nesta lei, requirirase á 
persoa interesada para que, nun prazo de dez días, emende a falta ou acompañe os 
documentos preceptivos, con indicación de que, se así non o fixese, se lle terá por 
desistido da súa petición, logo de resolución motivada”. 
 
Sete. Modifícase o artigo 23 da Lei 3/2008, do 23 de maio, de ordenación da minaría de 
Galicia, que queda redactado como segue: 
 
“Artigo 23. Consulta ás Administracións públicas e información pública 
 
1. Unha vez completada a documentación, de acordo co establecido nos artigos anteriores, 
para os dereitos mineiros de aproveitamento ou explotación solicitaranse os seguintes 
informes preceptivos: 
 
a) O informe do concello ou concellos que teñan o dereito mineiro dentro do seu termo 
municipal. 
 
b) O informe do órgano con competencias en materia de medio ambiente. 
 
c) O informe sobre o patrimonio cultural, cando proceda. 
 
d) O informe do órgano con competencias en materia de dominio público hidráulico, cando 
proceda. 
 
e) O informe sobre dominio público marítimo-terrestre, cando proceda. 
 
f) Os demais informes que sexan preceptivos segundo as disposicións legais de aplicación 
e os que se xulguen necesarios para resolver, citándose o precepto que os esixa ou 
fundamentando, de ser o caso, a conveniencia de reclamalos. 
 
2. Os informes sinalados no punto anterior deberán pronunciarse sobre a existencia de 
usos de interese público da competencia dos órganos que os emitan, para os efectos da 
tramitación da correspondente peza separada de compatibilidade e, de ser o caso, 
prevalencia, segundo o establecido no artigo seguinte. 
 
3. Os informes deberán emitirse no prazo dun mes desde a recepción do expediente 
completo. Transcorrido o prazo sen que se tivesen recibido, o procedemento continuará se 
o órgano mineiro conta con elementos de xuízo suficientes para determinar a 
compatibilidade do dereito mineiro con outros usos de interese público. Neste caso, non se 
terán en conta os pronunciamentos antes referidos que se reciban posteriormente. 
 
Se o órgano mineiro non tivese os elementos de xuízo suficientes, ben porque non se 
recibiron os informes das Administracións públicas competentes que resulten relevantes, 
ou ben porque téndose recibido estes resultasen insuficientes para decidir, requirirá á 
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persoa titular do órgano xerarquicamente superior daquel que tería que emitir o informe 
para que, no prazo de dez días hábiles, contados a partir da recepción do requirimento, 
ordene ao órgano competente a entrega do correspondente informe no prazo de dez días 
hábiles, sen prexuízo das responsabilidades en que puidese incorrer o responsable de 
demora. No caso de non terse recibido o informe transcorrido o prazo anterior, o órgano 
mineiro continuará coa tramitación do procedemento. 
 
4. Posteriormente, abrirase un período de información pública que non será inferior a trinta 
días”. 
 
Oito. Modifícase o artigo 25 da Lei 3/2008, do 23 de maio, de ordenación da minaría de 
Galicia, que queda redactado como segue: 
 
“Artigo 25. Formas de finalización dos procedementos de outorgamento de autorizacións, 
permisos ou concesións mineiras 
 
1. Os expedientes sobre os dereitos mineiros regulados nesta lei que se tramiten para o 
outorgamento de autorizacións, permisos ou concesións finalizarán polas causas previstas 
neste artigo e polas previstas na Lei 39/2015, do 1 de outubro, de procedemento 
administrativo común das administracións públicas, ou norma que a substitúa. 
 
2. Poñerán fin ao procedemento a resolución, a desistencia e a renuncia ao dereito en que 
se fundamente a solicitude cando tal renuncia non estea prohibida polo ordenamento 
xurídico, e a súa caducidade. 
 
3. Finalizado o expediente por calquera das causas previstas neste artigo, así se fará 
constar de oficio pola consellería competente en materia de minas no correspondente 
Rexistro Mineiro de Galicia”. 
 
Nove. Modifícase o punto 1 do artigo 26 da Lei 3/2008, do 23 de maio, de ordenación da 
minaría de Galicia, que queda redactado como segue: 
 
“1. O órgano mineiro competente ditará a resolución que poña fin ao procedemento no 
prazo máximo de doce meses, e incorporará, se é o caso, os condicionamentos que 
resulten dos informes preceptivos. 
 
A emisión do correspondente informe polo órgano sectorial competente substituirá, para 
todos os efectos, ás correspondentes autorizacións que, consonte a lexislación sectorial de 
aplicación, a persoa solicitante estea obrigada a solicitar deses órganos consultados no 
exercicio das súas competencias, debendo adecuarse o contido do informe a aquel 
previsto na normativa sectorial para a correspondente autorización”. 
 
Dez. Engádese unha nova alínea e) ao punto 2 do artigo 28 da Lei 3/2008, do 23 de maio, 
de ordenación da minaría de Galicia, coa seguinte redacción: 
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“e) As correspondentes autorizacións sectoriais, de ser o caso”. 
 
Once. Modifícase o artigo 32 da Lei 3/2008, do 23 de maio, de ordenación da minaría de 
Galicia, que queda redactado como segue: 
 
“Artigo 32. Garantías financeiras 
 
1. A persoa titular dun dereito mineiro deberá constituír unha garantía financeira ou 
equivalente suficiente no prazo dun mes, a contar dende a notificación do outorgamento 
daquel, sendo responsable do seu mantemento nos termos sinalados neste artigo. 
 
2. A contía da garantía corresponderá á suma de dous conceptos, un fixo e outro variable. 
En todo caso, o seu importe deberá ser actualizado segundo se determine 
regulamentariamente. 
 
3. A garantía fixa responderá do cumprimento das obrigas de financiamento e viabilidade 
dos traballos mineiros. O seu importe será do 4% do orzamento de financiamento, en caso 
dunha autorización de aproveitamento ou dunha concesión de explotación, e dun 20% para 
os permisos de exploración ou investigación. 
 
4. A garantía variable responderá do cumprimento do plan de restauración ambiental, 
determinándose a súa contía de acordo cos seguintes criterios: 
 
a) Custo real de todos os traballos de restauración. 
 
b) Área afectada en cada ano de investigación ou de explotación. 
 
c) Calendario e programa de execución. 
 
d) Uso actual e previsto do solo. 
 
O prazo da garantía fixarase en función de criterios técnicos derivados dos traballos 
mineiros e da execución do plan de restauración. 
 
5. A garantía financeira ou equivalente constituirase de forma que se asegure a existencia 
de fondos facilmente dispoñibles en calquera momento por parte da autoridade competente 
para a rehabilitación dos terreos afectados”. 
 
Doce. Modifícase o capítulo III do título IV da Lei 3/2008, do 23 de maio, de ordenación da 
minaría de Galicia, que queda redactado como segue: 
 

“CAPÍTULO III 
Concursos de dereitos mineiros 
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Artigo 35. Convocatoria de concursos de dereitos mineiros 
 
1. O outorgamento de dereitos mineiros sobre os terreos francos resultantes do 
levantamento dunha zona de reserva ou a declaración de caducidade dun permiso de 
exploración, un permiso de investigación ou unha concesión mineira resolverase polo 
correspondente concurso público regulado neste artigo e demais normativa aplicable. 
 
Para estes efectos, a declaración de caducidade dun dereito mineiro comportará a 
declaración do terreo como franco e a inmediata publicación da mesma no “Boletín Oficial 
do Estado” e no Diario Oficial de Galicia. No prazo dun mes, contado a partir do día 
seguinte ao da última publicación, quen estean interesados naquel dereito caducado 
poderán presentar solicitudes sobre o mesmo. 
 
2. Na solicitude indicarase claramente o tipo de dereito que se solicita e sobre que dereito 
mineiro caducado se solicita, acompañándose do seguinte contido mínimo que se 
presentará en dous sobres pechados: 
 
a) No primeiro sobre incluirase a documentación acreditativa da capacidade xurídica e de 
obrar do solicitante e da representación, así como o resgardo da fianza provisional, que 
consistirá no dez por centro da taxa correspondente ás solicitudes de dereitos mineiros 
establecida na Lei 6/2003, do 9 de decembro, de taxas, prezos e exaccións reguladoras da 
Comunidade Autónoma de Galicia, ou norma que a substitúa. 
 
b) O segundo sobre conterá a designación do terreo que se pretende, os documentos 
requiridos para as solicitudes de dereitos mineiros e unha declaración responsable dos 
documentos presentados. 
 
Artigo 36. Resolución de concursos de dereitos mineiros 
 
1. No caso de que non se formulen solicitudes, o órgano mineiro competente declarará de 
oficio o terreo como rexistrable publicándoo no Diario Oficial de Galicia e no Boletín Oficial 
do Estado. 
 
2. No caso de que se presenten varias solicitudes sobre o mesmo dereito mineiro 
caducado, abrirase unha fase de concorrencia competitiva, na que se establecerá a orde 
de prelación para a tramitación das mesmas, de acordo coa valoración obtida por 
aplicación dos criterios de selección das propostas máis vantaxosas. 
 
Entenderase por propostas máis vantaxosas as que ofrezan as mellores condicións 
científicas e técnicas e as maiores vantaxes económicas e sociais, en atención, como 
mínimo, aos seguintes criterios: 
 
a) A calidade técnica do proxecto e as garantías que se ofrezan da súa viabilidade. 
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b) O impacto do proxecto no desenvolvemento e mellora das condicións económicas e 
sociais da zona de implantación. 
 
A valoración dos criterios de selección deberá quedar establecida na resolución de 
declaración de caducidade. 
 
3. A apertura das ofertas verificarase por unha mesa constituída por: 
 
a) A persoa da dirección xeral competente en materia de minas ou persoa en quen 
delegue, que actuará como presidente. 
b) A persoa titular da xefatura do Servizo de Xestión Mineira ou un enxeñeiro de minas 
designado pola persoa titular da dirección xeral, que actuará como secretaria da mesa. 
 
c) Un membro do corpo de letrados da Xunta de Galicia. 
 
d) A persoa titular da intervención delegada da consellería competente en materia de 
minas ou persoa en quen delegue. 
 
e) Unha persoa representante da correspondente xefatura territorial da consellería 
competente en materia de minas. 
 
Constituída a mesa, no prazo de dez días desde a finalización do prazo para a 
presentación de solicitudes, procederase á apertura de sobres na orde habitual para 
eliminar, de ser o caso, as solicitudes inadmisibles a causa da persoa solicitante ou do 
resgardo da fianza. Ao acto de constitución da mesa poderán asistir as persoas que 
presentasen as solicitudes. 
 
4. O concurso resolverase polo órgano mineiro competente no prazo máximo de tres 
meses contados desde o día seguinte á última publicación da convocatoria. Transcorrido o 
prazo sen que recaese resolución expresa, as persoas interesadas poderán entender 
desestimadas as súas solicitudes por silencio administrativo. 
 
5. De non aceptarse ningunha das solicitudes presentadas, o concurso poderá declararse 
deserto e os terreos non adxudicados, e estes poderán ser declarados rexistrables pola 
Administración mineira, debéndose publicar esa declaración no Diario Oficial de Galicia e 
no Boletín Oficial do Estado, coa indicación de que poderán ser solicitados logo de 
transcorridos oito días desde a súa última publicación”. 
 
Trece. Modifícase o capítulo IV do título IV da Lei 3/2008, do 23 de maio, de ordenación da 
minaría de Galicia, que queda redactado como segue: 
 

“CAPÍTULO IV 
Coordinación con outras lexislacións sectoriais 
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Artigo 37. Coordinación co procedemento de avaliación ambiental 
 
1. Non poderán outorgarse dereitos mineiros sen que previamente se teña ditado a 
declaración ambiental, cando sexa necesaria consonte a lexislación vixente. 
 
2. Para estes efectos, o órgano ambiental competente, en canto formule a declaración 
ambiental, remitirá unha copia da mesma ao órgano mineiro, que incorporará o seu 
condicionado ao contido dos dereitos mineiros. 
 
Artigo 38. Coordinación co réxime urbanístico de aplicación 
 
O exercicio dos dereitos mineiros estará condicionado á obtención do correspondente título 
habilitante municipal de natureza urbanística, consonte a normativa de aplicación”. 
 
Catorce. Modifícase a disposición adicional segunda da Lei 3/2008, do 23 de maio, de 
ordenación da minaría de Galicia, que queda redactada como segue: 
 
“Segunda. Normas de procedemento 
 
En todos aqueles aspectos non regulados nesta lei e nas súas normas de 
desenvolvemento, os procedementos en materia mineira rexeranse polas normas contidas 
na Lei 39/2015, do 1 de outubro, de procedemento administrativo común das 
Administracións públicas, ou norma que a substitúa”. 
 
Disposición Derradeira Sexta. Modificacións da Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que 
se regula o aproveitamento eólico en Galicia e se crean o canon eólico e o Fondo de 
Compensación Ambiental 
 
Un. Modifícase a alínea c) do artigo 1 da Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se 
regula o aproveitamento eólico en Galicia e se crean o canon eólico e o Fondo de 
Compensación Ambiental, que queda redactada como segue: 
 
“c) O establecemento dun procedemento para a autorización administrativa das 
instalacións de parques eólicos, baseado nos principios de libre competencia, 
transparencia, simplicidade, publicidade e axilización administrativa, que garanta o pleno 
respecto á seguridade xurídica”. 
 
Dous. Modifícanse os puntos 5 e 6 do artigo 2 da Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que 
se regula o aproveitamento eólico en Galicia e se crean o canon eólico e o Fondo de 
Compensación Ambiental, que quedan redactados como segue:  
 
“5. Instalacións de conexión: segundo se define no artigo 30 do Real Decreto 1955/2000, 
do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, 
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comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de 
enerxía eléctrica, enténdese por instalacións de conexión de centrais de xeración aquelas 
que sirvan de enlace entre unha ou varias centrais de xeración de enerxía eléctrica e a 
correspondente instalación de transporte ou distribución, incluíndo liñas e subestacións. 
 
6. Poligonal de delimitación dun parque eólico: área efectivamente afectada pola 
instalación dun parque eólico determinada no seu proxecto de execución”. 
 
Tres. Modifícase o punto 2 do artigo 3 da Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se 
regula o aproveitamento eólico en Galicia e se crean o canon eólico e o Fondo de 
Compensación Ambiental, que queda redactado como segue: 
 
“2. Quedan excluídos do ámbito de aplicación desta lei: 
 
a) As instalacións eólicas de potencia menor ou igual a 100 kW. 
 
b) Os parques eólicos experimentais que leven asociado un alto compoñente de 
investigación en I+D+i, definidos no artigo 3 do Decreto 30/2011, do 17 de febreiro, polo 
que se establece o procedemento para a autorización de parques eólicos experimentais 
con alto compoñente de I+D+i na Comunidade Autónoma de Galicia, ou norma que o 
substitúa. 
 
c) As instalacións de xeración eólica para o autoconsumo asociadas a unha instalación de 
potencia eléctrica contratada superior á potencia eólica que se pretenda instalar”. 
 
Catro. Modifícase o punto 2 do artigo 12 da Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se 
regula o aproveitamento eólico en Galicia e se crean o canon eólico e o Fondo de 
Compensación Ambiental, que queda redactado como segue: 
 
“2. A devindicación producirase na data de outorgamento da autorización de explotación do 
parque eólico e o primeiro día do ano natural nos sucesivos anos nos que a autorización 
administrativa estea vixente, ata o seu desmantelamento e restitución ambiental dos 
terreos afectos pola instalación”. 
 
Cinco. Modifícase o artigo 16 da Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o 
aproveitamento eólico en Galicia e se crean o canon eólico e o Fondo de Compensación 
Ambiental, que queda redactado como segue: 
 
“Artigo 16. Bonificacións na cota 
 
1. Cando como consecuencia dun proxecto de modificación de parques eólicos teña lugar 
unha redución efectiva das unidades de aeroxeradores que non supoña tramo diferente de 
base, a contía da cota que debe satisfacerse, no período correspondente á devandita 
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redución, bonificarase nunha porcentaxe resultante de multiplicar por 5 o número de 
unidades de aeroxeradores reducidas. 
 
2. Esta bonificación terá carácter rogado e o seu recoñecemento estará condicionado á 
comunicación do proxecto de modificación de parques eólicos á dirección xeral competente 
en materia de enerxía e á acreditación efectiva polo devandito órgano da redución das 
unidades de aeroxeradores”. 
 
Seis. Modifícase o título IV da Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o 
aproveitamento eólico en Galicia e se crean o canon eólico e o Fondo de Compensación 
Ambiental, que queda redactado como segue: 
 

“TÍTULO IV 
Procedemento de autorización administrativa das instalacións de parques eólicos 

 
Artigo 27. Réxime de autorizacións administrativas 
 
1. A posta en funcionamento, modificación substancial, pechamento temporal, transmisión 
e pechamento definitivo de parques eólicos estará sometido, con carácter previo, ao réxime 
de autorizacións establecidas no artigo 53 da Lei 24/2013, de 26 de decembro, do sector 
eléctrico, e á súa normativa de desenvolvemento, ou normas que as substitúan. 
 
2. O procedemento administrativo de autorizacións para a instalación de parques eólicos 
iniciarase a solicitude do interesado e tramitarase de acordo co especificado nesta lei. 
 
3. Segundo o establecido no punto 5 do artigo 21 da Lei 24/2013, de 26 de decembro, do 
sector eléctrico, ou norma que a substitúa, e a petición da persoa promotora, poderase 
solicitar a tramitación das autorizacións administrativas necesarias das infraestruturas de 
evacuación conxuntamente coa solicitude de autorización administrativa previa e de 
construción do parque eólico. 
 
Artigo 28. Avais 
 
1. Antes de iniciar os trámites de solicitude da autorización administrativa previa e de 
construción, as persoas promotoras depositarán na Caixa Xeral de Depósitos da Xunta de 
Galicia a garantía económica á que fan referencia os artigos 59 bis e 66 bis do Real 
Decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, 
distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de 
instalacións de enerxía eléctrica, ou norma que o substitúa, segundo corresponda coa rede 
de transporte ou a rede de distribución. 
 
2. Quedan eximidas do depósito de devandita garantía aquelas modificacións de 
instalacións en explotación que non supoñan incrementos sobre a capacidade de acceso 
previamente concedida. 
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3. A garantía económica será cancelada cando a persoa solicitante obteña a autorización 
de explotación definitiva da instalación. 
 
4. A desistencia na construción da instalación, a caducidade dos procedementos de 
autorización administrativa da instalación ou o incumprimento dos prazos previstos nas 
autorizacións preceptivas suporá a execución da garantía. Porén, o órgano competente 
poderá exceptuar a execución da garantía depositada polo titular dunha instalación se a 
desistencia na construción desta vén dado por circunstancias impeditivas que non fosen 
nin directa nin indirectamente imputables á persoa interesada e así fose solicitado por este 
ao devandito órgano. 
 
5. A garantía constituída será devolta á persoa promotora no caso de inadmisión da 
solicitude á que se fai referencia no artigo 33.3. 
 
Artigo 29. Presentación de solicitudes de autorización administrativa previa e de 
construción 
 
1. O procedemento administrativo de autorizacións para a instalación de parques eólicos 
iniciarase a solicitude do interesado e tramitarase de acordo co especificado neste título. 
 
2. Só se poderá solicitar o inicio dun procedemento de autorización administrativa previa e 
de construción dun parque eólico se o solicitante e o parque eólico cumpren cos requisitos 
que se establecen nos artigos 30 e 31. Non serán admitidas aquelas solicitudes que 
incumpran estes requisitos. 
 
3. As solicitudes presentaranse exclusivamente a través de medios electrónicos, que se 
habilitarán para o efecto regulamentariamente e se dirixirán á dirección xeral competente 
en materia de enerxía, de acordo co establecido no punto 5 do artigo 16 e no artigo 66 da 
Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións 
públicas, ou normas que os substitúan. 
 
4. O modelo normalizado de solicitude de autorización aprobarase por orde da consellería 
competente en materia de enerxía, así como a documentación necesaria que acompañará 
a aquela, que se presentará en formato electrónico e, cando menos, conterá: 
 
a) Documentación xustificativa da capacidade legal, técnica e económica da persoa 
solicitante, segundo o establecido no artigo 30. 
 
b) Copia do resgardo da presentación na Caixa Xeral de Depósitos a garantía económica á 
que se fai referencia no artigo 59 bis ou 66 bis do Real Decreto 1955/2000, do 1 de 
decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, 
subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica, ou 
norma que o substitúa. 
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c) Proxecto de execución subscrito por técnico competente, con separatas para os 
organismos ou empresas de servizo público ou de servizos de interese xeral afectados. O 
contido mínimo do proxecto de execución será establecido regulamentariamente. 
 
d) Documento ambiental que proceda segundo o establecido na Lei 21/2013, do 9 de 
decembro, de avaliación ambiental, ou norma que a substitúa, para a avaliación do impacto 
ambiental do proxecto. 
 
e) Proxecto sectorial, xunto coa documentación esixida polo artigo 10 do Decreto 80/2000, 
do 23 de marzo, polo que se regulan os plans e proxectos sectoriais de incidencia 
supramunicipal, ou norma que o substitúa. 
 
f) Para aqueles casos nos que a persoa promotora solicite a declaración de utilidade 
pública de acordo co artigo 44, presentará unha relación concreta e individualizada de bens 
e dereitos afectados. 
 
g) Xustificante de pago da taxa de verificación de requisitos e capacidades recollida co 
código 01 no apartado 37 do anexo III da Lei 6/2003, do 9 de decembro, de taxas, prezos e 
exaccións reguladoras da Comunidade autónoma de Galicia, ou norma que a substitúa. 
 
h) Para aqueles casos nos que se produza solapamento nos termos establecidos no artigo 
31, escritura pública do acordo entre as partes ao que fai mención o devandito artigo. 
 
5. Se a solicitude presentada non reunise os requisitos esixidos no punto anterior, 
requirirase á persoa interesada para a súa subsanación, concedéndolle un prazo de dez 
días, con indicación de que, se así non o fixese, se lle terá por desistido da mesma. 
 
Artigo 30. Requisitos da capacidade dos solicitantes 
 
1. As persoas promotoras que presenten as solicitudes de autorización administrativa ás 
que se refire esta lei deberán acreditar capacidade legal, técnica e económica para a 
realización do proxecto, a través dos medios seguintes: 
 
a) Capacidade legal. A persoa solicitante deberá ter personalidade física ou xurídica 
propia, excluíndose as unións temporais de empresas. 
 
b) Capacidade técnica. A capacidade técnica cumprirase mediante a acreditación de, 
cando menos, un dos seguintes requisitos: 
 
- Ter exercido a actividade de produción de enerxía eléctrica durante, polo menos, os 
últimos tres anos. 
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- Contar entre os seus accionistas cun socio que participe no capital social cunha 
porcentaxe igual ou superior ao vinte e cinco por cento e que poida acreditar a súa 
experiencia durante os últimos tres anos na actividade de produción de enerxía eléctrica. 
 
- Subscribir un contrato de asistencia técnica por un período de tres anos cunha empresa 
que acredite experiencia na actividade de produción de enerxía eléctrica e que cumpra, á 
súa vez, con algún dos requisitos que se describen nos parágrafos anteriores. 
 
c) Capacidade económica. Entenderase cumprida cando se aporte documentación 
suficiente que garanta a viabilidade económico-financeira do proxecto. Esta documentación 
deberá incluír, polo menos, unha declaración responsable e un estudo económico-
financeiro que xustifique a viabilidade do proxecto. 
 
2. A documentación xustificativa para a acreditación das capacidades poderá ser 
desenvolvida por orde da consellería competente en materia de enerxía. 
 
Artigo 31. Requisitos das solicitudes de autorización previa e de construción de parques 
eólicos 
 
1. As solicitudes ás que se refire o artigo 29 non poderán solaparse, no momento da 
solicitude, con ningún parque eólico en explotación, autorizado pendente de construción ou 
en fase de tramitación administrativa, salvo que exista un acordo entre os titulares dos 
parques eólicos afectados. 
 
