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A Presidencia, de conformidade co disposto no artigo 53 do Regulamento do 
Parlamento, resolveu convocar o Pleno do Parlamento para realizar sesión o próximo 
día 7 de novembro de 2017, ás 10:00 horas, no pazo do Parlamento. 

De acordo coa Xunta de Portavoces e a Mesa, na reunión do día 31 de outubro de 2017, 
a orde do día da sesión é a seguinte: 

Punto 1. 	Textos lexislativos 

Debate de totalidade do Proxecto de lei de espectáculos públicos e 
actividades recreativas (doc. núm. 16854, PL-000006) 

Punto 2. 	Comparecencias 

2.1 	18948 (10/CPP-000040) 

Do Sr. presidente da Xunta de Galicia, a petición propia, para informar 
sobre a resposta ante a extraordinaria vaga de lumes que acaba de sufrir 
Galicia nos últimos días 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 199, do 24.10.2017 

Acumúlase na anterior, a seguinte: 

2.2 	18749 (10/CPP-000038) 
Do Sr. presidente da Xunta de Galicia, solicitada polos GG.PP. do Bloque 
Nacionalista Galego, dos Socialistas de Galicia, e de En Marea, para 
analizar a gravísima situación creada polos lumes forestais e urbanos que 
asedian o país 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 195, do 18.10.2017 
Publicación correccións, BOPG n.° 197, do 20.10.2017 

Punto 3. 	Mocións 

3.1 	19219 (10/M0C-000052) 
Grupo Parlamentario de En Marea 
Chao Pérez, Luca 
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación 
coas incidencias detectadas no inicio do curso escolar 2017-2018. 
(Moción, a consecuencia da Interpelación n.° 16633, publicada no BOPG 
n.° 182, do 27.09.2017, e debatida na sesión plenaria do 17.10.2017) 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 199, do 24.10.2017 

3.2 	19247 (10/M0C-000053) 
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 
Quiroga Díaz, José Antonio 

Sra. deputada/ Sr. deputado do Parlamento de Galicia 
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Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co 
proceso de elaboración do novo Plan forestal de Galicia. (Moción, a 
consecuencia da Interpelación n.° 10194, publicada no BOPG. n.° 128, do 
14.06.2017, e debatida na sesión plenaria do 17.10.2017) 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 199, do 24.10.2017 

3.3 	19248 (10/M0C-000054) 
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña 
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co 
orzamento destinado ao Plan de mellora de camiños municipais 2017-
2018, así como a publicación das axudas correspondentes a ese plan. 
(Moción, a consecuencia da Interpelación n.° 10583, publicada no BOPG. 
n.° 136, do 28.06.2017, e debatida na sesión plenaria do 17.10.2017) 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 199, do 24.10.2017 

Punto 4. 	Proposicións non de lei 

4.1 	7663 (10/PNP-000699) 
Grupo Parlamentario Popular de Galicia 
Trenor López, Gonzalo e 7 máis 
Sobre a elaboración polo Goberno galego, no ano 2017, dos plans reitores 
de uso e xestión dos seis parques naturais de Galicia e do Parque Nacional 
das Illas Atlánticas 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 100, do 19.04.2017 

4.2 	13018 (10/PNP-001103) 
Grupo Parlamentario Popular de Galicia 
Castiñeira Broz, Jaime e 6 máis 
Sobre o impulso da Xunta de Galicia na elaboración dunha lei de 
rehabilitación de Galicia 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 158, do 04.08.2017 

4.3 	15853 (10/PNP-001229) 
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Gal ego 
Rivas Cruz, José Luis e 5 máis 
Sobre a creación polo Goberno galego dun organismo no que participen os 
diversos colectivos que conforman o dispositivo de prevención e extinción 
de incendios forestais co fin de analizar os lumes de cuarta e quinta 
xeración, establecer os protocolos de actuación idóneos e adaptar os 
medios humanos e materiais a eses lumes 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 178, do 20.09.2017 

4.4 	17676 (10/PNP-001318) 
Grupo Parlamentario de En Marea 

Sra. deputada/ Sr. deputado do Parlamento de Galicia 
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Chao Chao Pérez, Luca e Curia Bóveda, María de los Ángeles 
Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego para a 
restitución ao patrimonio público e a declaración como ben de interese 
cultural de dúas estatuas do Pórtico da Gloria da catedral de Santiago de 
Compostela que están a formar parte da exposición sobre a obra do Mestre 
Mateo inaugurada no pazo de Xelmírez, así como para garantir a 
protección legal de todos os bens existentes dentro do pazo de Meirás 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 187, do 05.10.2017 

4.5 	18655 (10/PNP-001374) 
Grupo Parlamentario de En Marea 
Villares Naveira, Luis e 6 máis 
Sobre a actuación que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en relación co 
proxecto de reapertura e explotación da mina de cobre de San Rafael, nos 
concellos de Touro e O Pino 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 194, do 17.10.2017 

4.6 	19027 (10/PNP-001397) 
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 
Toja Suárez, María Dolores e Torrado Quintela, Julio 
Sobre a adopción polo Goberno galego das medias necesarias para activar 
o Plan territorial de continxencias por contaminación mariria accidental de 
Galicia nos litorais afectados, co fin de evitar os posibles riscos derivados 
da vaga de incendios rexistrada o día 15 de outubro de 2017 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 199, do 24.10.2017 

4.7 	19141 (10/PNP-001405) 
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego 
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis 
Sobre a constitución dunha comisión parlamentaria de estudo para a 
investigación das causas, procedementos de xestión e consecuencias da 
vaga de lumes de outubro de 2017 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 199, do 24.10.2017 

4.8 	19153 (10/PNP-001407) 
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 
Vilán Lorenzo, Patricia e 4 máis 
Sobre o deserio polo Goberno galego dun plan urxente de rexeneración 
ambiental das zonas protexidas afectadas pola vaga de incendios rexistrada 
en Galicia a mediados de outubro de 2017, así como a restauración das 
dotacións de servizos básicos afectadas polos lumes 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 199, do 24.10.2017 

Punto 5. 	Interpelacións 

Sra. deputada/ Sr. deputado do Parlamento de Galicia 
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5.1 	18688 (10/INT-000610) 
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 
Quiroga Díaz, José Antonio e Pérez Seco, José Manuel 
Sobre a polftica do Goberno galego en relación coa prevención dos 
incendios forestais 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 195, do 18.10.2017 

5.2 	19039 (10/INT-000621) 
Grupo Parlamentario de En Marea 
Quinteiro Araújo, Paula e 13 máis 
Sobre a política do Goberno galego en materia de prevención e loita contra 
os incendios forestais 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 199, do 24.10.2017 

5.3 	19139 (10/INT-000627) 
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego 
Presas Bergantiños, Noa e 5 máis 
Sobre a política do Goberno galego en materia de prevención e loita contra 
os incendios forestais 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 199, do 24.10.2017 

Punto 6. 	Preguntas para resposta oral do Presidente da Xunta 

6.1 	19530 (10/POPX-000055) 
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego 
Pontón Mondelo, Ana Belén 
Sobre a xestión do Goberno galego en relación co actual momento polftico 

6.2 	19536 (10/POPX-000056) 
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 
Fernández Leiceaga, Xoaquín María 
Sobre a opinión do Goberno galego en relación cos políticas levadas a 
cabo en materia de emprego 

6.3 	19545 (10/POPX-000057) 
Grupo Parlamentario de En Marea 
Villares Naveira, Luis 
Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia para evitarlle á 
poboación unha situación como a padecida o domingo 15 de outubro de 
2017 

Punto 7. 	Preguntas ao Goberno 

Sra. deputada/ Sr. deputado do Parlamento de Galicia 
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7.1 	18954 (10/POP-002264) 
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 
Pérez Seco, José Manuel e Losada Álvarez, Abel Fermín 
Sobre as razóns da Xunta de Galicia para non participar no Fairway 
(Fórum do Camirio de Santiago) 
Publicación da iniciativa, BOPG n°200, do 25.10.2017 

7.2 	19083 (10/POP-002279) 
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego 
Rodil Fernández, Olalla e 5 máis 
Sobre a disporiibilidade pola Xunta de Galicia dalgún protocolo de 
actuación e xestión da comunicación de crise 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 200, do 25.10.2017 

7.3 	19548 (10/PUP-000116) 
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego 
Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis 
Sobre as medidas que vai adoptar o Goberno galego para exixir 
responsabilidades á concesionaria da AP-9 e evitar no futuro novas 
situacións de colapso como a rexistrada o 27 de outubro na ponte de Rande 

7.4 	19546 (10/PUP-000115) 
Grupo Parlamentario de En Marea 
Villares Naveira, Luis e 2 máis 
Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia para evitar o peche da 
conserveira Esteiro SU pola dirección de Calvo 

7.5 	14640 (10/POP-001971) 
Grupo Parlamentario Popular de Galicia 
Fernández Prado, Martín e 7 máis 
Sobre o balance da Xunta de Galicia respecto da súa polftica de fomento 
da especialización dos campus universitarios 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 170, do 06.09.2017 

7.6 	17719 (10/POP-002176) 
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 
Álvarez Martínez, Luis Manuel e Losada Álvarez, Abel Fermín 
Sobre a valoración pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 
Universitaria da posibilidade de dotar de estudos de ensino postobrigatorio 
a local idade de Salceda de Caselas 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 187, do 05.10.2017 

Sra. deputada/ Sr. deputado do Parlamento de Galicia 

5



pArlAmEr:Tc oc  
REXISTRO XE-TIAL.13AIDA 

— 	....... 

1 

L3 1 OUT, 2017 

Núm. 

PARLAMENTO 
DE GALICIA 

7.7 	16075 (10/POP-002084) 
Grupo Parlamentario de En Marea 
Solla Fernández, Eva 
Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da consignación dunha 
partida orzamentaria suficiente para o arranxo das deficiencias que 
presenta o edificio do Centro de Saúde de Mugardos 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 178, do 20.09.2017 

7.8 	19414 (10/PUP-000112) 
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 
Vilán Lorenzo, Patricia e 4 máis 
Sobre a opinión do Goberno galego respecto do tratamento dado ás vftimas 
mortais da vaga de incendios forestais de outubro de 2017 e ás súas 
familias 

7.9 	15365 (10/POP-002038) 
Grupo Parlamentario Popular de Galicia 
López Crespo, Carlos Enrique e 6 máis 
Sobre a valoración do Goberno galego en relación cos datos publicados 
por Anfaco-Cecopesca en xurio de 2017 respecto das exportacións do 
sector da conserva 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 174, do 13.09.2017 

7.10 	15404 (10/POP-002048) 
Grupo Parlamentario Popular de Galicia 
López Crespo, Carlos Enrique e 7 máis 
Sobre o número de novos permisos de explotación marisqueira 
convocados para o ano 2017 
Publicación da iniciativa, BOPG n.° 174, do 13.09.2017 

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

O que Ile comunico para o seu coñecemento e a súa convocatoria a devandita reunión. 
Santiago de Compostela, 31 de outubro de 2017 

Miguel Ángel Santalices Vieira 
Presidente 

Asinado dixitalmente por: 
Miguel Ángel Santalices Vieira, Presidente na data 31/10/2017 16:25:34 

Sra. deputada/ Sr. deputado do Parlamento de Galicia 
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PARLAMENTO DE GALICIA 
REXISTRO XERAL ENTRADA 

nais e P amentarias 

1 9 SET. 2017 

VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, 
ADMiNiSTRACÍONS PÚBLICAS E XUSTIZA 

DIRECCIÓN XERAL DE REI CIÓN1 iNSTITIJCIUNAIS E MIMEN 

1 9 SET. 2017 

Ši IDA 
Num 	 ...  

XUNTA DE GALICIA 

lag CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, 
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS 
E XUSTIZA 
Dirección Xeral de Relacións Instituci 

AG/mv 

Para a súa tramitación polo Parlamento de Galicia achégolle o "Proxecto de 

lei de espectáculos públicos e actividades recreativas", aprobado polo 

Consello da Xunta de Galicia na súa reunión do día 14 de setembro de 2017. 

Asemade achégase a certificación expedida polo secretario do Consello co 

visto e prace do Sr. Presidente da Xunta de Galicia, así como os documentos 

aos que se refire o artigo 111 do Regulamento da Cámara. 

Santiago de Compostela, 19 de setembro de 2017 

A directora xeral de Relacións Institucionais 

Blanca García-Serioráns Álvarez 

Sr. presidente do Parlamento de Galicia 
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V°. e Prace 
O PRESID TE 

XUNTA DE GALICIA 

ALFONSO RUEDA VALENZUELA, VICEPRESIDENTE E CONSELLEIRO 
DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA E 
SECRETARIO DO CONSELLO DA XUNTA DE GALICIA, 

CERTIFICO: 

Que o Consello da Xunta de Galicia, na súa reunión do día catorce de setembro 
de dous mil dezasete, adoptou, entre outros, o seguinte Acordo: 

"Aprobar o Proxecto de lei de espectáculos públicos e actividades recreativas, e 
a súa remisión ao Parlamento de Galicia". 

E para que conste asino a presente co visto e prace do Sr. Presidente, en Santiago 
de Compostela a catorce de setembro de dous mil dezasete. 
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XUNTFI DE GALICIA 

PROXECTO DE LEI 

DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS E 

ACTIVIDADES RECREATIVAS DE GALICIA 
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XUNTFI DE GALICIA 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A Comunidade Autónoma de Galicia ten competencia exclusiva en materia de 

espectáculos públicos, consonte o establecido na Lei orgánica 16/1995, do 27 de 

decembro, de transferencia de competencias á Comunidade Autónoma de Galicia, que 

mantén a reserva para o Estado das competencias relativas á seguridade pública e a 

facultade de ditar normas que regulen os espectáculos taurinos. 

Para o pleno exercicio desta competencia, o Real decreto 1640/1996, do 5 de xullo, 

regula o traspaso de funcións e servizos da Administración do Estado á Comunidade 

Autónoma de Galicia na dita materia, e mediante o Decreto 336/1996, do 13 de 

setembro, asumíronse as funcións e os servizos transferidos. 

Tendo en conta o tempo transcorrido desde a dita transferencia, cómpre establecer unha 

lexislación propia que se adapte ás especiais circunstancias da Comunidade galega e 

homoxeneíce os distintos aspectos dispersos en diversos regulamentos, así como na Lei 

orgánica 4/2015, do 30 de marzo, de protección da seguridade cidadá. 

Esta lei fundaméntase nas ditas competencias para establecer o réxime xtuídico dos 

espectáculos públicos e das actividades recreativas que se celebren en establecementos 

ou espazos abertos ao público, sempre que se desenvolvan integramente no territorio da 

Comunidade Autónoma de Galicia. 

A Lei de espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia é a primeira norma 

autonómica con rango legal que establece unha regulación xenérica, actualizada e de 

carácter global desta materia e enche o baleiro normativo autonómico existente na 

actualidade. Todo iso co obxecto de acadar un marco normativo adecuado á realidade da 

2 
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XUNTA DE GALICIA 

sociedade actual e que garanta a protección e a conciliación dos distintos dereitos e 

intereses que abranguen os espectáculos públicos e as actividades recreativas. 

A importancia social e económica das actividades artísticas, culturais e de lecer require 

dunha regulación específica dos espectáculos públicos e das actividades recreativas que, 

ademais de garantir a seguridade das persoas e dos bens, a hixiene dos establecementos 

e a comodidade das persoas usuarias, asegure adecuadamente a compatibilidade entre o 

dereito ao lecer e o dereito ao descanso da cidadanía. Isto exixe pór en primeiro plano, 

entre outros, aspectos tales corno a protección das persoas menores, a defensa das 

persoas consumidoras e usuarias, o respecto polo ambiente e os animais, a loita contra 

actitudes discriminatorias e a conservación do noso patrimonio histórico-artístico e 

cultural. 

Trátase, xa que logo, de actividades que teñen un inmediato eco na cidadanía por 

afectaren distintos ámbitos e espazos competenciais e, neste sentido, o proceso de 

elaboración deste marco regulador articulouse coa participación necesaria dos órganos 

da Administración autonómica con competencias na materia e da Federación Galega de 

Municipios e Provincias, así como coa audiencia dos diversos colectivos afectados, na 

procura de acadar o maior consenso posible de todos os sectores implicados. 

II 

Por outra banda, a entrada en vigor da Directiva 2006/123/CE do Parlamento Europeo e 

do Consello, do 12 de decembro, relativa aos servizos no mercado interior, que foi 

trasposta ao ordenamento xurídico español pola Lei 17/2009, do 23 de novembro, sobre 

o libre acceso ás actividades de servizos e o seu exercicio, e incorporada ao 

ordenamento galego pola Lei 1/2010, do 11 de febreiro, de modificación de diversas leis 

de Galicia para a súa adaptación á Directiva 2006/123/CE do Parlamento Europeo e do 

Consello, do 12 de decembro de 2006, relativa aos servizos no mercado interior, supuxo 

a introdución dunha nova regulación do réxime de autoriza9M„administrativa. Na 
cm, 

3 
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XUNTA DE GALICIA 

mesma lifia se sitúa a Lei 20/2013, do 9 de decembro, de garantía da unidade de 

mercado. 

Deste corpus normativo débense extraer os principios que permitan establecer os 

criterios que hai que ter en conta á hora de considerar unha actividade sometida ou non 

a un réxime de intervención administrativa. Entre estes principios cómpre sublifiar a 

liberdade de establecemento para o exercicio dunha actividade de servizos, a prelación 

dun réxime de comunicación previa ou de declaración responsable, a aposta pola 

simplificación procedemental e a facilitación de trámites á persoa interesada, sen 

esquecer a materialización dunha política de calidade na prestación daqueles. 

A presente lei remite, en materia de réxime de intervención administrativa, ao disposto 

na Lei 9/2013, do 19 de decembro, do emprendemento e da competitividade económica 

de Galicia, ao tempo que incorpora, na disposición derradeira primeira, unha serie de 

modificacións ao dito texto legal co fin de identificar con maior claridade e precisión 

tanto os supostos suxeitos ao mencionado réxime nas súas distintas modalidades como 

aqueloutras actividades que quedan exentas da súa aplicación. Así mesmo, tamén se 

matizan determinados aspectos relacionados coa tramitación dos diferentes expedientes 

administrativos desde a perspectiva da súa simplificación, na procura de facilitar as 

funcións dos operadores técnicos e xurídicos municipais e, ao mesmo tempo, que as 

persoas interesadas poidan acadar unha máis áxil resolución dos seus procedementos. 

Agora ben, tendo en conta a variedade de situacións e a diversidade de intereses 

concorrentes que abrangue a materia de espectáculos públicos e actividades recreativas, 

á cal xa se fixo mención, a lei non ten un carácter exhaustivo. Pola contra, cínguese a 

establecer unha regulación xenérica dos aspectos substanciais. Correspóndelles ás 

normas regulamentarias o desenvolvemento posterior dos aspectos concretos que se 

determinen nela. Así mesmo, a norma legal fai, cando procede, unha remisión expresa a 

4 
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XUNTA DE GALICIA 

outras normas en materias específicas que, porén, quedarían sometidas a esta lei en 

cantas disposicións non aparezan reguladas nesa normativa especial. 

Sen prexuízo da habilitación xeral que autoriza ao Consello da Xunta de Galicia para 

ditar as disposicións necesarias en desenvolvemento desta lei, a propia norma legal 

subliria algún dos aspectos que considera que se deben establecer por vía 

regulamentaria, como poden ser o procedemento para autorizar a celebración dos 

espectáculos públicos e das actividades recreativas que se desenvolvan en máis dun 

termo municipal da Comunidade Autónoma, a composición, a estrutura e o 

funcionamento da Comisión de Espectáculos Públicos e Actividades Recreativas de 

Galicia ou os datos que deben constar no Rexistro público de empresas e 

establecementos destinados á realización de espectáculos públicos e actividades 

recreativas. 

III 

A lei está estruturada en catro títulos, que comprenden corenta e dous artigos, unha 

disposición adicional, cinco disposicións transitorias, unha disposición derrogatoria e 

seis disposicións derradeiras. 

O título I, baixo a denominación de disposicións xerais, regula o obxecto e o ámbito de 

aplicación da lei, recolle as exclusións e establece as definicións dos conceptos 

esenciais a que fará referencia o texto da norma. Tamén se enumeran nel as 

competencias autonómicas e as municipais. En relación con estas últimas, a atribución 

competencial efectúase cumprindo o disposto no artigo 25 da Lei 7/1985, do 2 abril, 

reguladora das bases do réxime local, e no artigo 1 da Lei 5/2014, do 27 de malo, de 

medidas urxentes derivadas da entrada en vigor da Lei 27/2013, do 27 de decembro, de 

racionalización e sustentabilidade da Administración local. 
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XUNTA DE GALICIA 

Tamén se inclúen neste título os espectáculos públicos e as actividades recreativas 

prohibidos, así como as condicións técnicas e de seguridade apropiadas para garantir os 

dereitos do público asistente e de terceiros afectados, a convivencia vecirial e a 

integridade dos espazos públicos. 

Regúlanse tamén a exixencia de seguro e as relacións entre as administracións públicas 

de Galicia na xestión dos espectáculos públicos e das actividades recreativas, que están 

presididas polos principios de cooperación e colaboración administrativa, créase a 

Comisión de Espectáculos Públicos e Actividades Recreativas de Galicia, como órgano 

consultivo con funcións de coordinación entre as administracións, de estudo e de 

asesoramento e, por último, disponse a constitución do Rexistro de empresas e 

establecementos destinados á realización de espectáculos públicos e actividades 

recreativas, adscrito á consellería competente por razón da materia. 

O título II recolle unha remisión ao marco xurídico de intervención administrativa 

previsto na Lei 9/2013, do 19 de decembro, do emprendemento e da competitividade 

económica de Galicia, para a apertura dos establecementos abertos ao público e a 

celebración dos espectáculos públicos e das actividades recreativas. 

O título III, que regula a organización e o desenvolvemento dos espectáculos públicos e 

das actividades recreativas, está composto por dous capítulos. O primeiro deles dedícase 

aos aspectos xerais e ocúpase do dereito de admisión, respecto do cal a lei dispón 

especiais precaucións para evitar calquera tipo de discriminación que poida limitar a 

efectividade do dereito de acceso aos espectáculos públicos e ás actividades recreativas. 

Tamén se regulan neste capítulo tanto o servizo de control de acceso, que debe contar 

con persoal habilitado consonte a normativa reguladora desta actividade, como os 

servizos de vixilancia e seguridade propios, que deben dispor de persoal encargado desa 

función nos termos previstos na lexislación de seguridade privada. 
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A lei outorga unha relevancia especial á protección integral da infancia e da 

adolescencia, recolle unha remisión ás obrigas introducidas pola normativa vixente en 

materia de prevención do consumo de bebidas alcohólicas en persoas menores de idade 

e prevé unha idade mínima para o acceso aos espectáculos taurinos en recintos 

pechados. 

Este capítulo tamén se ocupa das disposicións relativas aos horarios e ás súas 

modificacións. Introdúcese como novidade a posibilidade de que os concellos poidan 

realizar ampliacións ou reducións sobre o horario xeral, nos supostos e nas 

circunstancias que, de ser o caso, determine a orde na cal se estableza o horario xeral de 

apertura e peche dos establecementos abertos ao público e de inicio e finalización dos 

espectáculos públicos e das actividades recreativas. Por último, este capítulo recolle a 

regulación das entradas, da información ao público e da publicidade dos espectáculos 

públicos e das actividades recreativas. 

O capítulo II do título III regula os dereitos e as obrigas das distintas persoas implicadas 

nos espectáculos públicos e nas actividades recreativas, é dicir, espectadores/as, artistas, 

intérpretes ou executantes, titulares e organizadores/as. 
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XUNTFI DE GALICIA 

O título IV divídese en catro capítulos. Nos dous primeiros regúlanse, respectivamente, 

as disposicións xerais e o réxime de vixilancia e de inspección. No capítulo III, as 

medidas provisionais previas á apertura do expediente sancionador. No capítulo IV, 

dedicado ao réxime sancionador, definese, polo miúdo, a tipoloxía das infraccións e 

establécese a competencia para incoar, instruír e resolver os expedientes sancionadores, 

que corresponderá aos concellos e aos órganos competentes da Administración xeral da 

Comunidade Autónoma, segundo os casos. Establécense tamén as sancións aplicables a 

cada tipo de incumprimento que, en todo caso, deberán gardar proporcionalidade coa 

gravidade dos feitos constitutivos da infracción. 

A parte final da lei está integrada por unha disposición adicional, cinco disposicións 

transitorias, unha disposición derrogatoria e seis disposicións derradeiras. A disposición 

adicional única fai referencia á normativa técnica de aplicación. As cinco disposicións 

transitorias establecen, respectivamente, o réxime transitorio dos expedientes 

sancionadores, o réxime transitorio das licenzas municipais, autorizacións autonómicas 

e comunicacións previas, os capitais mínimos das pólizas de seguro de espectáculos 

públicos e actividades recreativas e a adaptación das obrigas en materia de seguros e a 

vixencia transitoria da Orde do 16 de xurio de 2005 en materia de horario xeral e 

ampliacións e reducións sobre o dito horario. A disposición derrogatoria única, ademais 

da derrogación normativa xenérica das disposicións de igual ou inferior rango que se 

oporian ao disposto na lei, fai unha mención expresa dos artigos 4 e 7 do Decreto 

292/2004, do 18 de novembro, polo que se aproba o Catálogo de espectáculos públicos 

e actividades recreativas da Comunidade Autónoma de Galicia, así como do Decreto 

390/2009, do 24 de setembro, polo que se determina o procedemento aplicable para o 

exercicio da potestade sancionadora na materia de establecementos e espectáculos 

públicos. 

Polo que se refire ás disposicións derradeiras, cómpre subliñar que a primeira delas 

incorpora unha serie de modificacións na Lei 9/2013, do 19 de decembro, do 
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emprendemento e da competitividade económica de Galicia, no que atinxe ao réxime de 

intervención administrativa e ao réxime sancionador. 

Na disposición derradeira segunda establécese o carácter complementario das 

ordenanzas municipais respecto do réxime previsto na Lei 9/2013, do 19 de decembro, 

do emprendemento e da competitividade económica de Galicia, así como o prazo de que 

disporán os concellos para a súa adaptación ao réxime previsto nesta lei. 

