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1. Procedementos parlamentarios

1.1. Procedementos de natureza normativa
1.1.2. Propostas de normas
1.1.2.1. Proxectos e proposicións de lei
1.1.2.1.1. Proxectos de lei

Emendas ao articulado formuladas ao Proxecto de lei de medidas fiscais e administrativas 

A Mesa da Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos, reunida o 16 de xaneiro de 2017, exa-
mina a relación de documentos presentados dentro do prazo de formulación de emendas ao arti-
culado ao Proxecto de lei de medidas fiscais, administrativas e de ordenación, que rematou ás 13
horas do 31 de decembro de 2016, que se indican a continuación:

a) Documentos presentados polo G. P. Popular 

Documento co número de rexistro 2821 e corrección de erros no doc. núm. 2848. 

En relación co doc. núm. 2848, o criterio dos Servizos Xurídicos é favorable á súa admisión como
corrección de erros, malia terse presentado logo de terminado o prazo de formulación de emendas
parciais, xa que garda unha vinculación material coas referidas aos instrumentos de planificación
urbanística municipal declarados nulos (emendas 50 a 58, presentadas ao título IV, «Medidas pro-
visionais de ordenación urbanística»), ao regular o procedemento de tramitación da aprobación
dos instrumentos de ordenación provisional no suposto de anulación.

b) Documentos presentados polo G. P. de En Marea 

Documento co número de rexistro 2825 e corrección de erros no doc. núm. 2957.

c) Documentos presentados polo G.P. dos Socialistas de Galicia.

Documento co número de rexistro 2816 e corrección de erros no doc. núm. 3152.

En relación con este último documento, o criterio dos Servizos Xurídicos non é favorable á súa ad-
misión como corrección de erros, xa que non garda ningunha vinculación coas emendas presenta-
das dentro do prazo no documento orixinal ao referirse ex novo ás medidas de ordenación
urbanística en concellos cun plan urbanístico declarado nulo que deben adoptarse neste suposto.

d) Documentos presentados polo G. P. do BNG. 

Documento co número de rexistro 2777.

A Mesa, de conformidade co disposto nos artigos 112.3 do Regulamento da Cámara, adopta o se-
guinte ACORDO:

1º. Cualificalos como emendas ao articulado do Proxecto de lei de medidas fiscais, administrativas
e de ordenación co seguinte detalle:

8445

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIAX lexislatura. Número 46. 17 de xaneiro de 2017



a)  66 emendas do G. P. Popular. 
b)  37 emendas do G. P. de En Marea. 
c) 37 emendas do G. P. dos Socialistas de Galicia.
d)  56 emendas  G. P. do BNG. 

2º. Admitilas a trámite, agás as contidas no doc. núm. 3152, formulado polo Grupo Parlamentario
dos Socialistas, por non ser o citado documento unha corrección de erros do orixinal co número 2816.

Santiago de Compostela, 16 de xaneiro de 2017.
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente

3. Administración do Parlamento de Galicia

3.3. Asuntos económicos e contratación 

Resolución da Presidencia do Parlamento de Galicia, do 16 de xaneiro de 2017, pola que
se anuncia a formalización do contrato administrativo do servizo para a xestión da se-
guridade e vixilancia do Parlamento de Galicia

En cumprimento do disposto no artigo 154 do Texto refundido da Lei de contratos do sector público,
aprobado polo Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, publícase o anuncio da forma-
lización deste contrato administrativo.

1. Entidade adxudicadora: Mesa do Parlamento de Galicia.

a) Dependencia que tramita o expediente: Servizo de Persoal e Réxime Interior.
b) Número de expediente: STI-PA-10/2016
c) Dirección de Internet do perfil do contratante: www.parlamentodegalicia.gal.

2. Obxecto do contrato:

a) Tipo: servizos
b) Descrición: servizo para a xestión da seguridade e vixilancia do Parlamento de Galicia.
c) CPV: 79714000-2 Servizos de vixilancia, 79710000-4 Servizos de seguridade.
d) Medio de publicación do anuncio de licitación: Diario Oficial de Galicia.
e) Data de publicación do anuncio de licitación: 5 de setembro de 2016.

3. Tramitación e procedemento:

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedemento: aberto.
4. Valor estimado do contrato: 364.423,18 €

5. Orzamento base de licitación:
Importe neto: 182.211,59 €.
Importe total: 220.476,03 €.
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6.Formalización do contrato:

a) Data de adxudicación: 20 de decembro de 2016.
b) Data de formalización do contrato: 13 de xaneiro de 2017.
c) Contratista: Grupo RMD Seguridad, S.L.
d) Importe de adxudicación:
Importe neto: 177.032,40 €.
Importe total: 214.209,20 €.
e) Vantaxes da oferta adxudicataria: oferta económica máis vantaxosa.

Santiago de Compostela, 16 de xaneiro de 2017
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente
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EMENDAS PRESENTADAS POLO GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR 

DE GALICIA AO PROXECTO DE LEI DE MEDIDAS FISCAIS, 

ADMINISTRATIVAS E DE ORDENACIÓN (NUM. EXPE. 10/PL-000002). 

 

 

Emenda nº10, de Modificación. Artigo 3 
  
Modifícase o parágrafo cincuenta e cinco  e cincuenta e seis do 
punto 48 da alínea Dous do artigo 3, da seguinte maneira: 
  
Onde di:   
  
“Modifícase a letra c) da subalínea 2 da alínea 02 do anexo 5, 
que queda redactada como segue: 
  
“No caso de ocupación de obras e instalacións:”” 
  
Debe dicir:  
  
“49. Modifícase a letra c) da subalínea 2 da alínea 02 do anexo 
5, que queda redactada como segue: 
 
“c) No caso de ocupación de obras e instalacións:”” 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº8, ao apartado Dous.5, de Modificación. Artigo 3 
  
Modifícase o punto 5 da alínea Dous do artigo 3, da seguinte 
maneira: 
  
Onde di:   
  
“02 Permiso de apertura ou traslado ” 
  
Debe dicir:  
  
“02 Permiso de apertura e funcionamento” 
 
__________________________________________ 
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Emenda nº9, ao apartado Dous.7, de Modificación. Artigo 3 
  
Modifícase o punto 7 da alínea Dous do artigo 3, da seguinte 
maneira: 
  
Onde di:   
  
“05 Modificación inscrición no Rexistro de Casinos de Xogos” 
  
Debe dicir:  
  
“05 Modificación inscrición no Rexistro de Casinos de Xogos. 
Outras autorizacións.” 
 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº11, de Modificación. Artigo 6 
  
Modifícase o artigo 6, que queda redactado como segue: 
  
“Artigo 6.- Comisión de servizos voluntaria 
  
Modifícase a alínea 2 do artigo 96 Lei 2/2015, do 29 de abril, de 
Emprego Público de Galicia, que queda redactado como 
segue: 
  
“2. En todo caso, para o desempeño dun posto de traballo en 
comisión de servizos voluntaria, o persoal funcionario deberá 
pertencer ao corpo ou escala e reunir os demais requisitos que 
estableza a correspondente relación de postos de traballo. 
  
Non obstante, para a consecución da eficacia na prestación 
dos servizos e a eficiencia dos recursos humanos dispoñibles, 
o persoal funcionario de carreira, poderá ocupar, con carácter 
temporal, mediante comisión de servizos voluntaria, un posto 
de traballo correspondente a unha escala de administración 
xeral ou especial sempre que posúa a titulación requirida para 
o  acceso á escala correspondente ao posto de traballo e 
pertenza ao mesmo grupo ou subgrupo de clasificación. En 
todo caso, outorgarase prioridade ao persoal funcionario de 
carreira que pertenza á mesma escala do posto que sexa 
obxecto de cobertura.” 
 
__________________________________________ 
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Emenda nº12, de Modificación. Artigo 7 
  
Modifícase o artigo 7, que queda redactado como segue: 
  
“Artigo 7.- Mobilidade interadministrativa 
  
Engádese unha nova alínea 4 bis ao artigo 104 da Lei 2/2015, 
do 29 de abril, de Emprego Público de Galicia, co seguinte 
contido: 
  
“4bis. O persoal funcionario de carreira, pertencente á escala 
de Administración Local con habilitación de carácter nacional 
do subgrupo A1, que como consecuencia das medidas de 
fomento para as fusións de municipios ou para incorporación 
voluntaria a outros, opte por ser transferido á Comunidade 
Autónoma de Galicia, integrarase plenamente na organización 
da función pública autonómica, no corpo superior da 
Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, 
séndolle de aplicación o disposto no artigo 97 desta Lei.” 
 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº13, de Modificación. Artigo 8 
  
Modifícase o artigo 8, que queda redactado como segue: 
  
“Artigo 8.- Definicións 
  
Modifícase a letra c) da disposición adicional primeira da Lei 
2/2015, do 29 de abril, de Emprego Público de Galicia, que 
queda redactada como segue: 
  
“c) Localidade:  o correspondente termo municipal. A efectos 
de permisos, entenderase por termo municipal o da residencia 
do persoal funcionario. Exceptúase o caso do persoal 
estatutario, para o cal esta expresión enténdese que fai 
referencia á correspondente área de saúde, agás no caso dos 
permisos por falecemento, accidente ou enfermidade graves, 
hospitalización ou intervención cirúrxica dun familiar, no cal se 
aplicará o réxime xeral previsto no primeiro inciso desta alínea.” 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº14, ao apartado Tres, de Modificación. Artigo 9 
  
Modifícase a alínea Tres do artigo 9, da seguinte maneira: 
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Onde di:   
  
"Artigo 9.- Escalas e especialidades dos corpos de 
Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia 
 
Tres.- Engádese unha alínea 3 bis na disposición adicional 
oitava da Lei 2/2015, do 29 de abril, de Emprego Público de 
Galicia, co seguinte contido: 
 
“3 bis. No corpo auxiliar existen as seguintes escalas e 
especialidades: 
 

Denominación Especialidades Subgrupo Funcións Titulación 

 
Escala de Persoal de 
Servizos Xerais 
(PSX) 

  
C2 

 
- Administrativa e de apoio á xestión. 
- Recepción, portería, atención e información aos 
usuarios. Apertura e peche dos centros ou unidades. 
Funcións de mantemento e apoio as funcións xerais. 
- Limpeza, lavandería, mantemento e apoio ás funcións 
xerais. 
- Apoio en cociña e comedor segundo o centro e o tipo 
de servizo. 
- Calquera outra de análogo contido ou que teña 
relación coas funcións anteriores. 
 
 

 
Graduado en E.S.O. 
ou equivalente ou 
Ciclo Medio de 
Formación 
Profesional  

  
Debe dicir:  
  
"Artigo 9.- Escalas e especialidades dos corpos de 
Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia 
 
Tres.- Engádese unha alínea 3 bis na disposición adicional 
oitava da Lei 2/2015, do 29 de abril, de Emprego Público de 
Galicia, co seguinte contido: 
 
“3bis. No corpo auxiliar existen as seguintes escalas e 
especialidades: 
 

Denominación Especialidades Subgrupo Funcións Titulación 

 
Escala de Persoal de 
Servizos Xerais 
(PSX) 

  
C2 

 
- Administrativa e de apoio á xestión. 
- Recepción, portería, atención e información xenérica 
aos usuarios. Apertura e peche dos centros ou 
unidades. Funcións de mantemento e apoio as funcións 
xerais. 
- Limpeza puntual, lavandería, mantemento básico e 
apoio ás funcións xerais. 
- Apoio en cociña e comedor segundo o centro e o tipo 
de servizo. 
- Calquera outra de análogo contido ou que teña 
relación coas funcións anteriores. 

 
Graduado en E.S.O. 
ou equivalente   
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__________________________________________ 
 
 
Emenda nº15, ao apartado Dous, de Modificación. Artigo 10 
  
Modifícase a alínea Dous do artigo 10, que queda redactada 
como segue: 
  
“Dous.- Engádese na alínea 3 da disposición adicional novena 
da Lei 2/2015, do 29 de abril, de Emprego Público de Galicia, a 
escala de brigadistas, co seguinte contido: 
 

Denominación Grupo Funcións Titulación 

Escala de Brigadista B Coordinación do persoal para previr, combater e extinguir incendios 
de natureza forestal así como vixilancia e mantemento das labores 
de prevención. Coordinación en situacións de emerxencia nas 
áreas rurais e forestais e colaboración cos responsables dos 
servizos de protección civil no amparo de persoas e bens ante a 
incidencia dos incendios forestais. Así mesmo, deberá conducir 
cando o demanden as necesidades do servizo polo que debe estar 
en posesión do carné de conducir B. 

Técnico/a superior en Xestión e 
Organización de Recursos 
Naturais e Paisaxísticos ou 
formación profesional de 
segundo ou grao equivalente 

  
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº16, ao apartado Tres, de Modificación. Artigo 10 
  
Modifícase a alínea Tres do artigo 10, que queda redactada 
como segue: 
  
“Tres.- Engádese unha alínea 4 bis na disposición adicional 
novena da Lei 2/2015, do 29 de abril, de Emprego Público de 
Galicia, co seguinte contido: 
  
“4 bis. No corpo de auxiliares de carácter técnico de 
Administración especial créanse as seguintes escalas e 
especialidades: 
 

 

Denominación 

 

Especialidades 

 

Subgrupo 

 

Funcións 

 

Titulación 

Escala de 
Auxiliares de 
clínica 

 

 
 

C2 

- Todas aquelas actividades que, sen ter un carácter 
profesional sanitario, veñen facilitar as funcións do 
Médico e da Enfermeira ou Axudante Técnico Sanitario. 

Titulación que 
habilite para a 
realización das 
funcións inherentes a 
esta escala 
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Escala de 

Xerocultor 

 Asistir ao usuario/a na realización das actividades 
básicas e instrumentais, tanto sociais como sanitarias, da 
vida cotiá que non poida realizar por el mesmo, por mor 
da súa discapacidade e efectuar aqueles traballos 
encamiñados a súa atención persoal do seu contorno.  

En xeral, todas aquelas actividades que lle sexan 
encomendadas , que estean incluídas no exercicio da súa 
profesión e preparación técnica. 

Titulación que 
habilite para a 
realización das 
funcións inherentes a 
esta escala 

Escala de 
Bombeiro/a 
Forestal  

 

Operador/a de 
datos 

 

C2 

 

Manexo dos medios materiais para o tratamento da 
información tendentes á execución dos sistemas 
operativos dos SPDCIF. 

Cando as circunstancias o requiran, poderán ser 
dedicados a outras funcións administrativas vinculadas á 
prevención e defensa contra incendios forestais. 

 

 

 

 

 

Graduado/a en 
E.S.O. ou 
equivalente  

 

Emisorista / 
Vixiante/a fixo/a  

 

Realización das transmisións para asegurar unha 
adecuada comunicación dos avisos, ordes ou instrucións 
dentro do servizo. 

Cando as circunstancias o requiran, poderán ser 
dedicados a outras funcións administrativas vinculadas á 
prevención e defensa contra incendios forestais 

 

Persoal Condutor 

 

Previr, combater e extinguir incendios de natureza 
forestal así como vixilancia e mantemento das labores de 
prevención. Atención en situacións de emerxencia nas 
áreas rurais e forestais e colaboración cos servizos de 
protección civil no amparo de persoas e bens ante a 
incidencia dos incendios forestais. 

Labores silvícolas preventivos de diminución da 
combustibilidade das masas forestais e obras de 
construción, mellora e mantemento da infraestrutura, 
ademais, conducirá vehículos dedicados ao transporte 
das cuadrillas e materiais do servizo polo que debe estar 
en posesión do carné de conducir B ou C. 

 

Escala de Oficial 
2ª Mecánico/a de 
Máquinas de 
Defensa Contra 
Incendios 
Forestais 

 

 

C2 

 

Persoal que, tendo os coñecementos que correspondan 
de mecanización, se ocupa das reparacións e 
mantemento dos vehículos e maquinaria que se poidan 
realizar e os medios dos parques de maquinaria dos 
Servizos de Prevención e Defensa Contra Incendios 
Forestais. Así mesmo, deberá conducir vehículos, 
traslado de vehículos avariados, e outros cometidos de 
similares características polo que debe estar en posesión 
do carné de conducir B. 

 

Titulación que 
habilite para a 
realización das 
funcións inherentes a 
esta escala 

  
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº17, de Modificación. Artigo 12 
  
Modifícase o título do artigo 12 e da disposición transitoria 
primeira bis da Lei 2/2015, do 29 de abril, de Emprego Público 
de Galicia, da seguinte maneira: 
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Onde di:   
  
“Persoal laboral temporal desempeñen postos de traballo de 
persoal funcionario” 
  
Debe dicir:  
  
“Persoal laboral temporal que desempeñe postos de traballo de 
persoal funcionario” 
 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº18, de Modificación. Artigo 12 
  
Modifícanse os dous últimos parágrafos  do artigo 12 , que 
quedarán redactados como seguen: 
  
“4.- Os postos de traballo que pasen a ser desempeñados por 
persoal funcionario interino como consecuencia dos procesos 
establecidos na presente disposición quedarán suxeitos á súa 
convocatoria nos concursos de traslados e aos procesos 
selectivos de persoal funcionario da Xunta de Galicia. 
  
5.- As necesidades de cobertura temporal que xurdan despois 
da transformación dos postos de traballo previstos nesta 
disposición serán realizadas a través do sistema de listas para 
a cobertura de postos reservados a persoal funcionario.” 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº19, de Modificación. Artigo 17 
  
Modifícase o artigo 17, que queda redactado como segue: 
  
“Artigo 17.- Persoal licenciado ou diplomado da escala de 
saúde pública e administración sanitaria  
  
O persoal funcionario de carreira licenciado ou diplomado da 
escala de saúde pública e administración sanitaria poderá 
ocupar con carácter temporal, mediante comisión de servizos 
voluntaria, postos de traballo dunha clase diferente á que 
pertenza, dentro da referida escala, sempre que a titulación de 
acceso da súa clase orixinaria sexa a mesma que a requirida 
para o acceso á clase correspondente ao posto de que se trate. 
En todo caso, outorgarase prioridade ao persoal funcionario 
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que pertenza á mesma clase do posto que sexa obxecto de 
cobertura.” 
 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº20, de Adición. Artigo 17 
  
Engádese un novo artigo 17 bis, co seguinte contido: 
  
“ Artigo 17 bis.- Negociación coas organizacións sindicais 
  
Cando as decisións da Administración ditadas en aplicación 
das potestades de organización recoñecidas no presente título 
produzan consecuencias que teñan repercusión sobre as 
condicións de traballo dos empregados públicos recollidas no 
artigo 153 da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de 
Galicia, procederá a negociación destas condicións coas  
organizacións sindicais de acordo co disposto na indicada lei”. 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº21, de Modificación. Artigo 21 
  
Modifícase o parágrafo cinco do artigo 21, da seguinte maneira: 
  
Onde di:   
  
“ 3. As entidades financeiras indicadas no parágrafo primeiro, 
teñen….” 
  