2. Para estes efectos, estableceranse regulamentariamente os criterios que determinen a 
existencia de solapamento entre parques eólicos. 
 
3. Considerarase que un parque eólico atópase en fase de tramitación administrativa desde 
o momento no que a persoa solicitante presente a correspondente solicitude, sempre que 
na data de presentación da mesma cumpra cos requisitos necesarios para a súa admisión 
a trámite. 
 
Artigo 32. Rede Natura 
 
Quedan excluídos da implantación de novos aeroxeradores aqueles espazos naturais 
declarados como zonas de especial protección dos valores naturais por formar parte da 
Rede Natura 2000, con arranxo á normativa vixente en cada momento. Exceptúanse do 
anterior as modificacións de parques eólicos en explotación cando dita modificación 
supoña unha redución de, polo menos, o cincuenta por cento dos aeroxeradores 
previamente instalados en dicha zona de Rede Natura. 
 
Artigo 33. Instrución do procedemento 
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1. As solicitudes de autorización administrativa previa e de construción de parques eólicos 
estudaranse e tramitarán na estrita orde temporal da súa data de presentación. 
 
2. A dirección xeral competente en materia de enerxía verificará o cumprimento dos 
requisitos de capacidade dos solicitantes e das solicitudes establecidos nos artigos 30 e 
31. 
 
3. En caso de incumprimento dos devanditos requisitos, a dirección xeral competente 
emitirá resolución declarando a inadmisión da solicitude. 
 
En caso de cumprimento, a dirección xeral competente notificarallo á persoa solicitante, 
para que este proceda ao pago da taxa de autorización administrativa recollida no código 
02 do apartado 37 do anexo III da Lei 6/2003, de 9 de decembro de taxas, prezos e 
exaccións reguladoras da Comunidade Autónoma de Galicia, ou norma que a substitúa. A 
persoa solicitante disporá dun prazo máximo de dous meses para a presentación do 
xustificante de pago da devandita taxa. A non presentación do xustificante no prazo 
indicado implicará a desistencia da solicitude. A presentación do xustificante de pago da 
taxa será requisito necesario para que prosiga a tramitación. 
 
4. No suposto de proxectos que deban ser obxecto dunha avaliación de impacto ambiental 
ordinaria, a dirección xeral competente en materia de enerxía enviará copia do proxecto e 
do estudo de impacto ambiental ao órgano ambiental, co obxecto de obter, no prazo 
máximo de vinte días, a relación de organismos e persoas interesadas para cumprir co 
procedemento de consulta recollido no artigo 37 da Lei 21/2013, do 9 de decembro, de 
avaliación ambiental, ou norma que o substitúa. 
 
Previamente, a persoa promotora poderá solicitar ao órgano ambiental que elabore un 
documento de alcance do estudo de impacto ambiental, segundo o procedemento 
establecido no artigo 34 da Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental, ou 
norma que o substitúa. Para isto, a persoa promotora presentará ante o órgano substantivo 
unha solicitude de determinación do alcance do estudo de impacto ambiental, acompañada 
do documento inicial do proxecto. 
 
No caso de proxectos que deban ser obxecto dunha avaliación ambiental simplificada, a 
dirección xeral competente en materia de enerxía remitirá ao órgano ambiental o 
documento ambiental do proxecto, para que realice o procedemento de consulta recollido 
no artigo 46 da Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental, ou norma que o 
substitúa. 
 
5. A dirección xeral competente en materia de enerxía enviará copia do proxecto sectorial 
do parque eólico ao órgano autonómico competente en materia de ordenación do territorio 
e urbanismo, para o efecto de que no prazo máximo de vinte días informe sobre o 
cumprimento dos requisitos de distancias ás delimitacións do solo de núcleo rural, urbano 
ou urbanizable delimitado, establecidos no Plan Sectorial Eólico de Galicia. Así mesmo, o 
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devandito órgano indicará, dentro do mesmo prazo máximo de vinte días, os demais 
informes que deberán solicitarse en función das afeccións derivadas da normativa sectorial 
aplicable. 
 
6. Obtida a relación dos organismos e persoas interesadas, así como o informe de 
cumprimento de distancias, a dirección xeral competente en materia de enerxía enviará o 
expediente ao órgano territorial correspondente da consellería competente en materia de 
enerxía, que será a unidade tramitadora. Nos supostos de proxectos cuxa implantación 
afecte a máis dunha provincia, a unidade tramitadora será a dirección xeral competente en 
materia de enerxía. 
 
7. O proxecto de execución presentado, así como, de ser o caso, e en atención ao 
resultado da avaliación ambiental que corresponda de conformidade co establecido na Lei 
21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental, ou norma que a substitúa, o estudo 
de impacto ambiental, someteranse conxuntamente a información pública para todos os 
efectos e durante un prazo de trinta días mediante a súa publicación no Diario Oficial de 
Galicia e, de ser o caso, no portal de internet da Xunta de Galicia. 
 
8. No caso de que se solicitase o recoñecemento, en concreto, da utilidade pública do 
proxecto, dita solicitude tamén se someterá a información pública de forma simultánea coa 
documentación indicada no punto anterior, xunto coa relación concreta e individualizada 
dos bens e dereitos de necesaria expropiación. De igual modo, o proxecto sectorial tamén 
se someterá a información pública de forma simultánea coa documentación antes referida. 
Nestes supostos, ademais de no Diario Oficial de Galicia, publicarase o anuncio nun dos 
xornais de maior circulación de cada unha das provincias afectadas. 
 
9. Durante o prazo indicado no punto 7 deste artigo, calquera persoa, entidade ou 
organismo interesado poderá presentar cantas alegacións considere oportunas ou solicitar 
o exame do expediente e da documentación técnica, ou a parte desta que se acorde. Das 
alegacións presentadas darase traslado á persoa solicitante, para que este formule a 
contestación ao contido daquelas e lla comunique á unidade tramitadora no prazo máximo 
de quince días. 
 
10. A certificación acreditativa da exposición ao público do proxecto sectorial conterá unha 
referencia expresa á realización do trámite de audiencia previsto no punto 2 do artigo 13 do 
Decreto 80/2000, do 23 de marzo, polo que se regulan os plans e proxectos sectoriais de 
incidencia supramunicipal. 
 
11. De conformidade cos artigos 127 e 131 do Real Decreto 1955/2000, do 1 de decembro, 
polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, 
subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica, ou 
normas que os substitúan, a unidade tramitadora realizará os trámites necesarios para a 
obtención dos condicionados técnicos e das autorizacións ou informes procedentes doutras 
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administracións, organismos e empresas de servizo público e revisará a documentación 
presentada pola persoa promotora. 
 
12. Atendendo á relación de organismos indicados polo órgano ambiental e polo órgano 
competente en materia de ordenación do territorio e urbanismo, de acordo co previsto nos 
puntos 4 e 5 deste artigo, así como os indicados no punto anterior, solicitarase de xeito 
simultáneo un informe para todos os efectos solicitados. Transcorridos trinta días desde a 
solicitude destes informes sen obter resposta, entenderanse favorables, agás os informes 
preceptivos necesarios para a avaliación ambiental do proxecto polo órgano ambiental e os 
informes preceptivos indicados polo órgano competente en materia de ordenación do 
territorio e urbanismo, no que se refire a tramitación do proxecto sectorial, nos que o 
sentido do silencio se rexerá polo disposto na normativa sectorial específica. 
 
13. Concluídos os trámites de información pública e de información a outras 
administracións, organismos ou empresas de servizo público ou de servizos de interese 
xeral, a unidade tramitadora emitirá ou solicitará, de ser o caso, ao órgano territorial o 
informe relativo á normativa de instalacións industriais e eléctricas. Cando lle corresponda 
a tramitación do procedemento, o órgano territorial, unha vez emitido o devandito informe, 
remitirá o expediente completo á dirección xeral competente en materia de enerxía para a 
súa autorización. 
 
14. A valoración positiva ambiental esixible ao proxecto de acordo co resultado da 
avaliación realizada de conformidade co establecido na Lei 21/2013, do 9 de decembro, de 
avaliación ambiental, así como o informe favorable da consellería competente en materia 
de ordenación do territorio e urbanismo ao que se fai referencia no punto 5 deste artigo, 
serán requisitos indispensables para o outorgamento da autorización administrativa e a 
autorización de construción do parque eólico. 
 
Artigo 34. Resolución da autorización administrativa previa e de construción e finalización 
do procedemento 
 
1. Unha vez realizada a instrución do procedemento administrativo de autorización e 
acreditado por parte da persoa solicitante o acceso e a obtención do punto de conexión á 
rede de transporte ou á rede de distribución, segundo corresponda, a dirección xeral 
competente en materia de enerxía ditará resolución respecto do outorgamento da 
autorización administrativa previa e da autorización administrativa de construción do 
parque eólico no prazo máximo de dous meses, contado desde a recepción da 
documentación completa no órgano competente para resolver o procedemento. 
 
2. O prazo máximo para obter a autorización administrativa previa e de construción será de 
tres anos contados desde a data de presentación da documentación completa á que fai 
referencia o punto 4 do artigo 29. Superado este prazo sen obterse as devanditas 
autorizacións, a persoa titular da dirección xeral competente en materia de enerxía quedará 
facultada para instar o procedemento de caducidade do expediente e o arquivo das 
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actuacións, a condición de que as causas que orixinaron a falta de obtención das citadas 
autorizacións sexan directamente imputables á persoa solicitante. 
 
3. A resolución de autorización administrativa previa e de construción expresará que á 
persoa promotora disporá dun prazo de tres anos contado a partir do seu outorgamento 
para solicitar a correspondente autorización de explotación, indicando que, en caso de 
incumprimento, poderase producir a súa revogación nos termos establecidos no punto 10 
do artigo 53. da Lei 24/3013, do 26 de decembro, do sector eléctrico, ou norma que a 
substitúa. 
 
4. A resolución publicarase integramente no Diario Oficial de Galicia e notificarase a todas 
as terceiras persoas que tivesen formulado alegacións e teñan carácter de interesadas no 
expediente. 
 
A falta de resolución expresa no prazo indicado terá efectos desestimatorios e habilitará á 
persoa solicitante para interpoñer os recursos que procedan. 
 
5. De conformidade co previsto no artigo 84 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de 
procedemento administrativo común das Administracións públicas, ou norma que o 
substitúa, xunto coa resolución, poñerán fin ao procedemento a desistencia das persoas 
interesadas, a renuncia ao dereito en que se funde a solicitude cando tal renuncia non 
estea prohibida polo ordenamento xurídico, a declaración de caducidade e a imposibilidade 
material de continualo por causas sobrevindas. A declaración de caducidade do 
procedemento, cando se produza a súa paralización por causa imputable á persoa 
interesada, acordarase de conformidade co establecido no artigo 95 da Lei 39/2015, do 1 
de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións públicas, ou 
norma que o substitúa. 
 
Artigo 35. Autorización de explotación. 
 
1. Unha vez executado o proxecto, presentarase a correspondente solicitude de 
autorización de explotación no órgano territorial da consellería competente en materia de 
enerxía que tivese tramitado o expediente. 
 
2. A devandita solicitude acompañarase dun certificado de final de obra subscrito por 
técnico facultativo competente, no que conste que a instalación se realizou de acordo coas 
especificacións contidas na autorización de construción, así como coas prescricións da 
regulamentación técnica aplicable á materia. 
 
3. A autorización de explotación outorgarase polo órgano territorial da consellería 
competente en materia de enerxía que tivese tramitado o expediente, no prazo dun mes, 
logo das comprobacións técnicas que se consideren oportunas. 
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4. No caso de que a unidade tramitadora fose a dirección xeral competente en materia de 
enerxía, solicitarase unha autorización de explotación en cada unha das provincias onde 
estea situada a instalación. 
 
Artigo 36. Transmisión da titularidade de parques eólicos 
 
1. As transmisións de titularidade dun parque eólico en explotación, dun parque eólico 
autorizado pendente de construír e dun expediente administrativo no que se tramita a 
autorización dun parque eólico requiren autorización administrativa previa da consellería 
competente en materia de enerxía. 
 
2. A solicitude de autorización administrativa de transmisión deberá ser dirixida á dirección 
xeral competente en materia de enerxía por quen pretenda adquirir a titularidade. A 
solicitude deberá ir acompañada da documentación necesaria que permita acreditar a 
capacidade legal, técnica e económica da persoa solicitante, así como unha declaración da 
actual persoa titular, na que manifeste a súa vontade de transmitir dita titularidade. 
 
3. A dirección xeral competente en materia de enerxía resolverá sobre a solicitude da 
autorización de transmisión no prazo de tres meses, desde a recepción da documentación 
completa da solicitude. A falta de resolución expresa no prazo indicado terá efectos 
desestimatorios, podendo interpoñerse os recursos que procedan. 
 
A resolución será notificada á persoa solicitante e á transmitinte. A partir desta notificación, 
a persoa solicitante contará cun prazo de seis meses para adquirir a titularidade. 
Producirase a caducidade da autorización se transcorrido o devandito prazo a adquisición 
non se fai efectiva. 
 
Producida a transmisión, a persoa solicitante deberá comunicala á dirección xeral 
competente en materia de enerxía, no prazo dun mes desde que se faga efectiva. 
 
4. A autorización administrativa de transmisión de titularidade terá validez ante as 
entidades locais e calquera outro organismo desde o mesmo momento en que se lles 
notifique de maneira que faga fe. A transmisión de titularidade autorizada entenderase 
extensiva á declaración de utilidade pública da instalación en cuestión e comportará a 
necesidade do cambio da titularidade do aval de acceso e conexión. 
 
Artigo 37. Modificacións non substanciais de parques eólicos 
 
1. As modificacións dun parque eólico terán o carácter de non substancial cando cumpran 
a totalidade dos seguintes requisitos: 
 
a) Os aeroxeradores mantéñense dentro da poligonal definida no proxecto inicial. 
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b) A potencia total do parque eólico non experimenta un incremento ou redución de máis 
do dez por cento da potencia autorizada no proxecto orixinal. 
 
c) Cúmprense os requisitos e criterios de non solapamento establecidos no artigo 31. 
 
d) Disponse de informe favorable do órgano ambiental respecto da proposta de 
modificación. 
 
e) Disponse de informe favorable do órgano competente en materia de ordenación do 
territorio e urbanismo sobre a adecuación da modificación aos preceptos urbanísticos 
aplicables establecidos no Plan Sectorial Eólico de Galicia, especialmente no relativo á 
nova ordenación urbanística proposta e os requisitos de distancias ás delimitacións de solo 
de núcleo rural, urbano ou urbanizable delimitado. 
 
2. Así mesmo, para os efectos do previsto neste artigo, tamén terán a consideración de 
modificacións non substanciais aquelas modificacións consistentes no incremento da 
potencia nominal dos aeroxeradores, sempre que non supoñan un incremento ou redución 
de máis do dez por cento da potencia autorizada no proxecto orixinal, manténdose 
inalteradas todas as demais características técnicas do parque eólico. 
 
3. As solicitudes de modificacións non substanciais deberán cumprir os requisitos 
establecidos no artigo 31. 
 
Artigo 38. Procedemento de autorización de modificacións non substanciais. 
 
1. As modificacións non substanciais de parques eólicos non requirirán o outorgamento 
dunha nova autorización administrativa previa e de construción. 
 
2. As autorizacións administrativas previas e de construción de parques eólicos seguirán a 
ser eficaces respecto das modificacións non substanciais dos proxectos iniciais, sempre 
que, antes do inicio da execución do proxecto modificado, así o soliciten os titulares das 
mesmas ante a dirección xeral competente en materia de enerxía e lle sexan recoñecidas 
estas modificacións como non substanciais en virtude do disposto na presente lei. 
 
3. As solicitudes de recoñecemento dunha modificación como non substancial 
presentaranse dirixidas o órgano competente en materia de enerxía, de acordo co 
establecido no artigo 66 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo 
común das Administracións públicas, ou norma que o substitúa, e conterá, cando menos: 
 
a) Para aqueles casos nos que se modifique a potencia da instalación, documentación 
acreditativa de dispoñer de acceso e punto de conexión á rede de transporte ou á rede de 
distribución, segundo corresponda, para a potencia adicional. 
 
b) Nos supostos de modificación non substancial recollidas no punto 1 do artigo 37: 
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- A documentación xustificativa do cumprimento dos requisitos establecidos nas alíneas a), 
b) e c) do punto 1 do artigo 37. 
 
- A documentación necesaria para solicitar os informes aos que fan mención as alíneas d) 
e e) do punto 1 do artigo 37. 
 
c) Para aqueles supostos establecidos no punto 2 do artigo 37: 
 
- Declaración responsable da persoa promotora de que se manteñen inalterables todas as 
características do parque eólico, salvo a potencia nominal dos aeroxeradores. 
 
- A documentación xustificativa do incremento de potencia do aeroxerador. 
 
4. Nos supostos de modificacións non substanciais recollidos no punto 1 do artigo 37, a 
dirección xeral competente en materia de enerxía enviará ao órgano ambiental a 
documentación necesaria para solicitar o informe ao que fai mención a alínea d) do punto 1 
do artigo 37, para o efecto de que este emita no prazo de vinte días o devandito informe. 
En caso de que o órgano ambiental o considere preciso, indicará a relación de organismos 
que considera necesario que se consulte con respecto á validación ambiental do proxecto 
modificado. 
 
5. Igualmente, enviarase ao órgano competente en materia de ordenación do territorio e 
urbanismo a documentación necesaria, para o efecto de que emita nun prazo máximo de 
vinte días o informe ao que se refire a alínea e) do punto 1 do artigo 37. 
 
6. A dirección xeral competente en materia de enerxía disporá dun prazo dun mes para 
emitir o recoñecemento dunha modificación como non substancial, contado desde o 
momento no que dispoña de toda a información e documentación necesaria. A dirección 
xeral competente só poderá emitir o devandito recoñecemento logo de verificar o 
cumprimento dos requisitos establecidos no artigo 31. A falta de recoñecemento expreso 
terá efectos desestimatorios, podéndose interpoñer os recursos que procedan. Este 
recoñecemento será expresamente comunicado ás consellerías con competencias en 
materia de ordenación do territorio e urbanismo e medio ambiente. 
 
7. As autorizacións de explotación recollerán expresamente aquelas modificacións non 
substanciais expresamente recoñecidas. 
 
8. A eficacia das modificacións non substanciais recoñecidas como tales de acordo co 
establecido nos puntos anteriores enténdese sen prexuízo de cantos permisos, licenzas e 
autorizacións ou outros requisitos precisen, con carácter previo a solicitar a autorización de 
explotación. 
 
Artigo 39. Modificacións substanciais 
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1. Terán a consideración de modificacións substanciais as modificacións que non poidan 
incluírse na definición de modificación non substancial recollida no artigo anterior. 
 
2. As modificacións substanciais tramitaranse e, de ser o caso, autorizaranse de acordo co 
procedemento e condicionantes establecidos neste título. 
 
Artigo 40. O proxecto sectorial. 
 
1. Realizados os trámites previstos nesta lei e no Decreto 80/2000, do 23 de marzo, polo 
que se regulan os plans e proxectos sectoriais de incidencia supramunicipal, ou norma que 
o substitúa, o Consello da Xunta, por proposta da persoa titular da consellería competente 
en materia de enerxía, aprobará definitivamente, se procede, o proxecto sectorial coas 
modificacións ou correccións que considere convenientes. 
 
2. Quedan exceptuados de avaliación ambiental estratéxica os proxectos sectoriais de 
incidencia supramunicipal dos parques eólicos, así como os das súas infraestruturas de 
evacuación, cando o proxecto de execución da infraestrutura concreta estea sendo ou sexa 
sometido a avaliación ambiental, de acordo coa Lei 21/2013, do 9 de decembro, de 
avaliación ambiental, ou norma que a substitúa. 
 
3. Nos casos en que o proxecto sectorial do parque eólico autorizado estea aprobado polo 
Consello da Xunta de Galicia e a persoa promotora presente unha modificación non 
substancial das recollidas no punto 1 do artigo 37 recoñecida como tal, enviarase ao 
órgano competente en ordenación do territorio e urbanismo o recoñecemento desta 
modificación non substancial, así como o informe favorable do órgano ambiental indicado 
na alínea d) do punto 1 do artigo 37 e a addenda do proxecto sectorial no que se recollan 
estas modificacións, para os efectos de que se emita o informe preceptivo previo á 
aprobación da modificación do proxecto sectorial polo Consello da Xunta. 
 
Artigo 41. Pechamento 
 
1. A persoa titular da instalación que pretenda o pechamento desta deberá presentar unha 
solicitude de autorización administrativa de pechamento, a través dos medios electrónicos 
que se habilitarán regulamentariamente e dirixidas ante o órgano competente en materia 
de enerxía, de acordo co establecido no punto 5 do artigo 16 e no artigo 66 da Lei 39/2015, 
do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións públicas, ou 
normas que os substitúan. 
 
2. A persoa titular da instalación acompañará a solicitude dun proxecto de pechamento, 
que deberá conter como mínimo unha memoria na que se detallen as circunstancias 
técnicas, económicas, ambientais ou de calquera outro orde polas que se pretende o 
pechamento, así como os planos actualizados da instalación a escala adecuada. 
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3. A unidade tramitadora será o órgano territorial correspondente da consellería 
competente en materia de enerxía que tivese tramitado a autorización de explotación, salvo 
que a solicitude de pechamento se refira a un parque eólico situado en máis dunha 
provincia, para o que a unidade tramitadora será a dirección xeral competente en materia 
de enerxía. 
 
4. Unha vez tramitado o expediente, o órgano territorial da consellería competente en 
materia de enerxía elevará o expediente de solicitude de pechamento, xunto co seu 
informe, á dirección xeral competente en materia de enerxía, quen deberá resolver, logo de 
informe favorable do operador do sistema e xestor da rede de transporte, nun prazo de tres 
meses desde a recepción do expediente completo na dirección xeral competente. En todo 
caso, a autorización de pechamento da instalación imporá á persoa titular desta a obriga 
de proceder ao seu desmantelamento nos termos que resulten da tramitación do 
expediente de pechamento e a restitución ambiental dos terreos afectos pola instalación. 
 
A falta de resolución expresa terá efectos desestimatorios, podendo interpoñerse os 
recursos procedentes. 
 
A resolución notificarase á persoa solicitante e publicarase, en todo caso, no Diario Oficial 
de Galicia. 
 
5. A autorización expresará o período de tempo, contado a partir da notificación do seu 
outorgamento, dentro do cal deberá procederse ao pechamento e ao desmantelamento da 
instalación. 
 
6. Concedida a autorización de pechamento, o órgano territorial da consellería competente 
en materia de enerxía, logo das comprobacións técnicas que se consideren oportunas, 
levantará acta de pechamento cando este se faga efectivo e o parque eólico cursará baixa 
no Rexistro Eólico de Galicia”. 
 
Sete. Modifícase o título V da Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o 
aproveitamento eólico en Galicia e se crean o canon eólico e o Fondo de Compensación 
Ambiental, que queda redactado como segue: 
 

“TÍTULO V 
Rexistro eólico de Galicia 

 
Artigo 42. Rexistro Eólico de Galicia 
 
1. Créase o Rexistro Eólico de Galicia, no que se recollerá dun xeito electrónico a 
ubicación cartográfica de todos os parques eólicos en funcionamento, autorizados ou en 
tramitación administrativa no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia, os cales, á 
súa vez, deberán ser obxecto de inscrición no Rexistro de Cartografía de Galicia, nos 
termos e de conformidade co previsto no Regulamento de ordenación da información 
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xeográfica e da actividade cartográfica de Galicia, aprobado polo Decreto 14/2007, do 26 
de xaneiro. 
 
2. Aos datos sinalado no punto anterior incorporaranse no Rexistro Eólico de Galicia todas 
as solicitudes de modificación de proxectos, que constituirán información de apoio para a 
xestión de solapamentos de parques eólicos. 
 
Artigo 43. Funcionamento e xestión do Rexistro 
 
1. O Rexistro Eólico de Galicia constitúese coa finalidade de ser unha ferramenta 
electrónica de acceso e consulta pública. 
 