A disposición derradeira terceira prevé a posibilidade de actualizar as contías das 

sancións económicas. 

A disposición derradeira cuarta establece un plan de inspección dos espectáculos 

públicos e actividades recreativas, que deberán aprobar os concellos, no prazo dun ano 

desde a entrada en vigor desta lei. 

Na disposición derradeira quinta recóllese a habilitación para o desenvolvemento 

regulamentario da lei. 

A disposición derradeira sexta fixa o prazo para a entrada en vigor da lei, que se 

producirá aos seis meses da súa publicación no Diario Oficial de Galicia. 

Finalmente, e de conformidade con todo o exposto anteriormente, cómpre destacar que, 

coa aprobación desta lei, se dá pleno cumprimento aos principios de necesidade, 

eficacia, proporcionalidade, seguridade xurídica, transparencia e eficiencia que 

constitúen os principios de boa regulación establecidos no artigo 129 da Lei 39/2015, do 

1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas. 
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TÍTULO I 

Disposicións xerais 

Artigo 1. Obxecto 

Esta lei ten por obxecto establecer, no marco das competencias da Comunidade 

Autónoma de Galicia, o réxime xurídico dos espectáculos públicos e das actividades 

recreativas que se celebren en establecementos ou espazos abertos ao público, sempre 

que se desenvolvan integramente no territorio da Comunidade Autónoma. 

10 

25



XUNTA DE GALICIA 

Artigo 2. Ámbito de aplicación 

1. Quedan sometidos a esta lei todo tipo de espectáculos públicos e actividades 

recreativas que se celebren en establecementos e espazos abertos ao público, con 

independencia do carácter público ou privado de quen os organice, da titularidade 

pública ou privada do establecemento ou espazo aberto ao público en que se 

desenvolvan, da súa finalidade lucrativa ou non lucrativa e do seu carácter esporádico 

ou habitual. 

2. Quedan excluidos do ámbito de aplicación desta lei: 

a) Os actos e celebracións de carácter privado ou familiar que non se efectúen en 

establecementos abertos ao público e que, polas súas características, non suporian 

ningún risco para a integridade dos espazos públicos, para a convivencia entre a 

cidadanía ou para os dereitos de terceiros. 

b) As actividades efectuadas en exercicio dos dereitos fundamentais de reunión e 

manifestación. 

3. As disposicións desta lei aplicaranse con carácter supletorio a aqueles espectáculos 

públicos e actividades recreativas que conten con regulación sectorial propia. 
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Artigo 3. Delinicións 

Para os efectos desta lei, entenderase por: 

a) Espectáculos públicos: as representacións, exhibicións, actuacións, proxeccións, 

competicións ou audicións de concorrencia pública de carácter artístico, cultural, 

deportivo ou análogo. 

b) Actividades recreativas: aquelas que ofrecen ao público, persoas espectadoras ou 

participantes, actividades, produtos ou servizos con fins de recreo, entretemento ou 

lecer. 

c) Espectáculos públicos e actividades recreativas de carácter extraordinario: aqueles 

que se desenvolven esporadicamente en establecementos abertos ao público legalmente 

habilitados para celebrar un espectáculo público ou actividade recreativa distinta da 

actividade propia do establecemento. 

d) Establecementos abertos ao público: locais, instalacións ou recintos dedicados a levar 

a cabo neles espectáculos públicos ou actividades recreativas. Poden ser dos seguintes 

tipos: 

1 0. Locais cerrados, permanentes non desmontables, cubertos total ou parcialmente. 

2". Locais non permanentes desmontables, cubertos total ou parcialmente, ou 

instalacións fixas portátiles ou desmontables pechadas. 

3°. Recintos que unen varios locais ou instalacións, constituídos en complexos ou 

infraestruturas de ocio. 

e) Espazos abertos ao público: lugares de titularidade pública, incluida a vía pública, ou 

de propiedade privada, onde ocasionalmente se levan a cabo espectáculos públicos ou 

actividades recreativas e que non dispofien de infraestruturas nin instalacións fixas para 

facelo. 
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O Titulares: persoas físicas ou xurídicas, públicas ou privadas, que, en calidade de 

propietarios/as, arrendatarios/as ou en virtude de calquera outro título xurídico, terien o 

dereito de uso dos establecementos ou espazos abertos ao público previstos nesta lei 

para o desenvolvemento neles de espectáculos públicos ou actividades recreativas. 

g) Organizadores/as: persoas físicas ou xurídicas, públicas ou privadas, que, con ánimo 

de lucro ou sen el, son responsables da organización, produción ou promoción de 

espectáculos públicos ou actividades recreativas. 

h) Artistas, intérpretes ou executantes: persoas, con independencia do seu carácter 

profesional ou afeccionado, que interverien nos espectáculos públicos ou actividades 

recreativas ante o público, con ou sen retribución. 
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Artigo 4. Competencias autonómicas 

Correspóndelle á consellería competente en materia de espectáculos públicos e 

actividades recreativas: 

a) Autorizar a celebración dos espectáculos públicos e actividades recreativas que se 

desenvolvan en máis dun termo municipal da Comunidade Autónoma, conforme o 

procedemento que regulamentariamente se estableza. 

b) Autorizar a celebración dos espectáculos e festexos taurinos, que se rexerán pola súa 

normativa específica. 

c) Determinar o horario xeral de apertura e peche dos establecementos abertos ao 

público e de inicio e finalización dos espectáculos públicos e das actividades 

recreativas. 

d) Exercer as funcións de inspección e de control nos termos previstos no título IV. 

e) Incoar, instruir e resolver os expedientes sancionadores relacionados cos espectáculos 

públicos e coas actividades recreativas previstos nas letras a) e b) deste artigo. 

O Adoptar as medidas provisionais previas ao inicio do expediente sancionador nos 

supostos previstos nos números 1 e 2 do artigo 28. 

g) Calquera outra que he outorgue a normativa específica dos espectáculos públicos e 

das actividades recreativas. 
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Artigo 5. Competencias municipais 

Correspóndelles aos concellos: 

a) Recibir e comprobar as declaracións responsables, así como outorgar as licenzas que 

correspondan en relación cos espectáculos públicos e coas actividades recreativas que se 

desenvolvan dentro do termo municipal, incluidas as de carácter extraordinario. 

b) Recibir e comprobar as declaracións responsables, así como outorgar as licenzas que 

correspondan en relación coa apertura de establecementos abertos ao público. 

c) Adoptar as medidas que sexan necesarias para o desenvolvemento ordenado dos 

espectáculos públicos e das actividades recreativas da súa competencia, sen prexuízo 

das competencias estatais en materia de seguridade pública. 

d) Exercer as funcións de inspección e de control nos termos previstos no título IV. 

e) Incoar, instruír e resolver os expedientes sancionadores por infraccións cometidas en 

materia de espectáculos públicos e actividades recreativas, que non sexan de 

competencia autonómica conforme o disposto no artigo 4. 

O Autorizar as ampliacións ou reducións sobre o horario xeral, atendendo aos criterios, 

aos supostos e ás circunstancias que, de ser o caso, figuren na orde de horarios prevista 

no artigo 17. 

g) Adoptar as medidas provisionais previas ao inicio do expediente sancionador nos 

supostos previstos no número 1 do artigo 28. 

h) A realización de todas as actuacións precisas para o axeitado desenvolvemento das 

competencias previstas nas alineas anteriores. 
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Artigo 6. Prohibicións 

Quedan prohibidos os espectáculos públicos e as actividades recreativas seguintes: 

a) Os que inciten á violencia, ao racismo, ao sexismo ou a calquera outro tipo de 

discriminación, así como aqueles que atenten contra a dignidade humana e contra os 

dereitos fundamentais e liberdades públicas recoñecidos na Constitución española. 

b) Os que comporten un risco fundado de produción de desordes públicas. 

c) Os que vulneren a normativa sobre protección de animais. 

d) Os que sexan constitutivos de delito. 

e) Os que se desenvolvan sen que estea garantida a indemnidade dos bens, calquera que 

sexa a súa titularidade e, en especial, cando se trate de espazos abertos ou que formen 

parte do patrimonio cultural e natural de Galicia. 
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Artigo 7. Condicións técnicas e de seguridade 

1. Os establecementos ou espazos abertos ao público, os espectáculos públicos e as 

actividades recreativas sometidas a esta lei deberán reunir as condicións de seguridade, 

calidade, comodidade, salubridade e hixiene apropiadas para garantir os dereitos do 

público asistente e de terceiros afectados, a convivencia vecifial e a integtidade dos 

espazos públicos, atendendo, como mínimo, á normativa reguladora dos seguintes 

aspectos: 

a) Seguridade para os/as artistas, intérpretes ou executantes, público asistente, persoal 

técnico, terceiros afectados e bens. 

b) Solidez das estruturas e funcionamento das instalacións. 

c) Garantías das instalacións eléctricas. 

d) Prevención e protección de incendios e outros riscos inherentes á actívidade, 

facilitando a accesibilidade dos medios de auxilio externo. 

e) Salubridade, hixiene e acústica. 

f) Protección do contorno urbano, do ambiente e do patrimonio cultural e natural. 

g) Accesibilidade e supresión de barreiras. 

h) Plan de autoprotección, cando así o exixa a normativa de aplicación. 

2. Sen prexuízo da normativa técnica que en cada momento sexa aplicable, a Xunta de 

Galicia, regulamentariamente, poderá establecer requisitos técnicos adicionais para 

facilitar unha maior cobertura ou axuste ás especificidades dos distintos 

establecementos ou espazos abertos ao público, espectáculos públicos e actividades 

recreativas, con independencia dos que poidan ser establecidos polos concellos. 
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Artigo 8. Seguros 

1. Están obrigadas a dispor dunha póliza de seguro de responsabilidade civil as persoas 

titulares de establecementos abertos ao público ou organizadoras de espectáculos 

públicos e actividades recreativas, segundo o caso. 

As persoas organizadoras de espectáculos públicos e actividades recreativas de carácter 

extraordinario deben contratar a póliza de responsabilidade civil, independentemente da 

que tamén terian contratada as persoas titulares dos establecementos ou espazos abertos 

ao público onde se leven a cabo os espectáculos públicos ou actividades recreativas. 

2. 0 seguro deberá cubrir a responsabilidade civil que sexa imputable, directa, solidaria 

ou subsidiariamente, ás persoas titulares dos establecementos abertos ao público ou ás 

persoas organizadoras dos espectáculos públicos ou actividades recreativas, de tal 

maneira que cubra os danos persoais e materiais e os prexuízos consecutivos 

ocasionados ás persoas usuarias ou asistentes e a terceiras persoas e aos seus bens, 

sempre que os ditos danos e perdas sexan producidos corno consecuencia da xestión e 

explotación do establecemento ou da realización do espectáculo público ou actividade 

recreativa, así como da actividade do persoal ao seu servizo ou das empresas 

subcontratadas. 

Para os efectos do establecido no parágrafo anterior, enténdese por prexuízos 

consecutivos as perdas económicas que deriven directamente dos danos persoais e 

materiais sufridos pola persoa reclamante e que están amparados pola póliza de seguro. 

3. Quedan excluídos da cobertura dos contratos de seguros regulados por esta lei os 

danos e perdas sufridos polas persoas que, directa ou indirectamente, dependan 

empresarialmente das persoas titulares ou das persoas organizadoras, que deban dispor 

dun contrato de seguro específico. Tamén quedan excluidos os danos que sufran os bens 
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destinados ao uso do establecemento aberto ao público ou ao desenvolvemento do 

espectáculo público ou actividade recreativa. 

4. A vixencia do seguro terase que manter mentres permaneza en funcionamento o 

establecemento aberto ao público e durante o tempo en que se desenvolva o espectáculo 

público ou a actividade recreativa. A falta de seguro poderá comportar o peche do 

establecemento e a suspensión inmediata do espectáculo público ou da actividade 

recreativa nos termos establecidos no título IV. 

5. A vixencia da póliza de seguro deberase acreditar mediante un exemplar da póliza e 

do recibo de pagamento das primas correspondentes ao período do seguro en curso ou 

de copia deles. Ambos os documentos poderán ser requiridos en calquera momento polo 

persoal funcionario dos órganos da Administración competente encargados de realizar 

as actuacións inspectoras, instrutoras ou sancionadoras. 

6. Estableceranse regulamentariamente os capitais mínimos e as condicións do seguro 

atendendo especialmente ao aforo. 

7. 0 seguro previsto neste artigo enténdese sen prexuízo dos que se poidan exixir de 

conformidade coa normativa sectorial que resulte de aplicación. 
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Artigo 9. Cooperación e colaboración administrativa 

1. No exercicio das súas propias competencias, a Administración xeral da Comunidade 

Autónoma e os concellos facilitaranse a información que precisen en materia de 

espectáculos públicos e actividades recreativas, e prestaranse reciprocamente a 

cooperación e a asistencia activa para o eficaz exercicio daquelas. 

2. Os órganos competentes da Administración autonómica e da local, no marco das súas 

respectivas competencias e de acordo cos principios de eficacia, coordinación, 

colaboración e lealdade institucional, velarán pola observancia da normativa de 

espectáculos públicos e actividades recreativas, exercendo as oportunas funcións de 

inspección, control e sanción, de conformidade co disposto nesta lei e na demais 

normativa vixente. 

3. Os concellos poderán solicitar a colaboración e o apoio técnico que precisen da 

Administración xeral da Comunidade Autónoma e das deputacións provinciais para a 

execución desta lei. Para este efecto, poderanse subscribir os oportunos convenios de 

colaboración. 

4. Cando non se asinasen os convenios a que se refire o número 3, a Administración 

xeral da Comunidade Autónoma, en función dos seus recursos, poderá prestar apoio aos 

concellos cando estes lb o soliciten expresamente, con motivación da concorrencia de 

circunstancias de carácter extraordinario que puntualmente desborden a capacidade 

municipal. 
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Artigo 10. Comisión de Espectáculos Públicos e Actividades Recreativas de Galicia 

1. Créase a Comisión de Espectáculos Públicos e Actividades Recreativas de Galicia 

como órgano consultivo de estudo, coordinación e asesoramento das administracións 

autonómica e local nas materias reguladas por esta lei. 

2. Esta comisión terá as seguintes funcións: 

a) Audiencia no procedemento de elaboración das disposicións de carácter xeral 

específicas que se terian que ditar en desenvolvemento desta lei e na súa modificación. 

b) Formular propostas sobre a interpretación, a aplicación e a modificación das 

disposicións que regulan os espectáculos públicos, as actividades recreativas e os 

establecementos ou espazos abertos ao público. 

c) Emitir os informes que se he soliciten con carácter facultativo sobre a interpretación, 

aplicación e modificación das disposicións que regulan os espectáculos públicos, as 

actividades recreativas e os establecementos ou espazos abertos ao público. 

d) Elaborar recomendacións para mellorar a actuación e promover a coordinación das 

administracións autonómica e local nas materias reguladas por esta lei. 

e) Calquera outra que se Ile atribúa regulamentariamente. 

3. Esta comisión estará adscrita á consellería competente en materia de espectáculos 

públicos e actividades recreativas. 

4. A súa composición, a súa estrutura e o seu funcionamento serán determinados 

regulamentariamente. En todo caso, deberán estar representados a Administración xeral 

da Comunidade Autónoma de Galicia, a Federación Galega de Municipios e Provincias 

e os sectores afectados. Na composición deste órgano procurarase acadar unha presenza 

equilibrada entre mulleres e homes. 
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Artigo 11. Rexistro de empresas e establecementos 

1. A Administración autonómica constituirá un rexistro público de empresas e 

establecementos dedicados á realización de espectáculos públicos e actividades 

recreativas que xestionará a consellería competente nesta materia. 

2. Regulamentariamente detemlinaranse os datos que deben figurar no rexistro, os cales 

se obterán das autorizacións autonómicas, das licenzas municipais e das declaracións 

responsables realizadas. Para tal fin, os coneellos deberán remitir á consellería a 

información relativa ás licenzas e ás declaracións responsables, así como as súas 

modificacións na forma e nos prazos que se establezan regulamentariamente. 

3. En ningún caso será necesaria a resposta, a confirmación ou a inscrición efectiva no 

rexistro para poder exercer a actividade. 
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TÍTULO II 

Réxime de intervención administrativa 

Artigo 12. Réxime de intervención administrativa 

O réxime de intervención administrativa en materia de espectáculos públicos e 

actividades recreativas é o previsto na Lei 9/2013, do 19 de decembro, do 

emprendemento e da competitividade económica de Galicia. 
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TÍTULO III 

Organización e desenvolvemento dos espectáculos públicos e 
actividades recreativas 

Capítulo I 

Dos aspectos xerais da organización e desenvolvemento 

Artigo 13. Dereito de admisión 

1. Para os efectos do previsto nesta lei, enténdese o dereito de admisión como a 

facultade dos/as titulares de establecementos abertos ao público e dos/as 

organizadores/as de espectáculos públicos e actividades recreativas para determinar as 

condicións de acceso e permanencia neles, con base en criterios vinculados ao normal 

desenvolvemento do espectáculo ou da actividade e ao cumplimento das disposicións 

establecidas legal e regulamentariamente. 

2. 0 exercicio do dereito de admisión non pode supor, en ningún caso, discriminación 

por razón de raza, identidade de xénero, orientación sexual, relixión, opinión, 

discapacidade ou calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social, nin 

atentado aos dereitos fundamentais e ás liberdades públicas das persoas usuarias dos 

establecementos ou espazos abertos ao público, tanto no relativo ás condicións de 

acceso e permanencia como ao uso dos servizos que se prestan neles. 
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Artigo 14. Servizo de control de acceso 

1. Os establecementos abertos ao público, os espectáculos públicos e as actividades 

recreativas que disporian de servizo de control de acceso deberán contar con persoal 

habilitado, de conformidade co disposto na normativa reguladora da actividade de 

control de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas. Queda exceptuado 

desta habilitación o persoal cuxa función se limite á constatación do pagamento efectivo 

da entrada. 

2. O persoal de control de acceso, baixo a directa dependencia dos/as titulares ou dos/as 

organizadores/as, encargarase das funcións de admisión e control de permanencia do 

público nos espectáculos públicos, nas actividades recreativas e nos establecementos 

abertos ao público. Asumirá as funcións que ten establecidas na normativa autonómica 

aplicable e cantas outras deriven da normativa específica sobre admisión e control de 

acceso, sen que en ningún caso poida desenvolver as funcións do servizo de vixilancia e 

seguridade. 
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Artigo 15. Servizos de vixilancia e seguridade propios 

Os/as organizadores/as de espectáculos públicos e actividades recreativas, así como, de 

ser o caso, os/as titulares dos establecementos abertos ao público en que estes se 

desenvolvan, deberán dispor de persoal encargado da vixilancia e seguridade ao cal Ile 

encomendará a boa orde no desenvolvemento do espectáculo ou da actividade cando tal 

obriga veria establecida na lexislación vixente de seguridade privada. 
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Artigo 16. Protección das persoas menores de idade 

1. Con carácter xeral, o acceso das persoas menores de idade a establecementos abertos 

ao público, espectáculos públicos e actividades recreativas, así como as condicións para 

poder participar neles, están suxeitos ás limitacións e prohibicións previstas na 

normativa reguladora da protección integral da infancia e adolescencia e demais 

lexislación aplicable por razón da materia e, en particular, ás reguladas na normativa 

vixente en materia de prevención do consumo de bebidas alcohólicas en persoas 

menores de idade, e será de aplicación o réxime sancionador establecido nesta 

normativa. 

2. En todo caso, queda prohibido o acceso aos espectáculos taurinos en recintos 

pechados ás persoas menores de doce anos. 
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Artigo 17. Horarios 

1. Mediante orde da persoa titular da consellería competente na materia, oída a 

Comisión de Espectáculos Públicos e Actividades Recreativas de Galicia, determinarase 

o horario xeral de apertura e peche dos establecementos abertos ao público e de inicio e 

finalización dos espectáculos públicos e das actividades recreativas. 

2. A orde que determine os horarios de apertura e peche dos establecementos abertos ao 

público e de inicio e finalización dos espectáculos públicos ou actividades recreativas 

poderá establecer os criterios, os supostos e as circunstancias que permItan aos 

concellos autorizar, de xeito motivado, ampliacións ou reducións sobre o horario xeral. 
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Artigo 18. Entradas 

1. As entradas que expidan para a venda os/as organizadores/as de espectáculos 

públicos e actividades recreativas deberán conter, corno mínimo, a seguinte 

información: 

a) O número de orde. 

b) A identificación do/a organizador/a e do seu domicilio. 

c) O espectáculo público ou actividade recreativa. 

d) O lugar, a data e a hora de celebración, os prezos das entradas e os lugares de venda. 

e) A clase de localidade e o número, en sesións numeradas. 

2. Os/as organizadores/as de espectáculos públicos e actividades recreativas deberán pór 

á disposición do público, directamente ou mediante venda comisionada, nos lugares de 

venda indicados na súa publicidade, a porcentaxe mínima das localidades que se 

indicase naquela. Se non se indicou unha porcentaxe mínima, entenderase que esta é do 

60 % das localidades. 

3. Nos supostos de venda por abonos ou cando se trate de espectáculos públicos ou 

actividades recreativas organizados por clubs ou asociacións, a porcentaxe a que se 

refire o número anterior determinarase en relación coas entradas non incluidas en 

abonos ou coas non reservadas previamente aos/ás socios/as ou asociados/as. 

4. Prohíbese a revenda de entradas en papel ou en calquera medio ou soporte 

electrónico. 

5. Para estes efectos, enténdese por revenda de entradas a venda das adquiridas coa 

finalidade de obter beneficio económico. En todo caso, entenderase que existe esta 

finalidade cando o prezo de revenda sexa superior ao de adquisición. Non se entenderá 

como revenda a venda comisionada, efectuada logo da cesión acreditada por parte do 
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organizador do espectáculo público ou da actividade recreativa e que sexa efectuada 

polo cesionario polo prezo e nos lugares indicados na publicidade. 
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Artigo 19. Información ao público no caso de establecementos públicos 

Nos establecementos abertos ao público deberase dispor nun lugar visible ao público e 

perfectamente lexible, nos dous idiomas oficiais de Galicia, a seguinte información: 

a) Número de teléfono, número de fax, enderezo postal ou correo electrónico para 

efectos de reclamacións ou peticións de información. 

b) Horario de apertura e peche. 

c) Copia da licenza municipal de apertura, no caso de que esta sexa exixible. 

d) Capacidade máxima. 

e) Existencia de follas de reclamación. 

O Limitacións de entrada e prohibición de consumo de alcohol e tabaco a persoas 

menores de idade, de conformidade coa lexislación vixente. 

g) Condicións de admisión determinadas de acordo co previsto no artigo 13, no caso de 

existiren. 

h) Normas particulares ou instrucións elaboradas polo titular do establecemento para o 

normal desenvolvemento do espectáculo ou actividade. 
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Artigo 20. Publicidade 

1. A publicidade da celebración de espectáculos públicos ou actividades recreativas 

terase que axustar aos principios de veracidade, transparencia e suficiencia. En ningún 

caso poderá conter informacións que induzan ao equívoco ou poidan distorsionar a 

capacidade electiva dos espectadores. 

2. A publicidade de espectáculos públicos ou actividades recreativas deberá recoller, 

polo menos, os seguintes contidos: 

a) Clase de espectáculo ou actividade. 

b) Data, horario e lugar das actuacións, prezos das entradas e lugares de venda, así 

como, de ser o caso, as condicións de admisión, normas particulares ou instrucións para 

o normal desenvolvemento do espectáculo ou actividade. 

c) Denominación e domicilio do/a organizador/a. 

3. Prohíbese calquera forma de promoción ou de publicidade que incite á violencia, ao 

sexismo, ao racismo, á homofobia ou á xenofobia, ou faga apoloxía de actividades 

contrarias aos dereitos fundamentais e ás liberdades públicas recoriecidos pola 

Constitución. 

4. As empresas de publicidade ou de artes gráficas que interverian na confección de 

publicidade deberán xustificar ante a Administración, cando sexan requiridas para iso, 

os datos identificativos das empresas contratantes da publicidade. 

5. A publicidade dos espectáculos públicos e actividades recreativas deberá respectar os 

principios e as normas contidos na normativa vixente en materia de drogodependencia, 

trastornos adictivos e consumo de substancias estupefacientes. 
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Capítulo II 

Dereitos e obrigas do público, artistas, intérpretes ou executantes e 
dos/as organizadores/as 

Artigo 21. Dereitos e obrigas do público 

1. Ademais dos que terian recoriecidos na correspondente normativa, especialmente en 

materia de defensa das persoas consumidoras e usuarias, o público terá os seguintes 

dereitos: 

a) A que o espectáculo ou actividade recreativa se desenvolva, se ofreza e se reciba nas 

condicións e na forma en que sexa anunciado pola empresa, agás por causa lexítima 

acreditada ou por razóns de forza maior ou de caso fortuito debidamente xustificadas. 

b) A que se Ile facilite a utilización das follas de reclamacións, de acordo cos requisitos 

e coas condicións exixibles na normativa aplicable en razón da materia de que se trate. 

c) A recibir un trato respectuoso e non discriminatorio. 

d) A ser admitido no establecemento ou espazo aberto ao público nas mesmas 

condicións obxectivas que calquera outra persoa usuaria, sempre que a capacidade do 

local o permita e non concorra ningunha causa de exclusión por razóns de seguridade ou 

alteración da orde pública. 

e) A que a empresa respecte os termos contractuais derivados da adquisición das 

correspondentes localidades. 

f) A que a publicidade dos espectáculos públicos e actividades recreativas se axuste aos 

principios de veracidade, transparencia e suficiencia e non conteria informacións que 

poidan inducir ao equívoco ou poidan distorsionar a capacidade electiva dos 

espectadores. 
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2. 0 público terá as seguintes obrigas: 

a) Ocupar as súas localidades e permanecer nas zonas que sinale en cada caso a empresa 

para o público, sen invadir os espazos destinados a outros fins, agás que estea previsto 

no desenvolvemento do espectáculo ou que sexa inherente á natureza da actividade. 

b) Cumprir os requisitos e as condicións de seguridade que establezan os/as titulares ou 

os/as organizadores/as para que o espectáculo ou a actividade se desenvolva con 

norrnalidade e seguir as instrucións do persoal técnico e do persoal de vixilancia e de 

seguridade, tanto no interior coma na entrada e saída do establecemento ou espazo 

aberto ao público. 

c) Non levar armas ou obxectos que se poidan usar como tales, así como non exhibir 

símbolos, roupa ou obxectos que inciten á violencia, poidan ser constitutivos dalgún dos 

delitos de apoloxía establecidos polo Código penal ou que inciten a realizar actividades 

contrarias aos dereitos fundamentais e ás liberdades públicas recoriecidos pola 

Constitución, especialmente cando inciten á discriminación por razón de xénero, 

racismo, homofobia ou xenofobia. 

d) Respectar os/as artistas, intérpretes ou executantes e demais persoal técnico ao 

servizo dos establecementos ou espazos abertos ao público, dos espectáculos públicos 

ou das actividades recreativas. 

e) Cumprir as normas reguladoras da subministración e consumo de tabaco e bebidas 

alcohólicas e as normas que establecen a idade mínima para poder acceder aos 

establecementos ou espazos abertos ao público. 