Debe dicir:  
  
“3. As entidades financeiras indicadas no número anterior, 
teñen….” 
 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº22, de Modificación. Artigo 21 
  
Modifícase o parágrafo sete do artigo 21, da seguinte maneira: 
  
Onde di:  
“ 5. O disposto no presente artigo será tamén de aplicación ás 
entidades instrumentais...” 
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Debe dicir:  
  
“5. O disposto no presente artigo será tamén de aplicación ás 
entidades públicas instrumentais ...” 
 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº23, de Modificación. Artigo 23 
  
Modifícase o artigo 23, que queda redactado como segue: 
  
“Artigo 23.- Prescrición dos depósitos e garantías en efectivo 
constituídos ante a Caixa  Xeral de Depósitos da Comunidade 
Autónoma 
  
Engádese un novo artigo 91 bis no texto refundido da Lei de 
réxime financeiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo 
Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, co seguinte 
contido: 
  
 “Artigo 91 bis.- Prescrición dos depósitos e garantías en 
efectivo constituídos ante a Caixa  Xeral de Depósitos da 
Comunidade Autónoma. 
  
Os depósitos e garantías en efectivo constituídos na Caixa 
Xeral de Depósitos da Comunidade Autónoma respecto dos 
que non se realice xestión algunha polos interesados no 
exercicio do seu dereito de propiedade, prescribirán a favor da 
Facenda da Comunidade Autónoma no prazo de vinte anos.” 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº24, ao apartado Dous, de Modificación. Artigo 26 
  
Modifícase a alínea Dous do artigo 26, da seguinte maneira: 
  
Onde di:   
  
“… información personalizada aos cidadáns e empresas do 
estado de tramitación...” 
  
Debe dicir:  
  
“… información personalizada aos cidadáns e persoas 
xurídicas do estado de tramitación...” 
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__________________________________________ 
 
 
Emenda nº25, ao apartado Catro, de Adición. Artigo 26 
  
Engádese un inciso final á alínea Catro do artigo 26, co 
seguinte contido: 
  
“De conformidade coa normativa básica estatal, presumirase 
que a consulta ou obtención de documentos que obren en 
poder da Administración é autorizada polo interesados salvo 
que conste no procedemento a súa oposición expresa ou a lei 
especial aplicable requira consentimento expreso.” 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº26, de Modificación. Artigo 30 
  
Modifícase o artigo 30, que queda redactado como segue: 
  
“Artigo 30.- Obrigatoriedade de relacionarse a través de medios 
electrónicos coa administración para determinados 
procedementos 
  
Un.- De acordo coa lexislación básica, regulamentariamente 
poderá establecerse a obriga de relacionarse a través de 
medios electrónicos coa administración para determinados 
procedementos e certos colectivos de persoas físicas que por 
razón da súa capacidade económica, técnica, dedicación 
profesional ou outros motivos quede acreditado que teñen 
acceso e dispoñibilidade dos medios electrónicos necesarios. 
  
Dous.- En particular, nos procedementos para a concesión de 
axudas e subvencións, as correspondentes bases reguladoras 
poderán establecer a indicada obriga, sempre que se xustifique 
nelas a concorrencia das circunstancias indicadas no número 
anterior, de acordo coa memoria que ao efecto se inclúa no 
procedemento seguido para a a súa aprobación”. 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº27, de Modificación. Artigo 34 
  
Modifícase o artigo 34, que queda redactado como segue: 
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"Artigo 34.- Prazos no procedemento sancionador en materia 
de transporte marítimo de persoas en augas interiores de 
Galicia 
  
O prazo máximo para ditar e notificar a resolución do 
procedemento sancionador en materia de transporte marítimo 
de persoas en augas interiores de Galicia será dun ano 
contado desde a data do acordo de incoación do 
procedemento”.  
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº28, de Modificación. Artigo 35 
  
Modifícase o artigo 35, que queda redactado como segue: 
  
“Artigo 35.- Prazos para ditar e notificar as resolucións de 
diversos procedementos en materia de vivenda 
  
Engádese unha disposición adicional décimo novena á Lei 
8/2012, do 29 de xuño, de vivenda de Galicia, co seguinte 
contido: 
  
“Décimo novena.- Prazos para ditar e notificar as resolucións 
de diversos procedementos en  materia de vivenda 
  
As  resolucións  dos  procedementos  de  desafiuzamento  
administrativo  e  de  adxudicación  de  vivendas  protexidas  
de  promoción  pública,  deberán  ditarse e notificarse  no  
prazo  máximo dun ano.” 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº29, de Modificación. Artigo 36 
  
Modifícase o artigo 36, que queda redactado como segue: 
  
“Artigo 36.- Prazos para ditar e notificar as resolucións de 
diversos procedementos en materia de sanidade 
  
Engádese unha alínea 8 no artigo 39 da Lei 8/2008, do 10 de 
xullo, de Saúde de Galicia, que queda redactada como segue: 
  
“8.  O  prazo  máximo  para ditar e notificar  as  resolucións  
sancionadoras  por  infraccións  en  materia sanitaria será de 
nove meses, sempre e cando non exista unha norma 
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específica reguladora do procedemento de que se trate que 
estableza un distinto.” 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº30, ao apartado Un, de Modificación. Artigo 38 
  
Modifícase a alínea Un do artigo 38, que queda redactada 
como segue:  
  
“Un.- . En consonancia, coa lexislación básica estatal, nos 
recursos interpostos contra resolucións de  expedientes 
sancionadores e de reposición da legalidade por infraccións 
reguladas na normativa en materia de costas, cometidas na  
zona de servidume de protección do dominio público marítimo 
terrestre, o prazo previsto para prescrición da sanción 
comezará a contarse desde o día seguinte a aquel en que 
finalice o prazo legalmente previsto para a resolución do 
recurso, aínda que o prazo en cuestión finalizase con 
anterioridade á entrada en vigor da Lei 39/2015, de 1 de 
outubro, do procedemento administrativo común das 
Administracións Públicas, e da Lei 40/2015, de 1 de outubro, 
de réxime xurídico do sector público.” 
 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº31, ao apartado Tres, de Modificación. Artigo 38 
  
Modifícase o primeiro parágrafo da alínea Tres do artigo 38, 
que queda redactado como segue:  
  
“Tres.- A resolución administrativa que resolva os recursos nos 
supostos previstos no presente artigo acordará de oficio a 
prescrición da sanción imposta, no seu caso, e deberá 
pronunciarse expresamente sobre a prescrición da obriga de 
restitución da legalidade segundo o indicado no número 
anterior.” 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº32, ao apartado Dous, de Modificación. Artigo 45 
  
Modifícase a alínea Dous do artigo 45, que queda redactada 
como segue:  
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“Dous.- Renuméranse as actuais alíneas 1 e 2 do artigo 14 da 
Lei 3/2008, de 23 de maio, de ordenación da minaría de 
Galicia, como 2 e 3, e engádese unha nova alínea 1, que 
queda redactada como segue: 
  
"1.Para a elaboración de instrumentos de planificación con 
incidencia na minaría teranse en conta as solicitudes e os 
dereitos mineiros outorgados ou concedidos no territorio da 
Comunidade Autónoma de Galicia, para o cal será obrigatorio 
solicitar un certificado do Catastro Mineiro de Galicia."” 
 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº33, de Substitución. Artigo 47 
  
Débense substituír os actuais título e contido do artigo 47 por 
estes outros: 
  
“Artigo 47.- Consello Galego de Economía e Competitividade 
  
Un. Modifícase o artigo 18 da Lei 13/2010, do 17 de decembro, 
do Comercio Interior de Galicia, que queda redactado como 
segue: 
  
“Artigo 18. Consello Galego de Economía e Competitividade  
  
1. O Consello Galego de Economía e Competitividade, creado 
pola Lei 9/2013, do 19 de decembro, do emprendemento e da 
competitividade económica de Galicia, exercerá as seguintes 
funcións específicas en materia de comercio: 
  
a) Emitir ditames sobre aquelas cuestións que, no ámbito das 
políticas públicas con incidencia na actividade comercial, lle 
sexan consultadas polo Consello da Xunta de Galicia ou pola 
consellería con competencia en materia de comercio. 
b) Formular as propostas e suxestións que se estimen 
convenientes para o fomento e a mellora do tecido comercial 
galego. 
c) Elaborar a proposta de resolución das autorizacións 
comerciais autonómicas de conformidade co previsto no artigo 
32.5. 
d) Calquera outras funcións que, no seu caso, se establezan 
regulamentariamente. 
  
2. As funcións indicadas no número anterior serán exercidas 
polo Consello a través do Comité Executivo de Comercio 
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Interior e Exterior, con excepción da función prevista na letra 
d), para o exercicio da cal constituirase unha Comisión 
Consultiva, da que formarán parte, ademais da persoa que 
ocupe a presidencia do Comité Executivo de Comercio Interior 
e Exterior, os seguintes membros do Consello: 
- A persoa representante da Federación Galega de Municipios 
e Provincias. 
- A persoa representante do Consello Galego de Consumidores 
e Usuarios. 
  
Completarase a composición da Comisión Consultiva cos 
seguintes membros designados pola persoa que exerza a 
presidencia do Consello Galego de Economía e 
Competitividade a proposta da consellería de procedencia : 
Dúas persoas representantes da consellería competente en 
materia de comercio 
Dúas persoas representantes da consellería competente en 
materia de urbanismo, ordenación do territorio e medio 
ambiente. 
Unha persoa representante da consellería competente en 
materia de infraestruturas. 
  
A secretaría da Comisión Consultiva corresponderá a unha 
persoa funcionaria da dirección xeral competente en materia de 
comercio, que actuará como tal con voz e sen voto.”” 
  
Dous.-  Modifícase a alínea 5  do artigo 32 da Lei 13/2010, do 
17 de decembro, do Comercio Interior de Galicia, que queda 
redactada como segue: 
  
“ 5. Completado o expediente coa documentación esixida nos 
puntos anteriores, remitirase á comisión consultiva prevista no 
artigo 18.2 da  presente lei, co obxecto de que efectúe a 
proposta de resolución.  A comisión consultiva poderá, neste 
trámite, solicitar ampliación ou aclaración dos informes 
emitidos” 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº34, de Modificación. Artigo 50 
  
Modifícase o oitavo parágrafo do artigo 50, que queda 
redactado como segue: 
  
“7. En todo caso, as repoboacións forestais estarán suxeitas 
aos supostos previstos na Lei 21/2013, do 9 de decembro, de 
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avaliación ambiental e na Lei 9/2013, do 19 de decembro, do 
emprendemento e da competitividade económica de Galicia.” 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº35, de Modificación. Artigo 51 
  
Modifícase o primeiro parágrafo do artigo 51, que queda 
redactado como segue: 
  
“Engádese a letra d) da alínea 2 do artigo 79 da Lei 7/2012, do 
28 de xuño, de montes de Galicia, que queda redactado como 
segue :” 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº36, de Modificación. Artigo 62 
  
Modifícase o artigo 62, que queda redactado como segue:  
  
“Artigo 62.- Contratación pública de Innovación 
  
Modifícase o artigo 28 da Lei 14/2013, do 26 de decembro, de 
racionalización do sector público autonómico, que queda 
redactado coma segue:  
  
Artigo 28. Contratación pública de Innovación. 
  
1. Co obxecto de promover a mellora dos servizos públicos 
mediante a incorporación de bens e servizos innovadores así 
como o fomento da innovación empresarial, os poderes 
adxudicadores da Administración xeral da Comunidade 
Autónoma de Galicia e do seu sector público incentivarán, na 
medida en que sexa posible, a presentación de solucións 
innovadoras nas licitacións que promovan. 
  
Para tal efecto, ponderarán na elaboración dos pregos e na 
demais documentación contractual a utilización de criterios de 
adxudicación e de prescricións técnicas que favorezan a 
presentación de solucións innovadoras.  
  
2. Antes de iniciar un procedemento de contratación pública de 
innovación os poderes adxudicadores da administración xeral 
da Comunidade Autónoma de Galicia e do sector público 
deberán realizar consultas do mercado con vistas a preparar a 
contratación e informar os operadores económicos acerca dos 
seus plans e os seus requisitos de contratación.  
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Para iso, os poderes adxudicadores poderán, por exemplo, 
solicitar ou aceptar o asesoramento de expertos ou autoridades 
independentes ou de participantes no mercado, que poderá 
utilizarse na planificación e o desenvolvemento do 
procedemento de contratación, sempre que devandito 
asesoramento non teña por efecto falsear a competencia e non 
dea lugar a vulneracións dos principios de non discriminación e 
transparencia.  
  
En concreto, cando un candidato ou licitador, ou unha empresa 
vinculada a un candidato ou a un licitador, asesorase ao poder 
adxudicador no contexto destas consultas previas do mercado 
os citados poderes adxudicadores tomarán medidas 
adecuadas para garantir que a participación destes posibles 
candidatos ou licitadores non falsee a competencia, entre as 
que incluirán a comunicación aos demais candidatos e 
licitadores da información pertinente intercambiada no marco 
da participación do candidato, licitador ou empresas vinculadas 
a estes na preparación do procedemento de contratación, ou 
como resultado dela, e o establecemento de prazos adecuados 
para a recepción das ofertas.  
  
O candidato ou o licitador en cuestión só será excluído do 
procedemento cando non haxa outro medio de garantir o 
cumprimento do principio de igualdade de trato. Antes de 
proceder á devandita exclusión, darase aos candidatos ou 
licitadores a oportunidade de demostrar que a súa participación 
na preparación do procedemento de contratación non pode 
falsear a competencia.  
  
3. Os órganos ou entidades competentes en materia de 
innovación no sector público autonómico colaborarán coas 
unidades de contratación do sector público na procura de 
solucións innovadoras, ben a través dos procedementos de 
contratación previstos na lexislación de contratos do sector 
público, ben a través da contratación precomercial, prevista no 
artigo 4.1.r) do texto refundido da Lei de contratos do sector 
público, aprobado polo Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 
de novembro. 
  
4. De acordo co disposto na Directiva 2014/24/UE do 
Parlamento europeo e do Consello do 26 de febreiro de 2014 
sobre contratación pública e pola que se derroga a Directiva 
2004/18/CE, os poderes adxudicadores da Administración xeral 
da Comunidade Autónoma de Galicia e do seu sector público 
poderán establecer unha asociación para a innovación con un 
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ou varios adxudicatarios que terá como finalidade o 
desenvolvemento de produtos, servizos ou obras innovadores 
e a compra ulterior das subministracións, servizos ou obras 
resultantes, sempre que correspondan aos niveis de 
rendemento e aos custos máximos acordados entre os poderes 
adxudicadores e os participantes.  
  
A tales efectos, e sen prexuízo do que se dispoña na 
lexislación básica de contratos do sector público de 
transposición da regulación comunitaria, a asociación para a 
innovación se articulará a través de contratos mixtos de 
servizos de investigación e desenvolvemento  e  contratos de 
subministracións, servizos ou obras resultantes da 
investigación, de acordo co disposto no Real Decreto 
Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o 
Texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público, e 
adxudicados mediante o procedemento de diálogo competitivo. 
  
Os contratos de servizos de investigación e desenvolvemento 
estruturarase en fases sucesivas seguindo a secuencia das 
etapas do proceso de investigación e innovación e se fixarán 
uns obxectivos intermedios que deberán alcanzar o/os 
adxudicatario/os e proverá o pago da retribución en prazos 
adecuados.  
  
Sobre a base deses obxectivos, os poderes adxudicadores 
poderán decidir, ao final de cada fase, rescindir a asociación 
para a innovación, ou no caso dunha asociación para a 
innovación con varios socios, reducir o número de socios 
mediante a resolución dos contratos individuais, sempre que o 
poder adxudicador indicase nos pregos da contratación que 
pode facer uso destas posibilidades e as condicións en que 
pode facelo.” 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº37, de Substitución. Artigo 63 
  
Débense subtituír o título e contido do actual artigo 63 polos 
seguintes:  
  
“Artigo 63.- Proxectos de I+D liderados polo sector público 
autonómico 
  
Engádese un novo capítulo á Lei 5/2013, do 30 de maio, de 
fomento da investigación e da innovación de Galicia, co 
seguinte contido: 
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“CAPÍTULO VI 

 
PROXECTOS DE I+D NO ÁMBITO DO SECTOR PÚBLICO 

AUTONÓMICO 
  
Artigo 35. Aportación de fondos privados ao desenvolvemento 
de proxectos de I+D no ámbito do sistema público de Galicia 
  
Un. A Administración xeral da Comunidade Autónoma de 
Galicia e o seu sector público promoverá a participación das 
empresas, entidades e particulares na investigación, 
desenvolvemento tecnolóxico e innovación a través da 
realización por estes de achegas económicas, que serán 
tratadas como finalistas e estarán dirixidas ao financiamento de 
proxectos de I+D polo sistema público de Galicia, que permitan 
a súa valorización e transferencia de resultados. 
  
Dous. A estes efectos, cada Consellería ou no seu caso 
entidade instrumental competente xestionará tales achegas 
económicas de acordo con criterios de transparencia e 
eficiencia baseados en informes periódicos sobre o volume 
económico aportado, o destino da inversión e o impacto 
xerado. A elección dos proxectos a financiar e a contía deste 
financiamento corresponderá en todo caso á administración 
pública e será coherente co Plan galego de investigación e 
innovación en vigor así como coa Estratexia de especialización 
intelixente de Galicia correspondente, debendo contar 
previamente co informe da Axencia galega de Innovación de 
conformidade co disposto na disposición adicional sétima desta 
lei. 
  
Tres. A participación das empresas e particulares articularase a 
través da formalización de convenios de colaboración coa 
respectiva Consellería ou no seu caso entidade instrumental 
competente, no que se concretará o importe da achega e o 
programa ao que se destinará.  A formalización do convenio de 
colaboración implicará a aceptación dos valores de 
compromiso co desenvolvemento de Galicia, a aposta pola 
investigación, a transferencia de tecnoloxía e a economía 
baseada no coñecemento , así como a relevancia do impacto 
social en cada un dos ámbitos dos proxectos de I+D.  
  
Catro. Esta achega deberá buscar para as entidades ou 
particulares adheridos un retorno eminentemente social, polo 
que non implicará a obtención dun retorno económico pola 
achega realizada ou unha participación nos resultados 
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económicos do resultado da investigación. Tampouco conferirá 
dereito preferente á realización de inversións ulteriores 
precisas para a comercialización dos proxectos financiados con 
cargo a tales achegas económicas.  
  