2. O funcionamento, a xestión e desenvolvemento do Rexistro establecerase por orde da 
consellería competente en materia de enerxía”. 
 
Oito. Modifícase o título VI da Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o 
aproveitamento eólico en Galicia e se crean o canon eólico e o Fondo de Compensación 
Ambiental, que queda redactado como segue: 
 

“TÍTULO VI 
Expropiación e servidumes 

 
Artigo 44. Declaración de utilidade pública 
 
1. Para os efectos previstos no título IX da Lei 24/2013, do 27 de novembro, do sector 
eléctrico, e da normativa que o desenvolve, ou normas que os substitúan, o 
recoñecemento da utilidade pública das instalacións incluídas no ámbito desta lei será 
acordado pola dirección xeral competente en materia de enerxía, sen prexuízo da 
competencia do Consello da Xunta de Galicia en caso de oposición de organismos ou 
outras entidades de dereito público. 
 
2. A solicitude de declaración, en concreto, de utilidade pública poderá efectuarse de xeito 
simultáneo á solicitude de autorización administrativa previa e/ou de construción, durante a 
tramitación destas autorizacións ou con posterioridade á obtención de calquera das 
devanditas autorizacións administrativas. 
 
3. Para o devandito recoñecemento será necesario que a empresa interesada o solicite, 
incluíndo unha relación concreta e individualizada dos bens e dereitos sobre os que non se 
obtivo un acordo cos seus titulares e sobre os que se considera necesaria a expropiación. 
 
4. A solicitude mencionada no punto anterior someterase a información pública. 
Igualmente, solicitarase o informe dos organismos afectados. 
 

170



 

 

5. A declaración de utilidade pública levará implícita en todo caso a necesidade de 
ocupación dos bens e a adquisición dos dereitos afectados e implicará a urxente ocupación 
para os efectos do artigo 52 da Lei do 16 de decembro de 1954 sobre expropiación forzosa 
e concordantes da Lei 24/2013, do 27 de novembro, do sector eléctrico, ou normas que os 
substitúan. 
 
Artigo 45. Concorrencia de utilidades ou interese público e trámite e declaración de 
compatibilidade ou prevalencia 
 
1. Se solicitado o recoñecemento de utilidade pública pola persoa promotora do parque 
eólico se opuxese á declaración deste a persoa titular doutro interese público radicado no 
mesmo espazo territorial, por entender que a autorización e a subseguinte instalación do 
parque eólico prexudicaría a este, procederase a determinar a compatibilidade ou 
incompatibilidade dos aproveitamentos enfrontados e, en caso de incompatibilidade, 
declararase a prevalencia dun deles. 
 
2. O procedemento de declaración de compatibilidade ou prevalencia de utilidades públicas 
será iniciado pola dirección xeral competente en materia de enerxía unha vez solicitado o 
recoñecemento de utilidade pública pola persoa promotora e en canto teña coñecemento 
da existencia de aproveitamentos que poidan resultar incompatibles. 
 
3. Ao devandito coñecemento poderá chegarse de oficio ou por solicitude de parte 
interesada presentada en calquera momento anterior á resolución na que se declare a 
utilidade pública. O órgano tramitador dará audiencia ás persoas titulares dos dereitos que 
puidesen estar afectados, concedéndolles un prazo de quince días para presentar 
alegacións, que se remitirán á persoa promotora para o seu coñecemento e contestación. 
 
4. Finalizado o trámite de audiencia remitirase copia completa do resultado do mesmo ao 
órgano competente para a autorización ou título habilitante do aproveitamento, quen 
deberá remitir, nun prazo de vinte días hábiles, informe sobre a compatibilidade ou 
incompatibilidade do aproveitamento afectado. 
 
5. Cando a compatibilidade ou prevalencia se suscite entre aproveitamentos nos que sexa 
competente para a súa autorización a consellería competente en materia de enerxía, a 
declaración de utilidade pública e, de ser o caso, a declaración de compatibilidade ou 
prevalencia realizarase pola persoa titular da consellería en materia de enerxía no prazo 
máximo de dous meses, contado desde a recepción da documentación completa. A falta 
de resolución expresa no prazo indicado terá efectos desestimatorios, podendo 
interpoñerse os recursos que procedan. 
 
6. No caso de que as autorizacións ou títulos habilitantes para os aproveitamentos sexan 
competencia de máis dunha consellería, a declaración de utilidade pública do parque eólico 
e, de ser o caso, a declaración de compatibilidade ou prevalencia realizarase polo Consello 
da Xunta de Galicia, ao que se remitirá o expediente co informe das consellerías afectadas, 

171



 

 

no prazo máximo de dous meses, contado desde a recepción da documentación completa. 
A falta de resolución expresa no prazo indicado terá efectos desestimatorios, podendo 
interpoñerse os recursos que procedan. 
 
7. Se a instalación afecta a montes veciñais en man común, os trámites previstos no artigo 
6 do Regulamento para a execución da Lei 13/1989, do 10 de outubro, de montes veciñais 
en man común, aprobado polo Decreto 260/1992, do 4 de setembro, ou norma que o 
substitúa, entenderanse cumpridos co procedemento regulado no presente artigo. Nestes 
casos, a declaración de utilidade pública da instalación levará implícito o recoñecemento 
de prevalencia para os efectos establecidos no punto 1 do artigo 6 da Lei 13/1989, do 10 
de outubro, de montes veciñais en man común”. 
 
Nove. Engádese unha nova disposición adicional primeira á Lei 8/2009, do 22 de 
decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia e se crean o canon eólico 
e o Fondo de Compensación Ambiental, coa seguinte redacción: 
 
“Disposición adicional primeira. Proxectos declarados de especial interese 
 
1. Poderán ser declarados de especial interese polo Consello da Xunta os proxectos de 
produción de enerxía eléctrica a partir de fontes renovables, así como as súas 
infraestruturas de evacuación que se desenvolvan no marco de poxas para a asignación de 
réxime retributivo específico a instalacións de produción de enerxía eléctrica a partir de 
tecnoloxías renovables, impulsadas ao amparo do disposto no Real Decreto 413/2014, do 
6 de xuño, polo que se regula a actividade de produción de enerxía eléctrica a partir de 
fontes de enerxía renovables, coxeración e residuos, ou norma que o substitúa, coa 
finalidade de que sexan despachados prioritariamente polos distintos órganos da 
Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia que interveñen no 
procedemento administrativo da súa autorización e con carácter de urxencia. 
 
2. A solicitude de declaración de interese especial destes proxectos deberase realizar á 
consellería competente en materia de enerxía, presentando unha memoria que conteña a 
súa especial incidencia e beneficios no ámbito industrial, social e territorial, entre outros, 
así como unha declaración responsable de que o proxecto se desenvolverá no marco das 
poxas indicadas anteriormente, debendo determinar o prazo previsto para a súa execución. 
 
3. A declaración de instalación de interese especial será acordada polo Consello da Xunta 
de Galicia, por proposta da persoa titular da consellería competente en materia de enerxía. 
 
4. A declaración de interese especial dun proxecto terá os seguintes efectos: 
 
a) Tramitarase de forma prioritaria e con carácter de urxencia e reduciranse á metade os 
prazos necesarios na instrución o procedemento da autorización administrativa previa e/ou 
de construción, así como os prazos na instrución do procedemento de avaliación ambiental 
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que sexa necesario. Así mesmo, reduciranse á metade os prazos necesarios na 
tramitación do proxecto sectorial. 
 
b) A declaración de utilidade pública destas instalacións será outorgada órgano 
competente en materia de enerxía, comportando esta declaración a prevalencia sobre 
outras utilidades públicas ou bens de interese público. 
 
5. Os proxectos declarados de interese especial deberán executarse e solicitar a 
autorización de explotación con anterioridade ao 1 de xaneiro de 2020. En caso contrario, 
quedará sen efecto a declaración de interese especial do proxecto e se incautarán os 
correspondentes avais e garantías depositadas”. 
 
Dez. Engádese unha nova disposición adicional terceira á Lei 8/2009, do 22 de decembro, 
pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia e se crean o canon eólico e o Fondo 
de Compensación Ambiental, coa seguinte redacción: 
 
“Disposición adicional terceira. Infraestruturas de evacuación. 
 
1. As novas solicitudes de autorización ás que se refire o artigo 53 da Lei 24/2013, do 
sector eléctrico, ou norma que o substitúa, correspondentes a infraestruturas de 
evacuación dos parques eólicos tramitaranse e autorizaranse segundo as disposicións 
establecidas na presente lei, no que sexa de aplicación. 
 
2. Decláranse de incidencia supramunicipal, para os efectos previstos no Decreto 80/2000, 
do 23 de marzo, polo que se regulan os plans e proxectos sectoriais de incidencia 
supramunicipal, ou norma que o substitúa, os proxectos sectoriais das infraestruturas de 
evacuación das instalacións de xeración eólica desenvolvidas no marco do Plan Sectorial 
Eólico de Galicia”. 
 
Once. Modifícase a disposición transitoria segunda da Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola 
que se regula o aproveitamento eólico en Galicia e se crean o canon eólico e o Fondo de 
Compensación Ambiental, que queda redactada como segue: 
 
“Disposición transitoria segunda. Áreas de Desenvolvemento Eólico. 
 
1. En tanto non se modifique o Plan sectorial eólico de Galicia, considéranse Áreas de 
Desenvolvemento Eólico as áreas de reserva e áreas de investigación, así como a franxa 
paralela a estas previstas, no Plan sectorial eólico de Galicia vixente. 
 
2. No caso das Áreas de Desenvolvemento Eólico nas que se produza superposición coa 
Rede Natura, a zona de superposición que afecte a Rede Natura non se considerará apta 
para implantar novos parques eólicos, salvo proxectos de modificación de parques eólicos 
nos termos indicados no artigo 32 desta lei. Esta limitación farase extensiva á totalidade 
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das instalacións do parque eólico recollidas na poligonal establecida no seu proxecto de 
execución”. 
 
Doce. Engádese unha nova disposición transitoria sexta á Lei 8/2009, do 22 de decembro, 
pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia e se crean o canon eólico e o Fondo 
de Compensación Ambiental, coa seguinte redacción: 
 
“Disposición transitoria sexta. Normas transitorias mentres non se leve a cabo o 
desenvolvemento regulamentario previsto nesta lei 
 
1. O necesario desenvolvemento regulamentario ao que se fai referencia nesta lei non 
impedirá a admisión a trámite de novas solicitudes de autorización de parques eólicos 
mentres aquel non se leve a cabo. 
 
Para estes efectos, en tanto non se realice o desenvolvemento regulamentario previsto nos 
puntos 3 e 4 do artigo 29 respecto do modelo normalizado de solicitude, as solicitudes 
presentaranse mediante instancia por escrito dirixida á persoa titular da dirección xeral 
competente en materia de enerxía. 
 
Do mesmo xeito, ata que se proceda ao desenvolvemento regulamentario indicado, o 
contido do proxecto de execución será o indicado para este tipo de instalacións no 
Regulamento sobre condicións técnicas e garantías de seguridade en instalacións 
eléctricas de alta tensión e as súas Instrucións Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 
23, aprobado polo Real Decreto 337/2014, do 9 de maio, ou norma que o substitúa. 
 
2. En tanto non se diten as normas de desenvolvemento regulamentario ás que se fai 
referencia no punto 4 do artigo 31, entenderase que existe solapamento da nova solicitude 
cando a distancia proxectada horizontalmente entre os aeroxeradores da nova solicitude e 
os aeroxeradores dun parque eólico en funcionamento, autorizado ou en fase de 
tramitación administrativa sexa inferior a dez (10) diámetros do parque eólico autorizado ou 
en fase de tramitación administrativa nas direccións correspondentes ao 1º (+,+) e 3er (-,-) 
cuadrante, e a catro (4) diámetros nas direccións correspondentes ao 2º (-,+) e 4º (+,-) 
cuadrante. Para estes efectos, tomarase o maior dos diámetros dos aeroxeradores 
afectados. Para a determinación da dirección, terase en conta a liña recta que una o 
aeroxerador solicitado co aeroxerador do parque que xa se atopa en funcionamento, 
autorizado ou en fase de tramitación administrativa, utilizando un sistema de coordenadas 
cartesianas co norte orientado no eixe +y”. 
 
Trece. Engádese unha nova disposición final cuarta á Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola 
que se regula o aproveitamento eólico en Galicia e se crean o canon eólico e o Fondo de 
Compensación Ambiental, coa seguinte redacción: 
 
“Disposición final cuarta. Normativa supletoria 
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En todo aquilo non disposto por esta lei aplicarase con carácter supletorio a Lei 24/2013, 
do 26 de decembro, do sector eléctrico, e a súa normativa de desenvolvemento, ou normas 
que as substitúan”. 
 
Disposición Derradeira Sétima. Modificación da Lei 9/2010, do 4 de novembro, de augas de 
Galicia 
 
Modifícase o punto 3 do artigo 29 da Lei 9/2010, do 4 de novembro, de augas de Galicia, 
que queda redactado como segue: 
 
“3. Para a aprobación técnica do proxecto, anteproxecto ou documento técnico similar 
dunha obra hidráulica de interese da Comunidade Autónoma deberase contar cun informe 
preceptivo acerca da compatibilidade da actuación co planeamento urbanístico vixente, 
que será emitido pola Administración urbanística competente no prazo máximo dun mes 
desde a súa solicitude. 
 
No caso de que se determine a súa incompatibilidade, Augas de Galicia aprobará 
tecnicamente o correspondente proxecto, anteproxecto ou documento técnico similar, e 
deberao someter ao trámite de información pública durante un prazo de vinte días hábiles, 
na forma prevista na Lei 30/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común 
das Administracións públicas, ou norma que a substitúa. Simultaneamente, remitiralles o 
proxecto, o anteproxecto ou o documento técnico correspondente ás administracións 
públicas afectadas, para que no prazo dun mes emitan informe. Logo de transcorrer o 
devandito prazo e un mes máis sen a súa emisión, entenderase que están conformes co 
proxecto, anteproxecto ou documento técnico similar que corresponda. No caso de 
desconformidade, que necesariamente haberá ser motivada, o expediente seralle elevado 
ao Consello da Xunta de Galicia, que, de proceder, o aprobará. 
 
Así que remate este procedemento, a aprobación definitiva do correspondente proxecto, 
anteproxecto ou documento similar levará aparellada a adaptación do planeamento 
urbanístico”. 
 
Disposición Derradeira Oitava. Modificación da Lei 7/2011, do 27 de outubro, do turismo de 
Galicia 
 
Modifícase o punto 3 do artigo 65 bis da Lei 7/2011, do 27 de outubro, do turismo de 
Galicia, que queda redactado como segue: 
 
“3. As persoas propietarias e/ou comercializadoras quedarán obrigas fronte á 
Administración turística ao cumprimento das obrigas impostas nesta lei e nas normas que a 
desenvolvan e responderán de maneira solidaria fronte a aquela, incluída a obriga de 
subscribir e manter vixentes os seguros de responsabilidade civil para estas vivendas”. 
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Disposición Derradeira Novena. Modificacións da Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de 
Galicia 
 
Un. Modifícase o punto 3 do artigo 81 da Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia, 
que queda redactado como segue:  
 
“3. A aprobación do instrumento de ordenación ou de xestión forestal, logo de obter os 
preceptivos informes favorables dos órganos ou organismos sectoriais competentes, 
comportará a autorización das actuacións previstas nel cun grao de detalle suficiente. Ditas 
actuacións só requirirán de declaración responsable ao órgano inferior competente en 
materia forestal por razón do territorio previa ao inicio das mesmas, para que este poida 
comprobar a súa conformidade co previsto no instrumento de ordenación ou xestión 
forestal. 
 
Nos supostos de aparición de achados arqueolóxicos ou de bens de interese cultural ou 
naqueles casos nos que se detecte un incumprimento das condicións e previsións en 
materia de protección do patrimonio cultural que figuren no expediente de aprobación do 
instrumento de ordenación ou xestión, paralizáranse con carácter inmediato as actuacións 
e darase conta  ao órgano competente en materia de protección do patrimonio cultural”. 
 
Dous. Modifícase o punto 2 do artigo 83 da Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de 
Galicia, que queda redactado como segue:  
 
“2. O incumprimento das prescricións dun instrumento de ordenación ou de xestión forestal 
considerarase grave nos seguintes supostos: 
 
a) Cando afecte ao normal desenvolvemento do monte, sempre que non se xustificase e 
comunicase previamente á Administración forestal, para a súa aprobación. 
 
b) Cando supoña un aproveitamento abusivo ou sobreexplotación que degrade o solo ou 
produza perdas do mesmo, ou poña en perigo a viabilidade do monte, incluíndo a non 
rexeneración tras o aproveitamento. 
 
c) Cando implique incumprir os plans de aproveitamento ou a posterior rexeneración tras a 
súa realización. 
 
d) Cando supoña a inobservancia das condicións impostas ás actuacións previstas no 
instrumento de ordenación ou de xestión forestal de conformidade cos informes emitidos 
con carácter previo á súa aprobación polo órganos ou organismos sectoriais competentes”. 
 
Tres. Modifícase o punto 3 do artigo 84 da Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de 
Galicia, que queda redactado como segue: 
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“3. Os aproveitamentos dos recursos forestais, os servizos e as actividades previstos nun 
instrumento de ordenación ou de xestión aprobado pola Administración forestal non 
necesitan de autorización para a súa execución, polo que será suficiente unha declaración 
responsable previa ao seu inicio, consonte o disposto polo artigo 81.3”. 
 
Catro. Modifícase o artigo 92 da Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia, que 
queda redactado como segue: 
 
“Artigo 92. Dos aproveitamentos madeireiros suxeitos a autorización administrativa 
 
1. Os propietarios de montes ou terreos forestais privados que desexen realizar neles 
aproveitamentos de madeira ou leña terán que solicitar autorización do órgano inferior 
competente en materia forestal por razón do territorio nos seguintes casos: 
 
a) Cando os montes ou terreos forestais estean poboados con especies do anexo 1.  
 
b) Cando os montes ou terreos forestais formen parte de espazos suxeitos a algún réxime 
de protección. 
 
c) Cando os montes ou terreos forestais estean afectados por algunha lexislación de 
protección do dominio público. 
 
d) Cando se trate de aproveitamentos de madeira ou leña queimada susceptible de uso 
comercial. 
 
Exceptúanse da necesidade de autorización os aproveitamentos en montes ordenados, 
consonte o establecido no punto 3 do artigo 81, e os supostos recollidos no punto 3 do 
artigo 92 bis. 
 
2. Se os aproveitamentos aos que se refire este artigo esixisen, en virtude da lexislación 
sectorial aplicable, autorización administrativa de competencia da Comunidade Autónoma 
de Galicia, a autorización será única e o seu outorgamento corresponderá en todo caso ao 
órgano forestal competente segundo o punto anterior, que valorará tanto os aspectos de 
carácter forestal como os derivados da devandita lexislación sectorial. O exercicio das 
competencias de inspección e sanción reguladas por esta última non se verá afectado polo 
outorgamento da autorización única polo órgano forestal e, xa que logo, seguira a 
corresponder aos respectivos órganos u organismos sectoriais. 
 
3. Para a valoración dos aspectos derivados da lexislación sectorial, o órgano forestal 
recabará de maneira preceptiva informe dos órganos ou organismos competentes. 
 
4. Se a lexislación sectorial non establece outro réxime, de non recibirse o informe ao que 
se refire o punto anterior no prazo de un mes desde a súa solicitude, entenderase 
favorable e proseguirá a tramitación do procedemento, sen prexuízo da posibilidade de 
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suspender a tramitación daquel para agardar a emisión do informe polo prazo máximo 
establecido na lexislación do procedemento administrativo común das Administracións 
públicas. 
 
5. Os informes sectoriais conterán, de ser o caso, as condicións ás que deberá suxeitarse 
o aproveitamento para a protección dos intereses públicos cuxa tutela teña encomendado 
o órgano ou organismo informante. A autorización que outorgue o órgano forestal 
incorporará expresamente esas condicións. 
 
6. O prazo máximo para resolver o procedemento de outorgamento das autorizacións 
reguladas neste artigo e notificar a resolución á persoa solicitante é de dous meses. 
Transcorrido ese prazo sen que se notificase a resolución, a autorización entenderase 
concedida, agás nos supostos nos que a lexislación básica que resulte de aplicación 
estableza de maneira expresa o contrario. 
 
De terse emitido os informes sectoriais aos que se refiren os puntos anteriores e conter 
condicións para a autorización do aproveitamento, estas consideraranse incorporadas por 
ministerio da lei á autorización obtida por silencio administrativo e vincularán ao suxeito 
que a tivese solicitado dende que tivese coñecemento das mesmas por calquera medio, 
incluída a certificación do silencio administrativo. 
 
7. A Administración forestal impulsará as relacións de colaboración con outras 
Administracións públicas para acadar o mesmo réxime de autorización administrativa única 
previsto neste artigo nos supostos de concorrencia da competencia forestal da 
Comunidade Autónoma de Galicia coas competencias daquelas. Do mesmo xeito, 
impulsará as relacións de colaboración cos demais departamentos da Xunta de Galicia, en 
particular con aquel que ostente as competencias en materia de protección do patrimonio 
cultural, para a identificación daquelas áreas e localizacións nas que exista concorrencia 
de intereses a protexer, co fin de axilizar a tramitación da autorización administrativa única 
prevista neste artigo”. 
 
Cinco. Engádese un novo artigo 92 bis á Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia, 
coa seguinte redacción: 
 
“Artigo 92 bis. Aproveitamentos madeireiros suxeitos a declaración responsable 
 
1. Consonte o previsto no punto 3 do artigo 81, nos montes ordenados, cando os 
aproveitamentos se fagan de acordo co instrumento de ordenación ou de xestión 
aprobado, non se precisará autorización e abondará a presentación dunha declaración 
responsable ao órgano inferior competente en materia forestal por razón do territorio con 
carácter previo ao inicio dos traballos. 
 
Cando os aproveitamentos non se axusten ao previsto no instrumento de ordenación ou de 
xestión, aplicarase o réxime xeral previsto nesta lei e a Administración forestal poderá 
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esixir a modificación do instrumento de ordenación ou de xestión con posterioridade ao 
aproveitamento. 
 
2. Fóra dos casos contemplados no punto anterior, os donos de predios poderán realizar 
aproveitamentos de masas forestais poboadas das especies que non estean incluídas no 
anexo 1 desta lei e que non estean nos supostos enunciados nas alíneas b) e c) do punto 1 
do artigo 92, así como executar cortas a feito, rareos ou entresacas, presentándolle ao 
órgano inferior competente en materia forestal por razón do territorio con carácter previo ao 
seu inicio unha declaración responsable de que non concorren as circunstancias que fan 
precisa autorización administrativa de acordo co establecido nesta lei. 
 
En masas forestais que cumpran os requirimentos descritos no parágrafo anterior e inclúan 
pés nunha proporción reducida de especies incluídas no anexo 1, poderase admitir o seu 
aproveitamento cunha declaración responsable, segundo as condicións que se determinen 
mediante orde da consellaría competente en materia de montes. 
 
3. Quedan de igual forma suxeitos unicamente á obriga de declaración responsable ao 
órgano inferior competente en materia forestal por razón do territorio previa ao seu inicio: 
 
a) Os aproveitamentos para uso doméstico, nos termos que se determinen mediante orde 
da consellería competente en materia de montes. 
 
b) Os aproveitamentos en zonas afectadas por unha expropiación, correspondéndolle ao 
órgano expropiante a obriga de presentar a declaración responsable. A zona expropiada 
deberá ser sinalizada polo órgano expropiante ou polo afectado, por instancia deste 
órgano. 
 
c) As cortas de arboredo que sexan de obrigada execución de acordo co establecido na Lei 
3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia, e 
as que se realicen para a obrigada adaptación ás distancias mínimas sinalada no anexo II 
desta lei. 
 
e) As cortas de arboredo que sexan obrigatorias cando a consellería competente en 
materia de montes declare a existencia dunha praga ou enfermidade forestal, delimite a 
zona afectada e dite as medidas e tratamentos fitosanitarios para o control e a loita contra 
a praga. 
 