O Cumprir os requisitos e as normas de acceso e de admisión establecidos con carácter 

xeral polos titulares dos establecementos ou espazos abertos ao público ou polos/as 

organizadores/as de espectáculos públicos e actividades recreativas. Os ditos criterios de 
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admisión deben estar colocados nun lugar visible e perfectamente lexible para o 

público. 

g) Respectar o horario de apertura e peche dos establecementos abertos ao público e os 

horarios de inicio e de finalización dos espectáculos públicos e das actividades 

recreativas. 

h) Evitar accións que poidan xerar situacións de perigo ou incomodidade para o público 

ou para o persoal técnico ao servizo do establecemento ou espazo aberto ao público ou 

que poidan impedir ou dificultar o desenvolvemento do espectáculo ou actividade. 

i) Adoptar unha conduta, á entrada e á saída do establecemento aberto ao público, que 

garanta a convivencia entre a cidadanía, non perturbe o descanso dos vecifios e non 

dane o mobiliario urbano do contorno onde se leve a cabo o espectáculo ou a actividade. 
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Artigo 22. Dereitos e obrigas dos/as artistas, intérpretes ou executantes 

1. Os/As artistas, intérpretes ou executantes terán, entre outros, os seguintes dereitos: 

a) Ser tratados con respecto polos/as titulares, organizadores/as e polo público asistente. 

b) Recibir a protección necesaria para executar o espectáculo público ou a actividade 

recreativa, así como para acceder ao establecemento ou espazo aberto ao público e para 

abandonalo. 

c) Actuar, agás por causa lexítima acreditada ou por razóns de forza maior ou de caso 

fortuito debidamente xustificadas. Considérase causa lexítima a carencia ou 

insuficiencia das medidas de seguridade e de hixiene requiridas, cuxo estado poden 

comprobar os/as artistas antes do comezo do espectáculo ou da actividade. 

2. Os/As artistas, intérpretes ou executantes terán as seguintes obrigas: 

a) Gardar o debido respecto ao público. 

b) Actuar, agás por causa lexítima acreditada ou por razóns de forza maior ou de caso 

fortuíto debidamente xustificadas. Considérase causa lexítima a establecida no número 

c) Evitar calquera tipo de comportamento que poida pór en perigo a seguridade do 

público asistente ou a indemnidade dos bens. 

3. A intervención de artistas, intérpretes ou executantes menores de idade estará 

sometida ás condicións e aos permisos que estableza a lexislación laboral e de 

protección da persoa menor. 

4. A intervención de artistas, intérpretes ou executantes con dereito a retribución, en 

canto traballadores por conta do/a organizador/a do espectáculo público ou da 

actividade recreativa ou do/a titular do establecemento ou espazo aberto ao público, 

36 

51



XUNTA DE GALICIA 

estará sometida ás condicións e aos permisos que estableza a lexislación laboral e da 

Seguridade Social. 
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Artigo 23. Dereitos e obrigas dos/as titulares e dos/as organizadores/as 

1. Os/As titulares de establecementos ou espazos abertos ao público e os/as 

organizadores/as de espectáculos públicos ou actividades recreativas terán, entre outros, 

os seguintes dereitos: 

a) Que o espectáculo público ou actividade recreativa se desenvolva de conformidade co 

disposto na correspondente autorización autonómica, declaración responsable ou 

licenza, agás que exista causa lexítima acreditada ou concorran razóns de forza maior ou 

de caso fortuito debidamente xustificadas que o impidan. 

b) Fixar os prezos que consideren pertinentes. 

c) Adoptar as medidas que consideren pertinentes para garantir o funcionatrento do 

establecemento aberto ao público, do espectáculo ou actividade en condicións de 

seguridade e calidade. 

d) Recibir o apoio das forzas e corpos de seguridade para garantir a orde no exterior do 

establecemento ou espazo aberto ao público, no caso de que se produzan incidentes que 

poidan pór en perigo a seguridade das persoas, e tamén no interior do establecemento ou 

espazo. 

2. Os/As titulares de establecementos ou espazos abertos ao público e os/as 

organizadores/as de espectáculos públicos ou actividades recreativas terán as seguintes 

obligas: 

a) Levar a cabo o espectáculo público ou actividade recreativa de acordo co anunciado e 

nas condicións ofrecidas ao público, agás por causa lexítima acreditada ou por razóns de 

forza maior ou de caso fortuito debidamente xustificadas. 

b) No suposto de que se produzan variacións da orde, data ou contido do espectáculo ou 

actividade, deberase informar delas coa antelación suficiente nos lugares onde 

habitualmente se fixa a propaganda ou nos espazos de venda de localidades. 
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c) Devolverlle ao público o importe aboado no caso de que o espectáculo ou actividade 

se suspenda ou se modifique de forma esencial e atender as reclamacións que por este 

motivo sexan procedentes, de acordo coa lexislación aplicable, salvo nos supostos en 

que se lle anunciase ao público, de forma expresa e clara, que os/as organizadores/as ou 

titulares reservan para si o dereito de modificar a programación e as condicións en que 

se efectuará a dita modificación ou nos supostos en que a suspensión ou modificación se 

produza unha vez empezado o espectáculo ou actividade e sexan debidos a causas 

fortuítas ou de forza maior, alleas ás persoas titulares ou organizadores/as do 

espectáculo ou actividade. 

d) Realizar os controis técnicos obrigatorios de acordo coa normativa vixente e adoptar 

as medidas de seguridade, hixiene e salubridade establecidas con carácter xeral, ou 

especificadas na declaración responsable, na licenza municipal ou na autorización 

autonómica cando sexa exixible, mantendo en todo momento os establecementos 

abertos ao público en axeitado estado de funcionamento. 

e) Permitir a entrada ao público, agás nos casos establecidos por lei ou por regulamento, 

en particular os derivados do lexítimo exercicio do dereito de admisión. 

O Respectar a capacidade máxima e absterse de vender entradas e abonos nun número 

que a exceda. 

g) Non cobrar polas entradas un prezo superior ao que se anunciou na correspondente 

publicidade e comunicar ou denunciar a súa revenda. 

h) Cumprir os horarios de apertura e peche dos establecementos abertos ao público e os 

de inicio e finalización dos espectáculos públicos e das actividades recreativas. 

i) Establecer os servizos de vixilancia e seguridade, cando estes sexan obrigatorios 

conforme o disposto na lexislación vixente de seguridade privada, e cumprir o disposto 

na presente lei e na normativa autonómica en materia de servizos de control de acceso, 

no caso de dispor de tales servizos. 

j) Informar o persoal de control de acceso e o de servizos de vixilancia e seguridade 

sobre as funcións e as obrigas que Iles atribtle a normativa específica. 
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k) Velar pola adecuada conservación dos espazos que se poidan ver afectados polos 

espectáculos públicos ou polas actividades recreativas e cumprir a normativa en materia 

de protección do ambiente. 

1) Comunicar ás administracións competentes as modificacións non substanciais nos 

termos e coas consecuencias sancionadoras previstas na Lei 9/2013, do 19 de decembro, 

do emprendemento e da competitividade económica de Galicia. 

m) Facilitar o acceso ás forzas e aos coipos de seguridade, aos servizos de protección 

civil, aos servizos de sanidade, aos/ás axentes da autoridade, ao persoal funcionario, así 

como ás entidades de certificación de confortnidade municipal (Eccom) que 

desenvolvan actuacións de certificación, verificación, inspección e control nos termos 

establecidos na Lei 9/2013, do 19 de decembro, do emprendemento e da 

competitividade económica de Galicia. 

n) Permitir e facilitar as inspeccións que acorden as autoridades e realizar as inspeccións 

periódicas que sexan obrigatorias de acordo coa normativa vixente. 

o) Ter á disposición dos axentes da autoridade e dos servizos de inspección, nos 

establecementos abertos ao público, toda a documentación que se estableza 

regulamentariamente. 

p) Cumprir a normativa vixente sobre accesibilidade e supresión de barreiras 

arquitectónicas, sobre seguridade e prevención de riscos laborais e sobre propiedade 

intelectual e demais normativa que sexa aplicable. 

q) Colocar nun lugar visible e perfectamente lexible a información ao público regulada 

no artigo 19. 

r) Responder dos danos e perdas que se poidan producir como consecuencia das 

características do establecemento aberto ao público ou da organización e 

desenvolvemento do espectáculo ou actividade, así como constituír as garantías e 

concertar e manter vixentes os correspondentes contratos de seguro exixidos pola 

presente lei. 
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3. Cando o/a organizador/a do espectáculo público ou actividade recreativa sexa 

distinto/a do/a titular do establecemento público ou instalación en que se desenvolve, 

responderán ambos os dous solidariamente do cumprimento das obrigas establecidas no 

número 2 que lles correspondan conxuntamente atendendo ás circunstancias concretas 

en que tala lugar o espectáculo ou actividade, sen prexuízo do establecido no inciso 

final do artigo 28.3 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector 

público. 
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TÍTULO IV 

Vixilancia e inspección dos establecementos abertos ao público, dos 
espectáculos públicos e das actividades recreativas. Réxime 

sancionador 

Capítulo I 

Disposicións xerais 

Artigo 24. Administracións competentes 

A Administración xeral da Comunidade Autónoma e os concellos, no ámbito das súas 

respectivas competencias, velarán polo cumprimento da lexislación reguladora dos 

espectáculos públicos e actividades recreativas e, para tal efecto, disporán das facultades 

seguintes: 

a) Inspección dos establecementos abertos ao público. 

b) Control da celebración de espectáculos públicos e actividades recreativas. 

c) Prohibición, suspensión, clausura e adopción das medidas provisionais previas á 

incoación do expediente sancionador que se consideren necesarias. 

d) Adopción das oportunas medidas cautelares e sanción das infraccións tipificadas 

nesta lei. 
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Capítulo II 

Vixilancia e inspección 

Artigo 25. Facultades inspectoras 

1. Os/As titulares e os organizadores/as deberán permitir e facilitar as inspeccións que 

acorde a autoridade competente. O persoal de inspección poderá acceder a calquera 

lugar, instalación ou dependencia, de titularidade pública ou privada, co límite 

constitucional de entrada no domicilio e restantes lugares cuxo acceso requira o 

consentimento da persoa titular. 

2. Poderán realizar inspeccións os membros dos corpos e forzas de seguridade e o 

persoal funcionario dos órganos e das unidades administrativas con competencia en 

materia de espectáculos públicos e actividades recreativas, sen prexuízo das que poida 

realizar o persoal funcionario doutros órganos e unidades administrativas no exercicio 

das súas competencias. Nos termos e coas consecuencias que establece a Lei 39/2015, 

do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, 

o dito persoal funcionario, no exercicio das súas funcións, terá a condición de 

autoridade. Na inspección tamén poderán colaborar as entidades de certificación de 

conformidade municipal (Eccom) nos termos establecidos na Lei 9/2013, do 19 de 

decembro, do emprendemento e da competitividade económica de Galicia. 

3. O persoal encargado de tarefas de inspección procurará non alterar o normal 

funcionamento do establecemento aberto ao público, nin dificultar o desenvolvemento 

do espectáculo público ou da actividade recreativa. 

4. As administracións públicas, no exercicio da potestade inspectora, están facultadas 

para solicitar a información ou os datos necesarios para confeccionar estatísticas ou 

memorias para utilizalas no deserio de programas de intervención nos sectores obxecto 

de regulación nesta lei. 
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Artigo 26. Actas 

1. As actuacións realizadas no exercicio da facultade inspectora deberanse reflectir 

nunha acta en que as persoas interesadas poderán facer constar a súa desconformidade e 

as súas observacións. A acta deberá ser notificada ás persoas interesadas e ao órgano 

administrativo competente para acordar a inspección. 

2. No caso de que as persoas interesadas neguen os feitos, será necesaria a ratificación 

do persoal funcionario actuante respecto dos feitos referidos na acta, durante a 

tramitación do correspondente procedemento sancionador. 

3. Cando a actuación inspectora derive da presentación dunha denuncia que vaia 

acompañada dunha solicitude de iniciación, deberáselle notificar á persoa denunciante a 

iniciación ou non do procedemento sancionador, todo isto sen prexuízo dos dereitos que 

he correspondan, se é o caso, como interesada. 
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Capítulo III 

Medidas provisionais previas 

Artigo 27. Medidas provisionais previas á apertura do expediente sancionador 

1. Os órganos competentes da Administración autonómica ou dos concellos, 

previamente á apertura do expediente sancionador que corresponda, poderán adoptar, 

por razóns de urxencia inaprazable e para a protección provisional dos intereses 

implicados, medidas provisionais previas nos supostos seguintes: 

a) A celebración de espectáculos públicos ou actividades recreativas prohibidos por esta 

lei. No caso de que estes espectáculos ou actividades podan ser constitutivos de delito, 

o órgano que acorde a medida provisional deberá comunicalo ao Ministerio Fiscal ou á 

autoridade xudicial competente dentro das 48 horas seguintes. 

b) Cando exista risco grave ou perigo inminente para a seguridade das persoas, dos 

animais ou dos bens ou cando se incumpran gravemente as condicións sanitarias, de 

salubridade e de hixiene. 

c) A apertura ou funcionamento dun establecemento aberto ao público sen contar coa 

licenza municipal ou declaración responsable cando sexa exixible. 

d) Cando se celebren espectáculos públicos e actividades recreativas en establecementos 

ou espazos abertos ao público, sen contar con licenza municipal ou con autorización 

autonómica ou declaración responsable cando sexa exixible. 

e) O incumprimento da prohibición de admitir persoas menores nos establecementos 

abertos ao público, nos espectáculos públicos ou nas actividades recreativas en que 

teñan prohibida a entrada. 

f) A revenda de localidades. 
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g) Cando se careza do seguro exixido de acordo co disposto nesta lei. 

h) Cando no desenvolvemento dos espectáculos públicos ou das actividades recreativas 

se produzan alteracións da orde pública con perigo para as persoas e os bens. 

i) Cando se incumpran os horarios establecidos de acordo co previsto no artigo 1 7. 

2. No caso de se dar algún dos supostos previstos no número anterior, os órganos 

competentes poderán adoptar algunha ou algunhas das seguintes medidas: 

a) Suspensión do espectáculo público ou da actividade recreativa. 

b) Desaloxo, clausura e precinto do establecemento aberto ao público. 

c) Suspensión da correspondente licenza municipal ou autorización autonómica. 

d) Depósito, retención ou inmobilización dos bens, efectos ou animais relacionados co 

espectáculo ou coa actividade. 

No suposto previsto na alínea f) do número 1, poderase adoptar a medida de 

intervención e depósito das entradas e dos ingresos procedentes da revenda. 

3. As medidas adoptaranse mediante resolución motivada, respectando sempre o 

principio de proporcionalidade e logo de audiencia ás persoas interesadas. O trámite de 

audiencia poderase omitir en casos de extraordinaria urxencia debidamente xustificados 

na resolución. 

4. As medidas provisionais adoptadas deberán ser confirmadas, modificadas ou 

levantadas no acordo de iniciación do procedemento sancionador, que se deberá 

efectuar dentro dos quince días seguintes ao da súa adopción, o cal poderá ser obxecto 

do recurso que proceda. 

En todo caso, as ditas medidas quedarán sen efecto se non se inicia o procedemento no 

dito prazo ou cando o acordo de iniciación non contefia un pronunciamento expreso 

sobre elas. 
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Artigo 28. Órganos competentes 

1. A Administración competente para adoptar as medidas previstas anteriormente será a 

mesma que ten atribuída a competencia para recibir a declaración responsable ou para 

outorgar a licenza ou autorización. Nos supostos previstos no artigo 41 bis da Lei 

9/2013, do 19 de decembro, do emprendemento e da competitividade económica de 

Galicia, a Administración competente será o respectivo concello, sen prexuízo do 

disposto no número 2. 

O órgano competente da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia 

para adoptar as ditas medidas será o órgano que teria atribuída a competencia para 

incoar o correspondente procedemento sancionador ou o órgano instrutor. 

2. Tendo en conta a afectación ás competencias autonómicas, a Administración 

autonómica poderá adoptar as medidas provisionais previas en supostos de competencia 

dos concellos, de acordo co previsto no número 1, á custa e en substitución destes, no 

caso de inhibición da entidade local, logo do requirimento a esta que non sexa atendido 

no prazo indicado para o efecto, que en ningún caso poderá ser inferior a un mes. A non 

atención do requirimento pola entidade local exixirá a alegación dunha causa 

xustificada e debidamente motivada. 

Tamén poderá adoptar as citadas medidas por razóns de urxencia inaprazable e 

extraordinaria que así o xustifiquen e, neste caso, as medidas deberán ser postas en 

coriecemento inmediato do concello respectivo. 

O órgano competente da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia 

para adoptar as medidas provisionais previas, nos supostos previstos neste número, será 

o que tala atribuída a competencia para a incoación ou para a instrución de expedientes 

sancionadores de competencia autonómica. 
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3. 0 disposto nos números 1 e 2 deste artigo enténdese sen prexuízo das medidas que 

poidan ser adoptadas pola Administración xeral do Estado no exercicio das súas 

competencias. 
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Artigo 29. Medidas de adopción directa polos axentes das forzas e corpos de 
seguridade 

1. En casos de espectáculos públicos e actividades recreativas que comporten un risco 

grave ou perigo inminente para as persoas e os bens ou a convivencia entre a cidadanía, 

os axentes dos corpos e forzas de seguridade poderán adoptar de forma directa, logo de 

requirimento ás persoas responsables da celebración daqueles e no caso de que este non 

sexa atendido, as seguintes medidas: 

a) A suspensión inmediata do espectáculo ou actividade e o desaloxo e precinto dos 

establecementos abertos ao público e o depósito, retención ou inmobilización dos bens, 

efectos ou animais relacionados co espectáculo ou coa actividade. 

b) Aqueloutras medidas que se consideren necesarias en atención ás circunstancias 

concorrentes en cada caso para garantir a seguridade das persoas e dos bens e a 

convivencia entre a cidadanía, e que garden a debida proporción en atención ao s bens e 

dereitos obxecto de protección. 

2. No caso en que os axentes adopten as medidas indicadas no número anterior, deberán 

proceder á súa comunicación inmediata ao órgano competente de acordo co artigo 28 

para adoptar as medidas provisionais previas pertinentes, que deberá confimialas, 

modificalas ou levantalas no prazo de 48 horas desde a indicada comunicación. O 

incumprimento do dito prazo comporta automaticamente o levantamento das medidas 

inmediatas adoptadas. 

3. Se o órgano indicado no número anterior ratifica as medidas adoptadas, o réxime de 

confirmación, modificación ou levantamento posterior rexerase polo que dispón o artigo 

27.4. 

4. 0 disposto nos números anteriores enténdese sen prexuízo das medidas que poida 

adoptar a Administración xeral do Estado no exercicio das súas competencias. 
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Capítulo IV 

Réxime sancionador 

Sección 1-4. Infraccións e sancións 

Artigo 30. Principios xerais 

No ámbito desta lei, o exercicio da potestade sancionadora rexerase polo disposto na Lei 

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

públicas, e na Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público, e 

polo previsto nesta lei e na demais normativa aplicable por razón da materia. 
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Artigo 31. Infraccións 

1. Constitúen infraccións ao previsto nesta lei as accións ou omisións tipificadas neste 

capítulo, sen prexuízo do réxime sancionador previsto na Lei 9/2013, do 19 de 

decembro, do emprendemento e da competitividade económica de Galicia, e das 

responsabilidades civís, penais ou doutra orde que poidan derivar delas. 

2. As infraccións administrativas reguladas na presente lei clasifícanse en moi graves, 

graves e leves. 
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Artigo 32. Infraccións moi graves 

Considéranse infraccións moi graves as seguintes: 

a) Superar a capacidade máxima cando comporte un risco grave para a seguridade de 

persoas ou bens. 

b) Non permitir o acceso ao establecemento aberto ao público aos/ás axentes da 

autoridade ou ao persoal inspector que estea no exercicio do seu cargo. 

c) Celebrar espectáculos públicos ou actividades recreativas expresamente prohibidos 

na presente lei ou incumprindo as resolucións polas cales se prohibe a súa celebración. 

d) Incumprir a obriga de ter subscrito e en vigor o contrato de seguro de acordo co 

disposto nesta lei. 

e) A comisión dunha infracción grave cando, no prazo dun ano, o mesmo suxeito for 

sancionado pola comisión de dúas ou máis infraccións graves e a resolución ou 

resolucións sancionadoras foren firmes na vía administrativa. 
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Artigo 33. Infraccións graves 

Considéranse infraccións graves as seguintes: 

a) Superar a capacidade máxima cando non comporte un risco grave para a seguridade 

de persoas ou bens. 

b) Exercer o dereito de admisión en contra do disposto no artigo 13.2. 

c) Admitir o acceso a espectáculos taurinos en recintos pechados ás persoas menores 

de doce anos. 

d) Incumprir os horarios establecidos de acordo co previsto no artigo 17. 

e) A suspensión ou modificación esencial do contido dos espectáculos públicos ou 

actividades recreativas sen causa xustificada. 

f) A publicidade e promoción dos espectáculos públicos e das actividades recreativas 

que contraverian o disposto nesta lei. 

g) Incumprir as disposicións recollidas no artigo 15 referentes á obriga de dispor de 

servizos de vixilancia e seguridade propios cando sexan obrigatorios. 

h) O incumprimento por parte da persoa titular do establecemento aberto ao público ou 

por parte do/a organizador/a do espectáculo público ou da actividade recreativa da 

obriga de contar con persoal habilitado encargado do control de acceso no caso de 

dispor de servizo de control de acceso. 

i) A negativa a actuar por parte do/a artista, intérprete ou executante sen causa 

xustificada. 

j) Os comportamentos que poidan producir alteracións da orde ou crear situacións de 

perigo para o público asistente, participantes, persoas organizadoras e traballadoras, 

artistas, forzas e corpos de seguridade, terceiros afectados e bens, así como a súa 

permisividade. 

k) A perturbación grave do normal desenvolvemento do espectáculo público ou da 

actividade recreativa. 
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1) Non colaborar no exercicio das funcións de inspección sempre que non constitúa 

infracción moi grave. 

m) A comisión dunha infracción leve cando, no prazo dun ano, o mesmo suxeito for 

sancionado pola comisión de dúas ou máis infraccións leves e a resolución ou 

resolucións sancionadoras foren firmes na vía administrativa. 

n) Incumprir o disposto nesta lei sobre a venda de entradas ou practicar a súa revenda. 
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Artigo 34. Infraccións leves 

Considéranse como infraccións leves as seguintes: 

a) Incumprir a obriga de información ao público nos termos establecidos no artigo 19. 

b) Calquera outra acción ou omisión que constitúa incumprimento das obrigas 

establecidas nesta lei ou vulneración das prohibicións previstas neta cando non proceda 

a súa cualificación como infracción moi grave ou grave. 
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Artigo 35. Responsabilidade 

1. Poderán ser sancionadas por feitos constitutivos de infracción administrativa de 

acordo con esta lei as persoas físicas e xurídicas que resulten responsables deles. 

2. Para estes efectos, os/as titulares dos establecementos abertos ao público e os/as 

organizadores/as de espectáculos públicos e actividades recreativas serán responsables 

solidarios/as das infraccións administrativas reguladas nesta lei que sexan cometidas 

polos/polas que interverian no espectáculo ou actividade cando incumpran o deber de 

previr a infracción. 

3. Cando exista unha pluralidade de responsables a título individual e non sexa posible 

determinar o grao de participación de cada un na comisión da infracción, responderán 

todos eles de forma solidaria. 
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Artigo 36. Sancións 

1. As infraccións leves serán sancionadas con multa de ata 300 euros. 

2. Pola comisión de infraccións graves poderanse impor as seguintes sancións: 

a) Multa de 301 a 30.000 euros. 

b) Suspensión ou prohibición da actividade por un período máximo dun ano. 

c) Clausura do establecemento aberto ao público por un período máximo dun ano. 

d) Inhabilitación para a organización ou promoción de espectáculos públicos e 

actividades recreativas por un período máximo dun ano. 

e) Incautación dos instrumentos, efectos ou animais utilizados para a comisión das 

infraccións. Os gastos de almacenamento, transporte, distribución, destrución ou 

calquera outro derivado da incautación serán por conta de quen cometa a infracción. 

As sancións indicadas poderanse impor de maneira acumulativa salvo que resulten 

incompatibles. 

3. Pola comisión de infraccións moi graves poderanse impor as seguintes sancións: 

a) Multa de 30.001 ata 600.000 euros. 

b) Clausura do establecemento aberto ao público por un período máximo de tres anos. 

c) Suspensión ou prohibición da actividade ata tres anos. 

d) Inhabilitación para a organización ou promoción de espectáculos públicos e 

actividades recreativas ata tres anos. 
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e) Incautación dos instrumentos, efectos ou animais utilizados para a comisión das 

infraccións. Os gastos de almacenamento, transporte, distribución, destrución ou 

calquera outro derivado da incautación serán por conta de quen corneta a infracción. 

O Peche definitivo do establecemento aberto ao público, que comportará para o 

infractor a revogación da licenza, a declaración de ineficacia da comunicación previa ou 

declaración responsable ou a revogación da autorización autonómica, así corno a 

prohibición de presentar declaración responsable ou de obter licenza municipal ou 

autorización autonómica no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia para igual 

actividade durante un tempo máximo de dez anos. 