En razón da axuda económica para a realización das 
actividades descritas neste precepto, as Consellerías ou no seu 
caso entidades instrumentais competentes se comprometerán 
de acordo co que se estableza nos convenios de colaboración 
a difundir a participación das entidades colaboradoras no 
desenvolvemento das actividades financiadas. 
  
Cinco. Os convenios de colaboración establecerán os 
mecanismos que garantan para os achegantes a información 
precisa sobre as actividades realizadas con cargo a tales 
achegas, os proxectos financiados e os resultados obtidos. 
  
Artigo 36.- Potenciación do desenvolvemento tecnolóxico e 
reinvestimento de beneficios obtidos no marco de  proxectos de 
I+D. 
  
Un. A Administración xeral da Comunidade Autónoma de 
Galicia e o seu sector público, coa finalidade de fomentar a 
investigación e o desenvolvemento tecnolóxico, o investimento 
nos resultados da investigación e a súa valorización, así como, 
lograr a mellora dos servizos públicos que ten encomendados, 
poderá dispor da realización de novos investimentos ou 
reinvestir os beneficios obtidos, nas condiciones que se pacten, 
coas empresas titulares de dereitos de propiedade intelectual e 
industrial adxudicatarias de contratos públicos no marco da 
contratación pública de Innovación, nos que a Administración 
xeral da Comunidade Autónoma ou o seu sector público 
dispoña dunha participación nos beneficios derivados da súa 
comercialización e os dereitos de propiedade intelectual e 
industrial permanezan total ou parcialmente no adxudicatario. 
  
Dous. A estes efectos, á vista do plan de evolución e 
desenvolvemento tecnolóxico dos produtos obtidos, así como, 
doutras melloras identificadas para alcanzar resultados de 
mercado que as empresas titulares dos dereitos de propiedade 
intelectual presenten, e previa análise da viabilidade e do 
mercado a través dun procedemento obxectivo coa 
participación de expertos independentes, a Administración 
xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e o seu sector 
público poderá, nas condicións que se pacten, formalizar 
operacións de financiamento dos indicados desenvolvementos 
tecnolóxicos, a cambio dunha participación nos beneficios 
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resultantes da súa comercialización acorde coas cantidades 
aportadas. Tales operacións deberán contar previamente co 
informe da Axencia galega de Innovación de conformidade co 
disposto na disposición adicional sétima desta lei. 
  
Tres. Así mesmo, entre as condicións do financiamento 
figurará, en todo caso, o dereito de uso ilimitado e de 
modificación pola Administración Xeral da Comunidade 
Autónoma de Galicia ou no seu caso da correspondente 
entidade instrumental, sobre os novos bens e tecnoloxías 
desenvolvidas, aínda que esta capacidade de uso e 
desenvolvemento sobre os resultados non se empregará, en 
ningún caso, con fins comerciais pola administración xeral e o 
seu sector publico, directamente ou por acordo con terceiros. 
  
Catro. Aos efectos previstos neste artigo, poderase crear un 
proxecto de gasto para o desenvolvemento tecnolóxico que 
incluirá os produtos dos beneficios derivados dos contratos 
públicos formalizados no marco dos proxectos referidos no 
parágrafo 1, os beneficios obtidos das operacións de 
financiamento previstas neste artigo, así como, as cantidades 
que se podan presupostar no seu caso pola Administración 
xeral da Comunidade Autónoma de Galicia ou o seu sector 
público autonómico. 
  
Cinco. As previsións deste artigo, así como, as operacións do 
proxecto de gasto, poderán estenderse aos contratos 
formalizados no marco da contratación pública de innovación 
levada a cabo pola Administración xeral da Comunidade 
Autónoma e do seu sector público, nas condicións que se 
prevexan nos correspondentes pregos.” 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº38, de Modificación. Artigo 64 
  
Modifícase no artigo 64, o título do artigo e o título e a alínea 1 
da nova Disposición Transitoria Sexta á Lei 5/1994, do 29 de 
novembro, de creación do ente público de Portos de Galicia, 
que quedan redactados como segue: 
  
“Artigo 64.- Ampliación do prazo das concesións portuarias 
outorgadas pola Comunidade Autónoma de Galicia con 
anterioridade á entrada en vigor do Real Decreto-Lei 8/2014, 
do 4 de xullo, de medidas urxentes para o crecemento, a 
competitividade e a eficiencia. 
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Engádese unha nova Disposición Transitoria Sexta á Lei 
5/1994, do 29 de novembro, de creación do ente público de 
Portos de Galicia, co seguinte contido:  
  
“Disposición Transitoria Sexta: Ampliación do prazo das 
concesións portuarias outorgadas pola Comunidade Autónoma 
de Galicia con anterioridade á entrada en vigor do Real 
Decreto-Lei 8/2014, do 4 de xullo, de medidas urxentes para o 
crecemento, a competitividade e a eficiencia. 
  
1. O prazo inicial das concesións outorgadas pola Comunidade 
Autónoma de Galicia con anterioridade á entrada en vigor do 
Real Decreto-Lei 18/2014, do 15 de outubro, de aprobación de 
medidas urxentes  para o crecemento, a competitividade e a 
eficiencia poderá ser ampliado a petición do concesionario pola 
administración portuaria competente tendo en conta o disposto 
no artigo 49 da Lei 22/1988, de 22 de xullo, de Costas e 
demais normativa de aplicación sempre que o concesionario se 
comprometa, polo menos, á realización  de investimentos 
relevantes  para o porto ou o sistema portuario galego.”” 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº39, ao apartado Catro, de Modificación. Artigo 64 
  
Modifícase no artigo 64 a alínea 4 da nova Disposición 
Transitoria Sexta á Lei 5/1994, do 29 de novembro, de creación 
do ente público de Portos de Galicia, que queda redactada 
como segue:  
  
“4. Os concesionarios interesados en exercer a opción de 
prorroga ou ampliación do prazo concesión de acordo co 
establecido nesta disposición poderán facelo no prazo de dous 
anos dende a entrada en vigor da presente disposición 
transitoria. 
  
Para a ampliación do prazo, o concesionario deberá presentar 
unha solicitude á que haberá de acompañar: 
a) Identificación da concesión á que se refire a solicitude. 
b) Memoria na que se explique detalladamente os 
compromisos que asume o concesionario se lle outorga a 
ampliación do prazo así coma a xustificación dá mesma. 
c) Proposta dos investimentos realizados ou para realizar, 
cunha memoria descritiva e os prazos previstos para a súa 
execución, no seu caso. 
d) Memoria económico financeira de viabilidade dá concesión 
ampliada de acordo cos compromisos para cumprir. 
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e) Declaración responsable de que os compromisos de 
investimento executaranse nos prazos fixados. 
  
Analizada a documentación presentada, os servizos técnicos 
de Portos de Galicia, procederán a verificar o cumprimento dos 
requisitos e obrigas sinaladas. No caso de que non estivese 
completa a documentación ou fóra insuficiente, requirirase ao 
concesionario para que o emende no prazo de quince días. 
  
Completada a documentación, a Dirección de Portos de Galicia 
emitirá o seu informe sobre a solicitude para a súa elevación ao 
órgano competente para acordar o procedente sobre o 
outorgamento da ampliación do prazo da concesión.  
  
A resolución de concesión  e a fixación do prazo deberá 
motivarse tendo en conta: 
a) O tempo restante de vixencia da concesión. 
b) O volume de investimento realizado durante a vixencia da 
concesión e autorizado por Portos de Galicia, no seu caso. 
c) O volume de investimento novo comprometido. 
d) A vida útil do investimento tanto realizado coma novo. 
e) A memoria económico-financeira da concesión no momento 
do seu outorgamento e no momento da solicitude de 
ampliación de prazo. 
f) Asemade para as concesión de portos deportivos e de 
instalacións en zonas portuarias de uso náutico deportivo 
destinadas á prestación de servizo ás embarcacións deportivas 
e de lecer a fixación do prazo da ampliación motivarase 
conforme aos criterios anteriores, en función da inversión 
incluída no proxecto de investimento que sirva de base para a 
ampliación da concesión do prazo, considerando o presuposto 
incluído IVE., que será segundo o cadro seguinte e 
considerando a coherencia do citado investimento co exposto 
nos  apartados anteriores: 
  

INVERSION ANOS 

menos 50.000 € 5 

50.001-100.000 € 10 

100.001-200.000 € 15 

200.001-400.000 € 20 

Máis de 400.001 € 25 
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O outorgamento ou a denegación da ampliación ten carácter 
discrecional, sen prexuízo da obrigación de motivar as razóns 
de outorgamento ou denegación. 
 
A resolución de outorgamento da ampliación de prazo da 
concesión será publicada no Diario Oficial de Galicia, facendo 
constar a lo menos a información relativa ó obxecto, prazo e 
titular da concesión.” 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº40, de Modificación. Artigo 69 
  
Engádese un parágrafo final ao novo apartado 6 que se 
introduce no artigo 16 da Lei 13/2008, do 3 de decembro, de 
servizos sociais de Galicia, co seguinte contido: 
  
“As  incorporacións  á  historia  social  única  electrónica  de  
información  procedente  de  sistemas de protección distintos 
do Sistema Galego de Servizos Sociais, así como o  acceso á 
información incluída na historia social única electrónica por 
parte dos órganos, entidades e organismos competentes en 
tales sistemas de protección, de acordo co establecido nos 
parágrafos anteriores, realizaranse con pleno respecto á 
normativa de  protección  de  datos  e  conforme  ao  previsto  
nos  protocolos  normalizados  que  se  aproben  polo  
Consello  da  Xunta  de  Galicia  e  que  se  formalicen  entre  
os  órganos, organismos e entidades implicados. Nos ditos 
protocolos concretaranse os datos obxecto de cesión, no 
marco dos programas de intervención social, atendendo aos 
principios  de  calidade  dos  datos,  necesidade  e  
proporcionalidade,  para  os  distintos ámbitos de información 
que conforman a historia social única electrónica. Os ditos 
protocolos serán obxecto de publicación no Diario Oficial de 
Galicia.” 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº41, ao apartado Dous, de Modificación. Artigo 73 
  
Modifícase a alínea Dous do artigo 73, da seguinte maneira: 
  
Onde dí:  
  
“Dous.- Como regra xeral, a prestación dos mencionados 
servizos será levada a cabo pola empresa á que a 
Administración adxudique o correspondente contrato de xestión 
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do servizo público de transporte, baixo o principio de risco e 
ventura na súa explotación. 
 
Non obstante, a Administración poderá optar pola xestión 
directa dos servizos de transporte público, a través dos seus 
propios medios ou de organismos e entes instrumentais 
dependentes, especialmente nos casos nos que haxa ausencia 
de licitadores interesados na prestación dos servizos, haxa 
risco de abandono, ou a administración considere esta 
modalidade como a máis favorable para o interese público.” 
  
Debe dicir:  
  
“Dous.- Como regra xeral, a prestación dos mencionados 
servizos será levada a cabo pola empresa á que a 
Administración adxudique o correspondente contrato de xestión 
do servizo público de transporte, baixo o principio de risco e 
ventura na súa explotación. 
 
Non obstante, a Administración poderá optar pola xestión 
directa dos servizos de transporte público, a través dos seus 
propios medios ou de organismos e entes instrumentais 
dependentes, cando considere esta modalidade como a máis 
axeitada ao interese xeral en función da súa natureza e 
características, especialmente nos casos de ausencia de 
licitadores interesados na prestación dos servizos, de 
interrupción ou de risco inminente de tal situación.” 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº42, ao apartado Catro, de Modificación. Artigo 73 
  
Modifícase a alínea Catro do artigo 73, da seguinte maneira: 
  
Onde di:  
  
“Catro.- Os servizos de transporte público regular de persoas 
de uso xeral ou mixtos adxudicaranse pola Administración co 
carácter de exclusivos, nos termos que prevea o Plan de 
Transporte Público de Galicia e os correspondentes proxectos 
de explotación e pregos de licitación, os cales poderán definir 
supostos ou ámbitos territoriais nos que a exclusividade dos 
tráficos sexa compartida entre dous ou máis servizos públicos, 
fixando as condicións de coordinación entre eles. 
Regulamentariamente poderán establecerse outras 
excepcións, pola prestación de servizos na zona de influencia 
dos núcleos de poboación, por tratarse de zonas de 
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confluencia de servizos locais e autonómicos, por resultar 
preciso para atender as novas necesidades de mobilidade, ou 
por outras razóns de análogo interese público.” 
 
Debe dicir:  
  
“Catro.-  Os servizos de transporte público regular de persoas 
de uso xeral ou mixtos adxudicaranse pola Administración co 
carácter de exclusivos, de conformidade co disposto na 
normativa comunitaria e na normativa estatal básica, nos 
termos que prevea o Plan de Transporte Público de Galicia e 
os correspondentes proxectos de explotación e pregos de 
licitación, os cales poderán definir supostos ou ámbitos 
territoriais nos que a exclusividade dos tráficos sexa 
compartida entre dous ou máis servizos públicos, fixando as 
condicións de coordinación entre eles.” 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº43, ao apartado Tres, de Modificación. Artigo 75 
  
Modifícase a alínea Tres do artigo 75, da seguinte maneira: 
  
Onde di:  
  
“Tres. O adxudicatario do servizo deberá dispoñer de 
autorización que lle habilite para a realización da actividade de 
transporte público de ámbito nacional, nos termos que 
establece a normativa comunitaria e estatal na materia, 
podendo subcontratar parcialmente a súa prestación nos 
termos que estableza o correspondente proxecto de 
explotación do servizo. 
 
No caso de Unións temporais de empresas, deberán dispoñer 
da autorización habilitante indicada no apartado anterior a 
totalidade das empresa que, formado parte da unión temporal, 
sexan as que efectivamente oferten e presten os servizos de 
transporte." 
  
Debe dicir:  
  
“Tres. O adxudicatario do servizo deberá dispoñer de 
autorización que lle habilite para a realización da actividade de 
transporte público no ámbito territorial no que se preste, nos 
termos que establece a normativa comunitaria e nacional na 
materia, podendo subcontratar parcialmente a súa prestación 
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nos termos que estableza o correspondente proxecto de 
explotación do servizo. 
 
No caso de Unións temporais de empresas, deberán dispoñer 
da autorización habilitante indicada no apartado anterior a 
totalidade das empresa que, formado parte da unión temporal, 
sexan as que efectivamente oferten e presten os servizos de 
transporte.” 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº44, ao apartado Un, de Modificación. Artigo 76 
  
Modifícase a alínea Un do artigo 76, da seguinte maneira: 
  
Onde di:  
  
“Un.-. Nos supostos que prevé no Regulamento (CE) 
1370/2007, do 23 de outubro, a Administración poderá optar 
por aplicar o procedemento de adxudicación directa.  
 
Neste caso, abondará con que o proxecto de explotación do 
servizo identifique os tráficos que se van atender, os itinerarios, 
se é o caso, o calendario de prestación, as frecuencias e o 
réxime económico aplicable e o prazo de vixencia.” 
 
Debe dicir:  
  
“Un.- Nos supostos nos que resulte de aplicación o 
procedemento de adxudicación directa, abondará con que o 
proxecto de explotación do servizo identifique os tráficos que 
se van atender, os itinerarios, se é o caso, o calendario de 
prestación, as frecuencias e o réxime económico aplicable e o 
prazo de vixencia.” 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº45, ao apartado Dous, de Modificación. Artigo 77 
  
Modifícase a alínea Dous do artigo 77, da seguinte maneira: 
  
Onde di:  
  
“Dous. Con carácter xeral, calquera administración pública 
galega poderá reservar prazas nos servizos de transporte 
público regular de uso xeral a favor dos estudantes, 
traballadores ou colectivos análogos, en expedicións que teñan 
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tráficos no ámbito territorial da respectiva administración, para 
atender as necesidades de mobilidade desas persoas usuarias. 
 
Nestes supostos, a administración que reserve as prazas 
deberá abonar pola prestación do servizo a tarifa de equilibrio 
contractual que teña establecido o correspondente contrato de 
xestión.” 
 
Debe dicir:  
  
“Dous. Con carácter xeral, calquera administración pública 
galega poderá reservar prazas nos servizos de transporte 
público regular de uso xeral a favor dos estudantes, 
traballadores ou colectivos análogos, en expedicións que teñan 
tráficos no ámbito territorial de competencia da respectiva 
administración, para atender as necesidades de mobilidade 
desas persoas usuarias. 
 
Nestes supostos, a administración que reserve as prazas 
deberá abonar pola prestación do servizo a tarifa de equilibrio 
contractual que teña establecido o correspondente contrato de 
xestión.” 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº46, de Modificación. Artigo 79 
  
Modifícase a alínea Catro do artigo 79, da seguinte maneira: 
  
Onde di:  
  
“Catro.- Igualmente, nos termos previstos nesta lei e na 
normativa básica de aplicación, a mellora nas condicións de 
prestación do servizo público de transporte, a implantación de 
solucións de explotación innovadoras como a xestión baixo 
demanda, ou a integración de servizos de transporte, 
consideraranse causas de interese público xustificativas da 
modificación de oficio dos contratos de xestión de servizos 
públicos de transporte regular de uso xeral que estean en 
explotación nos termos previstos na segunda aliña do artigo 3.1 
da Lei 10/2016, do 16 de xullo, previa audiencia do contratista 
 
Nestes casos a administración deberá prever as 
compensacións que resulten esenciais para, mantendo as 
condicións de equilibrio económico dos indicados contratos e o 
principio de risco e ventura que lles é propio, resarcir ao 
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contratista polas novas obrigas de servizo público que se lle 
impuxesen.” 
  
Debe dicir:  
  
“Catro.- Igualmente, nos termos previstos nesta lei e na 
normativa básica de aplicación, a mellora nas condicións de 
prestación do servizo público de transporte, a implantación de 
solucións de explotación innovadoras como a xestión baixo 
demanda, ou a integración de servizos de transporte, 
consideraranse causas de interese público xustificativas da 
modificación de oficio dos contratos de xestión de servizos 
públicos de transporte regular de uso xeral que estean en 
explotación nos termos previstos na segunda aliña do artigo 3.1 
da Lei 10/2016, do 19 de xullo, previa audiencia do contratista. 
 