4. Cando os aproveitamentos requiran unicamente a presentación de declaración 
responsable segundo o establecido nesta lei, non se requirirá a solicitude de informes 
previos sectoriais, sen prexuízo das responsabilidades en que incorra o declarante polo 
incumprimento das condicións contidas na declaración. 
 
5. Cando a realización do aproveitamento requira dunha avaliación de impacto ambiental, a 
declaración responsable prevista neste artigo non se poderá presentar ata que non teña 
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rematado dita avaliación polo órgano ambiental e estea publicada no Boletín Oficial do 
Estado e no Diario Oficial de Galicia”. 
 
Seis. Modifícase o artigo 94 da Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia, que 
queda redactado como segue: 
 
“Artigo 94. Disposicións comúns ao réxime administrativo dos aproveitamentos madeireiros 
 
1. As cortas de policía, os rareos e os demais tratamentos silvícolas sen aproveitamento 
comercial non se considerarán aproveitamentos madeireiros para efectos do previsto polos 
artigos anteriores e, xa que logo, non requirirán de autorización administrativa nin de 
declaración responsable. 
 
Tampouco requirirán de autorización da Administración forestal nin de declaración 
responsable ante esta as cortas que se realicen na zona de servidume do dominio público 
hidráulico, sen prexuízo dos medios de intervención administrativa que poidan establecer 
outras normativas que resulten de aplicación. 
 
2. As persoas físicas ou xurídicas que, en lugar do seu titular, realicen a xestión ou o 
aproveitamento dos montes ou dos terreos forestais poderán solicitar as autorizacións ou 
presentar as declaracións responsables previstas nos artigos anteriores, cando xustifiquen 
debidamente a súa representación. 
 
3. O prazo máximo para a realización dun aproveitamento será de doce meses, contados 
desde a data da notificación da autorización ou desde a data en que se considere 
outorgada esta por silencio administrativo, ou ben dende a data da presentación da 
declaración responsable, segundo o caso. 
 
4. Cando se demore a execución dun aproveitamento por causas non imputables á persoa 
titular ou á empresa que o leve a cabo, o prazo para a realización do mesmo poderase 
prorrogar polo órgano inferior competente en materia forestal por razón do territorio, logo 
de solicitude xustificada, por un único prazo, que en ningún caso poderá superar o 
inicialmente concedido. 
 
5. A persoa titular dun aproveitamento madeirable ou leñoso cuxos produtos sexan obxecto 
de comercialización deberá comunicar ao órgano inferior competente en materia forestal 
por razón do territorio a contía realmente obtida no prazo máximo dun mes dende a súa 
finalización, de acordo cos procedementos que se establezan para o efecto, consonte o 
disposto no artigo 104.  
 
6. A Administración forestal simplificará os procedementos administrativos de autorización 
e a presentación de declaracións responsables, regulando mediante orde da consellería 
competente en materia de montes a presentación compartida para diferentes propietarios 
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de montes particulares de solicitudes de autorización e declaracións responsables, e 
impulsará o emprego dos servizos de atención telemáticos e a administración electrónica”. 
 
Sete. Modifícase o punto 3 do artigo 95 da Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de 
Galicia, que queda redactado como segue:  
 
“3. O aproveitamento de biomasa forestal procedente de superficies declaradas como 
cultivo enerxético forestal requirirá de declaración responsable ao órgano inferior 
competente en materia forestal por razón do territorio con carácter previo ao seu inicio”. 
 
Oito. Modifícase o punto 3 do artigo 104 da Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de 
Galicia, que queda redactado como segue:  
 
“3. Para tal fin, a Administración forestal manterá un sistema de supervisión baseado no 
control e no seguimento da orixe dos aproveitamentos madeireiros que se realicen en 
Galicia, mediante a información subministrada polas autorizacións e as declaracións 
responsables previstas nos artigos 92 e 92 bis. Así mesmo, mediante o Rexistro de 
Empresas do Sector Forestal, a Administración forestal poderá realizar os controis oficiais 
pertinentes ás empresas de aproveitamento e comercialización da madeira e dos produtos 
da madeira, avaliando os riscos e propoñendo accións correctivas cando sexa necesario”. 
 
Nove. Modifícase o punto 2 da alínea ñ) do artigo 128 da Lei 7/2012, do 28 de xuño, de 
montes de Galicia, que queda redactada como segue:  
 
“2. A realización de aproveitamentos madeireiros ou de biomasa en montes de xestión 
privada sen cumprir o requisito da declaración responsable preceptiva nos casos 
establecidos nesta lei ou incumprindo os prazos para a súa execución”. 
 
Dez. Engádese unha nova disposición adicional sexta á Lei 7/2012, do 28 de xuño, de 
montes de Galicia, coa seguinte redacción: 
 
“Disposición adicional sexta. Convenios coas asociacións do sector forestal 
 
Co obxecto de acadar unha completa racionalización administrativa na tramitación das 
solicitudes de aproveitamentos forestais, formalizaranse convenios tanto coas asociacións 
de profesionais do sector como coas de propietarios forestais, co fin de conseguir unha 
maior axilidade na consecución das autorizacións e que se minoren o máximo posible as 
cargas, tanto as administrativas como as de carácter económico”. 
 
Disposición Derradeira Décima. Modificacións da Lei 8/2013, do 28 de xuño, de estradas 
de Galicia 
 
Un. Modifícase o punto 4 do artigo 47 da Lei 8/2013, do 28 de xuño, de estradas de 
Galicia, que queda redactado como segue:  
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“4. A autorización á que se refire este precepto é independente e enténdese sen prexuízo 
doutras licenzas ou autorizacións que sexan necesarias para a execución das obras, 
instalacións ou actividades das que se trate. Exceptúase a realización de cortas de 
arboredo nas zonas de protección do dominio público de estradas, que terá que ser 
autorizada unicamente polo órgano competente en materia forestal, de acordo co disposto 
na Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia, ou norma que a substitúa, logo de 
informe preceptivo do órgano competente da administración titular da estrada. Dito informe 
recollerá, de ser o caso, as condicións previstas no punto anterior e substituirá a 
autorización regulada neste artigo”. 
 
Dous. Modifícase o punto 3 do artigo 66 da Lei 8/2013, do 28 de xuño, de estradas de 
Galicia, que queda redactado como segue: 
 
“3. A sanción correspondente á infracción cometida poderá reducirse ata nun noventa por 
cento do seu valor, en función dos danos ao dominio público viario e a diminución da 
seguridade viaria producida, se a persoa responsable acata, de ser o caso, a resolución de 
paralización ou suspensión e procede á demolición das obras, á suspensión definitiva dos 
usos e ao restablecemento da realidade física alterada antes da resolución do expediente 
de sanción”. 
 
Tres. Modifícase a alínea g) do punto 1 do artigo 43 da Lei 8/2013, do 28 de xuño, de 
estradas de Galicia, que queda redactada como segue: 
 
“g) As instalacións provisionais, cun prazo fixado, asociadas a actividades de interese ou 
uso público ou para a realización de actividades relacionadas coa conservación ou 
construción de edificacións ou instalacións industriais”. 
 
Disposición Derradeira Décimo primeira. Modificación da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do 
solo de Galicia 
 
Modifícase a alínea i) do punto 2 do artigo 142 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de 
Galicia, que queda redactada como segue:  
 
i) A corta de masas arbóreas ou de vexetación arbustiva en terreos incorporados a 
procesos de transformación urbanística e, en todo caso, cando dita corta derive da 
lexislación de protección do dominio público, agás as que fosen autorizadas polos órganos 
competentes en materia forestal ou fosen comunicadas previamente a estes mediante 
declaración responsable, nos casos en que proceda, en solo rústico”. 
 
Disposición Derradeira Décimo segunda. Modificacións da Lei 5/2016, do 4 de maio, do 
patrimonio cultural de Galicia 
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Un. Modifícase o punto 2 do artigo 39 da Lei 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio cultural 
de Galicia, que queda redactado como segue:  
 
“2. Estas autorizacións teñen carácter independente de calquera outra autorización, licenza 
ou trámite previo á execución das intervencións. Exceptúanse os supostos nos que a 
lexislación forestal integra no procedemento de outorgamento da correspondente 
autorización a tutela dos valores obxecto de protección por esta lei, a través dun informe 
preceptivo da consellería competente en materia de patrimonio cultural, que establecerá, 
de ser o caso, as condicións ás que deberá suxeitarse a actuación e substituirá as 
autorizacións previstas pola presente lei”. 
 
Dous. Modifícase a alínea a) do punto 2 do artigo 78 da Lei 5/2016, do 4 de maio, do 
patrimonio cultural de Galicia, que queda redactado como segue:  
 
“a) A corta xeneralizada de arboredo frondoso autóctono excepto nos supostos permitidos 
pola lexislación forestal para a presentación de declaracións responsables. O órgano 
competente en materia forestal ademais poderá autorizar a corta illada de frondosas 
autóctonas coa obriga, de ser o caso, de compensar a corta coa replantación inmediata de 
exemplares similares”. 
 
Tres. Engádese unha nova disposición adicional décimo terceira á Lei 5/2016, do 4 de 
maio, do patrimonio cultural de Galicia, coa seguinte redacción: 
 
“Disposición adicional décimo terceira. Información xeolocalizada dos xacementos 
arqueolóxicos 
 
Os distintos departamentos da Administración xeral da Comunidade autónoma de Galicia 
colaborarán coa dirección xeral competente en materia de protección do patrimonio cultural 
para que, no prazo dun ano, se publique na ferramenta xeográfica corporativa unha 
información xeolocalizada dos xacementos arqueolóxicos identificados ata o momento, que 
permita ás administracións públicas e aos operadores económicos unha planificación 
respectuosa co patrimonio cultural de Galicia”. 
 
Disposición Derradeira Décimo terceira. Modificación do Decreto 59/2013, do 14 de marzo, 
polo que se desenvolve a Lei 9/2010, do 4 de novembro, de augas de Galicia, en materia 
de execución e explotación de infraestruturas hidráulicas 
 
Modifícase o punto 1 do artigo 9 do Decreto 59/2013, do 14 de marzo, polo que se 
desenvolve a Lei 9/2010, do 4 de novembro, de augas de Galicia, en materia de execución 
e explotación de infraestruturas hidráulicas, que queda redactado como segue: 
 
“1. Unha vez supervisado o documento técnico por parte da Administración hidráulica de 
Galicia, a entidade local abrirá un trámite de información pública mediante publicación do 
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correspondente anuncio no Boletín Oficial da provincia de que se trate, e no taboleiro de 
anuncios do concello correspondente, por prazo non inferior a vinte días hábiles”. 
 
Disposición Derradeira Décimo cuarta. Habilitación para o desenvolvemento 
regulamentario 
 
1. Habilítase ao Consello da Xunta de Galicia para ditar as normas regulamentarias 
necesarias para o desenvolvemento e aplicación desta lei. 
  
2. No prazo máximo de seis meses dende a entrada en vigor desta lei aprobaranse as 
normas regulamentarias necesarias para facer efectivo o réxime de incentivos fiscais ao 
investimento previsto no artigo 30. 
 
3. As modificacións de normas de rango regulamentario introducidas por esta lei poderán 
ser obxecto de ulterior modificación ou derrogación por norma dese mesmo rango. 
 
Disposición Derradeira Décimo quinta. Autorización para refundir textos 
 
1. No prazo dun ano desde a entrada en vigor da presente lei, o Consello da Xunta de 
Galicia, por proposta da persoa titular da consellería competente en materia de emprego, 
aprobará o correspondente decreto lexislativo que refunda a Lei 5/1998, do 18 de 
decembro, de cooperativas de Galicia, e as súas modificacións, incluíndo os preceptos 
contidos nesta lei. 
 
2. A autorización á que se refire esta disposición inclúe a facultade de regularizar, aclarar e 
harmonizar os textos legais que teñan que refundirse. 
 
Disposición Derradeira Décimo sexta. Entrada en vigor 
 
Esta lei entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia. 
 
 
 
 
 

Santiago de Compostela, 27 de xullo de 2017 

 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Alberto Núñez Feijóo na data 27/07/2017 17:14:21 
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Miguel Ángel Santalices Vieira na data 27/07/2017 17:14:35 

 
Pedro Puy Fraga na data 27/07/2017 17:15:35 

 
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 27/07/2017 17:15:49 

 
Paula Prado Del Río na data 27/07/2017 17:16:02 

 
Marta Rodriguez Arias na data 27/07/2017 17:16:23 

 
Francisco José Conde López na data 27/07/2017 17:16:39 

 
Alfonso Rueda Valenzuela na data 27/07/2017 17:16:56 

 
Beatriz Mato Otero na data 27/07/2017 17:20:08 

 
José Manuel Rey Varela na data 27/07/2017 17:20:20 

 
Rosa María Quintana Carballo na data 27/07/2017 17:20:39 

 
Diego Calvo Pouso na data 27/07/2017 17:20:59 

 
Raquel Arias Rodríguez na data 27/07/2017 17:21:14 

 
Cristina Isabel Romero Fernández na data 27/07/2017 17:21:38 

 
Sandra Vázquez Dominguez na data 27/07/2017 17:21:49 

 
Maria Antón Vilasánchez na data 27/07/2017 17:22:08 

 
Moisés Blanco Paradelo na data 27/07/2017 17:22:38 

 
María Isabel Novo Fariña na data 27/07/2017 17:23:06 

 
Marta Novoa Iglesias na data 27/07/2017 17:23:20 

 
Alberto Pazos Couñago na data 27/07/2017 17:23:55 

 
Martín Fernández Prado na data 27/07/2017 17:24:20 

 
Gonzalo Trenor López na data 27/07/2017 17:24:34 

 
Jaime Castiñeira Broz na data 27/07/2017 17:24:43 

 
César Manuel Fernández Gil na data 27/07/2017 17:24:51 
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Aurelio Alfonso Núñez Centeno na data 27/07/2017 17:24:55 

 
Daniel Luis Varela Suanzes-Carpegna na data 27/07/2017 17:25:03 

 
Teresa Egerique Mosquera na data 27/07/2017 17:25:14 

 
María Julia Rodriguez Barreira na data 27/07/2017 17:25:33 

 
Marta María Rodríguez-Vispo Rodríguez na data 27/07/2017 17:25:41 

 
José González Vázquez na data 27/07/2017 17:25:55 

 
Carlos Enrique López Crespo na data 27/07/2017 17:26:08 

 
Daniel Vega Pérez na data 27/07/2017 17:26:18 

 
María Encarnación Amigo Díaz na data 27/07/2017 17:26:33 

 
Antonio Mouriño Villar na data 27/07/2017 17:26:39 

 
María Guadalupe Murillo Solís na data 27/07/2017 17:26:47 

 
Carlos Gómez Salgado na data 27/07/2017 17:26:57 

 
Jacobo Moreira Ferro na data 27/07/2017 17:27:11 

 
María Soraya Salorio Porral na data 27/07/2017 17:27:25 

 
María Ángeles Garcia Míguez na data 27/07/2017 17:27:57 

 
Silvestre Balseiros Guinarte na data 27/07/2017 17:28:06 

 
Moisés Rodríguez Pérez  na data 27/07/2017 17:28:13 
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Reunión do Pleno do Parlamento

Día: 12.09.2017        Hora: 10:00

Orde do día

 

 

1.  Debate de toma en consideración da Proposición de lei

formulada polo Grupo Parlamentario dos Socialistas de

Galicia, de modificación da Lei 09/2011, do 9 de novembro, do

medios públicos de comunicaci

ón audiovisual de Galicia (doc.núm. 8740, 10/PPL-000007).
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 8740(10/PPL-000007)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Proposición de lei de modificación da Lei 9/2011, do 9 de

novembro, dos medios públicos de comunicación audiovisual de

Galicia

Publicación da iniciativa, 112, 10.05.2017

190



Partido dos 
Socialistas 
de Galicia 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Grupo Parlamentario 

 

Á Mesa do Parlamento 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a través do seu 

portavoz, ao abeiro do disposto no artigo 163 do Regulamento da 

Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte Proposición de lei de 

modificación da “Lei 09/2011, do 09 de novembro, dos medios 

públicos de comunicación audiovisual de Galicia. 

 

 

Exposición de motivos 
 

 

A radiotelevisión pública galega, vital para o mantemento do espazo 

público democrático, o reforzamento da identidade do pobo galego, e a 

promoción da nosa cultura e lingua, está a vivir un preocupante 

deterioro nos últimos anos, con graves consecuencias para o pluralismo 

ideolóxico e social.  

 

Fronte a un escenario dixital que ameaza con novas discriminacións 

sociais e un panorama comercial cada vez máis concentrado e 

oligopolista de medios comerciais privados, que esixiría como 

contrapeso un servizo público forte e participativo, a RTVG perdeu 

rapidamente o seu peso e influencia social. Como exemplo, a cota de 

pantalla da TVG-1 afundiuse do 15,5 % do ano 2008 ao 9,3 % de 2015.  

É necesario traballar cara un novo concepto de RTVG. A crise de 

credibilidade, marca e modelo da RTVG ten que dar paso a unha nova 

televisión moderna, fusión da Galicia urbana coa rural, e que responda 

á verdadeira demanda social.  

 

A maiores, hoxe a radiotelevisión pública galega é claro exemplo dunha 

manipulación sistemática. Oito anos de Goberno do Sr. Feijoo deron 

como resultado a falta dun mandato claro de contidos e dos duros 

retallos do seu financiamento. A manipulación endémica da RTVG 

lastra a súa calidade, impide unha xestión eficaz da mesma e 

desnaturaliza a súa misión democrática.  
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Partido dos 
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de Galicia 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Grupo Parlamentario 

 

Para mudar esta situación, consideramos que a radiotelevisión pública 

galega deberá ter como base da súa actividade: a independencia, a 

estabilidade, responsabilidade, e participación da sociedade civil. Neste 

senso, os socialistas consideramos que é urxente tamén aumentar a 

participación dos traballadores e traballadoras para garantir o 

cumprimento dos obxectivos de independencia editorial e de calidade, 

para o cal cumpre poñer en marcha todos os instrumentos para garantir 

a independencia informativa, e a súa defensa respecto a toda presión 

externa, gobernamental ou privada. 

 

 

Artigo Único: Lei 09/2011, do 09 de novembro, dos medios públicos 

de comunicación audiovisual de Galicia  

 

 

Un. Modificación do artigo 23.4, que quedará redactado co seguinte 

texto:  

 

“Esgotado o mandato, a directora ou director xeral continúa no 

exercicio das súas funcións ata o nomeamento da nova persoa elixida 

para o cargo. Esta prórroga non poderá superar o prazo de seis meses 

sen que sexa activado o procedemento previsto no artigo 23.2” 

 

 

Dous. Derrógase a Disposición transitoria  terceira  
 

 

Tres. Modificación da Disposición transitoria cuarta, que quedará 

redactado co seguinte texto. 

 

“O procedemento de elección do director ou directora xeral da CRTVG 

será activado no Parlamento de Galicia no prazo improrrogable de 30 

días hábiles a partir da aprobación desta lei. 

 

A estes efectos, nese tempo, abrirase un prazo de 15 días hábiles para 

que os grupos parlamentarios podan formular esas propostas.  
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Grupo Parlamentario 

Concluído ese prazo, os candidatos ou as candidatas comparecerán ante 

a Comisión Permanente non lexislativa de Control da CRTVG co fin de 

examinar a idoneidade para o cargo, de acordo co Regulamento do 

Parlamento, en función previsto no artigo 14 da Lei 09/2011, do 09 de 

novembro, dos medios públicos de comunicación audiovisual de 

Galicia. As comparecencias substanciaranse nun prazo improrrogable 

de 15 días hábiles. 

 

Unha vez rematado ese proceso, procederase á primeira votación 

prevista no artigo 23.2 da Lei 09/2011, do 09 de novembro, dos medios 

públicos de comunicación audiovisual de Galicia, incluíndoa na orde do 

día do primeiro pleno ordinario que se produza. 

 

 

Catro. Adición dunha Disposición transitoria sexta. bis. Contratos 

Programa,  que quedará redactado co seguinte texto:  

 

“Dado o tempo transcorrido desde a aprobación do primeiro mandato 

marco, o primeiro contrato programa previsto no artigo 33 debería 

referirse ao período que se inicia en decembro de 2018. 

 

Para o período comprendido entre a aprobación desta lei e decembro de 

2018, o Consello de Administración negociará coa Xunta de Galicia un 

plan plurianual que incorpore os contidos previstos no artigo 33.2, da 

Lei 09/2011, do 09 de novembro, dos medios públicos de comunicación 

audiovisual de Galicia 

 

 

Cinco Adición dunha Disposición transitoria sexta. ter. Estatuto 

Profesional,  que quedará redactado co seguinte texto:  

 

“O Consello de Administración, de acordo co previsto nos Estatutos da 

Corporación CRTVG, aprobará, no prazo improrrogable de 3 meses 

desde a aprobación desta lei, o Estatuto Profesional previsto no artigo 

36, da Lei 09/2011, do 09 de novembro, dos medios públicos de 

comunicación audiovisual de Galicia. 
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Grupo Parlamentario 

O consello de informativos previsto no artigo 36.2, da Lei 09/2011, do 

09 de novembro, dos medios públicos de comunicación audiovisual de 

Galicia, será constituído no prazo improrrogable de tres meses dende a 

aprobación do Estatuto Profesional” 

 

 

Seis. Modificación da Disposición Final Quinta. Autoridade 

Audiovisual, que quedará redactado co seguinte texto:  

 

“A Xunta de Galicia remitirá ao Parlamento de Galicia, no prazo 

improrrogable de 3 meses, dende a entrada en vigor da presente lei, un 

proxecto de lei que regule ou encomende as función da autoridade 

audiovisual. Mentres non se aprobe a norma de referencia terá a 

consideración de autoridade audiovisual quen ata ese momento viñese 

exercendo tales función” 

 

Pazo do Parlamento, 8 de maio de 2017 

 

 

  Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga 

  Portavoz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

- Constitución Española. 

-  

- Estatuto de Autonomía de Galicia 
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Grupo Parlamentario 

- Lei 6/ 199, do 1 de setembro, do audiovisutal de Galicia  

 

- Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e 

funcionamento da administración xeral do sector público 

autonómico de Galicia. 

 

- Lei 09/2011, do 09 de novembro, dos medios públicos de 

comunicación audiovisual de Galicia. 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 08/05/2017 10:51:54 
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2. Comparecencias en pleno
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2.1 15189(10/CPP-000034)

Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

Do conselleiro de Economía, Emprego e Industria, por petición

propia, para informar da Estratexia de autónomos 2020
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3. Mocións
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3.1 12379(10/MOC-000040)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Rodil Fernández, Olalla

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, 149, 20.07.2017
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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 da 

deputada Olalla Rodil Fernández, 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 11 de xullo, sobre a política da Xunta de Galicia en relación co 

desmantelamento de servizos ferroviarios Renfe-Feve no territorio galego (doc. núm. 6953, 

[10/INT-000285]). 

 

Moción 

“O Parlamento insta a Xunta de Galiza a: 

1. Impulsar os traballos do grupo de traballo arredor do servizo ferroviario de 

ancho métrico constituído polas Alcaldías das comarcas da Mariña, Ortegal e Ferrolterra; 

representantes de Renfe e da Consellaría de Infraestruturas. 

2. No marco dese grupo de traballo e en colaboración e diálogo coas alcaldías e a 

Plataforma pola defensa do ferrocarril Ribadeo-Ferrol a: 

2.1. Exixir a Renfe a reparación integral e a reforma de todas as unidades que 

actualmente compoñen a frota para eliminar os problemas de fabricación nas unidades 

2700 e 2900 xunto con aqueles detectados nas unidades 2400. 

2.2. Reclamar a Renfe a dotación do persoal e medios necesarios para garantir o 

correcto funcionamento do servizo, quer no referido aos talleres e reparación das 

máquinas, quer maquinistas e interventores.  
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2.3. Elaborar un novo deseño do servizo para axustalo ás dinámicas sociais 

existentes no territorio e ás necesidades da poboación baseándose nos horarios vixentes e 

na proposta formulada pola Plataforma pola defensa do ferrocarril Ferrol-Ribadeo. 