As sancións indicadas poderanse impor de maneira acumulativa salvo que resulten 

incompatibles. 

58 

73



XUNTA DE GALICIA 

Artigo 37. Gradación 

1. As sancións deberán gardar proporcionalidade coa gravidade dos feitos constitutivos 

da infracción e graduaranse atendendo aos seguintes criterios: 

a) O grao de culpabilidade ou a existencia de intencionalidade. 

b) A continuidade ou persistencia na conduta infractora. 

c) A natureza dos prexuízos causados. 

d) A reincidencia por comisión, no termo dun ano, de máis dunha infracción da mesma 

natureza cando así for declarado por resolución firme en vía administrativa. 

e) A reiteración. 

O A situación de predominio de quen corneta a infracción no mercado. 

g) A conduta observada por quen corneta a infracción respecto ao cumprimento das 

disposicións legais. 

h) A transcendencia social da infracción. 

2. Para os efectos desta lei, entenderase como reiteración a comisión de máis dunha 

infracción de distinta natureza no termo dun ano desde a comisión da primeira, cando 

así for declarado por resolución que poria fin á vía administrativa. 

A toma en consideración da reiteración e da reincidencia só será posible se estas 

circunstancias non se terien en conta para determinar a infracción sancionable. 

3. Para a aplicación dos criterios de gradación das sancións, respectando os límites 

establecidos no artigo anterior, o órgano competente para sancionar deberá ponderar que 

a comisión da infracción non resulte máis beneficiosa para quen cometa a infracción 

que o cumprimento das normas infrinxidas, sen que en ningún caso a comisión da 
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infracción resulte máis beneficiosa para o infractor. Cando, como consecuencia da 

comisión da infracción, a persoa infractora obteña un beneficio cuantificable, poderase 

superar o límite superior das multas previstas no artigó anterior ata acadar a contía do 

beneficio obtido. 

4. A imposición acumulativa de sancións nos termos previstos no artigo anterior 

acordarase, en todo caso, naqueles supostos que impliquen alteración grave da 

seguridade. 
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Artigo 38. Prescrición 

1. As infraccións tipificadas como leves nesta lei prescribirán no prazo de seis meses; as 

tipificadas como graves, no de dous anos, e as tipificadas como moi graves, no prazo de 

tres anos. 

2. 0 prazo de prescrición das infraccións comezarase a contar desde o día en que a 

infracción se cometese. No caso de infraccións continuadas ou permanentes, o prazo 

comezará a correr desde que finalizou a conduta infractora. 

Interromperá a prescrición a iniciación, con coriecemento da persoa interesada, do 

procedemento sancionador, e o prazo de prescrición reiniciarase se o expediente 

sancionador está paralizado durante máis dun mes por causa non imputable ao/á 

presunto/a responsable. 

3. Prescribirán ao ano as sancións impostas por infraccións leves a esta lei; aos dous 

anos, as impostas por infraccións graves, e aos tres anos, as impostas por infraccións 

moi graves. 

4. 0 prazo de prescrición das sancións comezarase a contar desde o día seguinte a aquel 

en que sexa executable a resolución pola que se impón a sanción ou transcorrese o prazo 

para impugnala. No caso de desestimación presunta do recurso de alzada interposto 

contra a resolución pola cal se impón a sanción, o prazo de prescrición da sanción 

comezará a contar desde o día seguinte a aquel en que remate o prazo legalmente 

previsto para a resolución do dito recurso. 

Interromperá a prescrición a iniciación, con coriecemento da persoa interesada, do 

procedemento de execución, e volverá transcorrer o prazo se aquel está paralizado 

durante máis dun mes por causa non imputable ao/á infractor/a. 
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Sección 22. Competencia e procedemento 

Artigo 39. Competencia para sancionar 

1. Correspóndelle á Administración autonómica a competencia para incoar, instruir e 

resolver os expedientes sancionadores por infraccións relacionadas cos espectáculos 

públicos e coas actividades recreativas previstos nas letras a) e b) do artigo 4. 

2. Son órganos competentes para impor a sanción: 

a) A persoa titular da xefatura territorial correspondente da consellería competente en 

materia de espectáculos públicos e actividades recreativas cando se trate de infraccións 

leves e graves. 

b) A persoa titular da dirección xeral competente en materia de espectáculos públicos e 

actividades recreativas cando se trate de infraccións moi graves e se proporia unha 

sanción consistente en multa por un importe máximo de 300.500 euros, así como 

calquera outra sanción das previstas para infraccións moi graves, excepto a consistente 

no peche definitivo do establecemento aberto ao público. 

c) A persoa titular da consellería competente en materia de espectáculos públicos e 

actividades recreativas cando se trate de infraccións moi graves e se proporia unha 

sanción consistente en multa por un importe mínimo de 300.501 euros, así como cando 

se proporia o peche definitivo do establecemento aberto ao público. 

3. Correspóndelles aos concellos a competencia para incoar, instruír e resolver os 

expedientes sancionadores polas infraccións tipificadas nesta lei, salvo as relacionadas 

cos espectáculos públicos e coas actividades recreativas previstos nas letras a) e b) do 

artigo 4. 

4. Sen prexuízo do establecido no número anterior, os órganos competentes da 

Administración autonómica, de acordo coas regras compltenciais previstas para os 
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expedientes sancionadores de competencia autonómica, asumirán a incoación, 

instrución e resolución dos procedementos sancionadores previstos no número 3, no 

suposto da falta de actuacións dos concellos ante as denuncias presentadas pola 

cidadanía ou derivadas das actuacións de inspección, e unha vez instados a actuar polos 

órganos competentes da Comunidade Autónoma e transcorrido o prazo concedido, que 

en ningún caso poderá ser inferior a un mes, desde a recepción do requirimento sen que 

se produza a notificación ao órgano competente da Administración da Comunidade 

Autónoma da incoación do procedemento sancionador. 
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Artigo 40. Procedemento 

1. As infraccións tipificadas nesta lei serán obxecto das sancións administrativas 

correspondentes, logo da instrución do oportuno procedemento consonte os principios 

establecidos na Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público, e a 

regulación procedemental contida na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento 

administrativo común das administracións públicas, e de acordo coas especificidades 

que regulamentariamente se establezan, respectando, en todo caso, a normativa básica 

estatal. 

2. 0 prazo máximo en que se deberá ditar e notificar a resolución do procedemento 

sancionador no suposto de tramitación ordinaria será dun ano desde a súa incoación. 

Unha vez vencido este prazo sen que se ditase e notificase resolución expresa, 

producirase a caducidade do procedemento, de acordo co establecido na Lei 39/2015, do 

1 de outubro. 
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Artigo 41. Medidas preventivas durante o procedemento sancionador 

1. Unha vez incoado o procedemento sancionador, o órgano administrativo competente 

para resolvelo poderá adoptar en calquera momento, mediante resolución motivada e 

logo de audiencia ás persoas interesadas, as medidas preventivas que xulgue oportunas 

para asegurar a eficacia da resolución que se poida ditar, de existiren elementos de 

xuízo suficientes para iso, de acordo cos principios de proporcionalidade, efectividade e 

menor onerosidade. O trámite da audiencia previa poderase omitir en caso de urxencia, 

que deberá estar debidamente motivada na resolución que determine a adopción das 

medidas preventivas. Nestes casos, efectuarase un trámite de audiencia con 

posterioridade á adopción da medida. 

2. As medidas preventivas deberán ser proporcionadas á natureza e á gravidade das 

infraccións cometidas, e poderán consistir nalgunha das previstas no artigo 27, ou en 

calquera outra que asegure a eficacia da resolución que se poida ditar. Non se poderán 

adoptar medidas preventivas que poidan causar prexuízo de dificil ou imposible 

reparación ás persoas interesadas ou que impliquen violación de dereitos amparados 

polas leis. 

3. As medidas preventivas poderán ser alzadas ou modificadas durante a tramitación do 

procedemento, de confonnidade co disposto na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do 

procedemento administrativo común das administracións públicas. En todo caso, 

extinguiranse coa eficacia da resolución administrativa que poria fin ao procedemento. 
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Artigo 42. Rexistro de infraccións e sancións 

1. Co obxecto de garantir o cumprimento efectivo desta lei, a Administración xeral da 

Comunidade Autónoma creará un rexistro administrativo de infraccións e sancións en 

materia de espectáculos públicos e actividades recreativas, no cal se inscribirán todas as 

infraccións sancionadas por resolución firme en vía administrativa e a correspondente 

sanción imposta. 

2. Determinaranse regulamentariamente a organización e o funcionamento do rexistro e 

o réxime de inscrición, cancelación e acceso, con suxeición á normativa sobre 

protección de datos de carácter persoal. 
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Disposición adicional única. Normativa técnica de aplicación 

Os criterios técnicos a que fai referencia esta lei aplicaranse consonte a regulación 
prevista no Código técnico da edificación e na súa normativa de desenvolvemento, sen 
prexuízo da normativa sectorial que, de ser o caso, resulte aplicable. 
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Disposición transitoria primeira. Réxime transitorio dos expedientes sancionadores 

Os expedientes sancionadores incoados antes da entrada en vigor desta lei rexeranse 
pola normativa vixente no momento da súa incoación, agás nos supostos en que os 
preceptos da presente lei sexan máis favorables para os/as presuntos/as infractores/as 
tanto no referido á tipificación da infracción como á sanción e aos seus prazos de 
prescrición, mesmo respecto das sancións pendentes de cumprimento no momento de 
entrada en vigor desta norma. 
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Disposición transitoria segunda. Réxime transitorio das licenzas municipais, das 

autorizacións autonómicas e das comunicacións previas 

1. As solicitudes de licenzas municipais e de autorizacións autonómicas en materia de 
espectáculos públicos e actividades recreativas presentadas antes da entrada en vigor 
desta lei tramitaranse e resolveranse de acordo coa normativa vixente no momento de 
presentación da solicitude. Se a normativa de aplicación recolle requisitos prohibidos 
segundo o disposto no artigo 10 da Lei 17/2009, do 23 de novembro, sobre o libre 
acceso ás actividades de servizos e o seu exercicio, estes non serán tidos en conta polo 
órgano competente. 

2. Non obstante o anterior, a persoa interesada poderá, con anterioridade á resolución, 
desistir da súa solicitude e optar pola aplicación da nova normativa. 

3. As autorizacións e licenzas outorgadas, así corno as comunicacións previas 
presentadas en materia de establecementos abertos ao público, espectáculos públicos e 
actividades recreativas con anterioridade á entrada en vigor desta lei ao abeiro do 
disposto na Lei 9/2013, do 19 de decembro, do emprendemento e da competitividade 
económica de Galicia, manterán a súa eficacia, sen prexuízo da aplicación do réxime de 
intervención previsto na nova redacción dada pola presente lei á Lei 9/2013, do 19 de 
decembro, no caso de modificacións substanciais, así como de apertura de novos 
establecementos abertos ao público e de desenvolvemento de novos espectáculos 
públicos e actividades recreativas con posterioridade á entrada en vigor da presente lei. 
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Disposición transitoria terceira. Capitais mínimos das pólizas de seguro de espectáculos 

públicos e actividades recreativas 

1. Mentres non se produza o desenvolvemento regulamentario previsto no artigo 8, os 

capitais mínimos que deberán cubrir, no seu conxunto, as pólizas de seguro nel exixidas 
terán as seguintes contías atendendo á capacidade: 

a) Ata 100 persoas: 300.000 euros de capital asegurado. 

b) Ata 150 persoas: 400.000 euros de capital asegurado. 

c) Ata 300 persoas: 600.000 euros de capital asegurado. 

d) Ata 500 persoas: 750.000 euros de capital asegurado. 

e) Ata 1.000 persoas: 900.000 euros de capital asegurado. 

f) Ata 1.500 persoas: 1.200.000 euros de capital asegurado. 

g) Ata 2.500 persoas: 1.600.000 euros de capital asegurado. 

h) Ata 5.000 persoas: 2.000.000 euros de capital asegurado. 

i) Cando a capacidade sexa superior á mencionada na alinea h), a cantidade mínima de 
capital asegurado incrementarase en 60.000 euros por cada 1.000 persoas ou fracción de 
capacidade superior a 5.000 persoas, ata chegar a 6.000.000 euros. 

2. As administracións públicas, os seus organismos autónomos, as entidades de dereito 
público dependentes ou a das vinculadas e demais entidades integrantes do sector 

público que organicen espectáculos públicos e actividades recreativas aseguraranos, de 
conformidade co establecido na normativa específica, tendo en conta que en ningún 
caso a contía mínima de capital asegurado por este concepto pode ser inferior a 300.000 
euros. 

3. A realización de espectáculos públicos ou actividades recreativas en espazos abertos 
ao público, non delimitados e de capacidade indeterminada, nos cales se exixa licenza, 
declaración responsable ou autorización para a súa celebración, require a contratación 
dunha póliza de seguro de responsabilidade civil por unha contía mínima de 600.000 
euros de capital asegurado nos casos en que se exixa licenza ou autorización, e de 
300.000 euros nos casos en que se exixa declaración responsable. 
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4. No caso de instalacións ou estruturas eventuais portátiles ou desmontables que se 
utilicen con ocasión de feiras ou atraccións en espazos abertos ao público, onde a súa 
capacidade sexa indeterminada, o capital mínimo asegurado será de 150.000 euros por 
cada instalación ou estrutura, e a persoa propietaria ou arrendataria da instalación 
quedará obrigada a contratar a póliza de seguro. 

5. Se as instalacións ou estruturas do número 4 se utilizan conxuntamente nun espazo 
delimitado, débese subscribir unha única póliza de seguro conxunta para todas as 
estruturas ou instalacións, cuxo capital mínimo asegurado deberá ser o correspondente á 
capacidade do espazo delimitado nos termos establecidos no número 1. 

6. 0 establecido nos puntos anteriores entenderase sen prexuízo do disposto no artigo 
8.7. 
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Disposición transitoria cuarta. Adaptación das obrigas en materia de seguros 

No prazo de seis meses desde a entrada en vigor desta lei, os titulares de 
establecementos abertos ao público que conten con licenza municipal ou que efectuasen 
a correspondente comunicación previa deberán dar cumprimento ao disposto no artigo 8 
e na disposición transitoria terceira en canto ao réxime de seguros. Esta exixencia tamén 
será aplicable nos supostos de espectáculos públicos e actividades recreativas que estean 
en funcionamento no momento da entrada en vigor da lei, para o cal disporán 
igualmente do prazo de seis meses para a súa adaptación. 
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Disposición transitoria quinta. Horarios 

Mentres non se aprobe e entre en vigor a orde a que se refire o artigo 17 continuará 

vixente a Orde do 16 de xufio de 2005 pola que se determinan os horarios de apertura e 
peche de espectáculos e establecementos públicos na Comunidade Autónoma de 

Galicia, tanto no que atinxe aos horarios de apertura e peche de establecementos, 

espectáculos públicos e actividades recreativas como á competencia autonómica para a 

súa alteración nos termos previstos na devandita orde. 
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Disposición derrogatoria única. Derrogación normativa 

Quedan derrogadas cantas disposicións de igual ou inferior rango se oporian ao disposto 
nesta lei e nomeadamente: 

a) Os artigos 4 e 7 do Decreto 292/2004, do 18 de novembro, polo que se aproba o 
Catálogo de espectáculos públicos e actividades recreativas da Comunidade Autónoma 
de Galicia. 

b) O Decreto 390/2009, do 24 de setembro, polo que se determina o procedemento 
aplicable para o exercicio da potestade sancionadora en materia de establecementos e 
espectáculos públicos. 
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Disposición derradeira primeira. Modificación da Lei 9/2013, do 19 de decembro, do 

emprendemento e da competitividade económica de Galicia 

Modificase a Lei 9/2013, do 19 de decembro, do emprendemento e da competitividade 

económica de Galicia, nos seguintes termos: 

Un. O artigo 40 queda redactado do seguinte xeito: 

"Artigo 40. Actividades sometidas a declaración responsable 

1. Con carácter xeral, a apertura dos establecementos abertos ao público nos 
que se desenvolvan espectáculos públicos ou actividades recreativas e a 
organización de espectáculos públicos e actividades recreativas están 
sometidas ao réxime de declaración responsable. Porén, por razóns de 

interese xeral vinculadas á orde, seguridade e saúde públicas e protección do 
ambiente exixirase a obtención de licenza municipal ou autorización 

autonómica nos supostos establecidos no seguinte artigo. 

2. A declaración responsable deberase presentar nos seguintes termos: 

a) Con carácter previo á apertura do establecemento, á organización do 
espectáculo público ou ao inicio da actividade recreativa, as persoas 
interesadas deberán presentar unha declaración responsable dirixida ao 

concello respectivo, coa cal porán en coriecemento da Administración 
competente os seguintes datos: 

1°) Nome, apelidos e enderezo da persoa solicitante e, se é o caso, da persoa 

que actúe na súa representación. 

2°) Tipo de establecemento ou, se é o caso, descrición do espectáculo ou da 
actividade que se pretende realizar e capacidade. 

3°) Localización do establecemento ou espazo aberto ao público e data 
prevista de apertura do establecemento ou do inicio do espectáculo público 

ou actividade. 

4°) Sinatura da persoa solicitante. 

5°) Órgano, centro ou unidade administrativa a que se dirixe. 
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b) Coa declaración responsable, na cal a persoa interesada manifesta, baixo 
a súa responsabilidade, que cumpre todos os requisitos establecidos na 
normativa vixente para o exercicio da actividade, que dispón da 
documentación que así o acredita, que a porá á disposición da 
Administración cando Ile sexa requirida e que se compromete a manter o 

cumprimento das anteriores obrigas durante o período de tempo inherente 
ao dito exercicio, deberase achegar, de ser o caso, a documentación que 

figura a seguir, salvo que esta xa estea en poder ou fose elaborada por 
calquera Administración, suposto en que se observará o indicado no artigo 
28 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común 

das administracións públicas: 

10) Xustificante de pagamento dos tributos municipais. 

2°) A autorización, informe ou declaración ambiental que proceda. 

3") Proxecto e documentación técnica que resulte exixible segundo a 
natureza da actividade. Para estes efectos, enténdese por proxecto o 
conxunto de documentos que definen as actuacións que se van desenvolver, 
co contido e detalle que Ile permita á Administración coriecer o seu obxecto 
e determinar o seu axuste á normativa urbanística e sectorial aplicable. O 
proxecto e a documentación técnica serán redactados e asinados por persoa 

técnica competente. 

4°) Póliza de seguro de responsabilidade civil obrigatorio, previsto na 
normativa en materia de espectáculos públicos e actividades recreativas de 

Galicia, e do recibo de pagamento das primas correspondentes ao período 
do seguro en curso ou copia destes. 

5°) Documento acreditativo da disporiibilidade do establecemento ou 
espazo aberto ao público en calidade de propietarios/as, arrendatarios/as ou 

en virtude de calquera outro título xurídico. 

6°) Se for o caso, o certificado, acta ou informe de conformidade emitido 
polas entidades de certificación de confonnidade municipal reguladas nesta 
lei. 
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c) Para a celebración de espectáculos públicos e actividades recreativas 
cunha capacidade superior a 500 persoas, será preciso presentar, xunto coa 
documentación requirida nas letras a) e b), a seguinte: 

1°) Dispositivo de asistencia sanitaria, cando sexa exixible de acordo coa 
normativa aplicable. 

2°) Documentación requirida pola normativa sobre ruídos, quecemento, 
contaminación acústica, residuos e vibracións e, en todo caso, a que 
determine a normativa sobre prevención e control ambiental segundo 
corresponda en función das características do establecemento ou espazo 
aberto ao público e os espectáculos públicos e actividades recreativas que se 
desenvolvan nel. 

3°) Documento acreditativo da designación da persoa fisica ou xurídica que 
debe asumir a responsabilidade técnica da execución do proxecto e que debe 
expedir a certificación que acredite a adecuación do espectáculo público ou 
actividade recreativa aos requisitos exixibles. 

4°) Calquera outra documentación que lle sexa solicitada polo concello 
correspondente. 

d) Para a celebración de espectáculos públicos e actividades recreativas que 
requiran a montaxe de estruturas non permanentes desmontables, será 
preciso achegar xunto coa documentación requirida nas letras a), b) e, de ser 
o caso, c) a seguinte documentación: 

1') Documento acreditativo da designación, por quen presente a declaración, 
da persoa fisica ou xurídica que debe asumir a responsabilidade técnica da 
montaxe da instalación. 

2") Marcación CE e declaración CE de conformidade das instalacións que 
correspondan segundo as súas características e certificado da instalación de 
baixa tensión de conexión coa rede. 

3°) Calquera outra documentación que veria exixida pola normativa 
aplicable. 
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3. 0 custo dos informes, certifícacións e actas de verificación ou control de 
funcionamento e de revisión será por conta dos/as solicitantes. 

4. Se para o desenvolvemento da actividade é precisa a realización dunha 
obra, a documentación anterior presentarase coa comunicación previa 
prevista na normativa urbanística ou coa solicitude de licenza de obra, se 
procede. Logo de rematar a obra, presentarase a declaración responsable 
para o inicio da actividade. 

5. A declaración responsable presentada cumprindo os requisitos habilita 
para o exercicio da actividade, desenvolvemento do espectáculo ou a 
apertura do establecemento desde a súa presentación, sen prexuízo das 
facultades de comprobación, control e inspección atribuídas á 
Administración nos termos previstos nos artigos 28 e 29 desta lei. 

6. A inexactitude, falsidade ou omisión, de carácter esencial, de calquera 
dato ou información que se incorpore á declaración responsable, así como a 
non presentación da declaración responsable ou da documentación requirida 
para acreditar o cumprimento do declarado determinará a imposibilidade de 
continuar co exercicio da actividade desde o momento en que se teria 
constancia de tales feitos, sen prexuízo das posibles responsabilidades 
penais, civís ou administrativas. 

A resolución que declare tales circunstancias poderá determinar a obriga da 
persoa interesada de restituír a situación xurídica ao momento previo ao 
inicio da actividade, así como a imposibilidade de instar un novo 
procedemento co mesmo obxecto durante un período de tempo de entre tres 
meses e un ano. 

7. A persoa titular do establecemento ou organizadora do espectáculo 
público ou da actividade recreativa deberá comunicar á Administración 
competente as modificacións non substanciais, no prazo de quince días 
desde que terian lugar. Non obstante, no caso de cambio de titularidade, a 
comunicación, xunto coa documentación acreditativa do cambio e da 
disporiibilidade do seguro de responsabilidade civil, deberase efectuar con 
anterioridade ao desenvolvemento da actividade polo novo titular. 
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Será necesaria a presentación de declaración responsable nos termos 
previstos neste precepto no caso de modificación substancial. En todo caso, 
terán a consideración de modificacións substanciais a modificación da clase 

de actividade recreativa ou espectáculo público, o cambio de lugar, a 
realización dunha reforma substancial dos establecementos ou calquera 

cambio que implique unha variación que afecte a seguridade, salubridade ou 
perigosidade do establecemento aberto ao público se así é declarado no 
informe técnico correspondente. 

Igualmente, será necesaria a presentación de declaración responsable para a 
celebración de espectáculos públicos e actividades recreativas de carácter 
extraordinario que se desenvolvan esporadicamente en establecementos 
abertos ao público, suxeitos ao réxime de declaración responsable, 

legalmente habilitados para celebrar un espectáculo público ou actividade 

recreativa distinta da propia do establecemento. Nestes casos, deberase 
presentar a documentación prevista neste artigo que resulte procedente 

tendo en conta as características do espectáculo ou actividade de carácter 
extraordinario. Así mesmo, deberase dispor do seguro previsto na 
lexislación de espectáculos públicos e actividades recreativas." 

Dous. O artigo 41 queda redactado do seguinte xeito: 

"Artigo 41. Actividades sometidas a licenza ou autorización 

En atención á concorrencia de razóns de orde pública, seguridade pública, 
saúde pública e protección do ambiente, será precisa a obtención de licenza 

municipal ou autorización autonómica para: 

a) A apertura de establecementos abertos ao público cunha capacidade 
superior a 500 persoas, ou que presenten unha especial situación de risco, de 
conformidade co disposto na normativa técnica en vigor. 

b) A instalación de terrazas ao aire libre ou na vía pública, anexas ao 

establecemento abeilo ao público. 

c) A celebración de espectáculos públicos e actividades recreativas de 

carácter extraordinario, sempre que requiran de plan de autoprotección ou 
dun plan ou estudo específico segundo a normativa sectorial de aplicación. 
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d) A montaxe de instalacións para a celebración de espectáculos públicos e 
actividades recreativas e a celebración de espectáculos públicos e 
actividades recreativas que deban dispor de plan de autoprotección ou dun 
plan ou estudo específico segundo a normativa sectorial de aplicación. 

e) A celebración dos espectáculos públicos e actividades recreativas que se 
desenvolvan en máis dun termo municipal da Comunidade Autónoma, 
conforme o procedemento que regulamentariamente se estableza. 

f) A celebración dos espectáculos e festexos taurinos, que se rexerán pala 
súa normativa específica. 

g) A apertura de establecementos abertos ao público e a celebración de 
espectáculos públicos ou actividades recreativas cuxa normativa específica 
exixa a concesión de licenza ou autorización." 

Tres. Engádese un artigo 41 bis coa seguinte redacción: 

"Artigo 41 bis. Actividades exentas de declaración responsable, de licenza 
municipal e de autorización autonómica 

1. Malia o disposto nos artigos anteriores e agás que as ordenanzas 

municipais, en supostos excepcionais expresamente xustificados, establezan 
un réxime de declaración responsable, quedan exentos de declaración 

responsable, de licenza e de autorización autonómica, sen prexuízo do 

cumprimento dos requisitos que sexan aplicables: 

a) A apertura de establecementos abertos ao público que sexan de 
titularidade do propio concello. 

b) Os espectáculos públicos e as actividades recreativas organizados polos 

concellos con motivo de festas e verbenas populares, con independencia da 
titularidade do establecemento ou espazo aberto ao público onde se leven a 

cabo. 

c) Os espectáculos públicos e as actividades recreativas de interese artístico 
ou cultural cunha capacidade inferior a 100 persoas, no caso de que se leven 
a cabo ocasionalmente en establecementos ou espazos abertos ao público, 
sempre que non requiran a montaxe de instalacións, caso en que será 
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necesaria a presentación de declaración responsable ou licenza segundo o 
disposto nos artigos 40 e 42 quinquies. 