Nestes casos a administración deberá prever as 
compensacións que resulten esenciais para, mantendo as 
condicións de equilibrio económico dos indicados contratos e o 
principio de risco e ventura que lles é propio, resarcir ao 
contratista polas novas obrigas de servizo público que se lle 
impuxesen.” 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº47, ao apartado Un, de Modificación. Artigo 81 
  
Modifícase a alínea Un do artigo 81, da seguinte maneira: 
  
Onde di:  
  
“Un. No sistema de transporte público regular de uso xeral, e 
nos mixtos, diferenciase entre: 
a) Tarifa de equilibrio contractual: importe que ten dereito a 
percibir a empresa contratista por cada usuario e relación de 
tráficos que realice, ben o perciba da propia persoa usuaria, 
ben o faga, total ou parcialmente, dunha administración pública 
ou dun terceiro. 
b) Tarifa usuario: importe efectivamente abonado pola persoa 
usuaria, determinado pola Administración, e que pode coincidir 
ou non coa tarifa contractual. 
 
O cálculo das anteriores tarifas poderá basearse na 
multiplicación dos quilómetros recorridos pola persoa usuaria 
por un coeficiente tarifario, no seu caso cun importe mínimo de 
percepción, ou en razón do número de saltos que realice a 
persoa usuaria entre zonas de transporte previamente 
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delimitadas, atendendo ás matrices aprobadas pola 
administración".  
  
Debe dicir: 
  
“Un. No sistema de transporte público regular de uso xeral, e 
nos mixtos, diferenciase entre: 
a) Tarifa de equilibrio contractual: importe que ten dereito a 
percibir a empresa contratista por cada usuario e relación de 
tráficos que realice, ben o perciba da propia persoa usuaria, 
ben o faga, total ou parcialmente, dunha administración pública 
ou dun terceiro. 
b) Tarifa usuario: importe efectivamente abonado pola persoa 
usuaria, determinado pola Administración, e que pode coincidir 
ou non coa tarifa de equilibrio contractual. 
 
O cálculo das anteriores tarifas poderá basearse na 
multiplicación dos quilómetros recorridos pola persoa usuaria 
por un coeficiente tarifario, no seu caso cun importe mínimo de 
percepción, ou en razón do número de saltos que realice a 
persoa usuaria entre zonas de transporte previamente 
delimitadas, atendendo ás matrices aprobadas pola 
administración." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº48, ao apartado Dous, de Modificación. Artigo 81 
  
Modifícase a alínea Dous do artigo 81, da seguinte maneira: 
  
Onde di: 
  
"Dous.-A tarifa de equilibrio contractual poderá obedecer a un 
dos métodos de cálculo indicados no apartado anterior, ou 
estar formada por varios deles, incluída a diferenciación 
diferenciación da aplicable en atención ás condicións 
específicas ou cualificadas de prestación, como horarios fixos, 
dispoñibilidade de acompañante, ou adaptación do itinerario ás 
concretas necesidades das persoas usuarias, que se lle 
apliquen a determinados colectivos, tal como pode acontecer 
no transporte integrado de escolares, ou nos servizos de 
transporte baixo demanda." 
  
Debe dicir: 
  
"Dous.-A tarifa de equilibrio contractual poderá obedecer a un 
dos métodos de cálculo indicados no apartado anterior, ou 
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estar formada por varios deles, incluída a diferenciación da 
aplicable en atención ás condicións específicas ou cualificadas 
de prestación, como horarios fixos, dispoñibilidade de 
acompañante, ou adaptación do itinerario ás concretas 
necesidades das persoas usuarias, que se lle apliquen a 
determinados colectivos, tal como pode acontecer no 
transporte integrado de escolares, ou nos servizos de 
transporte baixo demanda.” 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº49, de Modificación. Artigo 82 
  
Modifícase a alínea Dous do artigo 82, da seguinte maneira: 
  
Onde di:  
  
“Dous.- Para tal fin, a Xunta de Galicia, a través das direccións 
xerais competentes en materia de transportes e de sistemas 
tecnolóxicos, establecerá os requisitos de interoperatividade 
dos sistemas de pagamento e de información do transporte 
público, que resultarán obrigatorios nos proxectos que 
desenvolvan o conxunto de administracións titulares de 
servizos de transporte regular de uso xeral. Nas mesmas 
condicións, os ditos centros directivos establecer as condicións 
de remisión desta información en relación con outros servizos 
de transporte público que contrate a Xunta de Galicia e, de 
xeito específico, os servizos de transporte público regular de 
persoas por estrada de uso especial.” 
  
Debe dicir:  
  
“Dous.- Para tal fin, a Xunta de Galicia, mediante orde da 
consellería competente en materia de transportes, logo do 
informe da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de 
Galicia, establecerá os requisitos de interoperatividade dos 
sistemas de pagamento e de información do transporte público, 
que resultarán obrigatorios nos proxectos que desenvolvan o 
conxunto de administracións titulares de servizos de transporte 
regular de uso xeral. Nas mesmas condicións, o dito 
departamento establecerá as condicións de remisión desta 
información en relación con outros servizos de transporte 
público que contrate a Xunta de Galicia e, de xeito específico, 
os servizos de transporte público regular de persoas por 
estrada de uso especial.” 
__________________________________________ 
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Emenda nº50, de Modificación. Artigo 83 
  
Modifícase o artigo 83, que queda redactado como segue:  
  
“Artigo 83.- Ámbito de aplicación 
  
Un. A regulación e medidas establecidas neste título  será de 
aplicación naqueles supostos en que a declaración de nulidade 
de todo un instrumento de planificación urbanística municipal 
ou dun Decreto polo que se suspenda a vixencia da 
planificación urbanística municipal, por unha sentenza firme 
supoña que recobre a súa vixencia un instrumento de 
planificación anterior que, segundo o que se establece nesta 
lei, non responda á realidade urbanística existente no termo 
municipal, xurdida ao amparo do instrumento anulado. 
  
Estas medidas serán de aplicación, en particular, nos supostos 
de obsolescencia sobrevida do instrumento que recobra a súa 
vixencia debido á substancial modificación do marco lexislativo 
urbanístico recaído desde a súa aprobación, á radical mutación 
da normativa sectorial de aplicación ou á inadaptación do 
modelo existente de cidade respecto ao previsto no devandito 
instrumento.  
  
Dous. En todo caso, a adopción das medidas previstas no 
presente título  deberá respectar o disposto nas sentenzas 
firmes que declaren a nulidade dos instrumentos de 
planificación urbanística ou dos decretos de suspensión, e as 
resolucións xudiciais recaídas na súa execución. 
  
Tres. A adopción das medidas establecidas nesta lei, 
entenderanse sen prexuízo da posibilidade de modificar 
puntualmente o plan que recobra vixencia, cos requisitos 
previstos na lexislación vixente. 
  
Catro. As medidas de ordenación provisional non serán de 
aplicación ao solo clasificado como rústico no planeamento 
anulado,  para o que será de aplicación o disposto na Lei 
2/2016, do solo de Galicia, de acordo co establecido nas súas 
disposicións transitorias. 
  
Cinco. En ningún caso, as medidas de ordenación provisional 
serán de aplicación cando o instrumento de ordenación 
provisional para o ámbito que se trate deba someterse á 
avaliación ambiental estratéxica ordinaria de acordo co 
establecido na normativa básica estatal.” 
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__________________________________________ 
 
 
Emenda nº51, de Modificación. Artigo 84 
  
Modifícase o artigo 84, que queda redactado como segue:  
  
“ Artigo 84.- Mantemento da seguridade xurídica 
  
Un. De acordo co establecido na normativa estatal, a anulación 
de todo ou parte dun instrumento de planificación urbanística 
por unha sentenza firme non afectará por si mesma á eficacia 
dos actos administrativos firmes que o aplicaran antes de que a 
anulación alcanzase efectos xerais. 
  
Dous. Nos procedementos de revisión de oficio de actos 
administrativos firmes que se tivesen ditado con fundamento en 
instrumentos de ordenación anulados, ponderarase, na análise 
sobre a procedencia ou non de acordar a suspensión da 
execución do acto obxecto do procedemento de revisión de 
oficio así  como na aplicación dos límites ás facultades de 
revisión establecidos na lexislación básica, entre outras 
circunstancias, o grao de cumprimento dos deberes 
urbanísticos ou o grao de desenvolvemento urbanístico 
acadado ao amparo do instrumento anulado.” 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº52, de Modificación. Artigo 85 
  
Modifícase o artigo 85, que queda redactado como segue:  
  
“Artigo 85.- Protección do patrimonio cultural 
  
Para os efectos da protección do patrimonio cultural e da 
aplicación da Lei do patrimonio cultural de Galicia, a mera 
declaración de nulidade do instrumento de ordenación 
urbanístico non implicará a perda da condición de bens 
declarados de interese cultural ou de bens catalogados dos 
bens incluídos no catálogo do instrumento de ordenación 
anulado, sendo de aplicación en todo caso o réxime derivado 
da lexislación indicada.” 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº53, de Modificación. Artigo 86 
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Modifícase o artigo 86, que queda redactado como segue: 
  
“Artigo 86. Iniciación do procedemento de aprobación do 
instrumento de planificación urbanística que substitúe ao 
instrumento anulado. Prazos para a súa tramitación e 
aprobación 
  
Un.- Para os efectos de aplicar as medidas de ordenación 
provisional previstas no presente título, será requisito necesario 
que o Concello cuxo instrumento de planificación foi anulado 
inicie a tramitación dun novo ou ben inicie, no seu caso, o 
procedemento de contratación dos servizos técnicos ou 
xurídicos necesarios para a súa redacción. 
  
Dous. En todo caso, o concello que aprobe instrumentos de 
ordenación provisional dos previstos na presente lei deberá 
presentar o borrador do novo instrumento de planificación no 
prazo dun ano, aprobar inicialmente o novo instrumento no 
prazo de dous anos, e aprobar provisionalmente  o novo 
instrumento de ordenación no prazo de tres anos. Os 
anteriores prazos contaranse cada un deles desde a data de 
publicación do acordo de aprobación definitiva do instrumento 
de ordenación provisional.  
  
O cumprimento dos trámites aos que fai referencia o apartado 
anterior dentro dos prazos sinalados a tales efectos é requisito 
sine qua non para o mantemento da vixencia dos instrumentos 
de ordenación provisional aprobados de acordo co previsto na 
presente lei. Transcorrido calquera dos prazos sinalados sen 
cumprirse os trámites previstos neste artigo, o instrumento de 
ordenación provisional aprobado esgotará a súa vixencia por 
ministerio do previsto na presente lei, quedando 
inmediatamente sen efecto." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº54, ao apartado Tres, de Modificación. Artigo 87 
  
Modifícase a alínea Tres do artigo 87, que queda redactada 
como segue:  
  
“Tres. O informe urbanístico pronunciarase sobre a 
coincidencia da ordenación provisional coa prevista para ese 
ámbito no instrumento de ordenación anulado e, no seu caso, 
nos seus instrumentos de desenvolvemento, así como sobre a 
adecuación das medidas de ordenación provisional adoptadas 
ao previsto na presente lei.” 
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__________________________________________ 
 
 
Emenda nº55, de Supresión. Artigo 88 
  
Modifícase o último parágrafo do artigo 88, da seguinte 
maneira:   
  
Onde di: 
  
“- Proposta de aprobación dunha ordenación provisional cos 
límites e de acordo co procedemento previsto na presente lei 
dunha ordenación provisional." 
  
Debe dicir:  
  
“- Proposta de aprobación dunha ordenación provisional cos 
límites e de acordo co procedemento previsto na presente lei." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº56, ao apartado Un, de Modificación. Artigo 89 
  
Modifícase o parágrafo primeiro da alínea Un do artigo 89, que 
queda redactado como segue:  
  
“Un. A ordenación provisional que se propoña para o ámbito 
afectado deberá ser coincidente coa prevista para ese ámbito 
no instrumento de ordenación anulado e, no seu caso, nos 
seus instrumentos de desenvolvemento, nos termos previstos 
nos artigos seguintes. Só se poderán realizar as modificacións 
que sexan necesarias para adaptar a regulación ao contido das 
sentenzas xudiciais que se refiran ao ámbito afectado, ao 
esixido pola lexislación sectorial de acordo cos informes 
recaídos no procedemento, e ao resultado da información 
pública practicada e da tramitación ambiental realizada.” 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº57, ao apartado Dous, de Modificación. Artigo 89 
  
Modifícase a alínea Dous do artigo 89, que queda redactada 
como segue: 
  
“Dous. A ordenación provisional, unha vez aprobada, sen 
prexuízo da posibilidade da súa modificación polos 
procedementos de modificación do plan establecidos na lei do 
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solo, estará en vigor ata que se substitúa pola prevista no novo 
instrumento de ordenación para ese ámbito, ou, no seu caso, 
ata que transcorra calquera dos prazos sinalados no artigo 86 
da presente lei, sen cumprirse os trámites previstos no citado 
artigo”. 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº58, de Modificación. Artigo 91 
  
Modifícase o artigo 91, que queda redactado como segue: 
  
"Un. No solo suxeito a desenvolvemento urbanístico de acordo 
co instrumento anulado e os seus instrumentos de 
desenvolvemento, o concello deberá xustificar a elección dos 
ámbitos que ordene provisionalmente a través dos 
instrumentos previstos na presente lei incidindo na 
concorrencia dun especial interese xeral, polo seu carácter 
dotacional público, a afección a elementos fundamentais dá 
estrutura xeral e orgánica do territorio, ou seu grao de 
desenvolvemento, ou pola súa inclusión nun plan estratéxico 
municipal.  
  
Dous. De acordo co indicado no apartado anterior, entenderase 
que concorre interese xeral en atención ao seu grao de 
desenvolvemento urbanístico aos efectos da súa ordenación 
provisional no recoñecemento do grao de cumprimento dos 
deberes de execución do planeamento urbanístico que foron 
desenvolvidos de conformidade coa lexislación urbanística, 
sempre que tivesen acadada no seu día a aprobación definitiva 
do instrumento de equidistribución, e cumprido co deber de 
cesión e de distribución de cargas e beneficios.  
  
Tres. Naqueles supostos nos que o instrumento de 
equidistribución aprobado no seu día resulte afectado no seu 
contido polo disposto na ordenación provisional, deberá 
aprobarse un novo instrumento de equidistribución adaptado á 
indicada ordenación. 
  
Catro. Naqueles supostos nos que o grao de desenvolvemento 
urbanístico acadado determinase a consideración do solo como 
urbano consolidado, o instrumento de ordenación provisional 
recoñecerá o indicado grao de desenvolvemento e 
clasificación”. 
__________________________________________ 
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Emenda nº59, de Modificación. Disposición adicional segunda 
  
Modifícase a disposición adicional segunda, que queda 
redactada como segue:  
  
“Segunda.- Vehículos autorizados para a prestación de 
servizos de transporte 
  
Os titulares de contratos de xestión de servizos públicos de 
transporte poderán subcontratar, para a prestación de servizos 
de uso regular, vehículos provistos de autorizacións de 
transporte de persoas en vehículos turismo previstos na Lei 
4/2013, do 30 de maio, de transporte público de persoas en 
vehículos de turismo de Galicia, adscritas a vehículos de hasta 
nove prazas.” 
 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº60, de Modificación. Disposición adicional cuarta 
  
Modifícase a Disposición adicional cuarta, que queda 
redactada como segue: 
  
“Cuarta.- Supresión do corpo de Letrados do Consello 
Consultivo de Galicia. 
  
Un.- Suprímese o corpo de Letrados do Consello Consultivo de 
Galicia, regulado no artigo 30 da Lei 3/2014, de 24 de abril, do 
Consello Consultivo de Galicia. 
  
Dous.- O persoal funcionario de carreira pertencente ao 
indicado corpo de letrados intégrase na escala de letrados da 
Xunta de Galicia, do corpo superior da Administración Xeral da 
Comunidade Autónoma, subgrupo A1, prevista no número 1 da 
disposición adicional oitava da Lei 2/2015, do 29 de abril, do 
emprego público de Galicia, con garantía do seu grao persoal 
consolidado e antigüidade.” 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº61, de Supresión. Disposición transitoria segunda 
  
Elimínase a disposición transitoria segunda. 
__________________________________________ 
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Emenda nº62, de Adición. Disposición derrogatoria terceira 
  
Engádese unha disposición derrogatoria cuarta, co seguinte 
contido: 
  
“ Cuarta.- Quedan derrogados os artigos 19 e 20 da Lei 
13/2010, do 17 de decembro, do Comercio Interior de Galicia.” 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº63, de Adición. Disposición derrogatoria terceira 
  
Engádese unha disposición derrogatoria quinta, co seguinte 
contido: 
  
“Quinta.- Queda derrogada, no momento que se proceda a 
extinción do Centro Informático para a Xestión Tributaria, 
Económico-Financeira e Contable: 
  
- A disposición adicional quinta da Lei 2/1998, do 8 de abril, de 
medidas tributarias, de réxime orzamentario, función pública, 
patrimonio, organización e xestión.” 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº64, de Modificación. Disposición derradeira terceira 
  
Modifícase a alínea cinco da Disposición derradeira terceira, 
que queda redactada como segue: 
  
“Cinco.- Modifícase o artigo 30 da Lei 3/2014, do 24 de abril, do 
Consello Consultivo de Galicia, que queda redactado como 
segue: 
  
“Artigo 30. Letrados 
  
1. O Consello Consultivo está asistido por persoal letrado, 
dependente orgánica e funcionalmente deste, ao que 
corresponde, baixo a dirección da Presidencia ou das 
conselleiras e conselleiros, as funcións de estudo dos asuntos 
sometidos a consulta do  Consello,  preparación  e  redacción  
dos  correspondentes  proxectos  de  ditames,  informes ou 
propostas e demais funcións adecuadas á súa condición que 
lles atribúa o Regulamento de organización e funcionamento do 
Consello. O número de prazas de letrado determinarase na 
relación de postos de traballo. 
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2. A provisión das prazas de letrados ao servizo do Consello 
Consultivo de Galicia, de acordo coa especial 
responsabilidade, confianza e cualificación profesional 
requirida, efectuarase por libre designación con convocatoria 
pública, de acordo co disposto na Lei 2/2015, do 29 de abril, de 
emprego público de Galicia, entre persoal funcionario 
pertencente á escala de letrados da Xunta de Galicia, do corpo 
superior da Administración Xeral da Comunidade Autónoma, 
subgrupo A1, prevista no número 1 da disposición  adicional  
oitava  da  Lei  2/2015,  do  29  de  abril,  do  emprego  público  
de  Galicia. Neste caso, a dependencia orgánica e funcional do 
Consello Consultivo será excepción ao previsto no artigo 38.1 
da Lei 4/2016, do 4 de abril, de ordenación da asistencia 
xurídica da Administración Xeral da Comunidade Autónoma de 
Galicia e do seu sector público. 
  