2.4. Deseñar unha política de mobilidade baseada na intermodalidade que 

complemente o servizo do ferrocarril de ancho métrico cunha oferta de transporte por 

estrada (autobús) que interconecte apeadeiros e estacións con outros núcleos, centros ou 

servizos. 

2.5. Reclamar a creación dunha división de mercadorías na Galiza con persoal e 

medios suficientes para a captación de transportes e a súa execución. 

2.6. Desenvolver un plan para a creación de novas zonas e vías de carga que 

faciliten e promovan o transporte de mercadorías por ferrocarril a comezar pola 

confluencia da liña coa factoría de Alcoa en San Cibrao e a futura chegada do ancho 

métrico aos portos interior e exterior de Ferrol. 

3. Reclamar ao Goberno do Estado español a transferencia dos servizos ferroviarios 

de ancho métrico que pasarán a ser xestionados por un ente público galego que abranga 

tanto a operación dos servizos (mercadorías e viaxeiros) como das infraestruturas.” 

 

Santiago de Compostela, 13 de xullo de 2017 

 

Asdo.: Olalla Rodil Fernández 

Deputada do G.P. do BNG 

Ana Belén Pontón Mondelo 

Portavoz do G.P. do BNG 
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Asinado dixitalmente por: 

 

Olalla Rodil Fernández na data 13/07/2017 12:58:18 

 

Ana Pontón Mondelo na data 13/07/2017 12:58:24 
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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, 149, 20.07.2017
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   Á MESA DO PARLAMENTO 

 

 

O Grupo Parlamentar de En Marea, a través do seu portavoz e por iniciativa 

das súas deputadas  Ánxeles Cuña Bóveda e Luca Chao Pérez , ao abeiro do 

disposto no artigo 151.2 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte 

Moción, para substanciar a Interpelación, doc. nº 1468 (10/INT-000054), sobre a 

política do Goberno en materia de ensino no medio rural, que foi tratada na 

sesión plenaria do día 12 de xullo de 2017.  

 

 

MOCIÓN 

 

O Parlamento galego insta á Xunta de Galicia a: 

 

1. Garantir o dereito a unha educación pública de calidade no medio rural, 

constituíndo unha Comisión de Estudo na que teñan participación os 

representantes dos traballadores/as do ensino, a Mesa Galega de 

Educación no Rural, NEG, representantes das ANPAS,  mestres/as, 

educadores/as sociais, sociólogos/as, pedagogos/as, profesores/as das 

USC e organizacións e colectivos sociais implicados,  para paliar o 

desequilibrio territorial. 

 

2. Desenvolver un Plan específico de ensino rural que considere a 

importancia dos centros educativos do rural e da montaña como servizos 

básicos necesarios para a fixación de poboación. Que teña en conta os 

múltiples modelos existentes: escolas unitarias, CRA, CPI, CEIP, IES.  

Que inclúa previsións sociodemográficas a medio prazo antes de realizar 

peches de centros. Que inclúa un plan de formación específica para o 
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profesorado e conte cun equipo interdisciplinar aberto para a 

elaboración do anteproxecto. 

 

 

3. Crear os Centros Rurais de Investigación Educativa (CRIE), espazos 

educativos con ampla experiencia e recoñecemento pedagóxico en apoio 

á socialización e á aprendizaxe. Eses Centros, xa existentes noutras 

comunidades, están dirixidos a fomentar a innovación, a colaboración, a 

investigación, a formación e o desenvolvemento da escola rural como 

referente educativo. Asemade, facilitan a convivencia do alumnado e o 

profesorado e subministran recursos educativos ás pequenas escolas da 

Comunidade. 

 

 Santiago de Compostela, 13 de xullo de 2017. 

 

Asdo.: Ánxeles Cuña Bóveda,  Asdo.: Luís Villares Naveira 

 Luca Chao Pérez   Voceiro do G.P. de En Marea 

Deputadas do G.P. de En Marea. 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 14/07/2017 12:55:13 

 

Luca Chao Pérez na data 14/07/2017 12:55:38 
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Luis Villares Naveira na data 14/07/2017 12:55:52 
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3.3 12711(10/MOC-000043)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Fernández Leiceaga, Xoaquín María

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia

en relación co financiamento do Fondo de Compensación

Interterritorial

Publicación da iniciativa, 156, 02.08.2017
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Á Mesa do Parlamento 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa do 

seu deputado-portavoz Xoaquín Fernández Leiceaga, a través do seu 

portavoz e 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 día 11 de xullo de 2017,  sobre 

a política do Goberno galego en relación co financiamento do Fondo de 

Compensación Interterritorial (10/INT-000298, doc. núm. 7198). 

 

Moción 

 

O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a demandar do Goberno 

de España o inicio dun proceso de diálogo coas comunidades 

autónomas para a reforma legal do Fondo de Compensación 

Interterritorial, de xeito que a nova regulación contemple: 

 

1. A transformación do actual FCI (Fondo xeral e Fondo 

complementario) nun instrumento potente de desenvolvemento 

rexional que poida compensar a eventual perda de fondos 

europeos a partir do seguinte período de programación, 

apostando por un Fondo Interrexional de Desenvolvemento 

(FIDE). 

2. O incremento substancial do volume de recursos a aplicar ao 

novo Fondo, de xeito que multiplique, cando menos por 5, a 

media dos últimos tres anos. 

3. A consideración do gasto non financeiro da Administración 

Xeral do Estado como base de cálculo, para elevar a estabilidade 

dinámica (reducir a variabilidade cíclica) do novo fondo. 

4. O criterio de selección das comunidades beneficiarias, que debe 

ser o nivel de renda por habitante inferior ao promedio español. 

5. Unha reconsideración dos criterios de asignación dos recursos do 

novo fondo entre as comunidades beneficiarias, que manteña un 

compoñente redistributivo (poboación ponderada pola inversa do 

nivel relativo da renda por habitante de cada comunidade) e un 

compoñente distributivo en función de criterios de custe e 

necesidade. 
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6. Inserir o novo fondo nunha estratexia de desenvolvemento 

proposta por cada Comunidade Autónoma e acordada 

globalmente, o que implica unha programación plurianual e un 

uso dos recursos orientado a resultados. 

7. Incorporar unha ferramenta de avaliación exante e ex-post dos 

programas en que se concreta a estratexia de cada Comunidade. 
 

 

Pazo do Parlamento, 14 de xullo de 2017 

 

 

Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga 

Deputado-portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 14/07/2017 13:28:24 
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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, 156, 02.08.2017
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Á Mesa do Parlamento 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa do seu 

deputado Julio Torrado Quintela, a través do seu portavoz e 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 día 11 de xullo de 2017, sobre a política do Goberno galego en 

relación co intrusismo profesional no ámbito sanitario (10/INT-000428, 

doc. núm. 10071) 

 

Moción 

 

O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a: 

 

1. Desenvolver unha intensa campaña de concienciación sobre a base 

científica e rigorosa das disciplinas afectadas polo intrusismo, e a 

desmitificación das supostas técnicas e terapias alternativas non 

fundamentadas, alertando dos riscos para o e a paciente.  

2. Dotar ao corpo de inspectores/as médicos/as dos recursos precisos, 

persoais e materiais, para poder continuar a exercer a súa labor, con máis e 

mellores posibilidades nas tarefas de seguimento e control das entidades 

privadas e os labores que nela se realizan, e que estes se baseen en criterios 

científicos e avalados. 

3. Colaborar activamente cos colexios profesionais na defensa das súas 

profesións e na loita contra o intrusismo profesional. 

4. Garantir que os procesos de concesións de axudas, subvencións e 

programas de apoio a proxectos empresariais non sirvan para reforzar ou 

avalar negocios fundamentados en prácticas que poidan ser consideradas de 

intrusismo. 

 

 Pazo do Parlamento, 14 de xullo de 2017 

 

 Asdo.: Julio Torrado Quintela 

 Deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga 

 Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia 
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Asinado dixitalmente por: 
 

Julio Torrado Quintela na data 14/07/2017 14:19:47 
 

Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 14/07/2017 14:19:53 
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4. Proposicións non de lei en Pleno
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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, 140, 05.07.2017
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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 da deputada 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 
 

Faise necesario abordar con máis recursos, cun maior diálogo e con 

procedementos obxectivos que xeren o máis amplo consenso posible, o 

conflito xerado pola Xunta de Galicia en relación ás concesións de liñas de 

transporte público de persoas viaxeiras por estrada. Non se pode abordar esta 

cuestión cunha situación de “enroque” tal e como está a adoptar a Consellería 

de Infraestruturas e Vivenda, empeñada en rexeitar o diálogo que si lle están 

reclamando axentes do sector e afondando polo tanto nunha situación de 

conflito, improvisación e discrecionalidade. 

 

O que non se pode é poñer en risco o sistema de transporte escolar, que ata o 

momento funcionaba en xeral de xeito correcto, e modificalo por outro sen 

garantías de mellora para o futuro.  A posible colaboración entre o transporte 

escolar e regular de viaxeiros en xeral debe seguir intentándose, pero con 

consenso e sen conflito. 

 

Aínda  hai certo tempo si existe vontade política para buscar unha boa 

solución ao conflito creado dende o Goberno autonómico.  

 

Por todo o anteriormente exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de 

Galicia presenta a seguinte proposición non de lei para o seu debate en Pleno: 

 

En relación aos servizos de transporte de uso xeral por estrada da 

Comunidade Autónoma, o Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a: 

 

a) Abrir unha Mesa de diálogo e participación, onde estean representados os 

sindicatos, os concellos, as organizacións empresariais, as Anpas, e o 

transporte metropolitano, cara á definición dun novo modelo e do mapa 

concesional de Galicia. 
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b) Proceder a un aumento significativo das partidas orzamentarias necesarias 

para acadar a mellora desta modalidade de transporte público. 

c) Presentar na Cámara galega a proposta do novo plan de transportes, 

tramitándose de acordo ao artigo  142 do Regulamento. 

 

Pazo do Parlamento, 26 de xuño de 2017 

 

Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga 

Deputado - portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

Asdo.: Raúl Fernández Fernández 

   María Luisa Pierres López 

Deputado e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 
 
 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 26/06/2017 17:52:38 
 

Raúl Fernández Fernández na data 26/06/2017 17:52:43 
 

María Luisa Pierres López na data 26/06/2017 17:52:47 
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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 educativa 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, 140, 05.07.2017

220



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, por iniciativa do seu deputado, 

Luís Manuel Álvarez Martínez, e da súa deputada, María Concepción Burgo 

López, 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 promulgación da Lei orgánica de ordenación xeral do sistema educativo 

(LOXSE) ano ano 1990 e a súa implantación ao longo da década dos anos 

noventa do século pasado, trouxo consigo, entre outras cousas, a necesidade de 

reorganizar a rede de centros da nosa Comunidade Autónoma. 

 

 

Se partía dunha estrutura de ensinanzas derivada da Lei xeral de educación do 

ano 1970 con ensinanzas de Educación Xeral Básica (EXB) e as etapas 

posteriores, o bacharelato unificado polivalente (BUP) e a Formación Profesional 

de 1º grao (FP 1) que foi necesario acomodar á Educación Primaria  e á 

Educación Secundaria Obrigatoria (ESO). 

 

 

Tamén se partía dunha rede de centros que impartían as ensinanzas existentes e 

que debeu adecuarse ás novas etapas, o que supuxo o traslado dos alumnos dos 

cursos 7º e 8º de EXB á centros de ensinanza secundaria para cursar os 

equivalentes de 1º e 2º da ESO, que xunto con 3º e 4º desta mesma etapa pasaron 

a ser obrigatorios. 

 

 

Na nosa Comunidade Autónoma creouse un novo tipo de centros, os centros 

públicos integrados (CPI) que, na súa concepción inicial, tiñan como obxectivo 

evitar longos traslados do alumnado de zona rurais, de modo que as ensinanzas 

obrigatorias se cursasen por completo no que antes eran centros de EXB. 

 

 

O Goberno da Comunidade Autónoma tomou naquel momento a decisión de 

elaborar un extenso e detallado documento de planificación coñecido como a 

Rede de Centros, na que se establecían os centros existentes e os de nova 

creación, así como a adscrición entre eles, xunto co número de unidades 

necesarias para a efectiva escolarización do alumnado. 

 

 

221



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 

 

Ademais, reguláronse, coa necesaria negociación cos representantes do 

profesorado, os postos de traballo para os distintos corpos docentes o que deu 

lugar aos correspondentes procesos de adscrición. 

 

 

Todos os procesos que, moi basicamente se acaban de describir, tiveron un 

elemento fundamental que os caracterizou: o diálogo. 

 

 

Dende entón téñense producido moitos cambios, tanto demográficos como 

lexislativos, sobre todo no que á oferta de titulacións de formación profesional se 

refire. 

 

 

A grave crise demográfica, que afecta fundamentalmente ao mundo rural, ten o 

seu reflexo no feito de que no ano 1998 había en Galicia 28.589 alumnos e 

alumnas de 12 anos, que é a idade de inicio da educación secundaria obrigatoria, 

e no ano 2016 esa cifra descendeu ata os 22.058. 

 

 

A perda de alumnado e a conseguinte redución de unidades nos centros, incluso o 

peche dalgún deles, dá lugar a situacións graves que deberan ser corrixidas á 

maior brevidade, posto que se trata dun asunto de País. Cabe centrarse, polo 

menos, nas seguintes evidencias: 

 

 

1º) A redución de oferta educativa nos concellos afonda, aínda máis, no 

progresivo desmantelamento de servizos públicos, como xa ten denunciado 

en repetidas ocasións este Grupo Parlamentario. 

 

 

2º) A aplicación de idénticos criterios en canto á posibilidade de oferta de 

determinadas materias na educación secundaria obrigatoria e no bacharelato a 

centros cun número diferente de unidades e por tanto de profesores e 

profesoras, supón unha diferenza de oportunidades incompatible coa 

necesaria igualdade, discriminando negativamente ao alumnado de centros de 

menor tamaño. 

 

 

 

 

 

222



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 

 

Por outra banda, non podemos facer abstracción da actual realidade educativa no 

relativo á formación profesional e á necesidade de que, na máxima medida do 

posible, a oferta se adecúe ao contexto produtivo dos centros. En boa medida, a 

actual oferta é unha herdanza das ensinanzas preexistentes da formación 

profesional de primeiro e segundo grao correspondentes á xa mencionada Lei 

xeral de educación de 1970. 

 

 

O anterior ten suposto a extinción de ensinanzas por falta de alumnado interesado 

en cursalas, o que se produce porque esas ensinanzas formaban alumnado para o 

desempeño de profesións innecesarias no entorno deses centros. 

  

 

Por último, nas últimas datas téñense producido anuncios por parte da 

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria que supoñen, unha 

vez máis, unha modificación de feito da rede de centros sen a máis mínima 

participación da comunidade educativa. 

 

 

Esa realidade, que non é exclusiva deste curso se non que é unha constante na 

traxectoria da Consellería, non foi acompañada das explicacións necesarias nin 

ten, polo tanto, garantía de que se teña actuado con criterios obxectivos, 

uniformes e coherentes, que deberían ser piares básicos en actuacións tan 

sensibles para o futuro. 

 

 

Este grupo parlamentario entende que ten chegado o momento de facer unha 

planificación seria, obxectiva, que conte co necesario consenso, que forneza a 

oferta pública, con particular intensidade no mundo rural,  que dote de 

estabilidade o sistema educativo da nosa Comunidade Autónoma e que, en 

definitiva, se faga con perspectiva de País; unha política na que se fundamenten 

as decisións que se deban tomar e que, á súa vez, impida actuacións unilaterais 

do Goberno. 

 

 

Polos motivos expostos 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 poñer, de xeito inmediato, en 

funcionamento os mecanismos precisos para redefinir de forma consensuada coa 

comunidade educativa a actual rede de centros de xeito que se garantan de forma 

efectiva a igualdade de oportunidades de toda a poboación da nosa Comunidade 

Autónoma, incluíndo nela todos os criterios e extremos necesarios para acadar a 

dita igualdade. 

 

 

Pazo do Parlamento, 27 de xuño de 2017 

 

 
 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

Luis Manuel Álvarez Matínez na data 27/06/2017 18:20:52 
 

Maria de la Concepción Burgo López na data 27/06/2017 18:21:04 
 

Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 27/06/2017 18:21:16 
 

224



 

 

Reunión do Pleno do Parlamento

Día: 12.09.2017        Hora: 10:00

Orde do día

 

 

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 construción dun centro de día en Rianxo

Publicación da iniciativa, 165, 30.08.2017
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

O Grupo Parlamentar de En Marea, a iniciativa da súa deputada Eva Solla 

Fernández e ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento do 

Parlamento, presenta a seguinte Proposición non de lei parao seu debate en 

Pleno, relativa relativa á necesidade dun centro de día en Rianxo. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

O envellecemento da poboación fai necesario un planeamento serio e 

axeitado dos recursos de atención ás persoas maiores e tamén ás persoas 

dependentes. Neste aspecto toman especial relevancia os recursos públicos 

destinados a tal fin, que deben dar resposta ao que é un dereito social. 

Entre as diversas figuras e ferramentas de atención toman especial relevancia 

os centros de día como elementos que evitando unha institucionalización 

continua, poden permitir a conciliación da vida familiar. Os centros de día 

son o chanzo de proximidade na atención sociosanitaria. Nese senso, a 

proximidade aos domicilios familiares é chave para garantir esa verdadeira 

posibilidade de conciliación, evitando longos transportes e facilitando o 

acceso ás persoas maiores ou dependentes nas nosas vilas. 

Este feito fai dificilmente comprensible que se negue a posibilidade de que a 

vila de Rianxo conte cun centro de día de seu, coma así acontece co resto de 

concellos da contorna. É comprensible a necesidade de planificación 

comarcal e provincial dos recursos, algo que imposibilita por razóns 

operativas, ter unha residencia de maiores en cada pobo ou cidade. 
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Sen embargo, un centro de día, trátase dun recurso básico, menos 

especializado, cuxa principal característica debe ser a proximidade, entre 

outras. 

Tampouco é un recurso que se substitúa por un centro sociocomunitario, 

tamén necesario, pero cuxa actividade de lecer non ten que ver cos coidados 

de saúde e de atención social dun centro de día para persoas maiores e 

dependentes. 

A veciñanza de Rianxo leva meses pelexando por un centro de día, reclamado 

xa moito tempo atrás. Tras unha exitosa recollida de sinaturas, chegaron as 

mobilizacións e hoxendía permanecen soportando un longo peche nas 

dependencias do Concello no que reclaman seren escoitadas e escoitados pola 

Consellería de Políticas Sociais. 

En Marea ten trasladado a debate na Comisión de Políticas Sociais a proposta 

de dotar de este medio a Rianxo, mais a maioría popular ten votado en contra. 

Consideramos necesario insistir en relación a este asunto, que  cremos é 

prioritario para as necesidades de veciñas e veciños. 

 

Ante estes feitos, En Marea realiza a seguinte Proposición non de lei: 

O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia e en concreto á 

Consellería de Políticas Sociais a: 

1.- Recibir e escoitar ás veciñas e veciños de Rianxo. 

2.- Orzamentar para 2018 a construción do novo centro de día para 

Rianxo, axeitado ás necesidades poboacionais e licitando o proxecto antes 

de final de 2017. 
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Santiago de Compostela, 31 de xullo de 2017. 

 

Asdo. Eva Solla Fernández 

Deputada do G.P. de En Marea 

Luís Villares Naveira 

Voceiro do G.P. de En Marea. 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Eva Solla Fernández na data 01/08/2017 10:40:36 

 
Luis Villares Naveira na data 01/08/2017 10:40:43 
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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, 165, 30.08.2017
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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, Miguel Tellado Filgueira, Encarna Amigo Díaz, Marián 
García Míguez, Aurelio Núñez Centeno, Marta Rodríguez Arias, Marta Rodríguez-
Vispo Rodríguez, Soraya Salorio Porral e Raquel Arias Rodríguez, 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 

Nun contexto de recuperación económica e crecemento, unha das preocupacións 
fundamentais desde as diferentes administracións debe ser a de favorecer a creación 
de emprego da maior calidade posible. Para isto, é necesario que os traballadores que 
se incorporen ao mercado laboral o fagan cos perfís mellor adaptados ao que este 
demande en cada momento. 

Nesta adaptación xoga un papel central a formación, segundo as competencias que os 
empregadores demandan para os novos empregos e a que as persoas que buscan un 
traballo consideren que mellor poden reforzar as súas capacidades profesionais.  

Desde o Grupo Parlamentario Popular consideramos fundamental avanzar na 
actualización e na renovación do sistema de formación, para que sexa axeitado ás 
necesidades das empresas; para poder facer efectivo o dereito dos traballadores á súa 
formación; e para poder avaliar todo o sistema en función dos resultados acadados. 

En definitiva, hai que potenciar a liberdade na oferta e na demanda de formación e na 
satisfacción das necesidades do mercado, con especial atención aos sectores 
emerxentes da nosa economía, á simplificación dos custes e á certificación das 
competencias adquiridas. Así o recolleu o noso partido no programa electoral co que 
acadou un respaldo maioritario nas urnas nas últimas eleccións autonómicas. 

 

 

No mesmo sentido, en setembro de 2015, as Cortes aprobaron, cun 90% de respaldo 
parlamentario, a Ley 30/2015 que regula o Sistema de Formación Profesional para o 
emprego no eido laboral e que establece que os Servizos Públicos competentes 
poderán, como alternativa ao financiamento das convocatorias a través de 
subvencións, proporcionar un “cheque-formación” aos traballadores desempregados. O 
desenvolvemento regulamentario, aprobado por Real decreto o pasado 3 de xullo, 
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habilita a adopción por parte das Comunidades Autónomas desta ferramenta desde a 
súa publicación. 

Segundo o exposto naquel momento, as Comunidades Autónomas que queiran poñer 
en marcha o cheque formación poderán facelo sempre que realicen a consulta ás 
organizacións empresariais e sindicais máis representativas, delimiten os sectores nos 
que se aplicará e informen á Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales.  

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

“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a introducir o cheque formación, para 
que as persoas traballadoras desempregadas dispoñan dun crédito de formación, 
escollan a formación que queren recibir e a entidade na que queren que se imparta”. 
 

 

Santiago de Compostela, 3 de agosto de 2017 

 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Pedro Puy Fraga na data 03/08/2017 13:16:02 

 
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 03/08/2017 13:16:10 

 
María Encarnación Amigo Díaz na data 03/08/2017 13:16:18 

 
María Ángeles Garcia Míguez na data 03/08/2017 13:16:24 

 
Aurelio Alfonso Núñez Centeno na data 03/08/2017 13:16:31 

 
Marta Rodriguez Arias na data 03/08/2017 13:16:37 

 
Marta María Rodríguez-Vispo Rodríguez na data 03/08/2017 13:16:45 

 
María Soraya Salorio Porral na data 03/08/2017 13:16:55 

 

231



 

 

Raquel Arias Rodríguez na data 03/08/2017 13:17:00 
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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, 165, 30.08.2017

233



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

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 

 

 

1 

 

Á Mesa do Parlamento 

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

das deputadas e deputados Montserrat Prado Cores, Olalla Rodil Fernández, Luis 

Bará Torres, Noa Presas Bergantiños, Ana Belén Pontón Mondelo e Xosé Luis 

Rivas Cruz, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte 

Proposición non de lei para o seu debate en Pleno, relativa á retirada do 

Anteproxecto de lei polo que modifica a Lei 8/2008, do 10 de xullo, de Galiza. 

 

A Consellaría de Sanidade ven de presentar o Anteproxecto de Lei polo que 

modifica a Lei 8/2008, do 10 de xullo, de Galiza. Presentación feita con nocturnidade e 

aleivosía, proba dilo é telo feito en pleno mes de agosto con moitos profesionais de 

vacacións, sen diálogo previo nin na mesa sectorial, nin cos colectivos sociais, con un 

prazo de presentación de alegacións de apenas 15 días, en pleno período vacacional. 