2. As ordenanzas municipais poderán establecer xustificadamente supostos 
concretos de espectáculos públicos e actividades recreativas exceptuados do 
réxime de declaración responsable cando pola súa escasa entidade ou 
incidencia non sexa precisa a indicada declaración para a protección da orde 
pública, seguridade pública, saúde pública e o ambiente." 

Catro. Engádese un artigo 41 ter coa seguinte redacción: 

"Artigo 41 ter. Modificacións 

1. Quedan suxeitas ao réxime de licenza ou autorización as modificacións 
substanciais das actividades recreativas e espectáculos públicos e dos 
establecementos abertos ao público suxeitos a un réxime de licenza ou 
autorización de acordo co previsto nesta lei. En todo caso, terán a 
consideración de modificacións substanciais a modificación da clase de 
actividade recreativa ou espectáculo público, o cambio de lugar, a 
realización dunha reforma substancial dos establecementos ou calquera 

cambio que implique unha variación que afecte a seguridade, salubridade 
ou perigosidade do establecemento aberto ao público se así é declarado no 
informe técnico correspondente. 

2. As modificacións non substanciais deberán ser comunicadas á 

Administración competente pola persoa titular do establecemento ou 
organizadora do espectáculo ou actividade, no prazo de quince días desde 

que teria lugar. Non obstante, no caso de cambio de titularidade, a 
comunicación, xunto coa documentación acreditativa do cambio e da 
disporiibilidade do seguro de responsabilidade civil, deberase efectuar con 
anterioridade ao desenvolvemento da actividade polo novo titular." 

Cinco. O artigo 42 queda redactado corno segue: 

"Artigo 42. Tramitación da licenza municipal do artigo 41.1.a) 

1. Con anterioridade á apertura do establecemento aberto ao público, o seu 
titular deberá presentar a solicitude de licenza dirixida ao concello. A 
solicitude de licenza terá o seguinte contido: 
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a) Datos identificativos do/a titular e, de ser o caso, da persoa que actúe na 
súa representación, con indicación do seu nome e do seu enderezo. 
b) Localización do establecemento aberto ao público. 

2. Xunto coa solicitude da licenza, deberase presentar a documentación que 
figura a seguir, salvo que esta xa estea en poder ou fose elaborada por 
calquera Administración, suposto en que se observará o indicado no artigo 
28 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común 
das administracións públicas: 

a) Proxecto técnico, entendido como o conxunto de documentos que 
definen as actuacións que se van desenvolver, co contido e detalle que 
Ile permita á Administración coriecer o seu obxecto e determinar o seu 
axuste á normativa urbanística e sectorial aplicable. O proxecto que se 
presente incluirá o contido mínimo previsto pola normativa sobre 
prevención e seguridade en materia de incendios, deberá estar asinado 
polo/a técnico/a competente e deberá conter os datos e requisitos da 
normativa específica sobre edificación, prevención e control ambiental 
que sexan de aplicación aos proxectos construtivos e de actividades. 

b) Plan de emerxencia, plan de autoprotección, estudo de impacto acústico 
e dispositivo de asistencia sanitaria, cando sexan exixibles de acordo coa 
normativa aplicable e conforme os requisitos que esta dispofía, 
redactados de conformidade coa normativa vixente e sempre que os seus 
contidos non se incorporasen ao proxecto técnico a que fai referencia a 
alinea anterior. 

c) Declaración onde se faga constar o compromiso de contratación do 
seguro previsto na normativa en materia de espectáculos públicos e 
actividades recreativas de Galicia ou documentación acreditativa da 
disporiibilidade daquel. 

d) Documentación requirida pola normativa sobre ruídos, quecemento, 
contaminación acústica, residuos e vibracións e, en todo caso, a que 
determine a normativa sobre prevención e control ambiental segundo 
corresponda en función das características do establecemento e das 
actividades que se van desenvolver nel. 

e) Documento acreditativo da designación da persoa que debe asumir a 
responsabilidade técnica da execución do proxecto e que debe expedir a 
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certificación que acredite a adecuación do establecemento á licenza 
outorgada, en que debe constar o nome, o enderezo e a titulación e 
habilitación profesional da persoa designada. 

O Calquera outra documentación que lle sexa solicitada polo concelio 
competente. 

3. 0 custo dos informes, certificacións e actas de verificación ou control de 
funcionamento e de revisión será por conta dos/as solicitantes. 

4. Unha vez recibida a solicitude de licenza e a documentación anexa, o 
concello emitirá os informes necesarios que determinen o cumprimento da 
normativa aplicable e remitirá, cando proceda, esta documentación ás 
autoridades competentes para que emitan os informes referidos ao 
cumprimento das exixencias técnicas reguladas segundo a normativa 
vixente que lle sexa de aplicación, informes que serán vinculantes cando 
sexan negativos ou establezan condicións de obrigado cumprimento. 

5. A tramitación da solicitude de licenza non poderá exceder os tres meses, 
contados desde a presentación da solicitude e da documentación anexa no 
concello ata a notificación da resolución municipal. Transconidos tres 
meses sen que o concello notifique a resolución á persoa interesada, esta 
poderá entender estimada por silencio administrativo a súa solicitude. 

6. Con carácter previo ao inicio da actividade o titular deberalle efectuar ao 
concello comunicación en que exprese que cumpre as condicións 
establecidas na documentación presentada e na licenza. 

o concello deberá efectuar visita de comprobación para os efectos de 
verificar o cumprimento das condicións establecidas na documentación 
presentada e na licenza e notificar o seu resultado no prazo que se sinale nas 
ordenanzas locais ou, na súa falta, no prazo máximo dun mes. 

o concello notificaralle ao titular o resultado da visita de comprobación e 
sinalará expresamente se se cumpren os requisitos para o exercicio da 
actividade e a apertura do establecemento. O incumprimento dos requisitos 
citados determinará a aplicación do previsto nesta lei en canto á revogación 
da licenza e ao réxime sancionador, sen prexuízo do disposto na lexislación 
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urbanística en canto ao restablecemento da legalidade. Serán tamén de 

aplicación as medidas provisionais previas establecidas na lexislación de 
espectáculos públicos e actividades recreativas. 

A visita de comprobación non será necesaria se se achega certificación 

dunha entidade de certificación de conformidade municipal (Eccom), de 
acordo co previsto nesta leí. 

7. A licenza de apertura de establecemento aberto ao público fará 
innecesaria a declaración responsable ou solicitude de licenza respecto dos 
espectáculos públicos e as actividades recreativas que nel se desenvolvan 
sempre que estivesen incluidos na solicitude de licenza e documentación 
presentada con esta. 

8. 0 establecemento quedará suxeito ás potestades municipais de 
comprobación, control e sanción previstas no artigo 28." 

Seis. Engádese un artigo 42 bis coa seguinte redacción: 

"Artigo 42 bis. Licenza en materia de espectáculos públicos e actividades 

recreativas e licenza urbanística 

1. Os supostos que exixan licenza en materia de espectáculos públicos e 
actividades recreativas e, además, licenza urbanística, serán obxecto dunha 
soa resolución, sen prexuízo da formación e tramitación simultánea de pezas 

separadas para cada intervención administrativa. 

2. A proposta de resolución da solicitude de licenza en materia de 
espectáculos públicos e actividades recreativas terá prioridade sobre a 
correspondente á licenza urbanística. Se procede denegar a primeira, así se 
Ile notificará á persoa interesada e non será necesario resolver sobre a 

segunda. 

3. En cambio, se procede outorgar a licenza en materia de espectáculos 
públicos e actividades recreativas, o órgano municipal competente pasará a 
resolver sobre a licenza urbanística, e notificaráselle o pertinente en forma 
unitaria ao interesado. 
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4. De acordo co establecido na normativa urbanística, en ningún caso se 
entenderán adquiridas por silencio administrativo licenzas en contra da 
I ex i sl ación ou do planeamento urbanístico." 

Sete. Engádese un artigo 42 ter coa seguinte redacción: 

"Artigo 42 ter. Tramitación da licenza municipal do artigo 41.1. b) 

1. Con anterioridade á instalación de terrazas ao aire libre ou na vía pública 
anexas a establecementos abertos ao público, o/a titular do establecemento 
deberá presentar unha solicitude de licenza dirixida ao concello. No caso de 
que a terraza se sitúe en dominio público municipal, a licenza solicitarase 
conxuntamente coa autorización para a ocupación do dominio público. 

A solicitude de licenza terá o seguinte contido: 

a) Datos identificativos do/a titular e, de ser o caso, da persoa que actúe na 
súa representación, con indicación do seu nome e enderezo. 

b) Localización do establecemento aberto ao público en que se vai instalar a 
terraza e descrición das características da terraza. 

c) Declaración da persoa titular, onde se faga constar o compromiso de 

contratación do seguro previsto na normativa en materia de espectáculos 
públicos e actividades recreativas de Galicia para o establecemento e en que 
estea incluida a terraza, ou documentación acreditativa da disporiibilidade 
daquel. 

2. Recibida a solicitude de licenza e a documentación anexa, o concello 
emitirá os informes necesarios que determinen o cumprimento da normativa 

aplicable. 

3. A tramitación da solicitude de licenza non poderá exceder o prazo dun 

mes, contado desde a presentación da solicitude e da documentación anexa 
no concello, agás no suposto de que suporia tamén a ocupación do dominio 
público, en que será de aplicación a normativa específica que estableza 
outro prazo maior. Transcorrido o dito prazo sen que o concello notifique a 
resolución á persoa interesada, esta poderá entender estimada por silencio 
administrativo a súa solicitude en relación coa licenza de actividade. 
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4. A instalación quedará suxeita ás potestades municipais de comprobación, 
control e sanción previstas no artigo 28." 

Oito. Engádese un artigo 42 quater, coa seguinte redacción: 

"Artigo 42 quater. Tramitación da licenza municipal do artigo 41.1.c) 

1. Con anterioridade á celebración de espectáculos públicos e actividades 

recreativas de carácter extraordinario a que se refire o artigo 41.1.c), as 

persoas titulares ou encargadas da súa organización deberán presentar unha 

solicitude de licenza dirixida ao concello. A solicitude de licenza terá o 

seguinte contido: 

a) Datos identificativos do/a titular ou de quen organice a actividade e, de 

ser o caso, da persoa que actúe na súa representación, con indicación do seu 

nome e enderezo. 

b) Localización do establecemento aberto ao público en que se vai 

desenvolver o espectáculo público ou a actividade recreativa. 

2. Xunto coa solicitude da licenza, quen tefia a titularidade ou as persoas 

encargadas da organización deberán presentar a documentación que figura a 

seguir, salvo que esta xa estea en poder ou fose elaborada por calquera 

Administración, suposto en que se observará o indicado no artigo 28 da Lei 

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

administracións públicas: 

a) Memoria que defina as actuacións que se van desenvolver, co contido e 

detalle que permita á Administración cofiecer o seu obxecto e determinar o 

seu axuste á normativa urbanística e sectorial aplicable. Nela figurarán, en 
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particular, os seguintes datos: información sobre o tipo de espectáculo, 

previsión aproximada de asistencia de público e horario da actuación. 

b) Plan de emerxencia, plan de autoprotección, estudo de impacto acústico e 

dispositivo de asistencia sanitaria, que sexan exixibles de acordo coa 

normativa aplicable e conforme os requisitos que esta disporia. 

c) Declaración da persoa titular, onde se faga constar o compromiso de 

contratación do seguro previsto na normativa en materia de espectáculos 

públicos e actividades recreativas de Galicia ou documentación acreditativa 

da disporiibilidade daquel. 

d) Calquera outra documentación que vefia exixida pola normativa 

aplicable. 

3. Recibida a solicitude de licenza e a documentación anexa, o concello 

emitirá os informes necesarios que determinen o cumprimento da normativa 

aplicable. 

4. A tramitación da solicitude de licenza non poderá exceder un mes, 

contado desde a presentación da solicitude e da documentación anexa no 

concello, agás que a normativa específica estableza outro prazo maior. 

Transcorrido o dito prazo sen que o concello comunique a resolución á 

persoa interesada, esta poderá entender estimada por silencio administrativo 

a súa solicitude. 

5. 0 desenvolvemento do espectáculo público ou da actividade recreativa 

quedará suxeita ás potestades municipais de comprobación, control e 

sanción previstas no artigo 28." 
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Nove. Engádese un artigo 42 quinquies coa seguinte redacción: 

"Artigo 42 quinquies. Tramitación da licenza municipal do artigo 41.1. d) 

1. Con anterioridade á montaxe de instalacións para a celebración de 

espectáculos públicos e actividades recreativas e á celebración de 

espectáculos e actividades segundo o disposto no artigo 41.1.d), os seus 

titulares ou as persoas encargadas da organización do evento deberán 

presentar unha solicitude de licenza municipal na cal se indicará o seu norne 

e enderezo. 

2. Xunto coa solicitude da licenza, os titulares das instalacións ou as persoas 

encargadas da organización do evento deberán presentar a documentación 

que figura a seguir, salvo que esta xa estea en poder ou fose elaborada por 

calquera Administración, suposto en que se observará o indicado no artigo 

28 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común 

das administracións públicas: 

a) Memoria que defina as actuacións que se van desenvolver, co contido e 

detalle que permita á Administración coriecer o seu obxecto e determinar o 

seu axuste á normativa urbanística e sectorial aplicable. Nela figurarán, en 

particular, os seguintes datos: información sobre o tipo de espectáculo, 

localización das instalacións, previsión aproximada de asistencia de público 

e horario da actuación. 

b) Declaración onde se faga constar o compromiso de contratación do 

seguro previsto na normativa en materia de espectáculos públicos e 

actividades recreativas de Galicia ou documentación acreditativa da 

disporiibilidade daquel. 
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c) Documento acreditativo da designación, por quen solicite a licenza, da 

persoa física ou xurídica que debe asumir a responsabilidade técnica da 

montaxe da instalación. 

d) Marcación CE e declaración CE de conformidade das instalacións que 

correspondan segundo as súas características e certificado da instalación de 

baixa tensión de conexión coa rede. 

e) Calquera outra documentación que veria exixida pola normativa 

aplicable. 

3. Recibida a solicitude de licenza e a documentación anexa, o concello 

emitirá os informes necesarios que determinen o cumprimento da normativa 

aplicable. 

4. A tramitación da solicitude de licenza non poderá exceder os quince días, 

contados desde a presentación da solicitude e da documentación anexa no 

concello, agás que a normativa específica estableza outro prazo maior. 

Transcorrido o dito prazo sen que o concello Ile notifique a resolución á 

persoa interesada, esta poderá entender estimada por silencio administrativo 

a súa solicitude. 

5. A instalación quedará suxeita ás potestades municipais de comprobación, 

control e sanción previstas no artigo 28." 

Dez. Modificase o artigo 52, que queda redactado nos seguintes termos: 

"Artigo 52. Infraccións moi graves 

Considéranse infraccións moi graves as seguintes: 
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1. Abrir un establecemento e levar a cabo actividades, ou realizar 

modificacións, sen efectuar a comunicación previa, sen presentar a 

declaración responsable a que se refire a presente lei, ou sen dispor das 

licenzas ou autorizacións oportunas, ou incumprir as súas condicións, se 

supón un risco grave para as persoas ou os bens. 

2. A reapertura de actividades afectadas por resolución firme na vía 

administrativa de clausura ou suspensión, mentres perdure a vixencia de 

tales medidas. 

3. Incumprir as medidas e condicións de seguridade e hixiene establecidas 

no ordenamento xurídico, así como aquelas específicas recollidas nas 

correspondentes comunicacións previas, nas declaracións responsables a 

que se refire a presente lei, nas licenzas ou nas autorizacións, ou derivadas 

de inspeccións, cando iso suporia un risco puye para a seguridade das 

persoas ou bens. 
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4. 0 engano ou a falsidade nas comunicacións previas, nas declaracións 

responsables a que se refire esta lei ou na obtención das correspondentes 

licenzas ou autorizacións mediante a achega de documentos ou datos. 

5. 0 mal estado dos establecementos, instalacións e servizos que supoña un 

risco grave para a seguridade das persoas. 

6. A expedición de certificados, actas, informes ou ditames cuxo contido 

non se axuste á realidade dos feitos. 

7. A realización de certificacións, verificacións, inspeccións e controis 

propios das entidades de certificación sen posuír a correspondente 

autorización en vigor para iso." 

Once. Modifícanse os números 1 a 3 do artigo 53, que quedan coa seguinte redacción: 

"1. Abrir un establecemento e levar a cabo actividades, ou realizar modificacións, 

sen efectuar a comunicación previa, sen presentar a declaración responsable a que 

se refire a presente lei, ou sen dispor das licenzas ou autorizacións oportunas, ou 

incumplir as súas condicións, se non supón un risco grave para as persoas ou os 

bens. 

2. A inexactitude ou omisión de carácter esencial nos datos obxecto de 

comunicación previa, da declaración responsable regulada na presente lei, na 

licenza ou na autorización. 

3. Incumprir as medidas e condicións de seguridade e hixiene establecidas na 

normativa urbanística e de edificación, así como aquelas específicas recollidas na 

comunicación previa, na declaración responsable a que se refire a presente lei, ou 

nas correspondentes licenzas ou autorizacións, ou derivadas de inspeccións, cando 

91 

106



XUNTR DE GRLICIR 

iso non supoña un risco grave para a seguridade das persoas ou os bens, e sempre 

que non sexa constitutivo de infracción moi grave." 

Doce. Suprímese o número 1 bis do artigo 53. 

Trece. Modificase o número 2 do artigo 54, que queda coa seguinte redacción: 

"2. A inexactitude, falsidade ou omisión en calquera dato ou documento que 

acompaña ou consta na comunicación previa ou na declaración responsable a que 

se refire esta lei cando non tivese carácter esencial." 

Catorce. Modificase o artigo 57, que queda coa seguinte redacción: 

"Artigo 57. Competencia para sancionar 

1. Correspóndelle aos concellos a competencia para incoar, instruír e resolver os 

expedientes sancionadores pola comisión das infraccións previstas na presente 

lei, salvo as excepcións previstas neste artigo. 

2. Correspóndelle á consellería competente en materia de seguridade industrial a 

competencia para incoar, instruír e resolver os expedientes sancionadores pola 

comisión das infraccións previstas na presente lei en todo o relativo ás entidades 

de certificación de conformidade municipal e ás súas actuacións, sen prexuízo de 

que se poida delegar nos concellos algunha delas. 

3. Correspóndelle á consellería competente en materia de espectáculos a 

competencia para incoar, instruir e resolver os expedientes sancionadores pola 

comisión das infraccións previstas na presente lei relacionadas cos espectáculos 

públicos e coas actividades recreativas para cuxa autorización sexa competente a 

dita consellería de acordo co previsto na normativa de aplicación. 
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4. Nos termos establecidos nos artigos 3 e 141 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, 

de réxime xurídico do sector público, os órganos administrativos de calquera 

Administración pública deben facilitar ao instrutor do expediente sancionador a 

documentación necesaria, así como a asistencia que requira para o 

desenvolvemento da actividade." 

Quince. Engádese unha disposición adicional cuarta coa seguinte redacción: 

"Disposición adicional cuarta. Festas e verbenas populares organizadas por 

agrupacións ou asociacións de veciños ou por comisións de festas 

1. As festas e verbenas populares organizadas por agrupacións ou asociacións de 

vecirios ou por comisións de festas requirirán a presentación dunha declaración 

responsable dirixida ao concello e formulada polo/s vecirio/s representante/s da 

agrupación, asociación ou comisión na cal se relate o programa das actividades 

que se van realizar e as súas características. Á declaración deberase xuntar o 

compromiso de contratación do seguro previsto na normativa en materia de 

espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia ou documentación 

acreditativa da dispoñibilidade daquel. 

2. Se as actividades prevén a montaxe de instalacións suxeitas a declaración 

responsable ou a licenza a que se refiren os artigos 40 e 42 quinquies, esta será 

presentada ou solicitada pola persoa titular da instalación." 
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Disposición derradeira segunda. Carácter complementario e adaptación das ordenanzas 

municipais 

1. As ordenanzas municipais terán carácter complementario do réxime previsto na Lei 
9/2013, do 19 de decembro, do emprendemento e da competitividade económica de 
Galicia, para a tramitación da declaración responsable e da licenza municipal. 

2. A partir da entrada en vigor desta lei, os concellos disporán dun prazo de dous anos 
para, de ser o caso, adaptar as ordenanzas municipais ao réxime previsto nela. 
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Disposición derradeira terceira. Actualización da contía das sancións 

A contía das sancións económicas previstas nesta lei poderá actualizala o Consello da 
Xunta conforme os criterios establecidos na normativa de desindexación. 
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Disposición derradeira cuarta. Plan de inspección dos espectáculos públicos e 

actividades recreativas 

1. No prazo dun ano desde a entrada en vigor desta norma, os concellos deberán aprobar 
un plan de inspección dos espectáculos públicos e actividades recreativas e dos 
establecementos abertos ao público, aos cales se outorgue a correspondente licenza 
municipal ou dos cales se reciba a declaración responsable, segundo o réxime de 
intervención que resulte aplicable, co obxecto de verificar o cumprimento das 
condicións sinaladas na documentación presentada e na declaración responsable ou na 
licenza. 

2. 0 plan de inspección determinará o obxecto, os medios persoais e materiais que serán 
empregados, os prazos e as condicións en que se deberá realizar a inspección e terá en 
conta a posible colaboración das entidades de certificación de conformidade municipal. 
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Disposición derradeira quinta. Habilitación para o desenvolvemento regulamentario 

Autorízase o Consello da Xunta para ditar as disposicións necesarias para o 
desenvolvemento desta lei. 
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Disposición derradeira sexta. Entrada en vigor. 

Esta lei entrará en vigor aos seis meses da súa publicación no Diario Oficial de Galicia. 

Alfo—n-So Rueda Valenzuela 

Vicepresidente e Conselleiro de Presidencia, 

Administracións Públicas e Xustiza 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

O Grupo Parlamentar de En Marea, por iniciativa das súas deputadas Luca 

Chao Pérez, Ánxeles Cuña Bóveda e Carmen Santos Queiruga e do seu voceiro 

Luís Villares Naveira, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, 

presenta a seguinte Emenda á totalidade, con petición de devolución, ao 

Proxecto de lei de espectáculos públicos e actividades recreativas [doc. núm. 

16854, (10/PL-000006)] polas seguintes razóns: 

 

Primeiro: 

A relevancia da materia, así como a necesidade dunha lei que regule este tipo de 

actividades, longamente reclamada polos propios sectores afectados, esixe 

diálogo e consenso. Un diálogo e consenso que o Proxecto de lei de espectáculos 

públicos e actividades recreativas presentado non ten. 

Segundo 

O Proxecto de lei de espectáculos públicos e actividades de Galicia parte dunha 

premisa errónea: pretende equiparar cultura con espectáculo. Deste xeito, o 

presente proxecto mestura todo tipo de actividades culturais e recreativas sen 

diferenciación algunha respecto ao seu posible carácter lucrativo, cultural ou 

unicamente recreativo. É dicir, unha norma coma esta debería ser moito máis 

coidadosa para diferenciar segundo o tipo de actividade de que se trate. 

Terceiro 

A falta de proporcionalidade do sistema de sancións que inclúe este Proxecto de 

lei é evidente. Se o que move a apertura dun espazo ou a realización dunha 

actividade é o interese social, artístico ou cultural sen ánimo de lucro, non cabe a 
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sanción económica como medida de persuasión para o cumprimento das 

obrigacións administrativas. 

Cuarto 

Este Proxecto de lei supón un paso máis no camiño do Partido Popular de reducir 

os dereitos democráticos que tantas décadas custaron lograr ao exixir 

comunicacións previas para todo tipo de actividade cultural.  

Tanto a esixencia de comunicación previa á autoridade administrativa 

competente como a autorización por parte da mesma para a realización de todo 

tipo de actividades artísticas, culturais e recreativas, supón un exceso de control 

inaceptable por parte da administración da liberdade e independencia de 

creación, difusión e exhibición artística e cultural realizada en espazos privados 

abertos á concorrencia de público cando non hai ánimo de lucro nin risco algún 

para persoas ou bens; máxime cando, en caso de habelos, quedarían 

perfectamente cubertos pola actual lexislación en materia de responsabilidade 

civil e penal. 

Polo tanto, En Marea solicita a devolución do Proxecto de lei de espectáculos 

públicos e actividades recreativas. 

 

Santiago de Compostela, 6 de outubro de 2017. 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
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Luca Chao Pérez na data 06/10/2017 14:42:28 

 

María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 06/10/2017 14:42:35 

 

Carmen Santos Queiruga na data 06/10/2017 14:42:42 

 

Luis Villares Naveira na data 06/10/2017 14:42:48 
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2. Comparecencias en pleno
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2.1 18948(10/CPP-000040)

Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

Do  Sr. presidente da Xunta de Galicia para informar sobre a

resposta ante a extraordinaria vaga de lumes que acaba de

sufrir Galicia nos últimos días

Publicación da iniciativa, 199, 24.10.2017
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A directora xeral de Relacións Institucionais 

e Parl 	arias 
DE GAuck  

XUNTFI DE GALICIA 
VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, 
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA 
Dirección Xeral de Relaciónsinslitucionais_ _ • - 
e Parlamentarias 	PARLAIVIENTO DE 

• nEXISTRe XERA1.. ENTRADA 

1  t atrf 2017 

Núm. 

VICEPRESIDENCIA E CONSELLERIA DE PRESIDENCIA, 
ADMINISTRACIONS PÚBLICAS E XUSTIZA 

DIRECCIÓN XERAL DE KUMIS ionnicromus E PARWANTARIAS 

18 OUT. 2017 

N u rn SEA2 51) A  

Solicítolle, consonte o disposto no artigo 144 do Regulamento da Cámara, a 

comparecencia a petición propia -ante o Pleno- do Presidente da Xunta de Galicia para 

informar "sobre a resposta ante a extraordinaria vaga de lumes que vén de sufrir 

Galicia nos últimos días". 