Así mesmo, en atención as funcións do órgano e por razóns de 
especialización técnica, e no seu caso de acordo co que se 
determine na relación de postos de traballo, as prazas poderán 
cubrirse por persoal pertencente a corpos de letrados da 
Administración Xeral do Estado, da administración xeral 
doutras Comunidades Autónomas ou doutros consellos 
consultivos; por persoal pertencente á escala de funcionarios 
de administración local con habilitación de carácter nacional, 
subescala de secretaría; ou por persoal letrado do Parlamento 
de Galicia. En ningún caso esta forma de provisión suporá  a  
adquisición  de  dereitos  de  integración  na  escala  de  
letrados  da  Xunta  de  Galicia.  
  
3.  A  convocatoria  e  a  resolución  dos  procesos  de  
provisión  efectuados  de  acordo  co indicado no número 
anterior corresponderalle á persoa titular da presidencia do 
Consello Consultivo.  
  
4. O réxime xurídico do persoal letrado será o establecido 
nesta lei e no regulamento de organización e funcionamento do 
Consello Consultivo, e de forma supletoria, aplicarase o 
establecido para o persoal funcionario na lexislación de 
emprego público da Comunidade Autónoma de Galicia.”” 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº2, de Modificación. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
  
Modifícase o parágrafo vinte do apartado II da exposición de 
motivos, da seguinte maneira: 
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Onde di: “ 
  
Ademais, introdúcese un artigo 91 bis para establecer un 
mínimo procedemento (resolución que se publica no DOG) 
para os casos de prescrición dos depósitos en metálico 
constituídos ante a Caixa Xeral de Depósitos. ” 
  
Debe dicir:  
  
“Ademais, introdúcese un artigo 91 bis no que se regula a 
prescrición dos depósitos e garantías en efectivo constituídos 
na Caixa Xeral de Depósitos da Comunidade Autónoma. ” 
 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº3, de Modificación. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
  
Modifícase o parágrafo vinte e un do apartado II da exposición 
de motivos, da seguinte maneira: 
  
Onde di:  
  
“….para que se regule por orden da Consellería de Facenda o  
contido e alcance da memoria que debe acompañar aos 
expedientes de autorización de investimentos do sector público 
autonómico, que incorporen unha previsión do gasto corrente.. 
” 
  
Debe dicir:  
  
“….para que se regule por orden da Consellería de Facenda, 
como consecuencia do seu carácter estritamente técnico e 
cambiante,   o  contido e alcance da memoria que debe 
acompañar aos expedientes de autorización de investimentos 
do sector público autonómico, que incorporen unha previsión 
do gasto corrente.. ” 
 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº4, de Modificación. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
  
Modifícase o parágrafo vinte e catro do apartado II da 
exposición de motivos, da seguinte maneira: 
  
Onde di:   
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“…O primeiro destes artigos, recolle unha modificación do 
artigo 53 da Lei 9/2013, do emprendemento e da 
competitividade económica de Galicia, que introduce unha 
nova infracción grave en materia de espectáculos públicos e 
actividades recreativas…” 
  
Debe dicir:  
  
“…O primeiro destes artigos, recolle unha modificación do 
artigo 53 da Lei 9/2013, do emprendemento e da 
competitividade económica de Galicia, relativo a  infraccións 
graves en materia de espectáculos públicos e actividades 
recreativas…” 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº5, de Modificación. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
  
Modifícase o parágrafo vinte e seis do apartado II da 
exposición de motivos, da seguinte maneira: 
  
Onde di:   
  
“Os dous primeiros refírense a normativa en materia de medio 
ambiente. Regúlanse nestes artigos da lei a previsión...” 
  
Debe dicir:  
  
“Regúlanse nos dous  primeiros artigos da lei a previsión….” 
 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº6, de Modificación. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
  
Modifícase o parágrafo vinte e seis do apartado II da 
exposición de motivos, da seguinte maneira: 
  
Onde di:   
  
“En canto a determinación do inicio do cómputo da prescrición 
das sancións contidas nos recursos pendentes de resolución 
no momento da entrada en vigor das leis 39/2015 e 40/2015…” 
  
Debe dicir:  
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“En canto a determinación do inicio do cómputo da prescrición 
das sancións impostas en resolucións que foron obxecto de 
recursos pendentes de resolver no momento da entrada en 
vigor das leis 39/2015 e 40/2015…” 
 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº7, de Modificación. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
  
Modifícase o parágrafo trinta e seis do apartado II da 
exposición de motivos, da seguinte maneira: 
  
Onde di:  
  
“clarifícase o concepto de documento de adhesión, de xeito 
que se acelere a súa implantación nas parcelas forestais de 
pequena superficie, e que estas melloren canto antes a 
calidade da súa xestión,...” 
  
Debe dicir:  
  
“clarifícase o concepto de documento de adhesión cuxas 
características serán definidas mediante orde da consellería 
competente como consecuencia de tratarse dunha materia 
técnica suxeita a unha realidade cambiante, de xeito que se 
acelere a súa implantación nas parcelas forestais de pequena 
superficie, e que estas melloren canto antes a calidade da súa 
xestión,...” 
 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº1, de Adición. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
  
Engádese un novo parágrafo dezasete no apartado II da 
exposición de motivos, co seguinte contido: 
  
“O marco xeral establecido de funcionarización, creación de 
escalas, modificación do vinculo laboral son consecuencia 
directa tanto do acordo de bombeiros forestais e a súa segunda 
actividade (Asinado con CIG, CCOO, CSIF e UGT) como o 
Acordo  aprobado en Comisión de Persoal -co voto a favor 
desas mesmas organizacións sindicais- para a integración do 
persoal do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e 
Benestar no Convenio Colectivo Único do Persoal Laboral da 
Xunta de Galicia do pasado mes de setembro”. 

8488



 
 

 

42 

 
__________________________________________ 
 
 
 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Pedro Puy Fraga na data 30/12/2016 17:47:14 
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Á Mesa do Parlamento 

 

O Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a través do seu Portavoz, solicita a esa 

Mesa se proceda a realizar a seguinte corrección de erros ao documento con número 

de rexistro 2821: 

 

Débese engadir a seguinte Emenda a continuación da nº 58: 

 

“Emenda nº 58. bis.- Emenda de modificación 

 

Modifícase o artigo 92, que queda redactado como segue:  

 

“Artigo 92.-Tramitación para a aprobación de ordenación provisional 

 

Un. A tramitación da aprobación dos instrumentos de ordenación  provisional 

regulados no presente capítulo axustarase ao procedemento establecido neste 

artigo. 

Dous. Con carácter previo á aprobación inicial do documento, realizaranse os 

seguintes trámites: 

 

a) O concello remitirá ao órgano ambiental a solicitude de inicio da avaliación 

ambiental estratéxica simplificada, á que achegará o borrador das ordenanzas 

provisionais e o documento ambiental estratéxico, co contido establecido na 

lexislación vixente.  
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b) O órgano ambiental formulará o informe ambiental estratéxico no prazo 

máximo de dous meses dende a recepción da documentación indicada no 

parágrafo anterior, tras identificar e consultar ás administracións públicas afectadas 

e ás persoas interesadas de acordo co establecido na normativa indicada por un 

prazo máximo dun mes. 

 

O órgano ambiental, tendo en conta o resultado das consultas, determinará no 

informe ambiental estratéxico se a ordenación provisional ten ou non efectos 

significativos no medio. No caso de non prever efectos significativos, a ordenación 

provisional poderá aprobarse nos termos que o propio informe estableza.  

 

O informe ambiental estratéxico remitirase no prazo de quince días hábiles para 

a súa publicación no Diario Oficial de Galicia e na sede electrónica do órgano 

ambiental.  

 

Tres. O órgano municipal competente procederá á súa aprobación inicial e 

someterao a información pública como mínimo durante 20 días, mediante anuncio 

que se publicará no Diario Oficial de Galicia e nun dos xornais de maior difusión na 

provincia. Así mesmo, notificaráselle individualmente a todas as persoas titulares 

catastrais dos terreos afectados. 

 

Catro. Durante o mesmo tempo no que se realiza o trámite de información 

pública, a Administración municipal deberá solicitar das administracións públicas 
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competentes os informes sectoriais e consultas que resulten preceptivos. Os 

informes sectoriais autonómicos deberán ser emitidos non prazo máximo de 1 mes, 

transcorrido o cal entenderanse emitidos con carácter favorable.  

 

Se a ordenación provisional prevista foi xa obxecto dos indicados informes con 

anterioridade, admitirase a reprodución ou confirmación dos criterios contidos nos 

informes emitidos no seu día polos órganos informantes, sen prexuízo das 

cuestións que se poidan engadir á vista de novas circunstancias ou da aprobación 

de normativa posterior. 

 

Cinco. Emitirase informe dos servizos xurídicos e técnicos municipais sobre a 

integridade documental do expediente, das actuacións administrativas realizadas, 

da calidade técnica da ordenación proxectada e da conformidade da ordenación 

coa presente lei. 

 

Seis. A aprobación definitiva das ordenanzas provisionais corresponderalle ao 

pleno do concello. Unha vez aprobadas definitivamente, as ordenanzas 

provisionais publicaranse de acordo co establecido nos apartados 2, 3 e 4 do artigo 

82 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia”. 

 

 

Santiago de Compostela, 2 de xaneiro de 2017 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 
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Pedro Puy Fraga na data 02/01/2017 12:47:24 
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EMENDAS PRESENTADAS POLO GRUPO PARLAMENTARIO DE EN 

MAREA AO PROXECTO DE LEI DE MEDIDAS FISCAIS, ADMINISTRATIVAS 

(NUM. EXPE. 10/PL-000002). 

 

 

Emenda nº1, de Adición. Artigo 1 bis) 
  
Débese engadir un artigo 1 bis) co seguinte texto: 
  
"Modifícase o artigo 11 da Lei 15/2008, do 19 de decembro, do 
imposto sobre o dano medioambiental causado por 
determinados usos e aproveitamentos da auga encorada, que 
queda redactado como segue: 
“Artigo 11. Cota tributaria e tipo de gravame 
1. A cota tributaria do imposto determinase por aplicación do 
tipo de gravame trimestral, 3.200 euros por hm3, á base 
impoñible. 
2. A cota resultante obtida conforme a alínea anterior 
multiplícase polo coeficiente (1+a-b) en función do saldo bruto 
do aproveitamento e, de ser o caso, da potencia instalada do 
aproveitamento hidroeléctrico, onde:  
a = será o resultado de aplicar a seguinte escala ao salto bruto 
medido en metros desde a cota de toma e, no seu defecto, 
desde o punto de coroación do encoro ata o punto de 
restitución e, no seu defecto, ata o leito do encoro: 
  

 

 
 

 

Tramos do salto bruto 

 

Por cada metro 

Ata 30 m 0,0001 

De 30,01 a 100 m 0,0005 

De 100,01 a 300 m 0,001 

De 300,01 a 600 m 0,01 

De 600,01 m en adiannte 0,04 
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b = será o resultado de aplicar, de ser o caso, a seguinte escala á potencia     

instalada do aproveitamento en MW: 

 
 
 

 

Tramos de potencia 

 

Por cada MW 

Ata 200 MW 0,0005 

De 200,01 MW en adiante 0,001 

 

 

A aplicación do coeficiente anterior non poderá supoñer, de ser o caso, unha 

redución superior ao 25 por cento da cota inicial. “ 

 

 
Emenda nº2, de Adición. Artigo 1 ter  
  
Débese engadir un artigo 1 ter) co seguinte texto: 
  
"Artigo 1.ter) Implantación dun novo imposto sobre grandes 
propietarios de vivendas baleiras. 
No prazo de dous meses, o Goberno da Xunta de Galicia, 
elaborará as propostas normativas necesarias para a 
implantación dun novo imposto autonómico sobre os grandes 
propietarios de vivendas baleiras e será aprobado polo 
Parlamento de Galicia." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº3, de Adición. Artigo 1 quater 
  
Débese engadir un artigo 1 quater) co seguinte texto: 
  
"Artigo 1 quater 
Modifícase o artigo 4 do texto refundido das disposicións legais 
da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de tributos 
cedidos polo Estado, aprobado por Decreto Lexislativo 1/2011, 
do 28 de xullo, que queda redactado como segue: 
 
Artigo 4. Escala autonómica ou complementaria do Imposto 
sobre a renda das persoas físicas. 
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Os tipos da escala autonómica, de aplicación á Comunidade 
Autónoma de Galicia, do imposto sobre a renda das persoas 
físicas serán os seguintes:  
 

 
Base liquidable 

ata euros 

Cota íntegra 

euros 

Resto base liquidable ata 

euros 

Tipo aplicable 

porcentaxe 

0,00 0,00 12.450,00 9,40% 

12.450,00 1.182,75 7.750,00 11,75% 

20.200,00 2.093,38 7.500,00 15,50% 

27.700,00 3.255,88 7.500,00 17,50% 

35.200,00 4.530,88 12.400,00 19.10% 

47.600,00 6.824,88 12.400,00 21,00% 

60.000,00 9.366,88 En Adiante 24,00% 

 

As leis de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia poderán 

modificar a escala prevista neste artigo.” 

 
  
  
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº4, de Adición. Artigo 1 quinquies 
  
Débese engadir un novo artigo 1. quinquies) co seguinte texto: 
 
"Engádese un novo artigo 13bis ao Texto Refundido das 
disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en 
materia de tributos cedidos polo Estado, aprobado polo Decreto 
lexislativo 1/2011, do 28 de xullo, que queda redactado como 
segue:  
 

“Artigo 13bis. Escala autonómica do Imposto sobre o Patrimonio 
 

Os tipos da escala autonómica, de aplicación na Comunidade Autónoma de 

Galiza, do imposto sobre o patrimonio serán os seguintes: 
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Base liquidable 

ata euros 

Cota íntegra 

euros 

Resto base liquidable ata 

euros 

Tipo aplicable 

porcentaxe 

0 0,00 167.129,45 0,24 

167.129,45 401,11 167.123,43 0,36 

334.252,88 1.002,46 334.246,87 0,61 

668.499,75 3.041,66 668.499,76 1,09 

1.336.999,51 10.328,31 1.336.999,50 1,59 

2.673.999,01 31.319,20 2.673.999,02 2,09 

5.437.998,03 86.403,20 5.437.998,04 2,62 

10.695.996,06 222.242,73 en adiante 3,28 

 

 

As leis de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia poderán 

modificar a escala prevista neste artigo." 

 
 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº5, de Adición. Artigo 1 sexies 
  
Débese engadir un novo artigo 1 sexies) co seguinte texto: 
  
"Artigo 1.sexies) Modifícase o Artigo 12 da Lei 12/1995 de 29 
de decembro de Impuesto sobre Contaminación atmosférica, e 
quedaría: 
Artigo 12 Cota tributaria 
1. A cota tributaria virá determinada pola aplicación da 

seguinte tarifa impositiva por tramos de base: 
 

Tramos de base                                             Euros/tm 
De 0 a 100,00 tm anuales                                                0 
De 100,01 a 1.000,00 tm anuales                          36 
De 1.000,01 a 3.000,00 tm anuales                          50 
De 3.000,01 a 7.000,00 tm anuales                               70 
De 7.000,01 a 15.000,00 tm anuais                               98 
De 15.000,01 a 40.000,00 tm anuales                         124 
De 40.000,01 a 80.000,00 tm anuales                        155 
De 80.000,01 tm anuales en adelante                        207” 

  
__________________________________________ 
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Emenda nº6, ao apartado 3, de Supresión. Artigo 3 
  
Débese suprimir o apartado 3. 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº7, de Supresión. Artigo 6 
  
Débese suprimir o artigo. 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº8, de Supresión. Artigo 12 
  
Débese suprimir o artigo. 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº9, de Supresión. Artigo 16 
  
Débese suprimir o artigo. 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº10, de Supresión. Artigo 38 
  
Débese suprimir o artigo. 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº11, de Supresión. Artigo 44 
  
Débese suprimir o artigo. 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº12, de Supresión. Artigo 48 
  
Débese suprimir o artigo. 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº13, de Adición. Artigo 49 
  
Débese engadir o seguinte texto: 
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“...no que conste obligatoriamente a existencia ou non de 
menoscabo para a integridade do monte veciñal." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº14, de Substitución. Artigo 50 
  
Débese substituír o texto do artigo polo seguinte: 
  
"Modifícase o artigo 67 da Lei 7/2012, do 28 de xuño, de 
montes de Galicia, que queda redactado como segue: 
Artigo 67.Condicións que deben de cumplir as repoboacións 
forestais. 
1. Quedan prohibidas as repoblacións forestais en solo urbán, 
de núcleo rural, no solo urbanizable delimitado e no rústico de 
especial protección agropecuaria, salvo os casos 
expresamente contemplados na presente lei. 
2.Queda prohibida a sementeira ou a plantación, mesmo de 
pés illados, en todo terreo forestal ou agrícola e nas zonas de 
influencia forestal definidas na Lei 3/2007, do 9 de abril, de 
prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia, 
con exemplares do xénero Acacia e calqueira outro que se 
determine mediante orde da Consellería competente. 
3.-Quedan prohibidas as reforestacións e as novas plantacións 
co fin exclusivo da produción enerxética. 
4. Quedan prohibidas as reforestacións e as novas plantacións 
intercaladas co xénero Eucalyptus naquelas superficies 
poboadas por especies do anexo 1, mesmo con posterioridade 
ao seu aproveitamento ou a súa afectación por un incendio 
forestal. Esta prohibición non será de aplicación nos casos de 
rexeneración posterior á plantación ou rexeneración, en piso 
inferior ou sotobosque, de especies do anexo 1. 
5.  As novas plantacións que se realicen co xénero Eucalyptus 
superiores ás 5 hectáreas precisarán de autorización da 
Administración forestal, non sendo de aplicación ás masas 
preexistentes de Eucalyptus nos supostos de reforestación ou 
rexeneración desa superficie, ou que estean incluídas na 
planificación dun instrumento de ordenación ou xestión forestal 
aprobado pola administración. 
6. En todo caso, as repoboacións forestais estarán suxeitas 
aos supostos contemplados no Real decreto lexislativo 1/2008, 
do 11 de xaneiro, sobre avaliación ambiental de proxectos, e 
no Decreto 442/1990, do 13 de setembro, de avaliación de 
impacto ambiental de Galicia. 
7. A repoboación forestal en montes catalogados de utilidade 
pública e nos montes patrimoniais priorizará as especies do 
anexo 1, tendo como obxectivo preferente o protector, 
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ambiental e social, salvo que na aplicación de programas de 
mellora e produción xenética fose precisa a utilización doutras 
especies." 
 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº15, de Supresión. Artigo 51 
  
Débese suprimir o artigo. 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº16, de Supresión. Artigo 55 
  
Débese suprimir o artigo. 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº17, de Supresión. Artigo 60 
  