Esta modificación vai provocar máis deterioro na sanidade pública, consolida a 

liña de recortes, prioriza o criterio económico en detrimento das necesidades dos 

usuarios e usuarias e afecta negativamente á calidade asistencial. 

A Lei Galega de Sanidade en vigor establece que a prestación de servizos 

sanitarios e a delimitación das áreas farase “tendo en conta, en todo caso, as 

necesidades sanitarias da poboación”, no anteproxecto establece que se fará “tendo en 

conta os recursos sanitarios existentes”. Esta modificación é inaceptábel, xa que non 

prioriza as necesidades sanitarias d@s galeg@s, senón que será en función dos recursos 

que o Partido Popular decida destinar á sanidade pública, que como é unha evidencia, 

non deixou de recortar desde que volveu ao Goberno da Xunta. 
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Suprímense as actuais áreas sanitarias para crear unhas áreas maiores na súa 

extensión territorial, afastando deste xeito a resolución dos problemas da cidadanía e 

d@s traballadoras/es. 

Estas sete áreas son coincidentes coas EOXIS que o Goberno do PP creou no 

ano 2010, cando iniciou a súa folla de ruta de desmantelamento das áreas sanitarias 

existentes. Naquela altura, as mobilizacións e a forte oposición da cidadanía e 

profesionais, conseguiu que o primeiro intento de desmantelamento non fora tan lonxe 

como pretendían, aínda que coa posta en marcha das estruturas organizativas de xestión 

integrada conseguiron unha boa parte dos seus obxectivos, e a sanidade nas áreas con 

Hospitais comarcais como O Barco, Monforte, Burela ou O Salnés quedou seriamente 

comprometida e a perda das xerencias nos hospitais comarcais significou a perda de 

capacidade organizativa e resolutiva  

A creación das EOXIs condicionou tamén de xeito negativo o desenvolvemento 

da Atención Primaria. Desapareceron as xerencias e perdeu autonomía no 

desenvolvemento dos seus proxectos, quedando funcionalmente subordinada ás 

estratexias de xestión do centro hospitalario de referencia. A Atención Primaria precisa 

de maior impulso para mellorar a súa calidade, a dotación de persoal e recursos, e 

acadar un correcto funcionamento da súa carteira de servizos, actualmente 

subdesenvolvida.  

Coa modificación que pretende aprobar o Partido Popular, esta situación vai 

agravarse aínda máis, de xeito que os Hospitais Comarcais e Atención Primaria pasan a 

ser meros apéndices dos grandes hospitais, con unha máis que evidente perda de 

autonomía, capacidade de decisión e dirección. Os grandes hospitais absorberán a maior 

parte dos recursos sanitarios 
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Os mecanismos de participación social recórtanse dun xeito alarmante, quedan 

totalmente amordazados. A composición tanto do Consello Galego de Saúde como dos 

Consellos de Saúde de Área deixan de estar recollida na Lei, e determinarase por 

decreto da Xunta. Retíraselle capacidade de control, emisión de informes e avaliación 

da execución política sanitaria, e só manteñen capacidade de asesoramento e consultivo. 

Incluso suprime a procura dunha composición paritaria dos mesmos. 

O Partido Popular pretende levar a cabo esta modificación da Lei de Sanidade 

de Galiza, sen ter levado a cabo ningunha avaliación de cales foron as consecuencias 

para a sanidade pública galega da creación das EOXIS.  

O BNG manifesta a súa oposición a esta modificación, que significa confirmar o 

afastamento dun modelo sanitario de calidade, próximo á poboación, comunitario, 

participativo e orientado á prevención, e consideramos que hai que ir xusto na dirección 

contraria, e por iso presenta a seguinte proposición non de lei para o seu tratamento en 

Pleno: 

 

O Parlamento de Galiza, insta ao Goberno galego a: 

1.- Retirada do Anteproxecto de Lei polo que modifica a Lei 8/2008, do 10 de 

xullo, de Galicia. 

 

2.- Mantemento das Áreas sanitarias establecidas na Lei de Saúde de Galiza 

8/2008 e crear as Áreas de Verín, Barbanza e Cee, para favorecer o coñecemento dos 
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problemas de saúde da súa zona e, ao mesmo tempo, a eficacia e a continuidade da 

atención, co lóxico beneficio para @s usuari@s: 

- Desenvolver xerencias de área sanitaria próximas, con funcións de 

identificación de necesidades de saúde, planificación e xestión asistencial, de 

saúde pública e saúde laboral e socio-sanitaria.  

- Posta en valor dos Hospitais Comarcais, descentralizar as tomas de 

decisión, respectar as competencias e a autonomía das áreas sanitarias 

comarcais. 

- Dotar aos centros comarcais do persoal, material e tecnoloxía 

necesarios para unha atención adecuada ás persoas do seu ámbito de actuación. 

- Recuperación das xerencias nos Hospitais Comarcais. 

 

3.- Poñer en marcha un plan de Mellora de Atención Primaria, como porta de 

entrada ao sistema sanitario, é un elemento chave para o sistema sanitario público 

galego: 

- Dotala cos recursos económicos, técnicos e humanos que sexan 

precisos para prestar un bo servizo e unha boa calidade asistencial.  

- Devolverlle a súa capacidade organizativa e de xestión e a recuperación 

de xerencias directas. 
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4.- Mantemento tanto do Consello Galego de Saúde de Galiza como dos 

Consellos de Saúde de Área correspondentes ás áreas sanitarias establecidas na Lei 

8/2008, do 10 de xullo, de Saúde de Galiza, coa composición e competencias que se 

contemplaba na mesma: 

- Constitución e convocatoria inmediata dos mesmos. 

 

Santiago de Compostela, 7 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Montserrat Prado Cores 

Olalla Rodil Fernández 

Luis Bará Torres 

Noa Presas Bergantiños 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

Ana Belén Pontón Mondelo  

Portavoz do G.P. do BNG 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
María Montserrat Prado Cores na data 07/08/2017 13:05:09 

 
Ana Pontón Mondelo na data 07/08/2017 13:05:15 

 
Xose Luis Rivas Cruz na data 07/08/2017 13:05:17 

 
Olalla Rodil Fernández na data 07/08/2017 13:05:18 
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Noa Presas Bergantiños na data 07/08/2017 13:05:21 

 
Xosé Luis Bará Torres na data 07/08/2017 13:05:23 
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Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Prado del 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, 165, 30.08.2017
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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, Paula Prado del Río, Ángeles 

García Miguez, Isabel Novo Fariña, César Fernández Gil, Antonio Mouriño 

Villar, Alberto Pazos Couñago, María Julia Rodríguez Barreira e Jacobo 

Moreira Ferro, deputadas e deputados do Grupo Parlamentario Popular de 

Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 160 e concordantes do 

Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte 

Proposición non de lei para o seu debate en Pleno. 
 

Exposición de motivos: 

 

O Partido Popular no programa electoral co que se presentou as pasadas 

eleccións autonómicas, asumía o compromiso de conquerir unha Xustiza 

con medios do século XXI. 

 

A pesar das dificultades orzamentarias, na pasada lexislatura, o goberno 

do Partido Popular foi quen de impulsar as infraestructuras xudiciais, así 

como outras cuestións importantes no eido da Xustiza como a revisión dos 

baremos de xustiza gratuíta e a mediación.  

 

O obxectivo marcado para esta lexislatura é avanzar máis nas 

infraestructuras, na organización xudicial, na axilización da xustiza e na 

administración electrónica. 
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No marco da axilización da xustiza o compromiso do Partido Popular  pasa 

por demandar do Ministerio de Xustiza a creación daquelas unidades 

xudiciais necesarias, e o reforzo dos órganos xudiciais nas xurisdiccións 

necesitadas de apoio. 
 

 

 

Polo exposto, o Grupo Parlamentario Popular, presenta a seguinte 

Proposición non de lei en Pleno:  
 

“O Parlamento insta á Xunta de Galicia a: 

1.- Solicitar ao Ministerio de Xustiza que, canto antes, establezca o número 

de xulgados que lle corresponden a Galicia para 2018 

2.- Asumir, apoiar e dotar de medios a todos os xulgados que o Ministerio 

de Xustiza asigne para Galicia” 
 

 

Santiago de Compostela, 8 de agosto de 2.017 

 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Pedro Puy Fraga na data 08/08/2017 09:42:11 

 
Paula Prado Del Río na data 08/08/2017 09:42:34 

 
María Ángeles Garcia Míguez na data 08/08/2017 09:42:51 
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María Isabel Novo Fariña na data 08/08/2017 09:43:03 

 
César Manuel Fernández Gil na data 08/08/2017 09:43:16 

 
Antonio Mouriño Villar na data 08/08/2017 09:43:23 

 
Alberto Pazos Couñago na data 08/08/2017 09:43:37 

 
María Julia Rodriguez Barreira na data 08/08/2017 09:43:53 

 
Jacobo Moreira Ferro na data 08/08/2017 09:44:09 
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Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Bará Torres, Xosé Luís 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, 165, 30.08.2017
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Á Mesa do Parlamento 

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

das deputadas e deputados Luis Bará Torres, Noa Presas Bergantiños, Ana Belén 

Pontón Mondelo, Olalla Rodil Fernández, Xosé Luis Rivas Cruz e Montserrat 

Prado Cores, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte 

Proposición non de lei para o seu debate en Pleno. 

 

O anuncio da decisión de que a Fundación Franco xestione as visitas ao Pazo de 

Meirás constitúe un constitúe unha provocación, unha burla da lei de memoria histórica, 

unha ofensa a todas as vítimas do franquismo e do Ditador, e un escandaloso exemplo 

da impunidade con que se move quen fai apoloxía do terrorismo fascista. 

Resulta insultante e vergonzoso que un espazo que é produto dun espolio sexa 

aínda propiedade da familia Franco. E resulta aínda máis indignante que a Fundación 

que leve o seu nome o utilice para contar unha versión absolutamente manipulada da 

historia e para facer apoloxía da Ditadura e do ditador. 

Estes feitos supoñen a constatación –por se non estaba suficientemente claro- da 

permanencia do franquismo nun réxime que se di democrático. E son posíbeis pola 

incapacidade do sistema político español para acabar coa vergoña que supón que a 

familia Franco sexa aínda dona dunha propiedade que é produto dun roubo, que faga 

negocio con ela e que a converta nun parque temático de exaltación dun réxime 

totalitario que exterminou a miles de homes e mulleres por motivos políticos. Sería 

admisíbel que en Alemaña ou en Italia existisen palacios e fundacións dedicados a 

exaltar a memoria de Hitler ou Mussolini? 
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Esta situación escandalosa e indignante é posíbel pola complicidade e a 

permisividade daquelas institucións do Estado que consenten, amparan e protexen a Illa 

de impunidade e o parque temático franquista en que se converteu o Pazo de Meirás.  

Para rematar con esta ignominia e esta provocación, o BNG presenta a seguinte 

proposición non de lei para o debate en Pleno: 

 

O Parlamento de Galiza insta ao goberno galego a 

1. Declarar a familia do Ditador e a Fundación Franco non gratas en Galiza. 

2. Apoiar a proposta aprobada polo Pleno da corporación municipal de Sada 

para que sexa este concello o encargado das visitas guiadas ao Pazo de Meirás, como 

garantía de que as persoas visitantes do BIC reciben unha información veraz sobre a 

historia deste espazo histórico. 

3. Facer unha condena pública das declaracións da Fundación Franco nas que 

expresaba a súa intención de usar as visitas guiadas ao Pazo para facer apoloxía da 

Ditadura e do Ditador.  

4. Instar ao goberno do Estado a facer as modificacións legais precisas para a 

ilegalización da Fundación Franco. 

5. Facer un chamamento a todas as institucións galegas para que se adhiran e 

apoien a iniciativa da Xunta en Pro da Devolución do Pazo de Meirás, da que forman 

parte como entidades promotoras a Deputación da Coruña, os concellos de Sada e 

Coruña, a Universidade da Coruña, a Comisión pola Recuperación da Memoria 
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Histórica da Coruña e a Iniciativa Galega pola Memoria. Prestar apoio técnico, xurídico 

e económica a esta iniciativa que ten como obxectivo que o Pazo de Meirás sexa un ben 

público. 

6. Apoiar a elaboración e aprobación dunha Lei galega de memoria histórica na 

que se prohiba, persiga e sancione os actos de exaltación do franquismo e as entidades 

que os promovan. 

 

 

Santiago de Compostela, 14 de agosto de 2017 

 

 

Asdo.: Luis Bará Torres 

Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Montserrat Prado Cores 

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

Ana Belén Pontón Mondelo  

Portavoz do G.P. do BNG 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 

247



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

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 

 

 

4 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 14/08/2017 10:42:30 

 
María Montserrat Prado Cores na data 14/08/2017 10:42:38 

 
Ana Pontón Mondelo na data 14/08/2017 10:42:40 

 
Xose Luis Rivas Cruz na data 14/08/2017 10:42:42 

 
Olalla Rodil Fernández na data 14/08/2017 10:42:44 

 
Noa Presas Bergantiños na data 14/08/2017 10:42:46 
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Sobre as actuacións que debe realizar a Xunta de Galicia con

respecto ao acordo do Concello de Sada en relación coa

xestión que se está realizando do BIC-Pazo de Meirás

Publicación da iniciativa, 165, 30.08.2017
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

O Grupo Parlamentar de EN MAREA a través das súas deputadas e deputados 

Ánxeles Cuña Bóveda, Luís Villares Naveira, Antón Sánchez García, 

Carmen Santos Queiruga, Paula Vázquez Verao, Magdalena Barahona 

Martín, Manuel Lago Peñas, Davide Rodríguez Estévez, Eva Solla 

Fernández, Juan José Merlo Lorenzo, Paula Quinteiro Araujo, Luca Chao 

Pérez, Francisco Casal Vidal 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: 

 

Primeiro.- A xestión das visitas ao BIC-Pazo de Meirás pola Fundación Nacional 

Francisco Franco que, de acordo cos seus propios Estatutos, ten como obxectivo 

o difundir o legado do ditador Francisco Franco, é unha vergoña nun país 

democrático ademais dunha ofensa ás vítimas da represión franquista. 

Mesmo recentemente dita Fundación facía público un comunicado no que a 

Fundación dá a coñecer a asunción da xestión do réxime de visitas ao BIC e se 

reafirmaba nos obxectivos de enxalzar a figura de Franco e o Réxime franquista: 

 http://www.fnff.es/Comunicado_El_Pazo_de_Meiras_3667_c.htm 

Noutros Estados  da contorna serían hoxe impensables este tipo de fundacións, 

que estarían prohibidos por facer exaltación dunha ditadura que deixou miles de 

asasinadas froito dun golpe de estado contra a lexitimidade democrática 
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republicana vixente  na época, e  despois dunha guerra que deu paso a 40 anos de 

ditadura na que perderon a vida miles de persoas inocentes. 

 

Segundo.- Existe constancia reiterada no tempo do incumprimento reiterado do 

réxime de visitas que legalmente se estableceu, recollida na Lei de Patrimonio 

Cultural de Galicia para os Bens de Interese Cultural, que se teñen que facer 

cando menos 4 días ao mes, e da atención telefónica mediante un número que 

estivo desconectado durante meses, polos que a Xunta de Galicia, a través da 

Dirección Xeral de Patrimonio Cultural abriu un expediente á familia do ditador 

“propietaria” do mesmo con apercibimento de sanción, pola  comisión dunha 

infracción administrativa en materia de patrimonio cultural, que será como 

máximo de 6000 euros.  

A Xunta de Galicia non pode tolerar pasivamente a detentación pola Fundación 

da xestión do réxime de visitas ao BIC. Moito menos cando lle consta a dita 

Xunta, e por escrito, e en varias ocasións, a disposición formal do Concello de 

Sada a asumir dita función.  

 

Terceiro.- A memoria democrática deste país esixe que as vítimas obteñan 

memoria, xustiza, respecto, recoñecemento e reparación. 

Reparación que non terá lugar mentres non se poña fin ao espolio que significou 

a adquisición por medio da ameaza, a extorsión e as presións, da propiedade do 

Pazo de Meirás polo Ditador, propiedade que segue a detentar os descendentes 

directos do Ditador. 

A propiedade e desfrute do Pazo pola familia Franco supón detentación, por 

título ilexítimo da súa causa e orixe, en canto resultado dun proceso de 

adquisición forzada e coactiva, fraudulentamente disfrazado en forma de doazón 
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e compra-venta, tal e como acreditan probas documentais e estudos de 

investigadores e historiadores. Dita detentación polos herdeiros de Franco supón 

unha ofensa para galegos e galegas, e supón un vestixio máis dos privilexios 

obtidos polo abuso da forza do réxime do terror. 

Compre reparar a honra e a dignidade das persoas que foron roubadas e forzadas 

a ceder diñeiro e propiedades baixo risco de represalias por parte dunhas 

autoridades que non dubidaban en utilizar a violencia máis extrema. 

 

Cuarto.- A modificación da Lei 52/2007, da Memoria Histórica, e da lexislación 

estatal de Fundacións debe ter como obxectivo común  tanto  un maior 

recoñecemento das vítimas da represión e a reparación e reversión compensadora  

dos efectos da mesma no primeiro caso como o impedimento legal para que 

fundacións como a Francisco Franco poidan impunemente e mesmo ao amparo 

da legalidade democrática divulgar, louvar e difundir o terror franquista, no 

segundo.  

Obxectivo de modificación lexislativa que necesariamente debe contemplar as 

determinacións legais oportunas para que o Pazo de Meirás se incorpore ao 

patrimonio público, para a súa posta en valor asociada á memoria histórica, tal e 

como expresamente se prevé no PXOM de Sada, pendente de aprobación 

definitiva. 

A loita e o obxectivo de que o Pazo de Meirás pase a formar parte do Patrimonio 

público como símbolo dos valores democráticos e da dignificación das vítimas 

debería de unir a todos os Grupos deste Parlamento. 

 

Quinto.- Neste contexto a sociedade civil e política vense mobilizando para 

acadar os obxectivos de reparación, dignificación e democratización. 
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E tamén así o veñen facendo determinadas administracións públicas.  

O pasado Pleno da Corporación Municipal de Sada, de 12 de agosto de 2017, 

adoptou o seguinte Acordo:  

“1.- Apoio expreso do Pleno da Concello de Sada para, apoiando as solicitudes 

formuladas pola Alcaldía de Sada o pasado 31 de xullo e a do Concelleiro 

delegado de Promoción Económica, Turismo e Medio Ambiente de xullo de 

2015,  instar á Xunta de Galicia a solicitude de que sexa o Concello de Sada quen 

xestione o réxime de visitas ao BIC Pazo de Meirás. 

2.- Instar á Xunta de Galicia  a que realice todas as actuacións tendentes a evitar 

e, no seu caso, non autorizar, que sexa a Fundación Nacional Francisco Franco 

quen xestione as visitas ao BIC Pazo de Meirás. 

3.- Instar a Xunta de Galicia a que esixa aos propietarios que detentan o inmoble 

que cumpran co réxime de visitas ao BIC disposto na Lei de Patrimonio Cultural 

de Galicia, con independencia da resolución dos expedientes polos 

incumprimentos reiterados xa incoados, coa imposición da máxima sanción 

prevista en dita Lei para ditas infraccións. 

4.- Demandar da Xunta de Galicia e goberno do Estado o apoio institucional a 

todas aquelas actuacións encamiñadas a recuperar o Pazo de Meirás para a 

titularidade e uso públicos. 

5.- Formalizar declaración institucional de condena expresa ante os comunicados 

emitidos pola Fundación Nacional Francisco Franco así como de apoio á 

memoria das vítimas do franquismo.  

6.- Instar ás Cortes do Estado, Grupos Parlamentarios e do goberno do Estado ás 

iniciativas lexislativas conducentes á modificación da vixente Lei 50/2002, de 
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Fundacións, co obxecto de amparar a declaración como ilegais daquelas que 

como a Fundación Nacional Francisco Franco teñan por obxecto a homenaxe á 

vida e obra criminais do ditador.  

7.- O Pleno da Corporación asume e comparte os acordos adoptados na sé da 

Deputación Provincial da Coruña en reunión celebrada o pasado dia 9 de agosto 

de 2017, e que son os seguintes :  

1.- Rexeitar a xestión por parte da Fundación Nacional Francisco Franco 

do programa de visitas ao Pazo de Meirás, apoiar a demanda do Concello 

de Sada de que sexa dita administración quen as xestione, e condenar as 

declaracións manifestadas a través dun comunicado e do seu portavoz de 

apoloxía do franquismo. 

 

2.- Instar a modificación da Lei de Fundacións con obxecto de impedir a 

legalidade de fundacións que fagan apoloxía do franquismo. 

 

3.- Realizar un estudo arredor do espolio e a apropiación do Pazo de 

Meirás por parte da familia Franco e sobre o proceso para posibilitar a súa 

devolución e incorporación ao patrimonio público. 

 

4.- Reclamar a aprobación dunha Lei Galega da Memoria Histórica galega 

que, entre outros obxectivos, impida o enxalzamento dos protagonistas da 

represión e inclúa as correspondentes disposicións relativas ao pazo de 

Meirás e á súa posta en valor asociado á recuperación da memoria historia. 

 

5.-Constituír con carácter inmediato unha Xunta pro Devolución do Pazo 

de Meirás para o patrimonio público coa participación de institucións, 

asociacións, organizacións políticas, sociais, sindicais e fundacións co fin 

de poñer fin á posesión da propiedade pola familia Franco e a súa 
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incorporación ao Patrimonio público. As institucións e entidades 

participantes, Deputación da Coruña, concellos da Coruña e Sada, 

Universidade da Coruña, IGM e CRMHC amosaron a súa intención de, 

previos os trámites preceptivos, se incorporar desde o inicio a dita Xunta. 

 

8.- O Concello de Sada adhírese asínesmo a calquera outra iniciativa da 

sociedade civil tendente á incorporación do Pazo de Meirás ao patrimonio 

público. 

9.- O Concello de Sada acorda expresar a vontade corporativa contraria ao 

proceder da familia Franco, herdeira do ditador, e en relación coas obrigas 

derivadas da propiedade que detenta do BIC-Pazo de Meirás. E aos efectos de tal 

referencia e intereses municipais, e como expresión simbólica de rexeitamento de 

tal proceder, declarala "non grata". 

10.- Dar traslado do seguinte acordo á Xunta de Galicia, Grupos Parlamentarios 

do Parlamento de Galicia e das Cortes do Estado, Deputación provincial e 

Grupos provinciais, así como ao goberno do Estado.” 

 

Neste acordo, que expresa a vontade de trasladalo a este Parlamento, reúnense 

obxectivos polos que levan loitado durante anos organizacións sociais e políticas 

e a cidadanía activa. 

Cremos que o Parlamento galego debe de dar un apoio unánime a dito acordo e 

instar á Xunta a impulsar aquelas medidas concretas que nel se recollen como un 

compromiso por profundar na democracia e coa memoria histórica democrática. 

Por todo o exposto o Grupo Parlamentar de En Marea presenta a seguinte 

Proposición non de lei para o seu debate en Pleno: 
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“O Parlamento de Galicia acorda: 

Primeiro.- Esta Cámara comparte e apoia o contido do acordo aprobado polo 

Pleno da Corporación municipal do Concello de Sada  celebrado o pasado 12 de 

agosto. 

Segundo.- Asumir como Cámara a vontade de acordar, promover ou demandar as 

iniciativas lexislativas ás que se fai referencia en dito acordo.  

Terceiro.- Instar á Xunta de Galicia a que dentro das súas competencias 

administrativas execute o acordado en dito Pleno Municipal.” 