Santiago de Compostela, 18 de outubro de 2017 

Blanca García-Señoráns Alvarez 

Sr. Presidente do Parlamento de Galicia 

paxina 1 de 1 

119



 

 

Reunión do Pleno do Parlamento

Día: 07.11.2017        Hora: 10:00

Orde do día

 

 

2.2 18749(10/CPP-000038)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Grupo Parlamentario de En Marea

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Do Sr. presidente da Xunta de Galicia para analizar a

gravísima situación creada polos lumes forestais e urbanos

que asedian o país

Publicación da iniciativa, 195, 18.10.2017

Publicación correccións, 197, 20.10.2017
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Á Mesa do Parlamento 
 

Os Grupos Parlamentares de Bloque Nacionalista Galego, dos 

Socialistas de Galicia e de En Marea, ao abeiro do disposto nos artigos 98 e 

144 do Regulamento da Cámara, solicitan á Mesa do Parlamento que se proceda 

á tramitación de comparecencia urxente en Pleno do Presidente da Xunta de 

Galiza, para analizar a gravísima situación creada polos lumes forestais e 

urbanos que asedian país. 

 

Santiago de Compostela, 16 de outubro de 2017 

 

Asdo.: Ana Pontón Mondelo 

Portavoz do G.P. do BNG 

Xoaquín Fernández Leiceaga 

Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia 

Luís Villares Naveira 

Portavoz do G.P. de En Marea 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Ana Pontón Mondelo na data 16/10/2017 12:36:26 

 

Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 16/10/2017 12:40:07 

 

Luis Villares Naveira na data 16/10/2017 12:56:13 
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3. Mocións
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3.1 19219(10/MOC-000052)

Grupo Parlamentario de En Marea

Chao Pérez, Luca

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en

relación coas incidencias detectadas no inicio do curso

escolar 2017-2018. (Moción, a consecuencia da Interpelación

n.º 16633, publicada no BOPG n.º 182, do 27.09.2017, e

debatida na sesión plenaria do 17.10.2017)

Publicación da iniciativa, 199, 24.10.2017
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Á Mesa do Parlamento 

 

O Grupo Parlamentar de En Marea, a iniciativa da súa deputada Luca Chao 

Pérez, e ao abeiro do disposto no artigo 151.2 do Regulamento da Cámara, 

presenta a seguinte Moción para substanciar a Interpelación núm. 16633 

[(10/INT-000565]) debatida na sesión plenaria do 18 de outubro de 2017, sobre o 

inicio do curso escolar 2017-2018. doc. núm 16633 (10/INT-000565) 

 

MOCIÓN 

O Parlamento galego insta á Xunta de Galicia a: 

1. Paralizar os peches de centros e unidades ata que se realice un plan específico 

para o Ensino Rural. 

2. Recuperar o diálogo cos axentes sociais para trazar un plan de recuperación de 

todos os dereitos laborais do persoal docente e redución da interinidade. 

3. Garantir a cláusula de revisión salarial para asegurar, como mínimo, a suba 

anual dos salarios do profesorado igual ao IPC. 

4. Derrogar os cambios impostos pola lei 12/2014 de xeito que o profesorado 

perciba o 100% de todas as retribucións desde o primeiro día de incapacidade 

temporal (IT). 

5. Derrogar a orde de 23 de xuño de 2011 para recuperar as 21 horas de xornada 

lectiva. 

6. Regular coherentemente as materias que pode impartir un docente en función 

da titulación posuída co gallo de garantir a maior especialidade posible. 
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7. Recuperar o nivel das partidas referentes á RAM de 2008 para paliar a 

lonxevidade dos centros educativos. 

8. Estender o modelo do fondo solidario de libros de texto a todos os niveis 

educativos. 

9. Contabilizar ao alumnado repetidor para o cálculo das ratios por aula. 

10. Aumentar as axudas de material escolar de xeito que, tras realizar un estudo 

sobre estes gastos, a súa contía se adecúe as necesidades reais do alumnado. 

 

Santiago de Compostela, 20 de outubro de 2017. 

 

 

 

Asdo.: Luca Chao Pérez 

Deputada do G.P. de En Marea. 

Luís Villares Naveira 

Voceiro do G.P. de En Marea. 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Luca Chao Pérez na data 20/10/2017 12:32:40 

 

Luis Villares Naveira na data 20/10/2017 12:32:51 
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3.2 19247(10/MOC-000053)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Quiroga Díaz, José Antonio

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en

relación co proceso de elaboración do novo Plan forestal de

Galicia. (Moción, a consecuencia da Interpelación n.º 10194,

publicada no BOPG. n.º 128, do 14.06.2017, e debatida na

sesión plenaria do 17.10.2017)

Publicación da iniciativa, 199, 24.10.2017
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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, José Antonio Quiroga Díaz, a través do portavoz e ao abeiro do 

disposto no artigo 151.2 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa mesa a 

seguinte moción para substanciar a interpelación, debatida na sesión plenaria 

do día 17 de outubro de 2017, sobre o proceso de elaboración no novo Plan 

forestal de Galicia (doc. núm. 10194). 

 

 

Moción 

 

 

O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego a: 

 

 

1º) Presentar o borrador do Plan forestal sen máis dilacións ao sector 

implicado e relacionado co mundo forestal (empresas, asociacións 

profesionais relacionadas coa silvicultura, madeira e bosques, asociacións 

ecoloxistas e medioambientalistas, universidades, sindicatos agrarios, 

Consello forestal e aos grupos parlamentarios, cando menos), para comezar o 

proceso de participación, mellora e adaptación ás necesidades 

socioeconómicas, culturais e medioambientais de Galicia. 

 

 

2º) Establecer un protocolo de actuación e calendario para o seu estudo, 

achegas e conclusións. 

 

 

3º) Efectuar unha rápida avaliación dos incendios forestais desde a aprobación 

do anterior plan forestal e incorporar as súas conclusións ao proceso de 

elaboración do actual. 

 
    

Pazo do Parlamento, 20 de outubro de 2017 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
José Antonio Quiroga Díaz na data 20/10/2017 18:23:45 
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Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 20/10/2017 18:23:58 
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3.3 19248(10/MOC-000054)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en

relación co orzamento destinado ao Plan de mellora de camiños

municipais 2017-2018, así como a publicación das axudas

correspondentes a ese plan. (Moción, a consecuencia da

Interpelación n.º 10583, publicada no BOPG. n.º 136, do

28.06.2017, e debatida na sesión plenaria do 17.10.2017)

Publicación da iniciativa, 199, 24.10.2017
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Grupo Parlamentario 

Rúa do Hórreo, s/n Parlamento de Galicia. Tfno: 981 551 530 – Fax: 981 551 418 · 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA gp-socialista@parlamentodegalicia.es 

Á Mesa do Parlamento 

 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia,  por iniciativa da súa 

deputada, Matilde Begoña Rodríguez Rumbo, a través do portavoz e ao abeiro do 

disposto no artigo 151.2 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa mesa a 

seguinte moción para substanciar a interpretación debatida na sesión plenaria do 

día 17 de outubro de 2017 sobre a diminución da contía orzamentaria dedicada ás 

axudas ao Plan de mellora de camiños municipais 2017-2018 (doc. núm. 10583) 

 

Moción 

 

O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego a:  

 

1ª) Incrementar a contía dedicada o Plan de mellora de camiños municipais 2017-

2018 na mesma cantidade dedicada no exercicio 2016: 20.000.000 €.  

 

2ª) Publicar as axudas correspondentes ao Plan de mellora de camiños municipais 

no mes de decembro do exercicio anterior. 

 

Pazo do Parlamento, 20 de outubro de 2017 

 

 
 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 20/10/2017 18:38:11 
 

Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 20/10/2017 18:38:18 
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4. Proposicións non de lei en Pleno
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4.1 7663(10/PNP-000699)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Trenor López, Gonzalo e 7 máis

Sobre a elaboración polo Goberno galego, no ano 2017, dos

plans reitores de uso e xestión dos seis parques naturais de

Galicia e do Parque Nacional das Illas Atlánticas

Publicación da iniciativa, 100, 19.04.2017
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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, Gonzalo Trenor López, Martín Fernández Prado, Jaime 
Castiñeiras Broz,Diego Calvo Pouso, Marta Novoa IglesiasDaniel Varela Suanzes-
Carpegna, Julia Rodriguez Barreira e Antonio Mouriño Villar, deputados e deputadas 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 en Pleno. 

Exposición de Motivos: 

Galicia conta con seis parques naturais (Fragas do Eume, Baixa Limia e Serra do 
Xurés, Serra da Enciña da Lastra, Complexo Dunar de Corrubedo e Lagoas de 
Carregal e Vixan, do Invernadoiro e so Monte Aloia) e co Parque Nacional Marítimo 
Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia. 

Na súa comparecencia parlamentaria a petición propia para explicar os obxectivos da 
Consellería para esta lexislatura, a Conselleira anunciou a elaboración e aprobación 
dos Plans Reitores de Uso e Xestión de todos os parques, o que concorda co 
defendido no programa electoral co que o Partido Popular de Galicia concorreu ás 
eleccións autonómicas de 2016. 

En particular, o programa comprometía que “para o ano 2017 acometerase a 
elaboración e aprobación dos Plans Reitores de Uso e Xestión” dos sete parques. 

O Grupo Parlamentario Popular quere ampliar ese compromiso do PPdeG coa 
sociedade galega ao resto dos grupos políticos, acadando un acordo político amplo 
para o impulso desta actuación inmediata. 

Polo exposto o Grupo Parlamentario Popular de Galicia presenta a seguinte 
Proposición non de Lei en Pleno. 

“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a acometer neste ano a elaboración 
dos Plans Reitores de Uso e Xestión dos seis parques naturais cos que conta Galicia e 
do Parque Nacional das Illas Atlánticas”. 
 

 

Santiago de Compostela, 5 de  abril  de  2017. 
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Asinado dixitalmente por: 

 
Pedro Puy Fraga na data 05/04/2017 18:04:44 

 
Martín Fernández Prado na data 05/04/2017 18:05:02 

 
Gonzalo Trenor López na data 05/04/2017 18:05:16 

 
Jaime Castiñeira Broz na data 05/04/2017 18:05:29 

 
Diego Calvo Pouso na data 05/04/2017 18:05:36 

 
Marta Novoa Iglesias na data 05/04/2017 18:05:45 

 
Daniel Luis Varela Suanzes-Carpegna na data 05/04/2017 18:05:59 

 
María Julia Rodriguez Barreira na data 05/04/2017 18:06:29 

 
Antonio Mouriño Villar na data 05/04/2017 18:06:50 
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4.2 13018(10/PNP-001103)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Castiñeira Broz, Jaime e 6 máis

Sobre o impulso da Xunta de Galicia na elaboración dunha lei

de rehabilitación de Galicia

Publicación da iniciativa, 158, 04.08.2017
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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, Jaime Castiñeira Broz, Martín Fernández Prado, 

Antonio Mouriño Villar, Marta Nóvoa Iglesias, Julia Rodríguez Barreira, Gonzalo 

Trénor López e Daniel Varela Suanzes-Carpegna, ao abeiro do disposto no artigo 
160 e concordante do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa, a seguinte 
proposición non de lei para o seu debate en Pleno. 

 

Exposición de motivos 

Galicia conta con numerosos núcleos rurais e urbanos, cun valor histórico ou 
patrimonial que se atopan nunha situación de abandono. Co obxectivo de dignificar a 
paisaxe construída e poñer en valor a arquitectura tradicional, e tamén co fin de xerar 
actividade económica e desenvolvemento, o Goberno galego quere promover a 
recuperación destes ámbitos deteriorados para que funcionen como centros de 
actividade económica, social ou cultural. 

Para conseguilo, anunciou en datas pasadas, a elaboración dunha Lei de 
Rehabilitación de Galicia, co obxectivo de propiciar a recuperación dos núcleos 
degradados e convertelos en focos de dinamización económica e social. 

Desde o Grupo Parlamentario Popular, consideramos que esta Lei, deberá de incidir, 
entre outras cousas, no fomento da cultura da rehabilitación. É dicir, que o propietario 
dunha edificación e o resto da cidadanía, sintan a necesidade e valoren a rendibilidade 
de recuperar o xa construído. Para iso, é imprescindible reducir as barreiras que 
dificultan na actualidade as actuacións en materia de rehabilitación e de rexeneración 
urbana: lexislativas, administrativas e de xestión; de adquisición de inmobles, de 
habitabilidade, sociais, demográficas e financeiras. 

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 aprobar, para a súa remisión á 
Cámara no ano 2018, un proxecto de lei en materia de rehabilitación dirixido á 
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simplificación lexislativa, administrativa e de xestión e que preste especial atención á 
recuperación dos núcleos rurais e urbanos con valor histórico ou patrimonial”. 

 

Santiago de Compostela, 24 de xullo de 2017 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Pedro Puy Fraga na data 24/07/2017 10:29:06 

 

Jaime Castiñeira Broz na data 24/07/2017 10:29:15 

 

Martín Fernández Prado na data 24/07/2017 10:29:23 

 

Antonio Mouriño Villar na data 24/07/2017 10:29:41 

 

Marta Novoa Iglesias na data 24/07/2017 10:29:49 

 

María Julia Rodriguez Barreira na data 24/07/2017 10:29:59 

 

Gonzalo Trenor López na data 24/07/2017 10:30:22 

 

Daniel Luis Varela Suanzes-Carpegna na data 24/07/2017 10:30:37 
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4.3 15853(10/PNP-001229)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Rivas Cruz, José Luis e 5 máis

Sobre a creación polo Goberno galego dun organismo no que

participen os diversos colectivos que conforman o dispositivo

de prevención e extinción de incendios forestais co fin de

analizar os lumes de cuarta e quinta xeración, establecer os

protocolos de actuación idóneos e adaptar os medios humanos e

materiais a eses lumes

Publicación da iniciativa, 178, 20.09.2017
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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 

 

 

1 

 

Á Mesa do Parlamento 

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

das deputadas e deputados Xosé Luis Rivas Cruz, Luis Bará Torres, Ana Belén 

Pontón Mondelo, Olalla Rodil Fernández, Montserrat Prado Cores e Noa Presas 

Bergantiños, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte 

Proposición non de lei para o seu debate en Pleno. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Ata os anos noventa, noventa e pouco, a maioría dos lumes, aínda que con 

complicacións diversas, eran controlables, debido a catro razóns fundamentais: 

1- Porque as dispersas entidades de poboación non había que protexelas 

porque xa o estaban pola actividade agrícola, polo tanto a actividade do 

Spdcif era máis ofensiva que defensiva. 

2- As masas forestais non tiñan o volume actual e debido ó abandono do rural, 

a carga de combustible é hoxe moi superior á dos anos noventa. 

3- O cambio climático, con temperaturas máis altas, humidades relativas máis 

baixas, unhas secas continuadas e cada vez máis frecuentes olas de calor. 

4- A atomización do Servizo de Extinción de Incendios, baixo a 

responsabilidade da Xunta de Galicia, coa continua perda de peso neste do 

Spdcif afecta gravemente á eficacia. 
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2 

 

No incendio de Verín deste ano disponse de toda a potencia aérea de Galicia. No 

ocorrido en 2005 había moitos incendios simultáneos, había menos potencia de auga e, 

sen embargo, desta vez o lume avanzou máis ca daquela. 

Entre outras aí van algunhas razóns: 

--Este é un lume de cuarta xeración: caos urbanístico nas novas construcións 

residenciais no rural, o abandono do rural, a meteoroloxía e a tipoloxía do combustible. 

--Menos eficacia dos medios aéreos, con helicópteros de menor potencia e cada 

vez menos carga de auga. De 1.500litros que levaban nos anos 90 pasamos a 1.200 ou 

1.000 litros que levan agora... 

--Hai unha manifesta perda de eficacia, a pesar de que os lumes están 

diminuíndo en número, veñen sendo máis virulentos. 

--Atomización do dispositivo con diferentes procedencias das cuadrillas con 

heteroxénea formación, cando a hai. Estase metendo no monte xente pouco preparada.  

Todo indica que nestes momentos faise necesaria unha seria reflexión, con 

participación de tódolos elementos que actúan no servizo de prevención e extinción, do 

que facer e como facer fronte ó reto dos lumes de interface e de quinta xeración. 

O dramático aviso que nos deu o lume de Leiría debe facer reflexionar 

cabalmente sobre estes mencionados lumes e analizalos en tempo deseñando estratexias 

que eviten a improvisación e ineficacia. 

Aquí ninguén se sentou nunha mesa para analizar como se traballa nun lume de 

tipo convectivo coma o de Leiría, como se traballa nun lume de cuarta ou quinta 

xeración e como se combina coa garda civil, bombeiros urbanos...  
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3 

 

 

Por todo o exposto anteriormente este Grupo Parlamentar do BNG presenta a 

seguinte proposición non de lei para o seu debate en Pleno: 

“O Parlamento de Galiza insta ó goberno galego a crear un organismo que conte 

coa participación activa dos diversos colectivos que forman parte de todo o aparello que 

intervén no dispositivo de prevención e extinción para xuntos analiza-los lumes de 

cuarta e quinta xeración e estableceren os protocolos de actuación idóneos e acometeren 

a adecuación dos medios humanos e materiais ós mesmos.” 

 

Santiago de Compostela, 8 de setembro de 2017 

 

Asdo.: Xosé Luis Rivas Cruz 

Luis Bará Torres 

Noa Presas Bergantiños 

Olalla Rodil Fernández 

Montserrat Prado Cores 

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

Ana Belén Pontón Mondelo  

Portavoz do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
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Xose Luis Rivas Cruz na data 08/09/2017 12:52:00 

 

María Montserrat Prado Cores na data 08/09/2017 12:52:05 

 

Olalla Rodil Fernández na data 08/09/2017 12:52:09 

 

Noa Presas Bergantiños na data 08/09/2017 12:52:11 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 08/09/2017 12:52:12 

 

Ana Pontón Mondelo na data 08/09/2017 12:52:20 
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4.4 17676(10/PNP-001318)

Grupo Parlamentario de En Marea

Chao Pérez, Luca e Cuña Bóveda, María de los Ángeles

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego

para a restitución ao patrimonio público e a declaración como

ben de interese cultural de dúas estatuas do Pórtico da

Gloria da catedral de Santiago de Compostela que están a

formar parte da exposición sobre a obra do Mestre Mateo

inaugurada no pazo de Xelmírez, así como para garantir a

protección legal de todos os bens existentes dentro do pazo

de Meirás

Publicación da iniciativa, 187, 05.10.2017
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    Á MESA DO PARLAMENTO 

 

O Grupo Parlamentar de En Marea, a iniciativa das súas deputadas Luca Chao 

Pérez e Ánxeles Cuña Bóveda, ao abeiro do disposto no artigo 160 do 

Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei para o seu 

debate en Pleno, relativa á restitución das estatuas do Pórtico da Gloria para o 

patrimonio público 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Dende o pasado xullo o Pazo de Xelmírez acolle unha importantísima exposición 

sobre a obra do Mestre Mateo. Trátase da segunda parada desta exposición que 

acolleu un importante éxito de público e crítica na súa exhibición no Museo do 

Prado dende novembro do pasado ano. Grazas a ela volven a Santiago de 

Compostela parte das esculturas fundamentais do Pórtico da Gloria, lugar do que 

nunca tiñan que ter saído. 

Dentro da exposición destacan dúas obras, Abraham e Isaac, que tras ser 

arrancadas do Pórtico da Gloria pasaron por propiedades diversas ata acabar 

poder do ditador Francisco Franco. A súa historia é, polo tanto, parte da historia 

do espolio do patrimonio público a mans do franquismo. Así, as mencionadas 

estatuas foron trasladadas ao pazo do Conde de Ximonde, ata que en 1948 foron 

mercadas polo Concello de Santiago de Compostela  e, finalmente acabaron en 

mans do ditador. Cómpre salientar que a documentación oficial da venda 

vinculou a mesma a que as esculturas non abandonaran o concello. De tal xeito 

que as mesmas se manteñen na familia Franco pese a que non existe ningún 

documento de cesión por parte do Concello de Santiago e malia que a súa cesión 

sería contraditoria coa venda oficial. 

Son numerosas as peticións da sociedade civil para que a familia do ditador 

restitúa para o público o patrimonio espoliado como botín de guerra para que 

volva a formar parte do patrimonio público e poda ser gozado por toda a 
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cidadanía. É hora de que o patrimonio da cidadanía deixe de formar parte da 

colección privada dos herdeiros da ditadura. Unha cuestión necesaria para a 

reparación, a xustiza e a recuperación da memoria democrática deste país.  

Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario de En Marea presenta a seguinte 

Proposición non de lei: 

O Parlamento de Galicia insta ao Goberno galego a: 

1. Prestar a súa colaboración ao Concello de Santiago de Compostela para poder 

recuperar as estatuas que obran, ilexitimamente, en man da familia do ditador 

franquista. 

2. Iniciar o procedemento para a declaración BIC das devanditas esculturas. 

3. Proceder á catalogación de todos os bens existentes dentro do Pazo de Meirás 

coa fin de asegurar a súa protección legal.  

Santiago de Compostela, 27 de setembro de 2017. 

Asdo.: Luca Chao Pérez,   Asdo.: Luís Villares Naveira 

 Ánxeles Cuña Bóveda,  Voceiro do G.P. de En Marea 

 Deputadas do G.P. de En Marea 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Luca Chao Pérez na data 27/09/2017 18:29:04 

 

María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 27/09/2017 18:29:14 

 

Luis Villares Naveira na data 27/09/2017 18:29:20 
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4.5 18655(10/PNP-001374)

Grupo Parlamentario de En Marea

Villares Naveira, Luis e 6 máis

Sobre a actuación que debe levar a cabo a Xunta de Galicia en

relación co proxecto de reapertura e explotación da mina de

cobre de San Rafael, nos concellos de Touro e O Pino

Publicación da iniciativa, 194, 17.10.2017

146



 
 

 

 

 

Á MESA DO PARLAMENTO 

 

O Grupo Parlamentar de En Marea, a iniciativa de Luís Villares Naveira, 

Antón Sánchez García, Marcos Cal Ogando, Paula Quinteiro Araujo, 

Magdalena Barahona Martín, Juan Merlo Lorenzo e Francisco Casal Vidal 

ao abeiro do recollido no artigo 160 do Regulamento da Cámara presenta  a 

seguinte Proposición non de lei para o seu debate en Pleno. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

A aposta polo espolio dos recursos naturais de Galicia que está a facer a Xunta, 

coa eliminación de calquera mecanismo de garantías medioambientais e 

participativas, na elaboración de proxectos de Megamineiría, como acontece co 

Proxecto de lei de iniciativas empresariais que está apunto de resolverse na 

Cámara galega, funciona como reclamo de numerosos proxectos que supoñen un 

enorme risco ambiental, neste caso a resurrección do aproveitamento do cobre na 

mina de “San Rafael” en Touro.  

 

O 25 de agosto o DOGA recollía a convocatoria de información pública sobre a 

actualización da explotación deste proxecto mineiro nos concello de Touro e o 

Pino, cando aínda están por resolver as gravísimas eivas na necesaria 

restauración derivada da oxidación dos sulfuros metálicos que están a provocar 

un desastre ambiente nas augas soterradas da comarca, desastre que con este 

proxecto lonxe de arranxarse veranse fortemente incrementado.  

 

Estamos ante unha nova proposta de espolio de recursos sen garantías 

medioambientais promovida por capital Chinés e Chipriota, un novo elemento  

na venda que está a promover do país o sr. Núñez Feijoo. 
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O proxecto está pensado para unha duración de 16 anos na explotación e unha 

ocupación de 689 hectáreas das que se pretende extraer mais de 267 millóns de 

toneladas de material. 

 

Non é de recibo que o proxecto non contemple, en ningún caso, abordar a 

situación de contaminación do río Portapego nin da balsa ácida de Angumil, 

parece claro que calquera proxecto debería facerse logo de solucionar os 

problemas medioambientais actuais como requisito previo mínimo. Non debera 

retomarse ningunha actuación mineira sen restaurar o dano causado con 

anterioridade, como se pretende actuar sobre danos futuros sen a garantía de 

recuperar os xa presentes.  

 

Isto é tan evidente que o proxecto contempla a creación de novos depósitos de 

estériles temporais e tamén posteriores a finalización do período útil da 

explotación. 

 

A promotora pretende ademais a vertedura de mil millóns de litros anuais de 

augas de proceso ao medioambiente so durante os tres primeiros anos da 

explotación.  Pretende tamén o desvío de dous cursos fluviais nos ríos Burgo e 

Puxeiros, sen aclarar si con isto abondará para atender as necesidades de auga da 

explotación, polo tanto sen abordar as necesidades de utilizar as traídas 

municipais ou os pozos  e mananciais de carácter local e as afectacións que estes 

usos polo tanto terán sobre a poboación do entorno. Debemos recordar os efectos 

que sobre a saúde da poboación da contorna teñen provocado as anteriores 

explotacións da mina, e polo tanto garantir que esta situación non se vai a repetir.  

 

A todas estas cuestións de carácter  medioambiental e sanitario debemos engadir 

as molestias e problemas que a explotación suporá para os núcleos de poboación 
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que se atopan a carón da explotación, po en suspensión, vibracións, ruído, 

vibracións etc.  

 

O plan que a empresa presenta para o período posterior  a actividade, tampouco é 

capaz de achegar garantías sobre a inexistencia de episodios de filtración futura 

sobre as augas e mananciais da comarca.  

 

Por último esta actuación tamén afecta ao noso patrimonio, xa que a franxa norte 

sitúase apenas a 2 km do Camiño Francés. 

 

Por todo o exposto o Grupo Parlamentar de En Marea, formula a seguinte 

Proposición non de lei para o seu debate en Pleno: 

 

O Parlamento Galego insta a Xunta a impedir a reapertura e nova explotación do 

proxecto mineiro  de cobre na mina de San  Rafael nos concellos de Touro e O 

Pino. 