Débese suprimir o artigo. 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº18, de Supresión. Artigo 64 
  
Débese suprimir o artigo. 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº19, de Supresión. Artigo 65 
  
Débese suprimir o artigo. 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº20, de Supresión. Artigo 66 
  
Débese suprimir o artigo. 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº21, de Substitución. Artigo 67 
  
Débese substituír o texto do artigo 67 polo seguinte: 
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"Artigo 67.- Prórroga extraordinaria dos títulos habilitantes para 
o exercicio da acuicultura 
Engádese unha disposición adicional décimo cuarta na Lei 
11/2008, de 3 de decembro, 
de pesca de Galicia, co seguinte contido: 
“Disposición adicional décimo cuarta.- Prórroga extraordinaria 
dos títulos habilitantes 
para o exercicio da acuicultura. 
1. Os titulares de establecementos de acuicultura que ocupen 
dominio público marítimo- 
terrestre poderán solicitar, incluídos os situados na zona 
marítima situados dentro dos polígonos xa existentes, sempre 
e cando o título fora outorgado antes da entrada en vigor da Lei 
2/2013 de 29 de maio de protección e uso sostible do litoral, 
perante o órgano competente en materia de acuicultura, a 
prórroga extraordinaria do título habilitante e a prorroga 
extraordinaria de ocupación de dominio público marítimo-
terrestre, antes de que finalice a vixencia da última prórroga 
outorgada. 
A solicitude de prorroga extraordinaria da concesión de 
ocupación do dominio público marítimo-terrestre presentarase 
ante o órgano competente da comunidade autónoma (xunto 
coa concesión de actividade) quen tramitará o proxecto e 
solicitará os informes que resulten preceptivos. 
A solicitude da prórroga extraordinaria do título habilitante para 
o exercicio da acuicultura 
presentarase cunha antelación máxima de seis meses ao 
vencemento do prazo de vixencia do permiso de actividade. 
Excepcionalmente, por causas debidamente xustificadas, e 
sempre que non fora expresamente 
extinguido o título que habilita o exercicio da actividade, o titular 
do establecemento 
poderá presentar a solicitude fora dos prazos establecidos nos 
parágrafos anteriores. 
2. A duración da prórroga extraordinaria será a mesma e 
abranguirá o mesmo período que a outorgada polo órgano 
competente estatal en materia de ocupación demanial, e en 
ningún caso poderá exceder de 50 anos. 
O prazo máximo establecido no presente artigo poderá 
ampliarse nunha quinta parte nos supostos establecidos no 
artigo 175 do Regulamento Xeral de Costas e sempre e cando 
o órgano competente en materia de ocupación demanial 
outorgase previamente devandita ampliación. 
3. A solicitude da prórroga extraordinaria dos títulos habilitantes 
incursos nun procedemento 
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de extinción non suspenderán os efectos deste, sendo en todo 
caso a resolución de extinción causa suficiente de denegación 
da solicitude da prórroga extraordinaria do título habilitante. 
4. O establecido na presente Disposición Adicional non será de 
aplicación aos títulos habilitantes de actividade da acuicultura 
en zonas de servizo dos portos nin aos titulares de permisos de 
actividade experimental.” 
 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº22, de Adición. Artigo 68 
  
Débese engadir ao remate do artigo o seguinte texto: 
  
"O réxime de cofinanciamento, se sitúa como réxime 
provisional ata acadar unha asunción de competencias que lles 
son propias á Consellería de Política Social no marco da 
xerencia dos Centros de día e escolas infantís." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº23, ao apartado 5, de Substitución. Artigo 68 
  
Débese substituír o texto do apartado polo seguinte: 
  
"Cinco. O réxime de cofinanciamento previsto, será aplicable as 
entidades locais que así o soliciten a través de acordo 
adoptado no órgano competente, coa posibilidade de revisar e 
revogar a fórmula subscrita, baixo causa motivada do mesmo 
órgano e mediante a comisión de seguimento correspondente 
en cada concello e a Comisión Mixta que contempla o acordo 
marco ao que se fai referencia no apartado 1 deste artigo." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº24, ao apartado 5, de Supresión. Artigo 69 
  
Débese suprimir no segundo parágrafo do apartado 5 a 
seguinte expresión: 
  
“dentro das que se inclúen, ademais das Administracións 
Públicas galegas, as entidades privadas recollidas no número 2 
do artigo 29 da presente lei." 
__________________________________________ 
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Emenda nº25, de Supresión. TÍTULO III 
  
Débese suprimir o Título III 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº26, de Supresión. TÍTULO IV 
  
Débese suprimir o Título IV 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº27, de Substitución. Disposición adicional segunda 
  
Débese substituír o texto da Disposición polo seguinte: 
  
"Os titulares de contratos de xestión de transporte público 
poderán subcontratar  para a prestación parcial de servizos de 
uso regular vehículos provistos de autorización de transporte 
de persoas en vehículos de turismo previstas na lei 4/2013, 
adscritas a vehículos de ata nove prazas. 
Nas cláusulas dos pregos de contratación deberá incluirse o 
máximo de porcentaxe de dita subcontratación, en 
cumplimento do Regulamento Europeo 1370/2007." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº28, de Supresión. Disposición adicional cuarta 
  
Débese suprimir a Disposición adicional cuarta. 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº29, ao apartado 2, de Adición. Disposición adicional 
cuarta 
  
Debe engadirse ao final do parágrafo do punto dous a seguinte 
expresión: 
  
“… , así como das súas retribucións consonte á relación de 
postos de traballo vixente , tendo a consideración de 
complemento persoal transitorio no que excedan das 
retribucións que por iguais conceptos percibe o resto de 
persoal que integra a escala de Letrados da Xunta de Galicia, 
até que estas  se igualen a aquelas, o que deberá producirse 
nun prazo non superior aos dous anos dende a entrada en 
vigor desta lei.”  
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__________________________________________ 
 
 
Emenda nº30, de Substitución. Disposición adicional sexta 
  
Débese substituír o texto da Disposición polo seguinte: 
  
"Disposición adicional sexta. 
Un.- Mediante a presente lei autorízase a creación da Axencia 
Galega da Industria Forestal como axencia pública autonómica, 
que ten como fins xerais e obxectivos básicos actuar como un 
instrumento de xestión eficiente no exercicio de funcións 
relacionadas co impulso da actividade económica asociada ao 
sector forestal, coa mellora da transformación en produccións 
de maior valor engadido , sustentables,  da innovación do 
sector e en colaboraxción cos centros de investigación en 
materia forestal. 
Dous.- A Axencia Galega da Industria Forestal estará adscrita á 
consellaría competente en materia de economía. Para asegurar 
a incorporación nas súas actividades dunha visión 
multifuncional do monte nos seus órganos de dirección 
participarán tamén as consellerías competentes en materia de 
medio rural e medio ambiente. 
Tres.- As directrices de traballo da Axencia Galega de Industria 
Forestal serán consecuencia da aprobación  no Parlamento de 
Galicia do Plan Anual de Traballo da Axencia Galega de 
Industria Forestal, despois dun proceso participado cos axentes 
do sector forestal, montes veciñais en man común, 
organizacións agrarias e colectivos ecoloxistas. 
Tres.- No desenvolvemento dos seus fins, a Axencia Galega da 
Industria Forestal procurará os seguintes obxectivos: 
-- Procurar a compatibilidade e sostibilidade dos diversos usos 
produtivos do monte, partindo dunha visión multifuncional das 
terras de monte e da súa incardinación nas políticas globais de 
desenvolvemento rural. 
-- Participar na planificación e na ordenación dos 
aproveitamentos forestais dirixida á mellora e sostibilidade da 
producción forestal; así como na mellora da xestión e 
aproveitamento dos recursos forestais, no marco dunha 
ordenación global dos usos da terra. 
-- Mellorar a viabilidade das empresas do sector da 
transformación forestal, con especial incidencia na segunda e 
seguintes fases de transformación do recurso, e das pequenas 
e medianas empresas, mellorando a creación de valor 
engadido e apostando por un modelo diversificado, de calidade 
e baixo parámetros de sostenibilidade ambiental. 
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-- Cooperar cos centros de investigación e tecnolóxicos 
vinculados á industria forestal. 
Catro.- Esta axencia asumirá os medios persoais e materiais 
que respecto dos seus fins e obxectivos corresponden na 
actualidade a calesquera outros departamentos, 
nomeadamente os correspondentes ás unidades afectadas da 
Consellería de Medio Rural, os cales se suprimirán nas súas 
estruturas no momento de creación da axencia e quedarán 
integrados nela. 
Cinco.- Mediante decreto do Consello da Xunta de Galicia 
procederase á súa creación, así como á aprobación dos 
estatutos que detallen as funcións específicas que 
desenvolverá. 
Seis.- O seu réxime xurídico será o establecido na Lei 16/2010, 
do 17 de decembro, de organización e funcionamento da 
Administración xeral e do sector público autonómico de 
Galicia." 
 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº31, de Adición. Disposición adicional sétima 
  
Débese engadir unha Disposición adicional co seguinte texto: 
  
"DISPOSICIÓN ADICIONAL SÉPTIMA  
No prazo de tres meses, o Goberno da Xunta de Galicia 
presentará ante o Parlamento de Galicia un proxecto de lei de 
creación dun tributo propio, relativo ao  imposto autonómico 
sobre os  propietarios de Vivendas Baleiras, considerando 
como suxeitos pasivos do mesmo as entidades financeiras, 
fondos inmobiliarios e outros grandes propietarios.” 
  
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº32, de Adición. Disposición transitoria primeira 
  
Débese engadir un primeiro parágrafo co seguinte texto: 
  
 “1. Ao persoal letrado do Consello Consultivo de Galicia que, 
no momento da entrada en vigor desta lei, teña adxudicado 
posto cuxa forma de provisión fose a de concurso de acordo 
coa relación de postos de traballo vixente , ben se atope en 
situación de servizo activo ou en situación de servizos 
especiais, seranlle de aplicación  as causas de remoción 
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previstas no artigo 94 da Lei 2/2015, do 29 de abril, de 
emprego público de Galicia." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº33, de Supresión. Disposición derrogatoria primeira  
  
Débese suprimir esta Disposición derrogatoria primeira 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº34, de Adición. Disposición derrogatoria cuarta 
  
Débese engadir unha Disposición co seguinte texto: 
  
"DISPOSICIÓN DERROGATORIA CUARTA 
Queda derogada a Lei 1/2012 de medidas temporais en 
determinadas materias de emprego público da Comunidade 
Autónoma de Galicia.” 
 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº35, de Supresión. Disposición derradeira terceira 
  
Débese suprimir esta Disposición derradeira terceira. 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº36, ao apartado 2, de Supresión. Disposición 
derradeira terceira 
  
Débese suprimir o apartado 2 da Disposición. 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº37, ao apartado 2, de Adición. Disposición 
derradeira terceira 
  
Débese engadir no apartado Dous o seguinte texto: 
 
"Disposición derradeira Terceira. Dous: modificación do 
apartado 2 do artigo 22 da Lei 3/2014 do Consello Consultivo 
de Galicia, que quedaría ca seguinte redacción: 
2. A persoa titular da  Secretaria Xeral deberá ser funcionario 
integrante da Escala de Letrados da Xunta de Galicia que 
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preste servizo no Consello Consultivo,  nomeado polo Pleno a 
proposta da Presidencia do Consello Consultivo de Galicia.”  
 
__________________________________________ 
 
 
 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Antón Sánchez García na data 30/12/2016 18:01:13 

 
Luis Villares Naveira na data 30/12/2016 18:01:23 

 
José Manuel Lago Peñas na data 30/12/2016 18:16:15 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

O Grupo Parlamentar de En Marea, a través do seu voceiro Luís Villares 

Naveira, solicita a esa Mesa se proceda a realizar a seguinte corrección de 

erros no documento con número de rexistro 2825. 

 

Debe Modificarse a emenda nº3  a partir de  

 

Modificar a partir de “Artigo 4....”  
 

“Artigo 4. Escala autonómica ou complementaria do Imposto sobre a renda das 

persoas físicas. 

 

Os tipos da escala autonómica, de aplicación á Comunidade Autónoma de Galicia, do 

imposto sobre a renda das persoas físicas serán os seguintes:  

 
Base Liquidable dende Cota íntegra 

euros 

Resto base liquidable ata 

euros 

Tipo aplicable 

porcentaxe 

0 0,00 0 9,40% 

12.450 1.182,75 12.450,00 11,75% 

20.200 2.093,38 7.500,00 15,50% 

27.700 3.255,88 7.500,00 17,00% 

35.200 4.530,88 12.400,00 18.50% 

47.600 6.824,88 12.400,00 21,00% 

60.000 10.200,00 10.000,00 23,00% 

70.000 12.600,00 20.000,00 23,50% 

90.000 17.550,00 40.000,00 24,00% 

130.000 26.000,00 20,000,00 24,50% 

150.000 32.250,00 En diante 25,00% 

 

 

As leis de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia poderán modificar 

a escala prevista neste artigo.  
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Santiago de Compostela, 4 de xaneiro de 2017. 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Luis Villares Naveira na data 04/01/2017 13:42:50 
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EMENDAS PRESENTADAS POLO GRUPO PARLAMENTARIO 

SOCIALISTAS DE GALICIA AO PROXECTO DE LEI DE MEDIDAS FISCAIS, 

ADMINISTRATIVAS E DE ORDENACIÓN (NUM. EXPE. 10/PL-000002). 

 

 

Emenda nº1, ao apartado Dous, de Adición. Artigo 1 
  
Na  alínea Dous, no parágrafo que empeza por "Sete. ..." 
débese engadir despois de: "... familias numerosas ...",  a frase: 
"... familias con poucos recursos económicos ...." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº2, ao apartado Tres, de Adición. Artigo 1 
  
Na alínea Tres, deste artigo, no parágrafo que empeza por 
"Oito", débese engadir despois de: "... familias numerosas ..." a 
seguinte frase: "... familias con poucos recursos económicos ..." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº3, ao apartado 27, de Modificación. Artigo 3 
  
Na alínea Dous, punto 27, que ten o seguinte enunciado: 
"Engádese unha subalínea 15 á alínea 29 do anexo 3:", 
débense modificar todas as porcentaxes, onde di: "25 % ...", 
debe dicir: "40 %..." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº4, ao apartado 30, de Modificación. Artigo 3 
  
Na alínea 30 deste artigo, onde di: "- produtor de residuos 
perigosos (>10t/ano)  172,95", debe dicir: "-  produtor de 
residuos perigosos (>10t/ano)      250,00" 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº5, de Modificación. Artigo 5 
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Propoñemos unha nova redacción para a modificación da 
alínea 2 do artigo 89 da Lei 2/2015, do 29 de abril, de emprego 
público de Galicia, que quedará redactado como segue: 
  
"2. Os concursos para a provisión de postos deben convocarse 
para a xeneralidade dos postos de traballo vacantes; o sistema 
será aberto e permanente con resolución semestral. 
  
O persoal funcionario de carreira que estea adscrito por 
motivos de saúde ou rehabilitación a un posto de traballo en 
distinta localidade á que teña o seu destino definitivo, estará 
obrigado a participar nos concursos de provisión, para postos 
adecuados ao seu corpo ou escala que se convoquen, e 
solicitar todos os postos de igual ou superior nivel situados na 
mesma localidade do posto ao que figure adscrito 
provisionalmente. 
  
O incumprimento desta obriga determinará o cesamento no 
posto no que figure adscrito por motivos de saúde ou 
rehabilitación." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº6, de Modificación. Artigo 6 
  
Proponse un novo texto para a modificación da alínea 2 do 
artigo 96 Lei 2/2015, do 29 de abril, de emprego público de 
Galicia, que quedará redactado como segue: 
  
"2. En todo caso, para o desempeño dun posto de traballo en 
comisión de servizos voluntaria, o persoal funcionario deberá 
pertencer ao corpo ou escala e reunir os demais requisitos que 
estableza a correspondente relación de postos de traballo. 
  
O período máximo de duración dunha comisión de servizos non 
excederá de un ano, sendo obrigatoria a inclusión no seguinte 
concurso de todos os postos que se atopen ocupados en 
comisión de servizos e estean en situación de vacante." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº7, de Supresión. Artigo 7 
  
Debe ser suprimido. 
__________________________________________ 
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Emenda nº8, ao apartado Un, de Adición. Artigo 9 
  
Na alínea Un deste artigo que  modifica a escala superior de 
seguridade e saúde no traballo, débese engadir un subgrupo 
A1 bis, que terá o seguinte contido: 
  
"Funcións: Exercicio dos labores técnicos en materia de 
prevención de riscos laborais, de acordo co disposto na 
lexislación de prevención de riscos laborais e, en particular, nos 
artigos 7.1 e 9.2 da Lei 31/1995, do 8 de novembro, de 
prevención de riscos laborais ou norma que a substitúa." 
  
"Titulación: Técnico superior en prevención de riscos 
profesionais ou equivalente, conforme ao Regulamento dos 
servizos de prevención aprobado polo Real decreto 39/1997, 
do 17 de xaneiro, ou norma que o substitúa." 
  
  
  
  
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº9, ao apartado Tres, de Supresión. Artigo 9 
  
Débese suprimir a alínea Tres deste artigo. 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº10, de Adición. Artigo 10 
  
No cadro da alínea Un, débese crear un subgrupo A1 para a 
Especialidade de Bioloxía, e na columna de Titulación incluír o 
seguinte: 
  
"Licenciatura ou grao en Bioloxía" 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº11, ao apartado Un, de Modificación. Artigo 10 
  
Na alínea Un na columna  de Titulación   correspondente á 
Escala de ciencias,  onde di: "Licenciado ou graduado nunha 
titulación da rama de ciencias", debe dicir: "Licenciado ou 
graduado  na correspondente titulación da rama de ciencias" 
__________________________________________ 
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Emenda nº12, ao apartado Un, de Modificación. Artigo 10 
  
No cadro da alínea Un deste artigo, na columna de 
Titulación, onde di: "Licenciado en dereito ou graduado nunha 
titulación equivalente da rama de ciencias sociais e xurídicas.", 
debe dicir: "Licenciatura ou grao en Dereito." 
  