 

Santiago de Compostela, 14 de agosto de 2017. 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Paula Vázquez Verao na data 14/08/2017 11:33:31 

 

María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 14/08/2017 11:33:39 

 

Juan José Merlo Lorenzo na data 14/08/2017 11:33:45 

 

Carmen Santos Queiruga na data 14/08/2017 11:33:48 

 

Antón Sánchez García na data 14/08/2017 11:33:51 

 

Eva Solla Fernández na data 14/08/2017 11:33:53 

 

Luca Chao Pérez na data 14/08/2017 11:33:57 

 

Paula Quinteiro Araújo na data 14/08/2017 11:34:00 
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Magdalena Barahona Martín na data 14/08/2017 11:34:07 

 

José Manuel Lago Peñas na data 14/08/2017 11:34:11 

 

Francisco Casal Vidal na data 14/08/2017 11:34:14 

 

David Rodríguez Estévez na data 14/08/2017 11:34:17 

 

Marcos Cal Ogando na data 14/08/2017 11:34:20 

 

Luis Villares Naveira na data 14/08/2017 11:34:44 

 

257



 

 

Reunión do Pleno do Parlamento

Día: 12.09.2017        Hora: 10:00

Orde do día

 

 

5. Interpelacións
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5.1 10899(10/INT-000471)

Grupo Parlamentario de En Marea

Quinteiro Araújo, Paula e Rodríguez Estévez, David

Sobre o modelo de prevención e extinción de incendios

forestais da Xunta de Galicia

Publicación da iniciativa, 136, 28.06.2017
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  Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Paula Quinteiro Araujo e Davide Rodríguez Estévez,   deputadas do Grupo 

Parlamentar de En Marea, ao abeiro do disposto no artigo 147 do Regulamento 

da Cámara, presenta a seguinte Interpelación. 

 

Os incendios forestais representan unha problemática estrutural que afecta ao 

conxunto do noso territorio. A política destinada a rematar con estes debe ter 

como piar fundamental a prevención. 

Precisamos por en marcha un cambio completo no actual modelo.  A situación do 

rural no seu conxunto está profundamente vencellada coa prevención dos 

incendios forestais. Por iso, a mellor política de prevención pasa pola 

reordenación do noso territorio, dos usos do solo,  por repensar a actual política 

forestal e por ter un rural vivo. 

O abandono das zonas rurais trae consigo a desaparición de zonas de pasto e 

labradío que antes eran traballadas, o que xera unha gran acumulación de 

combustible. Ao non existir moitas zonas de labradío que poidan frear os 

incendios, estes adquiren dimensións maiores, queimando centenares de 

hectáreas. 

Ademais o actual modelo forestal incide moi negativamente tamén na 

propagación destes, tendo nestes momentos bosques ateigados de especies 

pirófitas, que aumentan a facilidade de propagación. 

Temos que engadirlle a situación un fenómeno que se está dando nos últimos 

tempos, a desestacionalización dos incendios forestais. Temos invernos e 

primaveras máis secas, con baixa humidade e continuas xeadas que explican a 
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situación alarmante de proliferación de incendios fóra do cualificado 

tradicionalmente como período de alto risco, os meses de verán.     

Entre decembro e xaneiro houbo no noso país preto de 180 lumes. A Semana 

Santa deixou varios incendios forestais que calcinaron preto de 600 hectáreas. E 

asistimos a un mes de abril que se saldou cunha  cifra desorbitada de 386 

lumes.     

Parece claro, que o  actual modelo está fracasando e que temos que reforzar canto 

antes a prevención, entendéndoa no sentido amplo do termo. O actual plan de 

prevención que existe, o Pladiga ten numerosas eivas que deben mellorarse. 

Outro dos problemas fundamentais pasa por non ter un único corpo especial de 

bombeiros forestais público. Na actualidade son diversos os axentes que traballan 

na extinción do lume con diferenzas de condicións laborais.      

Por exemplo, o persoal do Servizo de Prevención e Defensa contra Incendios 

Forestais (SPDCIF) está altamente precarizado. Leva sen convocarse Oferta de 

Emprego Público desde o ano 2003. E 436 traballador@s traballan só 3 meses ao 

ano. En numerosas ocasións presentáronse iniciativas para solventar esta 

situación, e foron rexeitadas polo actual goberno. 

 

Polo exposto  o Grupo Parlamentario En Marea presenta a seguinte Interpelación: 

1) Como medidas de prevención ten previsto implementar o Goberno Galego 

para superar esta lacra? 

2) Ten previsto o Goberno Galego mudar cara un modelo netamente público 

e baseado na prevención antes que na extinción ? 

Santiago de Compostela, 22 de xuño de 2017. 
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   Asdo.: Paula Quinteiro Araújo 

    Davide Rodríguez Estévez 

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

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Paula Quinteiro Araújo na data 22/06/2017 18:27:28 

 

David Rodríguez Estévez na data 22/06/2017 18:27:36 
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5.2 13965(10/INT-000522)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Torrado Quintela, Julio e Blanco Rodríguez, Noela

Sobre oa reforma da Lei 8/2008, do 10 de xullo, de saúde de

Galicia

Publicación da iniciativa, 165, 30.08.2017
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Á Mesa do Parlamento 

 

Julio Torrado Quintela e Noela Blanco Rodríguez, deputado e deputada 

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. 

 

O pasado mércores día 2 de agosto, o Goberno galego publicou, sen previo 

coñecemento por parte do eido sanitario, o anteproxecto de lei polo que se 

modifica a Lei 8/2008, do 10 de xullo de saúde de Galicia. Este 

anteproxecto inclúe unha serie de modificacións sobre a citada lei de moito 

calado, e con moita relevancia para o sistema sanitario galego, en termos de 

participación, de organización do mapa sanitario e os seus recursos, de 

formación, investigación e outras áreas.  

 

A intención por parte do Goberno de Galicia de iniciar este proceso de 

reforma da Lei de saúde de Galicia de forma oscurantista en pleno mes de 

agosto, supón de por si un problema grave en canto ás formas. Os 15 días 

de achegas e participación a través do portal de transparencia quedan 

reducidos ás dúas semanas de menor actividade social, profesional e cidadá 

de todo o ano (a primeira quincena de agosto). O nulo coñecemento previo 

por parte de asociacións de pacientes, sindicatos, partidos políticos e 

cidadanía en xeral das intencións de levar adiante este procedemento neste 

momento evidencian a intención de esconder as propostas coa vontade de 

ser ocultadas e non debatidas. 

 

No referido ao fondo da proposta de reforma, resulta sorpresiva a 

atribucións de funcións á acción directa do Consello da Xunta de Galicia 

vía decreto. De entrada así se inclúe no caso da participación cidadá, 

anteriormente canalizada a través dos Consellos de Saúde de Galicia e de 

Área, cuxa conformación quedaba perfilada na Lei de 2008 e incluía a 

representantes das administracións locais correspondentes, representantes 

de traballadores/as, rede social e económica das áreas sanitarias 

correspondentes, etc. No intento de modificación dos artigos  23.3 e 26 que 

propón o anteproxecto se delimita que a conformación dos Consellos de 

Saúde se determinará “por decreto do Consello da Xunta”. Retíranse as 

referencias explícitas a que os Consellos de Saúde puideran obter e solicitar 

información relevante de carácter sanitario para interese xeral, o que supón 
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a non participación dos representantes políticos e sociais nas decisións 

estratéxicas que afecten ás comarcas. 

 

A reorganización do mapa sanitario de Galicia é outra das cuestións 

fundamentais que inclúe o anteproxecto de lei, pois reformula a ordenación 

actual cara un modelo máis concentrado e que perde atención ás comarcas e 

áreas sanitarias rurais e semiurbanas. A proposta pretende retirar da lei as 

delimitacións sobre áreas sanitarias, e as especificacións sobre funcións, 

características e fundamentos da súa relevancia, creando unha nova 

división entre áreas, distritos e zonas que, como se apunta na propia 

proposta de modificación, quedarán a expensas de ser determinadas “por 

decreto do Consello da Xunta” (modificación dos artigos 67 e 70). Ao fío 

desta nova delimitación do mapa sanitario, quedan no aire as áreas 

sanitarias especialmente sinaladas, que son as de O Salnés, Mariña 

Lucense, Monforte e Valdeorras, por ser áreas comarcais ás que se abre a 

porta da perda de servizos a favor das concentracións de servizos nos 

Centros Hospitalarios das grandes urbes. Esta concentración, que xa foi 

iniciada coa implantación das Estruturas Organizativas de Xestión 

Integrada, foi sinalada xa dende entón como un erro por parte da meirande 

parte dos profesionais do sistema sanitario, e constatada polos usuarios coa 

perda progresiva de servizos nos hospitais comarcais. No caso de actual 

anteproxecto, a modificación dos artigos 68 e 69, que determinan a 

referencia aos Hospitais, quedaría a expensas dun decreto do Consello da 

Xunta que puideran perder, incluso, a atribución dun hospital. Segundo a 

normativa que se pretende impor, existiría a posibilidade de que un decreto 

deixara ser servizos sanitarios mínimos dun hospital aos centros das áreas 

sanitarias comarcais. A perda da condición de área sanitaria nas zonas 

referidas anteriormente afondaría na rebaixa de servizos, na dependencia do 

persoal dos grandes hospitais, e na constatación dura e imposta dun modelo 

de hospitais de segunda que se converterían en grandes ambulatorios, mais 

que non terían a capacidade sanitaria que precisan. 

 

A gravidade das propostas de modificación en participación e definición do 

mapa sanitario, así como noutras áreas como inspección ou investigación, 

fai necesario abrir un debate profundo na busca do acordo sobre as 

modificacións deste nivel sobre unha lei de tal relevancia. Por esta 

cuestión, resulta imprescindible que este procedemento modifique o 

camiño iniciado neste pasado 2 de agosto.  
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Por todo o exposto, o deputado e a deputada que asinan interpelan ao 

Goberno galego nos seguintes termos: 

 

1. Por que o Goberno galego inicia un procedemento deste nivel de 

relevancia de maneira oscurantista? 

2. Que datos e informes fundamentan a necesidade de reformar a Lei  

8/2008 no sentido en que se propón neste anteproxecto? 

3. Con que colectivos de profesionais,  persoas usuarias, traballadores e 

traballadoras, políticos ou de outro eido se consultou e consensuou 

este anteproxecto de lei? 

4. Que motivacións levan ao Goberno galego a iniciar este 

procedemento de reforma da Lei 8/2008? 

5. Como valora o Goberno da Xunta de Galicia a contestación que se 

ven producindo de diferentes colectivos e representantes públicos a 

este anteproxecto de lei? 

6. Por que o Goberno galego considera necesario reducir tantos aspectos 

da Lei a ser decididos “por decreto do Consello da Xunta”? 

7. Que motiva o cambio do mapa sanitario en Galicia? 

8. En que necesidade se fundamenta a inclusión de novos niveis e 

estruturas no mapa sanitario? Que melloras considera que traería esta 

modificación? 

9. Que previsión ten a Xunta de Galicia sobre o futuro das áreas 

sanitarias de Salnés, Mariña lucense, Monforte e Valdeorras? 

 

Pazo do Parlamento, 8 de agosto de 2017 

 

Asdo.: Julio Torrado Quintela 

  Noela Blanco Rodríguez 

Deputado e deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Julio Torrado Quintela na data 09/08/2017 10:40:27 
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Noela Blanco Rodríguez na data 09/08/2017 10:40:32 
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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, 165, 30.08.2017
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Eva Solla Fernández, deputada pertencente ao Grupo Parlamentar de En Marea, 

ao abeiro do artigo 147 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte 

INTERPELACIÓN, relativa ao Anteproxecto de lei de modificación da Lei 

8/2008 de Saúde de Galicia. 

 

Non son poucas as protestas que suscitou a eliminación de Xerencias, no Servizo 

Galego de Saúde, nos últimos gobernos do PP. A eliminación das xerencias de 

atención primaria unida á absorción de varias xerencias de hospitais comarcais 

deviu nunha realidade na que os grandes hospitais iniciaron a concentración do 

investimento sanitario. 

Esta situación ten causado dificultades enormes para a atención primaria, 

desprovista de capacidade decisoria en canto a xestión se refire e nos pequenos 

hospitais, nos que a burocracia se ten incrementado e a imposibilidade de ofrecer 

algúns servizos tamén. 

A pesares da oposición que no seu momento tivo esta circunstancia, a Xunta de 

Galicia decide, en pleno verán, iniciar a modificación da lei de Saúde de Galicia 

para suprimir, de esta vez, catro áreas sanitarias. É dicir, pasamos de eliminar 

xerencias a eliminar tamén as áreas que dan sentido a unha planificación sanitaria 

descentralizada. 

A presentación do anteproxecto que modifica a Lei 8/2008 de Saúde de Galicia 

realizouse sen negociación algunha de xeito previo, advertindo ás centrais sindicais 

de esta situación o mesmo día que se publicaba o texto. 
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Esta situación resulta unha mostra de elevada opacidade, incompatible ademais cos 

principios da Lei de Transparencia e Bo Goberno e coa mínima ética agardable por 

parte da administración. 

Sobre todo, porque esta proposta de modificación abrangue aspectos moi relevantes 

para a sanidade pública e a cidadanía, como o é tamén os órganos de participación 

(Consello Galego de Saúde) que sofren un fondo recorte e mudanza. 

Esta situación, na que un ataque tan relevante á sanidade se fai de xeito sibilino, tivo 

unha resposta pronta de sindicatos e plataformas, iniciándose unha ampla proposta 

de alegacións vía web. Sen embargo, unha vez máis, sobra dicir que a publicidade 

para realizar estas alegacións foi case nula por parte da Xunta, incrementándose así 

o escurantismo, nunha sorte de proceder antidemocrático. 

Por todos estes feitos, En Marea interpela para coñecer: 

1.- Os motivos polos que a Xunta de Galicia non negociou previamente á súa publicación 

cos axentes sociais o contido do Anteproxecto. 

2.- Os motivos polos que a Xunta realizou esta proposta de modificación en pleno verán e 

case sen publicidade. 

3.- Os motivos polos que a Xunta non retira o anteproxecto e abre un proceso participativo 

de debate. 

4.- Os motivos polos que a Xunta quere eliminar catro áreas sanitarias recentralizando a 

planificación cando no referente á xestión os resultados non son positivos. 

5.- Se non valora a Xunta de Galicia as condicións perniciosas que pode ter para a atención 

primaria este Anteproxecto. 

6.- O motivo polo que recortan de maneira substancial as ferramentas participativas coma 

o Consello de Saúde de Galicia e os Consellos de Saúde de Área. 
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7.- O motivo polo que non blindan a investigación sanitaria pública e abren a porta á 

privada. 

Santiago de Compostela, 21 de agosto de 2017. 

 

Asdo.:  Eva Solla Fernández 

Deputada do GP. de En Marea 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Eva Solla Fernández na data 21/08/2017 14:13:29 
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6. Preguntas para resposta oral do Presidente da Xunta
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6.1 15201(10/POPX-000046)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Pontón Mondelo, Ana Belén

Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia para

garantir a devolución da titularidade pública do pazo de

Meirás
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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 Belén 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: 

Que vai facer o Presidente da Xunta de Galiza para garantir a devolución 

do Pazo de Meirás? 

 

Santiago de Compostela, 4 de setembro de 2017 

 

Asdo.: Ana Pontón Mondelo 

Portavoz do G.P. do BNG 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Ana Pontón Mondelo na data 04/09/2017 12:51:28 
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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 en que van desaparecer as súas áreas sanitarias
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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, considera que a regulación prevista no 

anteproxecto de lei de modificación da Lei de saúde de Galicia vai 

mellorar a atención sanitaria nas comarcas que ven desaparecer as súas 

área sanitarias? 

 

 

Pazo do Parlamento, 4 de setembro de 2017 

 

 Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga 

 Portavoz G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 04/09/2017 13:24:29 
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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
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Luis Villares Naveira, voceiro do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro 

do 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. 

- É consciente o Goberno galego das consecuencias socias do modelo 

laboral precario que está a aplicar en Galicia? 

 

 Santiago de Compostela, 4 de setembro de 2017. 

 

  Asdo.: Luís Villares Naveira 

   Voceiro do G.P. de En Marea. 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Luis Villares Naveira na data 04/09/2017 17:56:59 
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7. Preguntas ao Goberno
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7.1 15276(10/PUP-000105)

Grupo Parlamentario de En Marea

Villares Naveira, 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
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  Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Luís Villares Naveira, Manuel Lago Peñas, Antón Sanchez García, Carmen 

Santos Queiruga, Magdalena Barahona Martín, Marcos Cal Ogando, Pancho 

Casal Vidal, Luca Chao Perez, Ánxeles Cuña Bóveda, Juan Jose Merlo Lorenzo, 

Paula Quinteiro Araujo, Davide Rodríguez Estévez, Eva Solla Fernández e Paula 

Vazquez Verao, deputadas e deputados do Grupo Parlamentar de En Marea , ao 

abeiro do recollido no Artigo 155.5 do Regulamento da Cámara, presentan  a 

seguinte PREGUNTA urxente, para a súa resposta oral en Pleno, relativa ás 

propostas de actuación no ámbito xudicial  

 

Xustificación da urxencia 

 A urxencia vén motivada polo colapso no mes de xullo e agosto, deste ano, 

debido aos recortes, tanto persoais como materiais no ámbito xudicial e o 

incremento da litixiosidade no ámbito da violencia de xénero.  

Provocaron este colapso nos meses de xullo e agosto, de todo o sistema xudicial, 

entre outras causas, no ámbito civil, o incremento da reclamación das cláusulas 

chan, das cláusulas abusivas na contratación bancaria e hipotecaria, e no ámbito 

penal,  o incremento ano a ano da cifra de vítimas de violencia de xénero, e os 

recortes aplicados polo goberno do Partido Popular desde o ano 2011. 

Así constatamos que as políticas do PP en materia de violencia de xénero son 

meramente propagandísticas , pois nin facilitan, nin resolven, nin incrementan 

nin un euro a dotación orzamentaria dedicada aos Xulgados de Violencia de 

Xénero nin as políticas contra a violencia machista. 

Polo exposto, preséntase a seguinte pregunta: 
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- Que medidas vai adoptar a Xunta ante a situación do sistema xudicial ante 

o deficitario funcionamento do sistema xudicial por insuficiencia de 

recursos especialmente no eido da loita contra a violencia machista? 

 

Santiago de Compostela, 4 de setembro de 2017. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Luis Villares Naveira na data 04/09/2017 18:20:51 

 

Paula Vázquez Verao na data 04/09/2017 18:20:57 

 

María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 04/09/2017 18:21:01 

 

Juan José Merlo Lorenzo na data 04/09/2017 18:21:04 

 

Carmen Santos Queiruga na data 04/09/2017 18:21:07 

 

Antón Sánchez García na data 04/09/2017 18:21:10 
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Eva Solla Fernández na data 04/09/2017 18:21:13 

 

Luca Chao Pérez na data 04/09/2017 18:21:16 

 

Paula Quinteiro Araújo na data 04/09/2017 18:21:20 

 

Magdalena Barahona Martín na data 04/09/2017 18:21:23 

 

José Manuel Lago Peñas na data 04/09/2017 18:21:27 

 

Francisco Casal Vidal na data 04/09/2017 18:21:30 

 

David Rodríguez Estévez na data 04/09/2017 18:21:34 

 

Marcos Cal Ogando na data 04/09/2017 18:21:37 
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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, 165, 30.08.2017
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, María Luisa Pierres López, Juan Manuel Díaz 

Villoslada e Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, deputadas e deputado 

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 falta de substituto ou substituta para o 

Xulgado de Violencia de Xénero no mes de agosto, na cidade da 

Coruña. 

 

O servizo público da Xustiza é vital para a vertebración do Estado Social e 

Democrático de Dereito. E a Xustiza ten moito que dicir na loita contra a 

violencia machista, unha das peores lacras da nosa sociedade e que, lonxe 

de se reducir, repunta.  

 

Esta loita precisa de actuacións integrais e transversais recollidas na Lei 

orgánica de 2004, que o Goberno galego ten discriminado 

orzamentariamente ano tras ano. Hai menos dun mes, no Congreso dos 

Deputados acadábase un gran Pacto contra violencia de xénero, que ha de 

alumear as políticas de todos os gobernos, tamén do de Galicia, que 

presume de apoiar todas as reivindicacións que sexan necesarias (ata a 

secretaria xeral de Igualdade dicía hai ben pouco que “as mulleres que 

sofren violencia han de saber que contan con recursos e co apoio de toda a 

sociedade”). 

 
Os xulgados galegos reciben ao día unha media de 15 denuncias por 

maltrato contra a muller, pero en Galicia só hai 2 xulgados específicos, en 

Vigo e en A Coruña, e os 2 necesitan máis medios, máis funcionarios/as e 

novas instalacións que impidan que vítimas e maltratadores se crucen. 

  
O de A Coruña resolveu o ano pasado arredor de 1200 asuntos (a cifra máis 

alta dende 2009), tanto penais como civís, número de procedementos que 

xa se víu incrementado neste ano 2017, pois no primeiro trimestre, segundo 
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datos do propio Goberno do Estado, houbo 290 denuncias na cidade. E 

todo o mundo sabe que, estatisticamente, no verán aumentan os episodios 

de violencia de xénero.  
 

Pois resulta que en A Coruña un dos xulgados de garda está a asumir os 

asuntos que se tramitan no de Violencia porque o seu titular marchou de 

vacacións en agosto, non sen antes solicitar o nomeamento dun substituto, 

petición que lle foi denegada. En concreto, a negativa do Ministerio de 

Xustiza a proporcionar ao TSXG fondos para nomear un substituto 

provocou xa o aprazamento de medidas civís relacionadas coa violencia de 

xénero, como gardas e custodias, visitas ou pensións de alimentos. A única 

xustificación do Ministerio, a través da Dirección Xeral de Xustiza, foi que 

xa se ten superado nun 106 % o orzamento para contratar xuízas e xuíces 

de substitución para 2017. 
 

Por todo o exposto, as deputadas e o deputado que asinan formulan a 

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Comparte o Goberno galego que a loita contra a violencia machista ten que 

alumear as políticas de todos os gobernos? 

 

Pazo do Parlamento, 10 de agosto de 2017 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 11/08/2017 10:31:52 

 
María Luisa Pierres López na data 11/08/2017 10:31:59 

 
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 11/08/2017 10:32:03 

 
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 11/08/2017 10:32:09 
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7.3 14478(10/POP-001962)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Losada Álvarez, Abel Fermín e 2 máis

Sobre as razóns da demora 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, 165, 30.08.2017
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

Abel Fermín  Losada Álvarez, Raúl Fernández Fernández, María Luisa Pierres 

López e Patricia Vilán Lorenzo, deputados e deputadas 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. 

 

 

O domingo 20 de agosto produciuse un feito de extrema gravidade no transporte 

de viaxeiros ás illas Cíes. A decisión adoptada pola Xunta de Galicia de impedir 

o atraque de barcos de viaxeiros nas illas e o de non permitir a saída dende o 

porto de Vigo de barcos con viaxeiros que adquiriran o seu billete con antelación, 

desembocou nun grave problema de seguridade para miles de persoas. 

 

 

Corresponden á Xunta de Galicia todas as competencias relacionadas coa xestión 

do Parque Nacional das Illas Atlánticas, a autorización a empresas de navegación 

e o cumprimento de que non se exceda o número máximo autorizado de 

visitantes. Dende o Grupo Socialista compartimos totalmente a decisión de que 

exista unha cota de visitantes para preservar o ecosistema medioambiental, pero 

corresponde á Xunta de Galicia facer respectar este volume máximo para 

salvagardar a propia imaxe das illas. 

 

 

Era de todos coñecido que dende hai anos se viñan denunciando situacións 

irregulares, e polo tanto, correspondía á Xunta de Galicia ter adoptado medidas 

de control antes do inicio da campaña de verán e da masiva demanda de afluencia 

ás illas Cíes. 

 

 

A xulgar polo ocorrido o domingo, e tamén o día seguinte, desde a Xunta de 

Galicia non se adoptaron medidas de control previo que evitasen situacións como 

as producidas o domingo 20 de agosto. Constátase que despois de anos de 

actuación a Xunta de Galicia non ten un sistema de control que evite a 

sobrevenda de billetes como en calquera outro tipo de evento ou transporte. 