 

Santiago de Compostela, 11 de outubro de 2017. 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Luis Villares Naveira na data 11/10/2017 11:34:39 

 

Antón Sánchez García na data 11/10/2017 11:34:51 

 

Marcos Cal Ogando na data 11/10/2017 11:35:06 
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Paula Quinteiro Araújo na data 11/10/2017 11:35:15 

 

Magdalena Barahona Martín na data 11/10/2017 11:35:28 

 

Juan José Merlo Lorenzo na data 11/10/2017 11:35:40 

 

Francisco Casal Vidal na data 11/10/2017 11:35:54 
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4.6 19027(10/PNP-001397)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Toja Suárez, María Dolores e Torrado Quintela, Julio

Sobre a adopción polo Goberno galego das medias necesarias

para activar o Plan territorial de continxencias por

contaminación mariña accidental de Galicia nos litorais

afectados, co fin de evitar os posibles riscos derivados da

vaga de incendios rexistrada o día 15 de outubro de 2017

Publicación da iniciativa, 199, 24.10.2017
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa da súa deputada, 

María Dolores Toja Suárez, e do seu deputado, Julio Torrado Quintela, 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. 

 

 

Trala vaga de lumes, como a vivida o 15 de outubro na Comunidade galega, a 

parte do efecto inmediato na vida vexetal, existen outras consecuencias directas  

que afecta ao mar. A choiva arrastra gran cantidade de cinzas e outros residuos, 

ladeira abaixo ata chegar a un río e ao mar. A partir de aí, os materiais 

contaminados con substancias potencialmente perigosas chegan a ecosistemas 

produtivos.  como o marisco e, especialmente, os moluscos (mexillóns, 

berberechos, recoiro, entre outros), peixes e outros. No caso do marisco e en 

concreto dos moluscos, de grande importancia para a economía galega, a 

contaminación prodúcese por filtración, xa que reteñen gran cantidade de materia 

orgánica.  

 

 

A pesar dos riscos potenciais, e para evitar que as substancias tóxicas cheguen ao 

mar e teñan efectos negativos no ecosistema mariño, é necesario establecer 

medias preventivas á máxima urxencia.  

 

 

No Decreto 438/2003, do 13 de novembro, polo que se aprobaba o Plan básico de 

continxencias por contaminación mariña para a defensa dos recursos pesqueiros, 

marisqueiros, paisaxísticos, acuícolas e ambientais de Galicia, establécese o 

seguinte: 

 

 

 No artigo 21º.- Resposta operativa a vertidos terra-mar, establécese que ante 

unha vertedura ou incidente que teña a súa orixe en terra e sexa susceptible de 

producir contaminación mariña no mar, poñerase en marcha unha serie de 

protocolos de actuación que dean resposta operativa á activación dos medios 

humanos e técnicos de loita contra a contaminación. 
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No artigo 22º recóllese a resposta operativa aos vertidos mar-terra. 

 

 

Dende o Grupo Parlamentario Socialista entendemos que se debe activar o Plan 

territorial de  continxencias por contaminación mariña accidental de Galicia 

(Plan Camgal) que establece as normas e procedementos básicos de actuación, a 

estrutura de organización e ou sistema de resposta fronte a un episodio de 

contaminación mariña accidental que se produza ou afecte ao litoral galego. 

 

 

Ante esta situación o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, presenta a 

seguinte proposición non de lei: 

 

 

O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego a tomar as medidas axeitadas 

para activar o Plan territorial de continxencias por contaminación mariña 

accidental de Galicia, nos litorais afectados, para evitar os riscos potenciais, 

derivados dos graves  incendios ocorridos o 15 de outubro. 

 

 

Pazo do Parlamento, 18 de outubro de 2017 

 
 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

María Dolores Toja Suárez na data 18/10/2017 17:20:10 
 

Julio Torrado Quintela na data 18/10/2017 17:20:23 
 

Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 18/10/2017 17:20:31 
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4.7 19141(10/PNP-001405)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Presas Bergantiños, Noa e 5 máis

Sobre a constitución dunha comisión parlamentaria de estudo

para a investigación das causas, procedementos de xestión e

consecuencias da vaga de lumes de outubro de 2017

Publicación da iniciativa, 199, 24.10.2017
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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, Ana Pontón Mondelo, 

Olalla Rodil Fernández, Xosé Luis Rivas Cruz, Montserrat Prado Cores e 

Noa Presas Bergantiños, ao abeiro do disposto no Regulamento da Cámara, 

presenta a seguinte Proposición non de lei para o seu debate en Pleno, sobre a 

constitución dunha comisión de investigación relativa ás causas, procedementos 

e consecuencias da vaga de lumes de outubro de 2017 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Galiza sufriu nos últimos días da primeira quincena do mes de outubro de 

2017 a vaga de lumes máis importante da última década, con consecuencias 

dramáticas sobre as persoas e o territorio. As primeiras estimacións oficiais 

comunicadas pola Xunta de Galiza no pasado día 18 de outubro indicaban 

arredor de 35.500 hectáreas de superficie afectada, ás que haberá que engadir as 

12.600 ha que segundo os datos de Medio Rural tiñan ardido até esta nova 

traxedia.  

Estes acontecementos, sumados á importancia da vaga de lumes en 

Portugal e Asturias na mesma data, así como os tráxicos acontecementos de 

Pedrogrão en xuño de 2017, deben levarnos a impulsar desde as institucións 

galegas unha profunda labor de estudo e reflexión para analizar e tirar 
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2 

 

conclusións das causas estruturais e conxunturais que están detrás dos incendios 

que anualmente, e cada vez de maneira máis desestacionalizada, atinxen as dúas 

marxes do Miño. Estes feitos, que fan evidentes as mudanzas climáticas que se 

teñen producido e están a producir na actualidade, xunto coas evidencias dunha 

nova tipoloxía de lumes, requiren tanto dunha visión global e non 

compartimentada das políticas de intervención e ordenación forestal e do 

territorio como dunha maior previsión no desenvolvemento dos plans de 

prevención. 

Para acadar estes obxectivos é fundamental levar a cabo unha análise 

rigorosa dos condicionantes, causas e consecuencias desta vaga de lumes así 

como avaliar o funcionamento, acertos e deficiencias tanto dos dispositivos de 

extinción como dos de emerxencias e facer unha análise dos diferentes incendios 

ao longo do país. Así mesmo, faise preciso actualizar as análises de cara a 

reconsiderar as actuacións que desde as administración regulan a organización do 

territorio, a planificación forestal e todos os elementos que directa ou 

indirectamente cumpren un papel neste asunto. É unha responsabilidade colectiva 

que unha traxedia deste tipo non volva acontecer e que esteamos preparadas e 

preparados para os retos que nos presentan as mudanzas desta última década e do 

futuro.  

 

Por todos estes motivos, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte 

proposición non de lei para o seu debate en Pleno: 
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“O Parlamento de Galiza acorda constituír unha comisión de estudo para a 

investigación das causas, procedementos de xestión e consecuencias da vaga de 

lumes de outubro de 2017 para obter unha análise rigorosa dos acontecementos e 

no prazo máximo de seis meses extraer propostas de intervención para paliar as 

consecuencias e mellorar os procesos de prevención e extinción.” 

 

Santiago de Compostela, 19 de outubro 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 Pontón Mondelo  

Portavoz do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Noa Presas Bergantiños na data 19/10/2017 16:43:41 

 

157



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

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 

 

María Montserrat Prado Cores na data 19/10/2017 16:43:47 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 19/10/2017 16:43:50 

 

Olalla Rodil Fernández na data 19/10/2017 16:43:51 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 19/10/2017 16:43:53 

 

Ana Pontón Mondelo na data 19/10/2017 16:44:00 
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4.8 19153(10/PNP-001407)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Vilán Lorenzo, Patricia e 4 máis

Sobre o deseño polo Goberno galego dun plan urxente de

rexeneración ambiental das zonas protexidas afectadas pola

vaga de incendios rexistrada en Galicia a mediados de outubro

de 2017, así como a restauración das dotacións de servizos

básicos afectadas polos lumes

Publicación da iniciativa, 199, 24.10.2017
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Á Mesa do Parlamento 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das 

súas deputadas e dos seus deputados Patricia Vilán Lorenzo, José 

Antonio Quiroga Díaz, José Manuel Pérez Seco, Raúl Fernández 

Fernández e María Luisa Pierres López, a través do seu 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. 

 

Exposición de motivos 

 

A loita contra o lume ten que se converter nunha loita de país. A 

pasividade do Goberno galego, a súa falla de prevención e a ausencia 

de aplicación da alta tecnoloxía á detección de lumes lévannos ano a 

ano a resultados como estes. 

 

Os incendios destes últimos días en zonas protexidas teñen provocado 

grandes danos ambientais. Só nos Ancares (Reserva Natural da 

Biosfera), as primeiras estimacións son de case 4000 hectáreas 

queimadas, máis de 2000 na zona de Noceda, moi preto do castelo de 

Doiras, e máis de 1000 en Donís, nas inmediacións das pallozas de 

Piornedo. Lamentablemente, o lume levou xa o 7 % do total da reserva.   

 

Os danos ecolóxicos son moi graves, polo que é necesario comezar con 

urxencia os labores de rexeneración ambiental para impedir a 

desertización das zonas queimadas. Son previsibles escorrentías, graves 

procesos erosivos, desaparición dos solos por arrastres nas áreas de 

maior pendente e contaminación de acuíferos e ríos ata chegar ás rías. 

E, como resultado, un empobrecemento do chan.  
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Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 

presenta a seguinte proposición non de lei para o seu debate en Pleno: 

  

O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a: 

 

1. Que deseñe un plan urxente de rexeneración ambiental das zonas 

protexidas afectadas polos incendios forestais, incluíndo medidas 

e accións para loitar contra os procesos erosivos e para recuperar 

e rexenerar os hábitats afectados. 

2. Que dote dunha memoria económica a este plan, detallando os 

investimentos e prazos de execución do mesmo para cada unha 

das actuacións previstas. 

3. Que restaure as dotacións de servizos básicos que se viron 

afectadas polos incendios. 
 

 

Pazo do Parlamento, 19 de outubro de 2017 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

  José Antonio Quiroga Díaz 

  José Manuel Pérez Seco 

  Raúl Fernández Fernández 

  María Luisa Pierres López 

Deputadas e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga 

Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 19/10/2017 16:31:07 

 
José Antonio Quiroga Díaz na data 19/10/2017 16:31:13 

 
Jóse Manuel Pérez Seco na data 19/10/2017 16:31:21 

 
Raúl Fernández Fernández na data 19/10/2017 16:31:28 
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María Luisa Pierres López na data 19/10/2017 16:31:32 

 
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 19/10/2017 16:31:36 

 

162



 

 

Reunión do Pleno do Parlamento

Día: 07.11.2017        Hora: 10:00

Orde do día

 

 

5. Interpelacións
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5.1 18688(10/INT-000610)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Quiroga Díaz, José Antonio e Pérez Seco, José Manuel

Sobre a política do Goberno galego en relación coa prevención

dos incendios forestais

Publicación da iniciativa, 195, 18.10.2017

164



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 

 

 

José Antonio Quiroga Díaz e  José Manuel Pérez Seco, deputados pertencentes 

ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no 

artigo 147 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa mesa a seguinte 

interpelación. 

 

 

As axudas para prevención de incendios forestais consistentes en axudas para 

limpeza dos montes veciñais foron convocadas a finais de decembro de 2016. A 

ninguén se lle escapa a importancia deste programa de prevención de incendios 

no senso que a mellor política contra os incendios é a preventiva, de aí que ter o 

monte limpo ao igual que os perímetros dos núcleos habitados son accións clave 

na loita contra o lume. 

 

 

O día 16 de maio de 2017 publicouse no DOG  a concesión de axudas dando de 

prazo ata o 30 de setembro para finalizar os traballos, cunha prórroga ata o 31 de 

outubro. 

 

 

A realidade é que entre que se lle pasa a comunicación aos beneficiarios, se pasa 

á fase de ofertas e proxectos que teñen que esperar á verificación dos proxectos 

aprobados e finalmente faise a comunicación  á comunidade de montes veciñais, 

transcorre un tempo vital que aboca ás comunidades beneficiarias a iniciar os 

traballos en xullo.  

 

 

Con esta dinámica as comunidades de montes atópanse que é a partir de xullo 

cando teñen a confirmación para empezar os traballos e contando só con 4 meses 

para levalos a cabo, tendo en conta o prazo de prórroga do 31 de outubro. 

 

 

Precisamente a partir do 1 de xullo entra en vigor a lei de prohibición de traballos 

con maquinaria nos montes por perigo de incendio e que se alonga ata o 30 de 

setembro, co cal a tarefa de prevención vese freada, ou cando menos moi 

retardada, imposibilitando levar adiante de xeito eficaz os labores de prevención 

e, noutros casos, imposibilitando tales traballos. 
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En todo caso as labores de limpeza de broza débense realizar a finais do inverno 

e principios da primavera e nunca no verán. Esta situación reflicte a falla de 

dilixencia do Goberno galego nun asunto tan estratéxico para a masa forestal 

galega e mesmo para a produción e seguridade no mundo rural.  

 

 

Ademais propicia que non se empreguen os fondos previstos para prevención de 

incendios tanto deste programa como de similares, provocando que a día de 

hoxe, segundo fontes do sector, só se leven empregado un 25 % dos fondos para 

a prevención de incendios. Recordar que no período 2013 a 2016 deixaron de 

gastarse 38.937.000 millóns de euros en accións preventivas e infraestrutura 

forestal.  

 

 

Por todo isto os deputados que asinan interpelan o Goberno galego nos seguintes 

termos: 

 

 

1ª) Considera o Goberno galego que os prazos establecidos para  levar a cabo as 

tarefas de limpeza dos montes veciñais, son os axeitados? 

 

 

2ª) Ten pensado o Goberno galego axilizar os prazos de convocatoria, aprobación 

e resolución definitiva para que os traballos de prevención de incendios se poidan 

levar adiante  ao remate do inverno e  comezo da primavera? 

 

 

Pazo do Parlamento, 10 de outubro de 2017 
 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

José Antonio Quiroga Díaz na data 11/10/2017 16:31:21 
 

Jóse Manuel Pérez Seco na data 11/10/2017 16:31:31 
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5.2 19039(10/INT-000621)

Grupo Parlamentario de En Marea

Quinteiro Araújo, Paula e 13 máis

Sobre a política do Goberno galego en materia de prevención e

loita contra os incendios forestais

Publicación da iniciativa, 199, 24.10.2017
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    Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Paula Quinteiro Araújo, Davide Rodríguez Estévez, Luís Villares Naveira, Antón 

Sánchez García, Carmen Santos Queiruga, Paula Vázquez Verao, Marcos Cal 

Ogando, Francisco Casal Vidal, Luca Chao Pérez, Ánxeles Cuña Bóveda, 

Manuel Lago Peñas, Juan José Merlo Lorenzo, Eva Solla Fernández e Magdalena 

Barahona Martín, deputadas e deputados do Grupo Parlamentar de En Marea, ao 

abeiro do disposto no artigo 156 do Regulamento da Cámara, presentan a 

seguinte INTERPELACIÓN. 

Ante a traxedia acontecida os pasados días no relativo á vaga de lumes no 

conxunto do noso País, precisamos avaliar do xeito máis exhaustivo todas as 

condicionantes e características. Os lumes desta fin de semana son o síntoma 

dunha traxedia ecolóxica, social e económica que padecemos durante todo o ano. 

Polo anterior exposto, o Grupo Parlamentario de En Marea presenta a seguinte 

Interpelación: 

1. Que actuacións vai levar a cabo o Goberno da Xunta para tratar de evitar que 

se repita unha situación coma a acontecida? 

2. Con que efectivos  se contou esta fin de semana para loita contra os lumes? 

3. Como se distribuíron e coordinaron os efectivos? 

4. Cantos efectivos están adscritos a medios de extinción privados? 

5. Que valoración fai de que os medios públicos galegos estiveran secuestrados 

até a noite do 15 de outubro 2017, o día da tráxica vaga de lumes que asolou o 

País? 
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6. Cales foron os criterios para o despedimento de traballadoras e traballadores 

do servizo de extinción de incendios a día 30 de setembro? 

7. Que tipo de inspección se realiza sobre o estado dos montes dende o punto de 

vista dos riscos de propagación de incendios? Que información e indicacións 

reciben os titulares das terras? 

8. Tendo coñecemento da situación de seca, altas temperaturas, vento e baixa 

humidade, máis a proximidade de ventos fortes; cales foron as medidas 

previsoras implementadas para unha intervención rápida e eficaz? 

9. Que valoración fan do fenómeno de desestacionalización dos incendios 

forestais e que consecuencias pensan extraer desta realidade á hora de planificar a 

loita contra os incendios? 

10. Van ter en conta as deficiencias do actual Pladiga para a elaboración do 

próximo? 

11. Que medidas específicas van levar a cabo para analizar e estudar a situación 

acontecida? Van a constituír un comité independente como o constituído en 

Portugal para avaliar as causas dos incendios? 

12. Teñen previsto algún tipo de indemnización para compensar os danos 

ocasionados polos incendios a gandeiros e agricultores nas súas explotacións? 

13. Que valoración fai o Goberno do incumprimento sistemático do Plan Forestal 

de Galicia? 

14. Valoran instar ao Goberno do Estado para a Declaración como Zona 

Catastrófica das áreas afectadas polos incendios tal como reclaman algúns 

concellos? 
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15. Tendo en conta todo o anterior, van asumir as responsabilidades políticas 

derivadas da súa deficiente actuación durante a vaga de incendios? 

 

 Santiago de Compostela, 18 de outubro de 2017. 

 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Paula Quinteiro Araújo na data 18/10/2017 19:27:50 

 

David Rodríguez Estévez na data 18/10/2017 19:28:00 

 

Luis Villares Naveira na data 18/10/2017 19:28:08 

 

Antón Sánchez García na data 18/10/2017 19:28:16 

 

Paula Vázquez Verao na data 18/10/2017 19:28:29 

 

Carmen Santos Queiruga na data 18/10/2017 19:28:34 

 

María de los Ángeles Cuña Bóveda na data 18/10/2017 19:28:45 

 

Juan José Merlo Lorenzo na data 18/10/2017 19:28:48 
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Eva Solla Fernández na data 18/10/2017 19:28:52 

 

Luca Chao Pérez na data 18/10/2017 19:28:55 

 

Magdalena Barahona Martín na data 18/10/2017 19:28:59 

 

José Manuel Lago Peñas na data 18/10/2017 19:29:03 

 

Francisco Casal Vidal na data 18/10/2017 19:29:07 

 

Marcos Cal Ogando na data 18/10/2017 19:29:11 
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5.3 19139(10/INT-000627)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Presas Bergantiños, Noa e 5 máis

Sobre a política do Goberno galego en materia de prevención e

loita contra os incendios forestais

Publicación da iniciativa, 199, 24.10.2017

172



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

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 

Noa Presas Bergantiños, Luis Bará Torres, Ana Pontón Mondelo, Olalla 

Rodil Fernández, Xosé Luis Rivas Cruz e Montserrat Prado Cores, deputadas e 

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

do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Interpelación, relativa ás 

causas, procedementos e consecuencias da vaga de lumes de outubro de 2017 

 

Galiza sufriu nos últimos días da primeira quincena do mes de outubro de 2017 

a vaga de lumes máis importante da última década, con consecuencias dramáticas sobre 

as persoas e o territorio. As primeiras estimacións oficiais comunicadas pola Xunta de 

Galiza no pasado día 18 de outubro indicaban arredor de 35.500 hectáreas de superficie 

afectada, ás que haberá que engadir as 12.600 ha que segundo os datos de Medio Rural 

tiñan ardido até esta nova traxedia.  

Estes acontecementos, sumados á importancia da vaga de lumes en Portugal e 

Asturias na mesma data, así como os tráxicos acontecementos de Pedrogrão en xuño de 

2017, deben levarnos a impulsar desde as institucións galegas unha profunda labor de 

estudo e reflexión para analizar e tirar conclusións das causas estruturais e conxunturais 

que están detrás dos incendios que anualmente, e cada vez de maneira máis 

desestacionalizada, atinxen as dúas marxes do Miño. Estes feitos, que fan evidentes as 

mudanzas climáticas que se teñen producido e están a producir na actualidade, xunto 

coas evidencias dunha nova tipoloxía de lumes, requiren tanto dunha visión global e 

non compartimentada das políticas de intervención e ordenación forestal e do territorio 

como dunha maior previsión no desenvolvemento dos plans de prevención. 
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Para acadar estes obxectivos é fundamental levar a cabo unha análise rigorosa 

dos condicionantes, causas e consecuencias desta vaga de lumes así como avaliar o 

funcionamento, acertos e deficiencias tanto dos dispositivos de extinción como dos de 

emerxencias e facer unha análise dos diferentes incendios ao longo do país. Así mesmo, 

faise preciso actualizar as análises de cara a reconsiderar as actuacións que desde as 

administración regulan a organización do territorio, a planificación forestal e todos os 

elementos que directa ou indirectamente cumpren un papel neste asunto. É unha 

responsabilidade colectiva que unha traxedia deste tipo non volva acontecer e que 

esteamos preparadas e preparados para os retos que nos presentan as mudanzas desta 

última década e do futuro.  

 

Por todo isto formúlase a seguinte Interpelación: 

- Que actuacións de investigación está a levar a cabo o goberno galego para 

avaliar a existencia ou non de responsabilidades políticas na xestión da crise por vaga de 

lumes de outubro de 2017? 

- Que influencia considera o goberno galego que tiveron as súas decisións a 

respecto da organización dos e das traballadoras de SEAGA? 

- Que influencia considera o goberno galego que tivo a súa falta de previsión 

diante das condicións climáticas do outono? 

- Cales son as razóns que levaron ao goberno galego a manter o apagón 

informativo do domingo? 

- Ten avaliado o goberno galego as carencias da comunicación e xestión da 

información das emerxencias? 
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- Ten avaliado o goberno galego a falta de control e información sobre o tráfico 

rodado? 

- Cal é a secuencia de solicitude de axuda estatal e internacional? E o seu 

resultado? 

- Que actuacións está a levar a cabo para paliar os danos materiais? 

- Que actuacións está a levar a cabo o goberno galego para paliar os danos 

ambientais e naturais e previr os problemas que pode derivar a incidencia da chuvia, 

especialmente nos ríos e rías? 

 

Santiago de Compostela, 19 de outubro de 2017 

 

Asdo.: Noa Presas Bergantiños 

Luis Bará Torres 

Olalla Rodil Fernández 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Montserrat Prado Cores 

Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
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Noa Presas Bergantiños na data 19/10/2017 16:43:00 

 

María Montserrat Prado Cores na data 19/10/2017 16:43:09 

 

Ana Pontón Mondelo na data 19/10/2017 16:43:10 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 19/10/2017 16:43:12 

 

Olalla Rodil Fernández na data 19/10/2017 16:43:13 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 19/10/2017 16:43:14 
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6. Preguntas para resposta oral do Presidente da Xunta
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6.1 19530(10/POPX-000055)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Pontón Mondelo, Ana Belén

Sobre a xestión do Goberno galego en relación co actual

momento político
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Á Mesa do Parlamento 

Ana Pontón Mondelo, Portavoz do Grupo Parlamentar do Bloque 

Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no artigo 152.2 do 

Regulamento da Cámara e das normas supletorias do 17 de marzo de 2015, 

formula a seguinte PREGUNTA dirixida ao Presidente do Goberno, para a súa 

resposta oral en Pleno. 

 

PREGUNTA AO PRESIDENTE: 

Considera que o seu goberno está a altura do momento político que 

vivimos? 

 

Santiago de Compostela, 30 de outubro de 2017 

 

Asdo.: Ana Pontón Mondelo 

Portavoz do G.P. do BNG 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Ana Pontón Mondelo na data 30/10/2017 10:51:27 
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6.2 19536(10/POPX-000056)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Fernández Leiceaga, Xoaquín María

Sobre a opinión do Goberno galego en relación cos políticas

levadas a cabo en materia de emprego
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Partido dos 
Socialistas 
de Galicia 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Grupo Parlamentario 

Rúa do Hórreo, s/n Parlamento de Galicia. Tfno: 981 551 530 – Fax: 981 551 418 · 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA gp-socialista@parlamentodegalicia.es 

Á Mesa do Parlamento 

 

Xoaquín Fernández Leiceaga, portavoz do Grupo Parlamentario 

dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152.2, 

presenta ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en 

Pleno, dirixida ao Sr. presidente da Xunta de Galicia. 

 

 Sr. presidente, está vostede satisfeito das súas políticas en 

materia de emprego? 

 

 

Pazo do Parlamento, 30 de outubro de 2017 

 

 Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga 

 Portavoz G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 30/10/2017 13:39:37 
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6.3 19545(10/POPX-000057)

Grupo Parlamentario de En Marea

Villares Naveira, Luis

Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia para

evitarlle á poboación unha situación como a padecida o

domingo 15 de outubro de 2017

182



 
 

 

 

 

Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Luís Villares Naveira, Voceiro do Grupo Parlamentar de En Marea, ao 

abeiro do disposto no artigo 152.2 do Regulamento da Cámara, presenta a 

seguinte PREGUNTA, para a súa resposta oral en Pleno, dirixida ao Presidente 

da Xunta de Galicia.  

 

Que vai facer a Xunta para evitar un novo abandono da poboación á súa sorte 

como o padecido en Galicia o Domingo Negro? 

 

Santiago de Compostela, 30 de outubro de 2017. 

 

Asdo.: Luís Villares Naveira 

Voceiro do G.P. de En Marea. 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Luis Villares Naveira na data 30/10/2017 17:35:26 
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7. Preguntas ao Goberno
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7.1 18954(10/POP-002264)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Pérez Seco, José Manuel e Losada Álvarez, Abel Fermín

Sobre as razóns da Xunta de Galicia para non participar no

Fairway (Fórum do Camiño de Santiago)

Publicación da iniciativa, 200, 25.10.2017
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Partido dos 
Socialistas 
de Galicia 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Grupo Parlamentario 

Rúa do Hórreo, s/n Parlamento de Galicia. Tfno: 981 551 530 – Fax: 981 551 418 · 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA gp-socialista@parlamentodegalicia.es 

Á Mesa do Parlamento 

 

 

José Manuel Pérez Seco e Abel Fermín Losada Álvarez, deputados 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  Pleno. 

 

 

Despois do éxito da primeira cita da Fairway, celebrada en 2015, os seus 

organizadores aspiran a referendar o seu papel como punto de encontro dos 

profesionais que traballan ao redor das rutas dos distintos Camiños de Santiago. 