 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº13, ao apartado Dous, de Supresión. Artigo 10 
  
A alínea Dous deste artigo debe ser suprimida 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº14, ao apartado Tres, de Supresión. Artigo 10 
  
A alínea Tres deste artigo debe ser suprimida. 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº15, de Supresión. Artigo 12 
  
Debe ser suprimido. 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº16, de Supresión. Artigo 13 
  
Debe ser suprimido. 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº17, de Supresión. Artigo 15 
  
Debe ser suprimido 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº18, de Supresión. Artigo 16 
  
Debe ser suprimido 
__________________________________________ 
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Emenda nº19, de Supresión. Artigo 17 
  
Débe ser suprimido 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº20, de Adición. Artigo 47 
  
Na alínea  Un, deste artigo, que modifica o punto 3 do artigo 20 
da Lei 13/2010, do 17 de decembro, de comercio interior de 
Galicia, débese engadir un novo parágrafo despois do membro 
de: "- Un representante do órgano competente en materia de 
medio ambiente", que terá o seguinte contido: 
  
"- Unha persoa representante designada polas organizacións 
empresariais máis representativas do sector comercial." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº21, de Adición. Artigo 47 
  
Débese engadir un novo parágrafo na alínea Un, deste artigo, a 
seguir da introdución sinalada na emenda núm 20, que terá o 
seguinte contido: 
  
"- Unha persoa representante designada polas centrais 
sindicais con máis representación en Galicia" 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº22, ao apartado Un bis), de Adición. Artigo 48 
  
Débese engadir unha nova  alínea Un bis, que terá o seguinte 
contido: 
  
Un bis. Modifícase o artigo 8 da Lei 7/2013 do 28 de xuño, de 
montes de Galicia: 
  
"Definicións: 
  
31.- Técnico competente en materia forestal: os actuais 
titulados en enxeñaría de montes ou enxeñaría técnica forestal 
e demais titulados universitarios con competencias en sistemas 
e medios forestais." 
__________________________________________ 
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Emenda nº23, ao apartado 4 bis), de Adición. Artigo 62 
  
Débese engadir unha nova alínea 4 bis, que terá o seguinte 
contido: 
  
"4 bis. A Xunta de Galicia enviará ao Parlamento con 
periodicidade anual un informe sobre os resultados da 
contratación pública de Innovación, tanto en termos de 
investimentos realizados, como os retornos obtidos no ámbito 
do sector público." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº24, de Supresión. Artigo 63 
  
Debe ser suprimido. 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº25, ao apartado Cinco, de Modificación. Artigo 68 
  
Proponse un novo texto para a alínea Cinco, deste artigo, que 
terá o seguinte contido: 
  
 "Cinco. O réxime de cofinanciamento previsto nesta 
disposición e no Anexo I son de carácter voluntario para as 
entidades locais. 
  
Aquelas entidades locais que desexen adherirse deberán 
adoptar polo órgano competente de ámbito local o 
correspondente acordo, que será aplicable ao cabo de tres 
meses a contar desde a data da reunión. 
  
Aquelas entidades locais que non adopten o dito acordo 
manterán a súa situación previa, sen prexuízo dos dereitos que 
poidan asistir ao consorcio." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº26, de Modificación. Disposición adicional segunda 
  
Propoñemos un novo texto para a disposición adicional 
segunda que terá o seguinte contido: 
  
"Os titulares de contratos de xestión de servizos públicos de 
transporte poderán subcontratar, para a prestación parcial de 
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servizos de uso regular, vehículos provistos de autorizacións 
de transporte de persoas en vehículos turismo previstas na Lei 
4/2013, adscritas a vehículos de ata nove prazas." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº27, de Supresión. Disposición adicional cuarta 
  
Débese suprimir esta disposición adicional 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº28, de Supresión. Disposición adicional sexta 
  
Débese suprimir esta disposición adicional. 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº29, ao apartado Un, de Supresión. Disposición 
adicional sexta 
  
No caso de non aceptar a emenda núm 28 débese suprimir in 
fine na alínea Un, o seguinte texto: "..., e coa coordinación dos 
centros de investigación en materia forestal." 
  
  
  
  
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº30, ao apartado Dous, de Adición. Disposición 
adicional sexta 
  
No caso de non aceptaren a emenda núm 28 débese engadir in 
fine na letra b da alínea Dous desta disposición, despois de: 
"...dos recursos forestais.", o seguinte texto: "... . Sempre 
priorizando e garantindo a sostibilidade medioambiental do 
medio rural fronte a unha explotación exclusivamente 
economicista e produtivista do monte." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº31, ao apartado Tres, de Adición. Disposición 
adicional sexta 
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No caso de non aceptaren a emenda núm 28 débese engadir 
na alínea Tres, despois de: "... Consellería do Medio Rural, ...", 
o seguinte texto: "... excepto os centros de investigación ..." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº32, de Adición. Disposición adicional sexta 
  
Débese engadir unha nova disposición adicional sexta bis, que 
terá o seguinte contido 
  
"Disposición adicional sexta bis. Modificación da Lei de 
emprego público  
  
Inclusión dunha nova disposición adicional na Lei de emprego 
público que garanta a apertura no ano 2017 dunha mesa de 
negociación para a determinación do calendario de 
funcionarización do persoal laboral, das escalas necesarias a 
crear e o cronograma." 
  
  
  
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº33, de Supresión. Disposición transitoria primeira 
  
Debe ser suprimida 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº34, de Supresión. Disposición derrogatoria primeira  
  
Debe ser suprimida 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº35, de Supresión. Disposición derradeira terceira 
  
Debe ser suprimida. 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº36, ao apartado Dous, de Supresión. Disposición 
derradeira terceira 
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Na alínea Dous, desta disposición, no caso de non aceptaren a 
emenda núm. 35 débese suprimir o punto 2. 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº37, ao apartado Cinco, de Supresión. Disposición 
derradeira terceira 
  
No caso de non aceptaren a emenda 35, débese suprimir a 
alínea Cinco desta disposición. 
__________________________________________ 
 
 
 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 30/12/2016 
15:45:40 
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Á Mesa da Comisión 3.ª 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a través do seu portavoz, 

solicita a esa Mesa se realice a seguinte corrección de erros ao documento número 

de rexistro 2816. 

 

Débense engadir as seguintes emendas a continuación da emenda número 25: 

 

 

Emenda núm. 25 bis. de modificación do Título V, que quedará redactado co 

seguinte contido: 

 

“Título V. Medidas de ordenación urbanística en municipios con plan municipal 

declarado nulo por sentenza xudicial firme.” 

 

  

Emenda núm. 25 ter. de  modificación do artigo 83, que quedará redactado co 

seguinte contido: 

 

Un.- A regulación e medidas establecidas neste título será de aplicación naqueles 

supostos en que a declaración da nulidade de todo ou parte dun instrumento de 

planificación urbanística municipal ou dun decreto polo que se suspenda a vixencia 

da planificación urbanística municipal, por unha sentenza firme. 

 

Dous.- En todo caso, a adopción das medidas establecidas nesta lei,  deberá 

respectar o disposto nas sentencias firmes que declaren a nulidades dos 

instrumentos de planificación urbanística e as resolucións xudiciais recibidas na súa 

execución. 

 

Tres.- A adopción das medidas establecidas nesta lei, entenderase sen prexuízo da 

posibilidade de modificar puntualmente o plan que recobra vixencia, cos requisitos 

previstos na lexislación vixente. 

 

Catro.- De acordo co establecido na normativa básica estatal, a anulación de todo 

ou parte dun instrumento de planificación urbanística por una sentenza firme non 

afectará por si mesma á eficacia dos actos firmes que o aplicaran antes de que a 

anulación alcanzase efectos xerais. 

 

Cinco.- Calquera das iniciativas previstas na presente lei, será causa legal de 

suspensión dos procedementos de revisión de oficio de actos administrativos firmes 

o inicio do calquera das iniciativas previstas na presente Lei que lles outorgue 

fundamento normativo. 

 

En todo caso, nos procedementos para a revisión de oficio de actos administrativos 

firmes que se tivesen ditado con fundamento en instrumentos de ordenación 
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anulados, terase en conta para aplicar os límites ás facultades de revisión 

establecidos na lexislación básica, entre outras posibles circunstancias, o grao de 

cumprimento dos deberes urbanísticos ou o grao de desenvolvemento urbanístico 

acadado ao amparo do instrumento anulado. 

 

 

Emenda núm. 25 quater. de modificación do artigo 84, que quedará redactado co 

seguinte contido: 

 

“Artigo 84.- Protección do patrimonio cultural 

 

Para os efectos da protección do patrimonio cultural e da aplicación da Lei do 

Patrimonio Cultural de Galicia a mera declaración de nulidade do instrumento de 

ordenación urbanística no implicará a descatalogación ou perda da condición de 

inventariados dos bens incluídos no catálogo do instrumento de ordenación 

anulado, sendo de aplicación en todos caso o réxime derivado da lexislación 

indicada, de acordo cos valores identificados no catálogo como susceptibles da 

indicada protección.” 

 

 

Emenda núm. 25 quintus. de modificación do artigo 85, que quedará redactado 

co seguinte contido: 

 

“Artigo 85.- Medidas legais a adoptar 

 

Un.- Naqueles supostos en que a declaración da nulidade de todo ou parte dun 

instrumento de planificación urbanística municipal teña a súa causa en defectos 

formais non substantivos do plan, en aras do principio de seguridade xurídica, dada 

a natureza xurídica complexa do planeamento municipal, e a súa vital importancia 

no desenvolvemento económico do municipio a que se refire, o cumprimento das 

sentenzas xudiciais anulatorias do acordo de aprobación definitiva do plan xeral, 

poderá realizarse, mediante previo acordo do concello, coa corrección do defecto 

causante da declaración xudicial de nulidade e a continuación do procedemento de 

aprobación desde o momento en que for emendado, sen afectar os trámites 

anteriores á concorrencia do vicio causante da mesma. 

 

Dous.- A continuación do procedemento e os informes preceptivos que tiveren que 

realizarse en execución do mesmo por calquera das administracións ou organismos 

intervenientes no procedemento, salvo disposición expresa de efectos retroactivos 

da lexislación sectorial vixente no momento da súa emisión, deberán realizarse pola 

que estiver vixente no momento no que deberon producirse de non concorrer a 

causa de nulidade. 

 

Tres.- No caso en que o plan aplicable en execución da sentenza declarativa da 

nulidade de plan posterior, non responda á a realidade urbanística existente no 
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termo municipal, xurdida ao amparo do instrumento anulado e, en particular, nos 

supostos de obsolescencia sobrevida do instrumento que recobra o seu vixencia 

debido a substancial modificación do marco lexislativo urbanístico desde a súa 

aprobación, a radical mutación dá normativa sectorial de aplicación ou á 

inadaptación do modelo existente de cidade respecto ao previsto ou devandito 

documento porán establecerse medidas provisionais de ordenación urbanística.” 

 

 

Emenda núm. 25 sextus. de modificación título do capítulo II, que quedará 

redactado co seguinte contido: 

 

“Capítulo II. Procedemento de aprobación do instrumento de planificación 

provisional.” 

 

 

Emenda núm. 25 septimus, de modificación artigo 86, que quedará redactado co 

seguinte contido: 

 

“Artigo 86. Iniciación do procedemento de aprobación do instrumento de 

planificación urbanística que substitúe co instrumento anulado. 

 

Para os efectos de aplicar as medidas de ordenación provisional previstas no 

presente Título, será requisito necesario que o concello, cuxo instrumento de 

planificación foi anulado, adopte Acordo de inicio de Revisión do Plan, ou ben 

inicie, no seu caso, o procedemento de contratación dos servizos técnicos o 

xurídicos necesarios para a súa redacción, ou encomende a súa realización total 

e/ou parcial aos servizos técnicos municipais.” 

 

 

Emenda núm. 25 octavus, de adición ao artigo 87. catro, que quedará redactado 

co seguinte contido: 

 

“Cando o Plan declarado nulo aprobouse inicialmente durante a vixencia da Lei 

9/2006 do 28 de abril, sobre a avaliación dos efectos de determinados plans e 

proxectos, será de aplicación na Disposición Transitoria Primeira da devandita lei, 

debendo ratificarse a inviabilidade do sometemento do documento á avaliación 

ambiental.” 

 

 

Emenda núm. 25 novenus, de modificación do artigo 91, que quedará redactado 

co seguinte contido: 

 

“Artigo 91. Ordenación provisional en ámbitos suxeitos a desenvolvemento 

urbanístico. 
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Un.- No solo suxeito a desenvolvemento urbanístico de acordo con instrumento 

anulado e os seus instrumentos de desenvolvemento o concello deberá xustificar a 

elección dos ámbitos que ordene provisionalmente a través dos instrumentos 

previstos na presente Lei incidindo na concorrencia de un especial interese xeral, 

por su carácter dotacional, a afección a sistemas xerais e locais ou seu grao de 

desenvolvemento, o pola súa inclusión nun plan estratéxico municipal. 

 

Dous.- En particular, entenderase que concorre interese xeral no recoñecemento do 

grao de cumprimento dos deberes de execución do planeamento urbanístico, que 

foron desenvoltos de conformidade coa lexislación urbanística. 

 

De acordo co indicado non apartado anterior, entenderase que concorre interese 

xeral en atención a seu grao de desenvolvemento urbanísticos aos efectos da súa 

ordenación provisional unicamente naqueles ámbitos que tivesen acadada non seu 

día a aprobación definitiva do instrumento de equidistribución e cumprido con 

deber de cesión e de distribución de beneficios e cargas.” 

 

 

Emenda núm. 25 décimus, de modificación do artigo 92, que quedará redactado 

co seguinte contido: 

 

“Artigo 92.- Tramitación para a aprobación da ordenación provisional 

 

Un. A tramitación da aprobación dos instrumentos de ordenación provisional 

regulados no presente capítulo axustarase ao procedemento establecido neste artigo. 

 

Dous.- Procedemento de Aprobación: 

 

a) O concello, procederá á súa aprobación inicial, sometendo o documento a  

información pública durante un prazo de 45 días hábiles, mediante anuncio que se 

publicará no Diario Oficial de Galicia e nun dos xornais de maior difusión na 

provincia. 

 

A documentación sometida a información pública abarcará todos os documentos 

integrantes do expediente tramitado. 

 

Durante ou mesmo tempo non que se realiza ou trámite de información pública, a 

Administración municipal deberá solicitar das administracións públicas 

competentes informes os sectoriais e consultas que resulten preceptivos. Os 

informes sectoriais autonómicos deberán ser emitidos non prazo máximo de 1 mes, 

transcorrido ou cal entenderanse emitidos con carácter favorable. 

 

Se a ordenación provisional prevista foi xa obxecto dos indicados informes con 

anterioridade, admitirase a ratificación polos órganos informantes dos informes 
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emitidos no seu día, sen prexuízo das cuestións que se poidan engadir á vista de 

novas circunstancias ou á aprobación de normativa posterior.  

 

Os informes preceptivos que tiveren que realizarse en execución do mesmo por 

calquera das administracións ou organismos intervenientes no procedemento, salvo 

disposición expresa de efectos retroactivos da lexislación sectorial vixente no 

momento da súa emisión, deberán realizarse pola que estiver vixente no momento 

no que deberon producirse de non concorrer a causa de nulidade. 

 

b) Tomando en consideración as alegacións formuladas nos trámites de información 

pública, o concello, no caso de que se introduciran modificacións que signifiquen 

un cambio substancial do documento inicialmente aprobado, pola adopción de 

novos criterios respecto da clasificación e cualificación do solo ou en relación coa 

estrutura xeral e orgánica do territorio, abrirase un novo trámite de información 

pública. 

 

c) Unha vez realizado o trámite de información pública e informe sobre as 

alegacións presentadas, procederase ao Informe dos servizos xurídicos e técnicos 

municipais sobre a integridade documental do expediente, das actuacións 

administrativas realizadas, da conformidade da ordenación proxectada co previsto 

na presente lei. 

 

d) A aprobación definitiva dás ordenanzas provisionais. 

 

 

Tres. A aprobación definitiva das ordenanzas provisionais corresponderalle ao 

Pleno do Concello.” 

 

 Pazo do Parlamento, 10 de xaneiro de 2017 

 

  Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga 

  Portavoz 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 11/01/2017 11:51:54 
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EMENDAS PRESENTADAS POLO GRUPO PARLAMENTARIO BLOQUE 

NACIONALISTA GALEGO AO PROXECTO DE LEI DE MEDIDAS FISCAIS, 

ADMINISTRATIVAS E DE ORDENACIÓN (NUM. EXPE. 10/PL-000002). 

 

 

Emenda nº1, ao apartado 1, de Supresión. Artigo 3 
  
Emenda de supresión. Artigo 3 
  
Suprímese o apartado Un do artigo 3. 
 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº2, de Adición. Artigo 5 
  
Emenda de adición. Artigo 5 
  
Engádese o seguinte parágrafo ao final: 
 
“O disposto nesta alínea será de aplicación en exclusiva aos 
postos de persoal funcionario de administración xeral e 
especial. No caso do persoal funcionario da administración de 
xustiza, persoal docente ou persoal estatutario do sistema de 
saúde non será de aplicación directa, negociándose nas mesas 
sectoriais a súa regulación específica.” 
 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº3, de Supresión. Artigo 6 
  
Emenda de supresión. Artigo 6 
  
Suprímese o artigo 6. 
 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº4, de Supresión. Artigo 9 
  
Emenda de supresión. Artigo 9 
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Suprímese o artigo 9. 
 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº5, de Supresión. Artigo 10 
  
Emenda de supresión. Artigo 10 
  
Suprímese o artigo 10. 
 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº6, de Supresión. Artigo 11 
  
Emenda de supresión. Artigo 11 
  
Suprímese o artigo 11. 
 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº7, de Supresión. Artigo 12 
  
Emenda de supresión. Artigo 12 
 
Suprímese o artigo 12. 
 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº8, de Supresión. Artigo 14 
  
Emenda de supresión. Artigo 14 
  
Suprímese o artigo 14. 
 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº9, de Modificación. Artigo 41 
  
Emenda de modificación. Artigo 41 
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Modifícanse nas alíneas 2 e 3, a expresión “poderá esixir de 
oficio” por “esixirá de oficio”. 
 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº10, de Supresión. Artigo 43 
  
Emenda de supresión. Artigo 43 
  
Suprímese o artigo 43. 
 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº11, de Supresión. Artigo 45 
  
Emenda de supresión. Artigo 45 
  
Suprímese a redacción dada á letra e) da alínea 2 do artigo 2 
da Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galiza. 
  
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº12, de Supresión. Artigo 50 
  
Emenda de supresión. Artigo 50 
  
Suprímese o artigo 50. 
  
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº13, de Supresión. Artigo 53 
  
Emenda de supresión. Artigo 53 
  
Suprímese o artigo 53. 
  
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº14, de Supresión. Artigo 55 
  
Emenda de supresión. Artigo 55 
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Suprímese o artigo 55. 
  
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº15, de Supresión. Artigo 56 
  
Emenda de supresión. Artigo 56 
  
Suprímese o artigo 56. 
  