Desde  o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia reprobase e lamentase a 

situación provocada, e esíxese  a adopción das medidas que correspondan. 
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A decisión de non permitir atracar a barcos que xa chegaran o seu destino, foi a 

peor das decisións. Cun risco tremendo para a seguridade marítima, e con risco 

de graves altercados públicos. Non é razoable pensar en centos de persoas en 

barcos polo medio da ría, sen poder atracar e obrigándolles a volver ao seu punto 

de orixe. Todo o contrario ao que aconsella o sentido común e as mínimas 

medidas de seguridade. 

 

 

Ademais, esta xestión absolutamente nefasta e irresponsable supuxo un 

gravísimo dano á imaxe das illas Cíes e ao turismo da cidade de Vigo. Dende hai 

anos vense traballando de forma moi intensa dende o Concello de Vigo e outras 

institucións para potenciar estas illas, co obxectivo de conseguir que sexan 

declaradas Patrimonio da Humanidade pola UNESCO, e actuacións como a 

relatada tiran por terra o traballo de moito tempo. 

 

 

Quen responde politicamente do sucedido? 48 horas despois ningún responsable 

político da Xunta de Galicia dou explicacións, nin asumiu politicamente o dano 

irreparable causado á cidade de Vigo, termo municipal no que se atopan as illas 

Cíes. É imprescindible unha explicación dos máximos responsables políticos, o 

presidente da Xunta de Galicia e a conselleira de Medio Ambiente e Ordenación 

do Territorio, xa que non existe unha explicación sobre a gravísima e 

irresponsable decisión adoptada. 

 

 

A medida que pasan as horas, increméntase a sospeita da absoluta incapacidade 

da Xunta de Galicia para xestionar todo o relacionado co Parque Nacional das 

Illas Atlánticas; a idea de estar asistindo a unha decisión premeditada de causar 

un dano moi grave á imaxe das illas Cíes, de Vigo e da súa economía, colle forza 

e consistencia. 

 

 

É  inexplicable en termos políticos e da mínima lealdade institucional que unha 

decisión desta envergadura non fose sometida á consideración do Goberno de 

Vigo. Son, polo tanto, moitas as preguntas ás que o Goberno da Xunta de Galicia 

debe de responder. 

 

 

Os socialistas, censuramos a actuación da Xunta de Galicia na decisión de non 

permitir o acceso ás illas Cíes a miles de persoas que xa estaban nos barcos en 

medio da ría, poñendo en grave risco a seguridade marítima e a das persoas, e 
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esiximos responsabilidades políticas de quen corresponda por ordenar tan nefasta 

decisión. 

 

 

 

Ante esta situación os deputados e as deputadas que asinan preguntan: 

 

 
Cales foron as razóns de que, tendo coñecemento dende hai tempo da sobrevenda 
de billetes para as illas Cíes, non se adoptasen medidas tan drásticas ata este 
momento? 
 
 

 

Pazo do Parlamento, 23 de agosto de 2017 

 

 
 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

Abel Fermín Losada Álvarez na data 23/08/2017 12:44:15 
 

Raúl Fernández Fernández na data 23/08/2017 12:44:23 
 

María Luisa Pierres López na data 23/08/2017 12:44:33 
 

Patricia Vilán Lorenzo na data 23/08/2017 12:44:40 
 

290



 

 

Reunión do Pleno do Parlamento

Día: 12.09.2017        Hora: 10:00

Orde do día

 

 

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, 149, 20.07.2017
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    Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Luís Villares Naveira, Manuel Lago Peñas e Paula Vázquez Verao, 

deputados e deputada do Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do recollido 

no artigo 155 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta para a 

súa resposta oral en Pleno. 

 

Nos últimos días producíronse falecementos de persoas no seu posto de traballo, 

un traballador na Ponte de Rande, e un electricista. Os dous desenvolvían as súas 

funcións laborais, cando sufriron un accidente co resultado de morte. Onte, día 

11 de xullo de 2017, houbo dous feridos nunha obra e nun concesionario en 

Vigo. No que vai de ano rexistráronse  feridos: en Manzaneda, Vigo e Sogama 

con resultado de morte dunha traballadora subcontratada en Cerceda; en Vigo e 

en Ribadavia despois de sufrir sendas caídas pola colocación dun canalón e por 

ceder unha uralita; caída dun operario desde un andamio; morte dun albanel por 

aplastamento cunha pedra; un operario galego faleceu nas obras do metro de 

Granada; un operario nun accidente nunha granxa en Maceda, con resultado de 

morte; un traballador en Alcoa, tamén falecido; un mecánico ferido en Mos 

despois de caerlle enriba o coche que reparaba; 3 feridos nunha deflagración en 

Ferroatlántica, en Cee e nos barcos de pesca, que é onde maior número de 

sinistralidade laboral se produce. 

Galicia é a primeira comunidade na se dá a maior taxa de sinistralidade laboral 

mortal, duplicando a media española. No ano 2016 producíronse preto de 25.000 

accidentes laborais con baixa e deles 57 mortais. No que vai de ano faleceron 8 

persoas ate o mes de abril. 

A normativa aplicable neste sector é a seguinte: 
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Lei 31/1995, do 8 de novembro de Prevención de Riscos Laborais.  

Lei 54/2003, de 12 do decembro, de reforma do marco normativo da prevención 

de riscos laborais. 

Real Decreto 39/1997, de 17 do xaneiro, polo que se aproba o Regulamento dos 

Servizos de Prevención. 

O artigo 42 da LPRL establece que o incumprimento  polos empresarios das súas 

obrigas en materia de prevención de riscos laborais darán lugar a 

responsabilidades administrativas, así coma a responsabilidades penais e civís 

polos danos e prexuízos que podan derivarse do seu incumprimento.   

A xunta de Galicia ten que velar a fin de que se cumpra a normativa laboral e a 

fin de evitar, ou cando menos rebaixar, o número de falecementos no posto de 

traballo, ata que o seu número sexa 0. 

Entre mentres, son esenciais as políticas de prevención de ricos, de fomento das 

actividades de formación, encamiñadas ao coñecemento e divulgación entre os 

propios traballadores, e o cumprimento polas empresas, todos os sectores e tamén 

polas administracións. 

Por todo o exposto, o grupo parlamentar En Marea, presenta a seguinte Pregunta 

para a súa resposta oral en Pleno: 

- Que medidas vai tomar a Xunta de Galicia para frear e rebaixar a cero  as 

persoas falecidas no seu posto de traballo, ante esta traxedia que nos 

coloca na deshonrosa posición de ser a primeira comunidade no Estado 

español  en mortalidade laboral? 

 

Santiago de Compostela, 13 de xullo de 2017. 
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Asdo.: Luís Villares Naveira 

 Manuel Lago Peñas 

 Paula Vázquez Verao 

 Deputados e deputada do G.P. de En Marea. 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Luis Villares Naveira na data 13/07/2017 18:14:55 

 

José Manuel Lago Peñas na data 13/07/2017 18:15:04 

 

Paula Vázquez Verao na data 13/07/2017 18:15:13 
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7.5 13255(10/POP-001655)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Bará Torres, Xosé Luís 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, 165, 30.08.2017
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Á Mesa do Parlamento 

Luis Bará Torres, Ana Belén Pontón Mondelo, Noa Presas Bergantiños, 

Olalla Rodil Fernández, Montserrat Prado Cores e Xosé Luis Rivas Cruz, 

deputadas e deputados do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego 

(BNG), ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte 

Pregunta para a súa resposta oral en Pleno. 

 

A Dirección Xeral de Medio Ambiente comunicou á Xunta de Galiza que non é 

posíbel ampliar o prazo para a produción de cloro empregando mercurio máis alá do 11 

de decembro de 2017. Polo tanto, non é posíbel ampliar a autorización ambiental a 

ELNOSA máis alá desta data, toda vez que é materialmente imposíbel facer os cambios 

tecnolóxicos necesarios para adaptarse á normativa europea. 

Segundo se fixo público onte mércores día 26 de xullo, a intención da empresa 

CUF é seguir producindo hipoclorito mentres se xestionan as decisións políticas 

necesarias para garantir a súa continuidade en Lourizán: tramitación pola Xunta do 

proxecto sectorial de incidencia supramunicipal e tramitación por Costas do Estado da 

ampliación da concesión. 

Máis alá da aplicación da normativa europea que obriga a facer o cambio 

tecnolóxico antes de decembro de 2017, a realidade é que o complexo electroquímico 

está situado na contorna urbana de Pontevedra, nunha área densamente poboada e sobre 

terreos de dominio público marítimo  terrestre. Razóns todas elas máis que suficientes 

para denegar a continuidade da fábrica na actual ubicación, promover o seu traslado e 

recuperar para usos sociais os terreos de dominio público. O sentido común, o sentido 
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da xustiza, o respecto ao medio ambiente e a propia normativa aprobada pola Xunta de 

Galiza (Directrices de Ordenación do Territorio e Plan de Ordenación do Litoral) son 

argumentos de peso para a non continuidade da fábrica nas marismas de Lourizán. 

Polo anteriormente exposto, o grupo parlamentar do BNG presenta a seguinte 

pregunta para resposta oral en Pleno: 

 

- . Cal é o estado de tramitación da solicitude do proxecto sectorial de incidencia 

supramunicipal presentado pola empresa CUF a respecto dos terreos que ocupa a fábrica 

de ELNOSA en Lourizán? 

 

 

Santiago de Compostela, 28 de xullo de 2017 

 

Asdo.: Luis Bará Torres 

Noa Presas Bergantiños 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Olalla Rodil Fernández 

Montserrat Prado Cores 

Ana Belén Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 
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Asinado dixitalmente por: 

 
Xosé Luis Bará Torres na data 28/07/2017 11:34:58 

 
María Montserrat Prado Cores na data 28/07/2017 11:35:04 

 
Ana Pontón Mondelo na data 28/07/2017 11:35:07 

 
Xose Luis Rivas Cruz na data 28/07/2017 11:35:09 

 
Olalla Rodil Fernández na data 28/07/2017 11:35:11 

 
Noa Presas Bergantiños na data 28/07/2017 11:35:13 
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7.6 13515(10/POP-001683)

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, 165, 30.08.2017
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Luca Chao Pérez e Anxeles Cuña Bóveda, deputadas pertencentes ao Grupo 

Parlamentario 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, sobre a atención do ACNEAE galego. 

 

O pasado 6 de xullo, o Ministerio de Educación, Cultura e Deporte publicou un 

informe estatístico acerca do Alumnado con Necesidade Específica de Apoio 

Educativo (ACNEAE). O obxecto da estatística é facer un seguimento das 

políticas formativas levadas a cabo pola administracións educativas co obxecto 

de satisfacer as demandas concretas deste alumnado.  

Entre os datos salientables que ofrece o informe, observamos unha asimetría 

notable entre o ACNEAE matriculado nos centros de titularidade pública ou 

concertada no conxunto do Estado (un 7,7% e un 5,8% do alumnado deses 

centros, respectivamente) e o ACNEAE matriculado nos centros de titularidade 

privada (un 1%). É claro, polo tanto, que os centros públicos e concertados vense 

na obriga de facer un esforzo maior na integración e formación do ACNEAE.  

Se atendemos as cifras, comprobamos que Galicia non é unha excepción a esta 

norma.  

 Nas escolas públicas galegas hai 13.945 alumnos e alumnas con trastornos 

da aprendizaxe. Nas privadas, 3.308. 

 Nas escolas públicas hai 6.467 alumnos e alumnas con trastornos do 

desenvolvemento da linguaxe e a comunicación. Nas privadas, 1489.  
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 Nas escolas públicas hai 3.589 alumnos e alumnas que sofren 

problemáticas derivadas de situacións de desvantaxe socioeducativa. Nas 

privadas, 477. 

 Nas escolas públicas hai 176 alumnos e alumnas cun descoñecemento 

grave da lingua de ensinanza. Nas privadas, 34. 

 Nas escolas públicas hai 355 alumnos e alumnas cun retraso madurativo. 

Nas privadas, 90. 

 

A necesidade de reforzar os medios cos que contan as escolas públicas galegas 

para integrar e formar ao ACNEAE vese aínda mellor ao comparar as porcentaxe 

do alumnado con necesidades educativas especiais asociadas a discapacidade ou 

a trastornos graves 

 

 En España constitúen o 2,8% do alumnado matriculado nun centro 

público. En Galicia, o 3,8%. 

 En España constitúen o 2,6% do alumnado matriculado nun centro 

concertado. En Galicia, o 4,7%. 

 En España constitúen o 0,4% do alumnado matriculado nun centro 

privado. En Galicia, o 1,3%. 

 

Así, aínda que en Galicia a porcentaxe do alumnado con necesidades educativas 

especiais asociadas a discapacidade ou a trastornos graves matriculado nun 

centro privado é maior que no conxunto do estado, a súa diferenza con respecto 

as porcentaxes que atopamos no ensino público e concertado son tamén moito 

maiores, o que pon en evidencia a necesidade de reforzar a ensinanza que recibe 

o ACNEAE galego. 
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Ante esta situación, o Grupo Parlamentario de En Marea presenta a seguinte 

Pregunta para a súa resposta oral en Pleno: 

 

En base a que pode xustificar o Goberno galego a clara desigualdade entre 

o alumnado galego e do resto do Estado? 

 

Santiago de Compostela, 2 de agosto de 2017. 

 

Asdo.: Luca Chao Pérez 

Ánxeles Cuña Bóveda 

Deputadas do G.P. de En Marea 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Luca Chao Pérez na data 02/08/2017 13:22:21 

 

María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 02/08/2017 13:22:29 
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7.7 14148(10/POP-001852)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Fernández Gil, César 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, 165, 30.08.2017
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A Mesa do Parlamento 
 
César Fernández Gil, María Antón Vilasánchez, Teresa Egerique Mosquera, Carlos 
Gómez Salgado, Carlos E. López Crespo, Antonio Mouriño Villar e Moisés Rodríguez 
Pérez,  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 Oral Pleno. 
 
 
A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria ven de elaborar unha 
nova estratexia galega de linguas estranxeiras 2020, EDUlingüe, coa que se pretende 
dar un novo impulso, tanto cuantitativo como cualitativo, ao modelo plurilingüe no 
ensino.     
 
 
Esta estratexia pretende garantizar unha aprendizaxe integral dunha primeira lingua 
estranxeira (nomeadamente o inglés) dende que o alumno entra na escola ata que 
remata a universidade. Isto faise posible porque o plurilingüismo amplíase a todas as 
etapas educativas, o que favorece un dominio completo da lingua estranxeira cursada.   
 
 
Por todo o exposto, os deputados e deputadas abaixo asinantes formulan a  seguinte 
pregunta oral en Pleno: 
 
-Qué novidades e medidas específicas se levarán a cabo para o desenvolvemento da 
nova estratexia galega de linguas estranxeiras EDUlingüe 2020? 
 
 
 
Santiago de Compostela, 10 de agosto de 2017 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
César Manuel Fernández Gil na data 10/08/2017 14:07:00 

 
Maria Antón Vilasánchez na data 10/08/2017 14:07:11 

 
Teresa Egerique Mosquera na data 10/08/2017 14:07:22 

 
Carlos Gómez Salgado na data 10/08/2017 14:07:41 
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Antonio Mouriño Villar na data 10/08/2017 14:07:56 

 
Carlos Enrique López Crespo na data 10/08/2017 14:08:11 

 
Moisés Rodríguez Pérez  na data 10/08/2017 14:08:21 

 

305



 

 

Reunión do Pleno do Parlamento

Día: 12.09.2017        Hora: 10:00

Orde do día

 

 

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 constituíron o Issga, o 061 e a Consellería do

Mar en relación coas boticas de primeiros auxilios nas

embarcacións pesqueiras

Publicación da iniciativa, 156, 02.08.2017
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 Á Mesa do Parlamento  
 
Carlos E. López Crespo, Teresa Egerique Mosquera, Marian García Míguez, Soraya 
Salorio Porral, Alberto Pazos Couñago, Daniel Vega Pérez e Marta Rodríguez Arias, 
deputados e deputadas do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro do 
disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara presentan, ante 
esta Mesa, a seguinte Pregunta para a súa resposta Oral en Pleno.  
 
A Directiva Europea 92/29/CEE relativa ás disposicións mínimas de seguridade e 
saúde para promover unha mellor asistencia médica a bordo de buques atópase 
actualmente nun período de avaliación e revisión por parte dos estados membros.  
Esta disposición normativa implica unha amplitude importante dos requisitos no contido 
do botiquín para moitas embarcacións galegas que faenan preto da costa, e afecta 
principalmente á flota de artes menores, composta por preto de 3.800 unidades en 
Galicia.  
 
O botiquín que ten a obriga de usar esta frota de baixura é bastante custoso e 
complicado de utilizar, tendo en conta ademais as pequenas dimensións destas 
embarcacións que non acostuman a ter ponte.  
 
Neste senso, a Xunta de Galicia constituíu un grupo de traballo do que formaron parte 
as Consellerías de Economía, Emprego e Industria, Sanidade e Mar, co obxectivo de 
reunir máis información para complementar as propostas de Galicia trasladadas á 
Unión Europea. A través deste grupo elaborouse un informe que foi presentado ao 
sector no Consello Galego de Pesca.  
 
Dende o Partido Popular temos defendido a necesidade de examinar a conveniencia de 
portar todos os medicamentos e equipamentos médicos requiridos, toda vez que 
moitos poden considerarse superfluos ou excesivo, e de adecuar, en consecuencia, os 
requirimentos ás necesidades e circunstancias da nosa frota.  
 
Por tanto, tendo en conta o anteriormente exposto, este grupo parlamentario quere 
Presentar a seguinte Pregunta Oral en Pleno:  
 
-Cales foron as conclusións do informe encargado ao grupo de traballo que constituíron 
o ISSGA, o 061 e a Consellería do Mar a propósito dos botiquíns nas embarcacións 
pesqueiras?  
 
 
Santiago de Compostela, 17 de Xullo de 2.017 
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Asinado dixitalmente por: 

 
Carlos Enrique López Crespo na data 17/07/2017 14:27:31 

 
Teresa Egerique Mosquera na data 17/07/2017 14:27:40 

 
María Ángeles Garcia Míguez na data 17/07/2017 14:27:58 

 
María Soraya Salorio Porral na data 17/07/2017 14:28:09 

 
Alberto Pazos Couñago na data 17/07/2017 14:28:16 

 
Marta Rodriguez Arias na data 17/07/2017 14:28:28 

 
Daniel Vega Pérez na data 17/07/2017 14:28:45 
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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, 158, 04.08.2017
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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, 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. 

As estruturas organizativas de xestión integrada do Servizo Galego de Saúde, son 

instrumentos de organización, sen personalidade xurídica, que configuran os órganos 

periféricos que xestionan o Servizo Público de Saúde de Galicia, integrando todos os 

centros asistenciais do Servizo Galego de Saúde no seu ámbito territorial. 

Corresponde a estas estruturas a xestión unitaria dos recursos sanitarios do seu ámbito 

territorial, asi como das prestacións e programas sanitarios que desenvolven, excepto 

as funcións de autoridade sanitaria. 

Os ámbitos xeográficos de cada unha das EOXIs establécese nos decretos e ordes 

polas que se crearon entre os anos 2010 e 2013. 

En Galicia hai sete Estruturas de Xestión Integrada, A Coruña, Ferrol, Santiago, Lugo-

Cervo-Monforte, Ourense-Verín-Barco de Valdeorras, Pontevedra-Salnés e Vigo, que 

se encargan da xestión das once áreas sanitarias. 

Dende o Grupo Parlamentario Popular apoiamos a creación destas estruturas, que 

estamos convencidos que representan unha importante mellora da calidade da 

asistencia que se lle presta á cidadanía. 

Unha das vantaxes que presentas estas estruturas é a posibilidade de  acercar as 

consultas especializadas aos hospitais comarcais dende os centros de referencia, 
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mediante o desprazamento dos facultativos especialistas a eses hospitais, co obxectivo 

de facilitar a atención convertendo ao paciente no centro do sistema. 

Por todo elo, os deputados asinantes formulamos a seguinte pregunta en Pleno: 

Cantas consultas especializadas se teñen implementado nos hospitais comarcais 

dende a posta en marcha destas Estruturas Organizativas de Xestión Integrada no 

Sergas? 

 

Santiago de Compostela, 26 de xullo de 2017 

  

 

 

 

 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Aurelio Alfonso Núñez Centeno na data 26/07/2017 13:56:23 

 
María Encarnación Amigo Díaz na data 26/07/2017 13:56:31 

 
María Ángeles Garcia Míguez na data 26/07/2017 13:56:37 

 
Marta Rodriguez Arias na data 26/07/2017 13:56:43 

 
Marta María Rodríguez-Vispo Rodríguez na data 26/07/2017 13:56:50 

 
María Soraya Salorio Porral na data 26/07/2017 13:56:57 

 
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 26/07/2017 13:57:04 

 
Raquel Arias Rodríguez na data 26/07/2017 13:57:11 
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Sandra Vázquez Dominguez na data 26/07/2017 13:57:18 
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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
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Á Mesa do Parlamento 

Montserrat Prado Cores, deputada do Grupo Parlamentar do Bloque 

Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no artigo 155.5 do 

Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta para resposta oral en 

Pleno, polo trámite de urxencia, relativa á necesidade da construción dun centro 

de día no concello de Rianxo. 

 

Xustificación da urxencia 

A urxencia vén motivada pola preocupación social no concello de Rianxo 

pola necesidade dun centro de día. 

 

Exposición de motivos 

Pese a que Galiza é un país con unha poboación cada vez máis 

envellecida, a falta de dispositivos e recursos para atender ás persoas en situación 

de dependencia é unha constante. 

É unha evidencia a necesidade de implementar recursos públicos que dean 

resposta ás necesidades tanto das moitas persoas maiores como das que están en 

situación de dependencia. 
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Dentro dos recursos demandados ocupan un lugar moi importante os 

centros de día. Dispositivos pensados para dar respostas as necesidades destas 

persoas, mellorar a súa calidade de vida, desde a proximidade e permitindo que 

sigan vivindo no seu entorno familiar evitando o desarraigo e tamén facilitando a 

conciliación laboral e familiar. 

Á atención a estas persoas debería ser unha prioridade por parte da Xunta 

de Galiza, mais lonxe diso a realidade é que son miles as que seguen a agardar 

por eses recursos. 

Entre estes está o concello de Rianxo, onde hai desde hai tempo a 

demanda de que o concello conte cun centro de día. @s veciñ@s levan meses 

loitando para que a súa demanda sexa atendida por parte da Xunta. Téñense 

organizado nunha plataforma para sumar esforzos, de tal xeito que levan 

recollido sinaturas, realizado concentracións, manifestacións, protestas e un 

peche ininterrompido desde o día 13 de xullo no salón de plenos do concello. 

O BNG leva tempo tamén demandando o centro de día para Rianxo. Son 

moitas as xestións e esforzos realizados polo Goberno municipal, que ten 

mostrado a súa vontade de acadar unha solución, a empezar pola posíbel 

ubicación, realizando a cesión de terreos ou a posibilidade de rehabilitación de 

algún edificio existente, e temos presentado iniciativas parlamentares a empezar 

pola inclusión de emendas en repetidas anualidades nos orzamentos da Xunta. 

A petición dun centro de día para Rianxo está máis que xustificada, este 

concello ten arredor de tres mil persoas con máis de 65 anos, e un número 
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importante tanto dos que se desprazan a outros concellos para recibir atención 

como dos que están en situación de acudir a un centro destas características de 

existir no concello. 

A pesar de todo o exposto, a Xunta de Galiza está a mostrar unha total 

insensibilidade diante das demandas de veciñ@s e concello de construción dun 

centro de día. 

 

O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego, a través da 

deputada asinante, formula a seguinte pregunta para a súa resposta oral ante o 

Pleno, polo trámite de urxencia: 

Non lle parece razoábel a petición dun centro de día por parte d@s 

veciñ@s de Rianxo, tendo en conta o alto número de persoas con máis de 65 

anos e o importante número que se desprazan a outros concellos para ser 

atendid@s? 

 

Santiago de Compostela, 4 de setembro de 2017 

 

Asdo.: Montserrat Prado Cores 

Deputada do G.P. do BNG 
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Asinado dixitalmente por: 

 

María Montserrat Prado Cores na data 04/09/2017 14:00:55 
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