 

 

No próximo mes de novembro, do 10 ao 12,  de 2017 celebrarase a segunda 

edición da Fairway no Palacio de Congresos e Exposicións de Galicia. 

 

 

Este evento, quere ser un punto de  referencia para todo o sector profesional ao 

redor do Camiño ou dos camiños, contará cunha importante presenza 

internacional. Así, e ata o momento, xa confirmaron a súa presenza máis de 30 

tour-operadores de 14 países distintos: Colombia, Noruega, Irlanda, Brasil, 

Uruguai, Portugal, Nova Zelandia, Estados Unidos, Canadá, Arxentina, Reino 

Unido, Italia, Alemaña e España. 

 

 

Tamén contará este evento coa representación de sete comunidades autónomas: 

Asturias, Aragón, Cantabria, Castela-León, Navarra, País Vasco e A Rioxa, onde 

tamén estarán representados os concellos polos que discorren os distintos 

camiños. 

 

 

Por iso os deputados que asinan preguntan: 

 

 

Cal é motivo polo  que a Xunta de Galicia non participa no Fairway 

(Forum do Camiño de Santiago)? 

 
 

Pazo do Parlamento, 17 de outubro de 2017 
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Grupo Parlamentario 

Rúa do Hórreo, s/n Parlamento de Galicia. Tfno: 981 551 530 – Fax: 981 551 418 · 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA gp-socialista@parlamentodegalicia.es 

Asinado dixitalmente por: 
 

Jóse Manuel Pérez Seco na data 18/10/2017 12:33:46 
 

Abel Fermín Losada Álvarez na data 18/10/2017 12:33:55 
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7.2 19083(10/POP-002279)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Rodil Fernández, Olalla e 5 máis

Sobre a dispoñibilidade pola Xunta de Galicia dalgún

protocolo de actuación e xestión da comunicación de crise

Publicación da iniciativa, 200, 25.10.2017
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Á Mesa do Parlamento 

Olalla Rodil Fernández, Luis Bará Torres, Ana Pontón Mondelo, Xosé Luis 

Rivas Cruz, Montserrat Prado Cores e Noa Presas Bergantiños, deputadas e 

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

do disposto no Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a súa 

resposta oral en Pleno, sobre os protocolos de actuación e xestión de crise e a súa 

aplicación na vaga de incendios do 15 de outubro. 

 

Nas situacións de crise provocadas por accidentes, desastres ou catástrofes 

medioambientais, atentados ou outras situacións excepcionais exixen dunha xestión 

planificada e coordinada da comunicación institucional.  

Neste senso, calquera institución ou entidade pública debe contar con protocolos 

claros que estabelezan os criterios a seguir, a comezar por un centro de información que 

asuma a responsabilidade da xestión da comunicación de crise.  

Estes protocolos, alén do máis, deben contemplar unha fase de análise posterior 

como elemento chave para avaliar o traballo desenvolvido e os resultados obtidos, así 

como adoptar as medidas que sexan necesarias para corrixir os posíbeis erros 

detectados. Esta é unha cuestión crucial.  

Durante a vaga de incendios que asolagou o país na fin de semana do 15 de 

outubro a Xunta de Galiza demostrou non ter ou non aplicar eses protocolos pois unha 

revisión da comunicación institucional xerada nesas datas así o evidencia.  

Alén do apagón informativo das canles públicas (CRTVG) durante a xornada do 

domingo, cando deberan ser a radio e televisión de Galiza unha ferramenta fundamental 
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para difundir información de servizo durante a crise; tampouco a páxina web e as contas 

nas diferentes redes sociais da Xunta de Galiza cumpriron coas funcións que lle 

corresponden perante estas situacións.  

Sirva de exemplo que a información proporcionada a través da Vicepresidencia 

da Xunta de Galiza a modo de recomendacións en materia de seguridade dirixidas ao 

conxunto da poboación, non se difundiu até as 2:06 horas da madrugada do 16 de 

outubro, cando o vicepresidente da Xunta, por exemplo, se atopaba no posto de mando 

desde as 15h do 15 de outubro e os incendios adquiriran xa unha magnitude que puña en 

perigo milleiros de persoas en boa parte do país, nomeadamente en Ourense, 

Pontevedra, o Sur de Lugo e Os Ancares.  

Ou tamén, o feito de que a DGT proporcionou información de servizo sobre a 

situación das estradas galegas durante os incendios e esta non foi difundida a través de 

ningunha canle oficial pola Xunta de Galiza e a contrapé pola CRTVG.  

A comunicación de crise, que corresponde xestionar á máxima autoridade de 

Galiza neste caso, ten que pór o público en primeiro lugar e proporcionar fontes de 

información accesíbeis para o conxunto da poboación. Tendo en conta que nos 

atopamos no ano 2017, estas plataformas son, fundamentalmente, os medios de 

comunicación públicos e as redes sociais.  

Así, estes medios deben proporcionar unha corrente constante de información 

oficial e contrastada que sirva de fonte fiábel. Información centralizada nun único 

centro con acceso ou contacto permanente cos distintos axentes que traballan sobre o 

terreo. Situando por enriba doutros, un único portavoz. A modo de exemplo, na xestión 

da crise vivida en Barcelona con motivo dos atentados xihadistas do 17 de agosto, este 

papel cumprírono os Mossos.  
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Coordinación e planificación son elementos chave na comunicación de crise 

tamén para combater un fenómeno cada vez máis estendido como son os ‘bulos’. 

Falsidades difundidas a través das redes sociais, ou mesmo en medios de comunicación 

nalgúns casos, que deben ser desmentidas oficialmente para transmitir tranquilidade e 

calma ao conxunto da sociedade. Non se pode improvisar.  

E isto foi precisamente o que aconteceu na Galiza durante estes días. O que non 

pode pasar. Descoordinación, falta de planificación e ausencia de fontes oficiais 

contrastadas e accesíbeis.  

 

Por todo isto formúlase a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno: 

Conta a Xunta de Galiza con protocolos de actuación e xestión da comunicación 

de crise? 

 

Santiago de Compostela, 19 de outubro de 2017 

 

Asdo.: Olalla Rodil Fernández 

Luis Bará Torres 

Noa Presas Bergantiños 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Montserrat Prado Cores 

Ana Pontón Mondelo  

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 
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Asinado dixitalmente por: 

 

Olalla Rodil Fernández na data 19/10/2017 13:16:22 

 

María Montserrat Prado Cores na data 19/10/2017 13:16:27 

 

Ana Pontón Mondelo na data 19/10/2017 13:16:31 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 19/10/2017 13:16:32 

 

Noa Presas Bergantiños na data 19/10/2017 13:16:33 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 19/10/2017 13:16:35 

 

192



 

 

Reunión do Pleno do Parlamento

Día: 07.11.2017        Hora: 10:00

Orde do día

 

 

7.3 19548(10/PUP-000116)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Bará Torres, Xosé Luís e 5 máis

Sobre as medidas que vai adoptar o Goberno galego para exixir

responsabilidades á concesionaria da AP-9 e evitar no futuro

novas situacións de colapso como a rexistrada o 27 de outubro

na ponte de Rande
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Á Mesa do Parlamento 

Luis Bará Torres, Noa Presas Bergantiños, Ana Belén Pontón 

Mondelo, 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 artigo 155.5 do 

Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para resposta oral en 

Pleno, polo trámite de urxencia. 

 

Xustificación da urxencia 

A urxencia vén motivada polo acontecido o pasado 27 de outubro na 

ponte de Rande.  

 

Exposición de motivos 

O pasado venres 27 de outubro produciuse un colapso na AP-9 á altura da 

ponte de Rande que provocou retencións quilométricas.  

Diante disto, e pola necesidade de esixir responsabilidades e a adopción 

de medidas para que non se volvan suceder no futuro episodios como o do 27 de 

outubro, o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego, a través dos 

deputados e deputadas asinantes, formula a seguinte pregunta para a súa resposta 

oral ante o Pleno, polo trámite de urxencia: 
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Que medidas ten previsto adoptar o goberno galego para esixir 

responsabilidades á concesionaria da autoestrada e para evitar que se volvan 

suceder no futuro episodios como o do pasado venres?  

 

Santiago de Compostela, 30 de outubro de 2017 

 

Asdo.: Luis Bará Torres 

Xosé Luis Rivas Cruz 

Noa Presas Bergantiños 

Ana Belén Pontón Mondelo 

Olalla Rodil Fernández 

Montserrat Prado Cores 

Deputadas e deputados do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Xosé Luis Bará Torres na data 30/10/2017 18:20:33 

 

Xose Luis Rivas Cruz na data 30/10/2017 18:20:37 

 

Noa Presas Bergantiños na data 30/10/2017 18:20:41 
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Ana Pontón Mondelo na data 30/10/2017 18:20:45 

 

Olalla Rodil Fernández na data 30/10/2017 18:20:49 

 

María Montserrat Prado Cores na data 30/10/2017 18:20:53 
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7.4 19546(10/PUP-000115)

Grupo Parlamentario de En Marea

Villares Naveira, Luis e 2 máis

Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia para

evitar o peche da conserveira Esteiro SU pola dirección de

Calvo
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

Luís Villares Naveira, Francisco Casal Vidal e Manuel Lago Peñas, 

deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario de En Marea, ao abeiro do 

disposto no artigo 155.5 do Regulamento da Cámara presentan a seguinte 

Pregunta urxente para a súa resposta oral en Pleno, relativa ao peche da 

Conserveira Esteiro SU.   

 

Xustificación da Urxencia. 

 

O Sector da conserva en Galicia ten sufrido demasiados peches e 

deslocalizacións, para que dende o Goberno non se afronte con garantías o futuro 

dun sector fundamental para a economía e o emprego, sobre todo feminino de 

Galicia.  

 

Baixo a fórmula dun traslado a dirección de Calvo agocha o peche da conserveira 

Esteiro SU, peche que sería un drama social e económico para toda a comarca. 

Este peche suporía a perda de máis de 300 postos de traballo directos e 

indirectos, cunha afección para a economía local e comarcal de consecuencias 

devastadoras xa que hoxe esta empresa é a que máis emprego produce entre as 

vilas de Noia e Carnota, empregos na súa maioría femininos con poucas ou nulas 

alternativas de recolocación. 

 

Por todo o anteriormente sinalado o Grupo Parlamentario de En Marea formula a 

seguinte Pregunta para a súa resposta Oral no Pleno, con carácter Urxente: 

 

Que vai facer a Xunta de Galicia para impedir o peche da conserveira Esteiro SU 

por parte da dirección de Calvo? 
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Santiago de Compostela, 30 de outubro de 2017. 

 

Asdo.: Luís Villares Naveira 

Francisco Casal Vidal 

Manuel Lago Peñas, 

Deputados do G.P. de En Marea. 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Luis Villares Naveira na data 30/10/2017 17:43:55 

 

Francisco Casal Vidal na data 30/10/2017 17:43:59 

 

José Manuel Lago Peñas na data 30/10/2017 17:44:11 
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7.5 14640(10/POP-001971)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Fernández Prado, Martín e 7 máis

Sobre o balance da Xunta de Galicia respecto da súa política

de fomento da especialización dos campus universitarios

Publicación da iniciativa, 170, 06.09.2017
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Á Mesa do Parlamento 

 
Martín Fernández Prado,César Fernández Gil, María Antón Villasánchez, 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 en  
Pleno. 
 
A Xunta de Galicia e as tres universidades públicas galegas veñen traballando dentro 
do Sistema Universitario de Galicia (SUG) na reforma, consolidación e modernización 
do mapa de titulacións universitarias da Comunidade Autónoma. O obxectivo non é 
outro que impulsar novos títulos que respondan as demandas actuais da sociedade 
baixo o principio de coordinación e cooperación que permita ser mais competitivos ao 
noso sistema universitario. 

O obxectivo último desta reforma do mapa de titulacións e acadar un sistema 
universitario harmónico para lograr universidades especializadas, colaborativas e 
internacionalizadas  

Dentro do SUG chegouse ao acordo de que as prioridades para os novos grados e 
maestrados, deben axustarse a demanda e a la implantación de titulacións que 
encaixen na especialización dos campus: na UDC (Campus Innova e da 
Sustentabilidade -A Coruña- e Campus Industrial, en Ferrol); USC (Campus Vida e da 
Cidadanía -Santiago-, e Campus Terra, en Lugo); y Uvigo (Campus do Mar -coordinado 
por a UVigo-, Campus Tecnolóxico -Vigo-, Campus da Auga -Ourense- e Campus Crea 
–Pontevedra. 

Esta especialización permitirá acadar unha maior competitividade das universidades 
galegas en relación con outras centros nacionais e internacionais, ser mais atractivas 
para profesorado e alumnado, ser mais eficientes nos recursos dispoñibles, e mellorar 
significativamente na investigación e produción científica. 

Tendo en conta que xa se leva un tempo significativo traballando nesta especialización 
dos campus e na racionalización dos títulos que se imparten no sistema universitario 
galego, os parlamentarios asinantes presentan a seguinte pregunta oral en Pleno. 

 

-Que balance fai a Xunta de Galicia da súa política de fomento da especialización dos 
campus universitarios ? 
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Santiago de Compostela, 28 de agosto de  2.017 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Martín Fernández Prado na data 28/08/2017 12:54:11 

 
César Manuel Fernández Gil na data 28/08/2017 12:54:52 

 
Maria Antón Vilasánchez na data 28/08/2017 12:54:57 

 
Teresa Egerique Mosquera na data 28/08/2017 12:55:08 

 
Carlos Gómez Salgado na data 28/08/2017 12:55:36 

 
Carlos Enrique López Crespo na data 28/08/2017 12:56:02 

 
Antonio Mouriño Villar na data 28/08/2017 12:56:36 

 
Moisés Rodríguez Pérez  na data 28/08/2017 12:56:48 
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7.6 17719(10/POP-002176)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Álvarez Martínez, Luis Manuel e Losada Álvarez, Abel Fermín

Sobre a valoración pola Consellería de Cultura, Educación e

Ordenación Universitaria da posibilidade de dotar de estudos

de ensino postobrigatorio a localidade de Salceda de Caselas

Publicación da iniciativa, 187, 05.10.2017
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

Luís Manuel Álvarez Martínez, Abel Losada Álvarez, María Concepción Burgo 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. 

 

 

Por parte deste Grupo Parlamentario téñense presentado, de forma reiterada,  iniciativas 

relacionadas coa situación escolar existente no concello de Salceda de Caselas. 

 

 

Estas demandas poden resumirse en tres grandes demandas: 

 

 

1) A situación no CEP Altamira 

 

2) A posibilidade de que o IES Pedras Rubias conte con ensinanzas 

postobrigatorias, e 

 

3) O transporte escolar do alumnado residente non concello que, ante a 

imposibilidade de cursar ensinanzas postobrigatorias, debe desprazarse a outros 

concellos para cursalas. 

 

 

Coa finalidade de centrar o debate, c cómpre expoñer de forma clara as cifras de 

nenos e nenas, rapaces e rapazas, en definitiva poboación en idade escolar actual 

e futura existente neste concello. 
 

Así, as cifras obtidas no Instituto Galego de Estatística, son as seguintes: 

 
                 

Idade 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Persoas 102 106 109 129 139 115 123 97 110 101 98 95 67 80 83 82 

 

                

  

 

As cifras anteriores poñen de manifesto que, neste curso escolar hai neste concello 739 

alumnos e alumnas en idades correspondentes á educación primaria, e iso significa que 

o CEP (colexio de educación primaria) Altamira escolariza un elevado número de 

alumnos e alumnas o que supón a necesidade de incrementar as aulas sen que se 

produza a ampliación do edificio, coa lóxica perda de espazos que se viñan dedicando a 

outras actividades docentes. A isto deben engadirse os problemas existentes coa 

capacidade dos vehículos de transporte escolar que cobren as liñas para este centro. 
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Por outro lado, tamén se pon de manifesto que  ao remate deste curso iniciarán estudos 

postobrigatorios un elevado número de alumnos (829, moi superior en todo caso ás 

cifras existentes noutros concellos de Galicia que si contan nos seus institutos (IES) con 

ensinanzas de bacharelato. 

 

 

Isto último supón que ese alumnado deberá escolarizarse noutras localidades o que 

implica non poucas complexidades para este alumnado e as súas familias, dende os 

horarios ata o custo económico; non debemos esquecer que aínda que se trata dunha 

etapa non obrigatoria, o alumnado en situacións similares da práctica totalidade da 

Comunidade Autónoma ten ese servizo garantido e gratuíto. 

 

 

Ante esta situación os deputados e as deputadas que asinan preguntan: 

 

 
Contempla a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria a 

posibilidade de dotar con estudos de ensino post obrigatorio á localidade de Salceda de 

Caselas? 

 

 

Pazo do Parlamento, 28 de setembro de 2017 
 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

Luis Manuel Álvarez Matínez na data 28/09/2017 13:45:45 
 

Abel Fermín Losada Álvarez na data 28/09/2017 13:45:57 
 

Maria de la Concepción Burgo López na data 28/09/2017 13:46:05 
 

Patricia Vilán Lorenzo na data 28/09/2017 13:46:17 
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7.7 16075(10/POP-002084)

Grupo Parlamentario de En Marea

Solla Fernández, Eva

Sobre as previsións da Xunta de Galicia respecto da

consignación dunha partida orzamentaria suficiente para o

arranxo das deficiencias que presenta o edificio do Centro de

Saúde de Mugardos

Publicación da iniciativa, 178, 20.09.2017
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                                         Á MESA DO PARLAMENTO 

Eva Solla Fernández, deputada do Grupo Parlamentar de En Marea,  ao abeiro 

do artigo 155 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta para a 

súa resposta oral en Pleno.  

 

En cumprimento dos acordos do Pacto Local de 2006 para a cesión ao executivo 

da titularidade dos centros de saúde que se atopan en mans dos concellos, o 

concello de Mugardos levaba xa dende o ano 2013 cos todos os trámites de 

Xestión para a cesión realizados.  

Con todo, non foi ata este ano e despois de moitos requirimentos tanto por parte 

do goberno municipal como por parte desta deputada a través de iniciativas 

presentadas tanto nesta como na anterior lexislatura, que o executivo galego 

asumiu a titularidade do centro de saúde.  

Dito centro, amosa unhas deficiencias estruturais e materiais no edificio que 

precisan ser arranxadas con urxencia e que necesitan de partidas orzamentarias 

por parte da Xunta para levarse a cabo.  

Por todo o anterior, o Grupo Parlamentario de En Marea presenta a seguinte 

pregunta para a súa resposta oral en Pleno: 

- Vai destinar a Xunta de Galicia unha partida orzamentaria suficiente 

para arranxar as deficiencias do Centro de saúde de Mugardos? 

Santiago de Compostela, 11 de setembro de 2017. 

 

  Asdo.: Eva Solla Fernández 

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

 

Eva Solla Fernández na data 11/09/2017 19:12:07 
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7.8 19414(10/PUP-000112)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Vilán Lorenzo, Patricia e 4 máis

Sobre a opinión do Goberno galego respecto do tratamento dado

ás vítimas mortais da vaga de incendios forestais de outubro

de 2017 e ás súas familias
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Á Mesa do Parlamento 

 

Patricia Vilán Lorenzo, José Antonio Quiroga Díaz, José Manuel 

Pérez Seco, Juan Manuel Díaz Villoslada e Matilde Begoña 

Rodríguez Rumbo, deputadas e deputados 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 polas posibles consecuencias derivadas da 

vaga de lumes que asolaron Galicia o día 15 de outubro do presente 

ano. 

 

A pasada semana, o Consello da Xunta de Galicia aprobaba o Decreto 

102/2017, de medidas urxentes de axuda para a reparación de danos 

causados polos incendios que se produciron en Galicia durante o mes 

de outubro. Axudas que teñen letra pequena e utilización das persoas 

mortas e das súas familias. Esa é a realidade.  

 

O anuncio aos catro ventos do presidente da Xunta de Galicia foi que a 

prioridade han ser as familias das catro persoas que perderon a vida, e 

que recibirían unha cantidade de 75.000 euros e, de entre 60 e 103 

euros por cada día de hospitalización, as persoas danadas. “As axudas 

van ser inminentes”, recalcaba. Mais lamentablemente, como nos 

contratos con cláusulas abusivas, hai letra pequena. No artigo 6 do 

decreto dise expresamente que se concederán axudas por falecemento, 

por incapacidade permanente absoluta e por lesións que motiven a 

hospitalización das persoas feridas “sempre que, como resultado das 

investigacións iniciadas, se determine a existencia de intencionalidade”. 

 

E logo a teima do “Terrorismo incendiario”, publicidade institucional e 

mediática que xustifica o que significa este artigo, que as familias das 

persoas mortas e os feridos só han recibir axudas no momento en que 

unha sentenza firme probe a intencionalidade por parte de alguén, é 

dicir, despois de periplos xudiciais que poderían durar anos e anos.  
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Dende o Grupo Parlamentario Socialista rexeitamos que se xogue así 

coa dor dos familiares, só para acadar algún tipo de rédito.  

 

 

Por todo o exposto, as deputadas e os deputados que asinan formulan a 

seguinte pregunta para o seu debate en Pleno: 

 

Considera o Goberno galego correcto o tratamento ás vítimas mortais 

na vaga de lumes do mes de outubro e ás súas familias? 

 

 

Pazo do Parlamento, 26 de outubro de 2017 

 

Asdo.: Patricia Vilán Lorenzo 

  José Antonio Quiroga Díaz 

  José Manuel Pérez Seco 

  Juan Manuel Díaz Villoslada 

  Matilde Begoña Rodríguez Rumbo 

Deputadas e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 25/10/2017 13:25:25 

 
José Antonio Quiroga Díaz na data 25/10/2017 13:25:33 

 
Jóse Manuel Pérez Seco na data 25/10/2017 13:25:39 

 
Juan Manuel Díaz Villoslada na data 25/10/2017 13:25:45 

 
Matilde Begoña Rodríguez Rumbo na data 25/10/2017 13:25:51 
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7.9 15365(10/POP-002038)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

López Crespo, Carlos Enrique e 6 máis

Sobre a valoración do Goberno galego en relación cos datos

publicados por Anfaco-Cecopesca en xuño de 2017 respecto das

exportacións do sector da conserva

Publicación da iniciativa, 174, 13.09.2017
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Á Mesa do Parlamento  
 
Carlos E. López Crespo, Teresa Egerique Mosquera, Marian García Míguez, Alberto 
Pazos Couñago, Diego Calvo Pouso, Marta Rodríguez Arias, Soraya Salorio Porral e 
Daniel Vega 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 esta Mesa, a seguinte Pregunta para a súa resposta Oral en Pleno. 
 
A finais do pasado mes de xullo coñecíamos o comportamento das exportacións no 
sector da conserva en Galicia nos primeiros cinco meses do ano.  
 
O sector transformador e conserveiro dos produtos do mar xera en Galicia un total de 
12.000 empregos directos, aporta o 3% do PIB galego e a súa produción equivale ao 
86% do total que se realiza en España, cunha segunda posición no mercado mundial, 
só superada por Tailandia. 
 
Na nosa comunidade autónoma existen máis de 60 industrias espalladas por toda o 
litoral que se dedican a esta actividade. As conservas de túnidos son o principal 
produto elaborado pola esta industria ao que lle seguen as zamburiñas, xurelo, algas, 
bacallau, e sardiñas. 
 
Dada a importancia deste sector para Galicia e a influencia dos seus datos económicos 
para a viabilidade e sostibilidade do mesmo, formúlase a seguinte cuestión: 
 

-Que valoración fai o goberno autonómico dos datos feitos públicos sobre as 
exportacións do sector da conserva por ANFACO-CECOPESCA o pasado mes de 
xullo? 

 

 

 

Santiago de Compostela, 5 setembro  de 2.017 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Carlos Enrique López Crespo na data 05/09/2017 11:47:25 

 
Teresa Egerique Mosquera na data 05/09/2017 11:50:46 

 
María Ángeles Garcia Míguez na data 05/09/2017 11:51:03 
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Alberto Pazos Couñago na data 05/09/2017 11:51:10 

 
Diego Calvo Pouso na data 05/09/2017 11:51:28 

 
Marta Rodriguez Arias na data 05/09/2017 11:51:36 

 
María Soraya Salorio Porral na data 05/09/2017 11:51:53 

 
Daniel Vega Pérez na data 05/09/2017 11:52:09 
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7.10 15404(10/POP-002048)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

López Crespo, Carlos Enrique e 7 máis

Sobre o número de novos permisos de explotación marisqueira

convocados para o ano 2017

Publicación da iniciativa, 174, 13.09.2017

215



 

 

Á Mesa do Parlamento  
 
Carlos E. López Crespo, Teresa Egerique Mosquera, Marian García Míguez, Alberto 
Pazos Couñago, Diego Calvo Pouso, Marta Rodríguez Arias, Soraya Salorio Porral e 
Daniel Vega 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 esta Mesa, a seguinte Pregunta para a súa resposta Oral en Pleno. 
 
O sector marisqueiro ten un peso socioeconómico moi importante en moitas zonas do 
noso litoral xa que é unha actividade que da emprego a moitos homes e especialmente 
a moitas mulleres da nosa costa. 

O permiso de explotación é requisito fundamental para poder exercer esta actividade 
con todas as garantías. Sabemos que as prazas sempre se convocan despois de 
comprobar a súa viabilidade nos informes técnicos e sempre tendo en conta a 
compatibilidade e sustentabilidade dos recursos e os criterios socieconómicos. 

 

Por todo isto, os deputados e deputadas asinantes  formulan as seguintes cuestións: 

 
-Cantos novos PERMEX foron convocados para este 2017? 

 
Santiago de Compostela, 5 de setembro de 2017. 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Carlos Enrique López Crespo na data 05/09/2017 13:11:39 

 
Teresa Egerique Mosquera na data 05/09/2017 13:11:53 

 
María Ángeles Garcia Míguez na data 05/09/2017 13:13:12 

 
Alberto Pazos Couñago na data 05/09/2017 13:13:21 

 
Diego Calvo Pouso na data 05/09/2017 13:13:37 

 
Marta Rodriguez Arias na data 05/09/2017 13:14:05 
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María Soraya Salorio Porral na data 05/09/2017 13:14:21 

 
Daniel Vega Pérez na data 05/09/2017 13:14:32 
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