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº16, de Supresión. Artigo 57 
  
Emenda de supresión. Artigo 57 
  
Suprímese o artigo 57. 
  
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº17, de Supresión. Artigo 60 
  
Emenda de supresión. Artigo 60 
  
Suprímese o artigo 60. 
  
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº18, de Supresión. Artigo 63 
  
Emenda de supresión. Artigo 63 
  
Suprímese o artigo 63. 
  
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº19, de Supresión. Artigo 65 
  
Emenda de supresión. Artigo 65 
  
Suprímese o artigo 65. 
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__________________________________________ 
 
 
Emenda nº20, de Supresión. Artigo 66 
  
Emenda de supresión. Artigo 66 
  
Suprímese o artigo 66. 
  
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº21, de Supresión. Artigo 67 
  
Emenda de supresión. Artigo 67 
  
Suprímese o artigo 67. 
  
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº22, de Substitución. Artigo 68 
  
Emenda de substitución. Artigo 68 
  
O texto do artigo 68 substitúese polo seguinte texto: 
  
“Artigo 68.- Réxime de cofinanciamento nos servizos prestados 
polo Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar ou 
ente que o substitúa en colaboración cos concellos e 
mancomunidades. 
Un. O sistema de cofinanciamento dos servizos que se presten 
nas escolas infantís e centros de día xestionados polo 
Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar ou 
entidade que se subrogue nos seus dereitos e obrigas 
establecidos nos instrumentos de colaboración cos concellos e 
mancomunidades con fundamento nas competencias que 
sobre esta materia teñen atribuídas pola normativa vixente as 
entidades locais, rexerase polo disposto nos propios convenios 
asinados entre ambas entidades públicas, coa finalidade de 
garantir a prestación axeitada dos servizos que se prestan a 
través do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e 
Benestar en colaboración cos concellos e mancomunidades. 
Dous. As cantidades que corresponda aboar ás entidades 
locais derivadas do réxime de cofinanciamento previsto neste 
artigo terán a consideración de débedas firmes, líquidas e 
esixíbeis, cando exista conformidade pola administración local, 
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a través dos correspondentes informes dos órganos de control 
e xestión económica, en relación cos criterios establecidos no 
convenio e as prestacións realizadas e certificadas.  
Cando se manifeste expresamente a desconformidade coas 
débedas económicas reclamadas desde a administración 
galega ou calquera entidade pública instrumental, empresa 
mercantil ou fundación do sector público autonómico, a través 
dunha resolución administrativa, emitida polo órgano 
competente dunha entidade local ou das entidades asociativas 
locais e baseada nos informes correspondentes dos órganos 
de control económico-financeiro ou dos servizos de xestión 
económica de dita entidade local, non se considerarán en 
ningún caso como  débedas vencidas, líquidas e esixíbeis as 
débedas até que haxa unha resolución xudicial ou acordo 
administrativo que ditamine a discrepancia. Neste caso, non 
poderán practicarse retencións nin requirirse o pagamento, nin 
efectuarse compensacións ou retencións de transferencias  
pendentes da administración galega á entidade local, até que 
haxa conformidade desta, previa fiscalización dos internos de 
órganos de control financeiro. 
Tres. Non se poderán practicar retencións, compensacións de 
transferencias do Fondo de Cooperación Local ás entidades 
locais relativas a débedas sobre as cales existan discrepancias 
xustificadas expresadas pola entidade local e baseadas nos 
informes dos servizos económicos ou de intervención de dita 
entidade. A estes efectos, en ningún caso se considerarán 
como vencidas, líquidas e exixíbeis as débedas sobre as que 
se notificara a non conformidade de forma motivada, polo que 
non poderán practicarse retencións ou compensacións nin 
requirirse o pagamento até que haxa conformidade da entidade 
local, previa fiscalización dos internos de órganos de control 
financeiro, ou se resolva polo órgano xudicial competente. 
 Catro. O Consorcio ou ente que o substitúa expedirá as 
liquidacións derivadas do réxime de cofinanciamento 
correspondentes ás entidades locais consonte o réxime 
previsto nos convenios asinados, e aboaranse polos concellos 
unha vez haxa conformidade coas mesmas.  
En casos reiterados de falta de conformidade, deberá reunirse 
a Comisión de Seguimento previstas nos convenios, que 
levantará acta dos acordos adoptados, e no caso de acordos 
sobre as contías a liquidar serán executivos para ambas 
partes.   
Cinco. O réxime de cofinanciamento dos servizos prestados 
nas escolas infantís e centros de día xestionados polo 
Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar fixado 
nos convenios asinados coas entidades locais ou 
mancomunidades será respectado en todo caso pola entidade 
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que se subrogue na súa posición, que non poderá variar as 
condicións e cláusulas pactadas, agás acordo expreso coa 
entidade local ou mancomunidade asinante. 
Seis. Nos orzamentos da Comunidade Autónoma consignarase 
unha partida específica para contribuír ao financiamento de 
fórmulas de colaboración ou cooperación intermunicipal de 
servizos locais. 
A Xunta de Galiza garantirá en todo caso a dispoñibilidade de 
fondos autonómicos para apoiar economicamente iniciativas de 
colaboración ou cooperación intermunicipal de servizos locais, 
preferentemente a través da constitución de mancomunidades 
ou consorcios.” 
 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº23, de Supresión. Artigo 70 
  
Emenda de supresión. Artigo 70 
  
Suprímese o artigo 70. 
 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº24, de Supresión. Artigo 71 
  
Emenda de supresión. Artigo 71 
  
Suprímese o artigo 71. 
  
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº25, de Supresión. Artigo 72 
  
Emenda de supresión. Artigo 72 
  
Suprímese o artigo 72. 
  
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº26, de Supresión. Artigo 73 
  
Emenda de supresión. Artigo 73 
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Suprímese o artigo 73. 
  
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº27, de Supresión. Artigo 74 
  
Emenda de supresión. Artigo 74 
  
Suprímese o artigo 74. 
  
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº28, de Supresión. Artigo 75 
  
Emenda de supresión. Artigo 75 
  
Suprímese o artigo 75. 
  
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº29, de Supresión. Artigo 76 
  
Emenda de supresión. Artigo 76 
  
Suprímese o artigo 76. 
  
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº30, de Supresión. Artigo 77 
  
Emenda de supresión. Artigo 77 
  
Suprímese o artigo 77. 
  
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº31, de Supresión. Artigo 78 
  
Emenda de supresión. Artigo 78 
  
Suprímese o artigo 78. 
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__________________________________________ 
 
 
Emenda nº32, de Supresión. Artigo 79 
  
Emenda de supresión. Artigo 79 
  
Suprímese o artigo 79. 
  
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº33, de Supresión. Artigo 80 
  
Emenda de supresión. Artigo 80 
  
Suprímese o artigo 80. 
  
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº34, de Supresión. Artigo 81 
  
Emenda de supresión. Artigo 81 
  
Suprímese o artigo 81. 
  
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº35, de Supresión. Artigo 82 
  
Emenda de supresión. Artigo 82 
  
Suprímese o artigo 82. 
  
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº36, de Supresión. Artigo 83 
  
Emenda de supresión. Artigo 83 
  
Suprímese o artigo 83. 
 
__________________________________________ 
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Emenda nº37, de Supresión. Artigo 84 
  
Emenda de supresión. Artigo 84 
  
Suprímese o artigo 84. 
  
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº38, de Supresión. Artigo 85 
  
Emenda de supresión. Artigo 85 
  
Suprímese o artigo 85. 
  
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº39, de Supresión. Artigo 86 
  
Emenda de supresión. Artigo 86 
  
Suprímese o artigo 86. 
  
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº40, de Supresión. Artigo 87 
  
Emenda de supresión. Artigo 87 
  
Suprímese o artigo 87. 
  
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº41, de Supresión. Artigo 88 
  
Emenda de supresión. Artigo 88 
  
Suprímese o artigo 88. 
  
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº42, de Supresión. Artigo 89 
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Emenda de supresión. Artigo 89 
  
Suprímese o artigo 89. 
  
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº43, de Supresión. Artigo 90 
  
Emenda de supresión. Artigo 90 
  
Suprímese o artigo 90. 
  
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº44, de Supresión. Artigo 91 
  
Emenda de supresión. Artigo 91 
  
Suprímese o artigo 91. 
  
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº45, de Supresión. Artigo 92 
  
Emenda de supresión. Artigo 92 
  
Suprímese o artigo 92. 
  
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº46, de Supresión. Disposición adicional terceira 
  
Emenda de supresión. Disposición adicional terceira 
  
Suprímese a disposición adicional terceira. 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº47, de Supresión. Disposición adicional sexta 
  
Emenda de supresión. Disposición adicional sexta 
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Suprímese a disposición adicional sexta. 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº48, de Adición. Disposición adicional sétima 
  
Emenda de adición. Disposición Adicional Sétima (nova)  
  
Engádese unha nova disposición adicional, que será a sétima, 
coa seguinte redacción: 
  
“Disposición Adicional Sétima. Traspaso funcións e servizos 
das Deputacións Provinciais á administración da Comunidade 
Autónoma de Galiza. 
Un. Ao longo do primeiro trimestre de 2017, a Xunta de Galiza 
iniciará formalmente negociacións coas Deputacións 
Provinciais, que terá como obxecto abordar o traspaso de 
funcións e servizos provinciais de carácter impropio e que, por 
razóns de racionalización do sector público galego e eficiencia 
administrativa, deben ser integrados na administración galega. 
De xeito indicativo as áreas que se negociarán son: 
1º. A transferencia á Xunta de  todos os equipamentos e 
servizos impropios que aínda posúen ou prestan as 
deputacións, entre outros: centros docentes, centros de 
menores, bibliotecas, museos, teatros, infraestruturas 
deportivas, laboratorios e centros de experimentación agraria, 
servizos de emerxencias, parques comarcais de bombeiros e 
similares. 
2º. Transferencia á Xunta da rede viaria principal interurbana. 
3º. Avanzar na coordinación dos servizos de recadación 
tributaria provinciais con vistas á integración nunha Axencia 
Tributaria Galega. 
Dous. A estes efectos, constituiranse comisións específicas, 
unha por cada institución provincial, compostas por membros 
do Goberno Galego, membros designados polo Parlamento de 
Galiza e deputados e deputadas da Corporación Local, que 
abordarán de xeito concreto as transferencias e traspasos a 
efectuar. As devanditas comisións deberán estar nomeadas 
antes do 31 de marzo de 2017 e o seu traballo deberá estar 
culminado antes de seis meses, onde se fixarán as datas 
concretas do traspaso de funcións e servizos.” 
 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº49, de Adición. Disposición derrogatoria cuarta 
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Emenda de adición. Disposición derrogatoria cuarta 
  
Engádese unha nova Disposición derrogatoria que será a 
cuarta, co seguinte contido: 
  
“Cuarta.- Queda derrogada, con efectos de 1 de xaneiro de 
2017, a Lei 1/2012, de Medidas Temporais en determinadas 
materias de emprego público da Comunidade Autónoma de 
Galicia, aplicándose as medidas vixentes con anterioridade á 
entrada en vigor de dita lei en materia de emprego público, en 
particular as relativas ás retribucións íntegras en situación de  
incapacidade temporal e á Acción Social. " 
 
__________________________________________ 
 
Emenda nº50, de Supresión. Disposición derradeira terceira 
  
Emenda de supresión. Disposición derradeira terceira 
  
Suprímese a disposicion derradeira terceira. 
__________________________________________ 
 
Emenda nº51, de Adición. Disposición derradeira sexta 
  
Emenda de adición. Disposición derradeira sexta 
  
Engádese unha nova disposición derradeira, que será a sexta, 
coa seguinte redacción: 
  
“Sexta.- Modificación da escala de gravame autonómica do 
Imposto Sobre a Renda das Persoas Físicas. 
Substitúese a escala do Imposto Sobre a Renda das Persoas 
Físicas, a que se refire o apartado Dous do artigo 4 do Decreto 
Lexislativo 1/2011, do 28 de xullo pola seguinte: 
 

Base liquidábel 
(Ata euros) 

Cota íntegra 
(Euros) 

Resto base 
liquidábel (Ata 
euros) 

Tipo aplicábel 
(%) 

0 0 12.450 9,5 

12.450 1.182,75 7.750 11,75 

20.200 2.093,38 7.500 14 

27.700 3.143,38 7.500 17 

35.200 4.418,38 12.400 20 

47.600 6.898,38 12.400 21,5 

60.000 9.366,87 60.000 24,5 

120.000 24.066,87 En diante 25,5 
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__________________________________________ 
 
 
Emenda nº52, de Adición. Disposición derradeira sétima 
  
Emenda de adición. Disposición derradeira 
  
Engádese unha nova disposición derradeira, que será a sétima, 
co seguinte texto: 
  
“Sétima.- Imposto sobre o Patrimonio. 
Modifícase o Capítulo III do Texto Refundido das disposicións 
legais da Comunidade Autónoma de Galiza en materia de 
tributos cedidos polo Estado, aprobado polo Decreto lexislativo 
1/2011, do 28 de xullo, que queda redactado como segue: 
Artigo 13. Mínimo exento. 
O mínimo exento no Imposto sobre o Patrimonio establécese 
en 300.000 euros. 
Artigo 13 bis. Cota íntegra 
A base liquidábel do imposto gravarase aos tipos da seguinte 
escala: 
 

Base liquidábel 
(Ata euros) 

Cota íntegra 
(Euros) 

Resto base 
liquidábel (Ata 
euros) 

Tipo 
aplicábel 
(%) 

0 0 167.129,45 0,3 
167.129,45 501,39 167.123,43 0,6 
334.252,88 1.337,00 334.246,87 1,0 
668.499,75 4.178,10 668.499,76 1,8 

1.336.999,51 14.539,86 1.336.999,50 2,6 
2.673.999,01 43,285,35 2.673.999,02 3,4 
5.437.998,03 116.820,32 5.347.998,03 4,2 

10.695.996,06 295.978,25 En diante 5,0 

 
As leis de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de 
Galiza poderán modificar a escala prevista neste artigo.” 
 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº53, de Adición. Disposición derradeira oitava 
  
Emenda de adición. Disposición derradeira oitava 
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Engádese unha nova disposición derradeira, que será a oitava, 
co seguinte texto: 
  
“Oitava.- Creación do imposto sobre os grandes 
establecementos comerciais: 
 Un.  Establécese, como tributo propio da Comunidade 
Autónoma, un imposto sobre as grandes superficies 
comerciais, entendendo por tais os establecementos individuais 
que teñan unha superficie de venda igual ou superior a 2.500 
m2 dedicados á venda ao por menor, excluídos os 
establecementos de venda de vehículos a motor, maquinaria 
industrial, materiais de construción e produtos agrícolas e de 
xardinaría. 
Dous. Este imposto grava a capacidade e incidencia 
económica e social singulares dos establecementos comerciais 
que desenvolven a súa actividade en grandes superficies, 
atendendo as externalidades sociais, económicas e ambientais 
que producen. 
Tres. O feito impoñíbel vén constituído pola utilización de 
grandes superficies con finalidade comercial. 
Catro. É suxeito pasivo deste imposto a persoa física ou 
xurídica titular do grande establecemento comercial, estea xa 
ou non situado nun centro comercial colectivo. 
Cinco. A base impoñíbel do imposto constitúe a superficie total 
do establecemento comercial individual expresada en metros 
cadrados. 
Seis. O tipo de gravame é de 30 euros por metro cadrado.  
Sete.  Aplicarase unha redución do 50 por 100 da cota 
tributaria aos grandes establecementos dedicados á venda de 
mobiliario, artigos de saneamento, artigos de bricolaxe e portas 
e xanelas.  
Oito. Bonificacións. Establécese unha bonificación de ata o 30 
por 100 para os grandes establecementos que conten con 
acceso dun ou máis medios de transporte público. 
Regulamentariamente desenvolveranse os termos e condicións 
desta bonificación. 
Nove. O período impositivo coincide co ano natural.”  
 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº54, de Adición. Disposición derradeira novena 
  
Emenda de adición. Disposición derradeira novena 
  
Engádese unha nova disposición derradeira, que será a 
novena, co seguinte texto: 
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“Novena.- Modificacións no imposto sobre sucesións e doazóns 
Un. Modifícase na alínea Dous do artigo 6 do texto refundido 
das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia 
en materia de tributos cedidos polo Estado, aprobado polo 
Decreto lexislativo 1/2011, do 28 de xullo, o apartado b), que 
queda redactada como segue: 
«b) Grupo II: adquisicións por descendentes e adoptados de 21 
anos ou máis e menores de 25, 900.000 euros, menos 100.000 
euros por cada ano maior de 21 ata 24; de 25 anos ou máis, 
cónxuxes, ascendentes e adoptantes, 18.000 euros. » 
Dous. Modifícase o artigo 11 do texto refundido das 
disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en 
materia de tributos cedidos polo Estado, aprobado polo Decreto 
lexislativo 1/2011, do 28 de xullo, que queda redactado como 
segue: 
«Artigo 11. Deducións na cota tributaria 
Un. Dedución para suxeitos pasivos do Grupo I. 
Nas adquisicións mortis causa por suxeitos pasivos incluídos 
no Grupo I do artigo 6.Dous do presente texto refundido, 
incluídas as cantidades percibidas polas persoas beneficiarias 
de seguros sobre a vida, practicarase unha dedución do 99 % 
do importe da cota 
Dous. Dedución por para suxeitos pasivos do Grupo II. 
1. Nas adquisicións mortis causa por suxeitos pasivos incluídos 
no grupo II do artigo 6.Dous do presente texto refundido, 
aplicarase unha dedución do 100% da cota tributaria sempre 
que a súa base impoñible fose igual ou inferior a 125.000 
euros. 
2.Para o cómputo do límite de 125.000 euros sinalado no 
apartado anterior, teranse en conta as bases impoñibles dos 
pactos sucesorios realizados. Tamén se computarán as bases 
impoñibles das doazóns e demais transmisións inter vivos 
equiparables que sexan acumulables de acordo co establecido 
no artigo. 30 da Lei 29/1987, de 18 de decembro, do imposto 
sobre sucesións e doazóns, así como o valor dos usufrutos e 
outras institucións a que se refire o artigo 26 da mesma norma 
que se teñan en conta para a determinación do tipo medio de 
gravame aplicábel.» 
  
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº55, de Supresión. ANEXO I 
  
Emenda de supresión, Artigo Anexo I 
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Suprímese o Anexo I. 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº56, de Supresión. ANEXO II 
  
Emenda de supresión, Artigo Anexo II  
Suprímese o Anexo II. 
__________________________________________ 
 
 
 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Ana Pontón Mondelo na data 30/12/2016 12:50:06 
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