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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

Acordo da Mesa do Parlamento do 17 de setembro de 2013, polo

que se amplía o prazo de presentación de emendas ao articu-

lado ao Proxecto de lei de caza de Galicia [09/PL-000011 (10315)]

No Rexistro Xeral do Parlamento de Galicia tivo entrada, co
número 12195, o escrito do G.P. da Alternativa Galega de
Esquerda polo que se solicita a ampliación do prazo para a
presentación de emendas ao articulado ao Proxecto de lei de
caza de Galicia [09/PL-000011 (10315)].

Visto o disposto no artigo 96 do Regulamento da Cámara, a
Mesa, por unanimidade, acorda:

1º. Ampliar o prazo de presentación de emendas ao articu-
lado ao Proxecto de lei de caza de Galicia ata o 30 de setem-
bro, ás 18.30 horas.

2º. Notificar este acordo aos grupos parlamentarios.

3º. Publicar este acordo no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia.

Santiago de Compostela, 17 de setembro de 2013
Pilar Rojo Noguera

Presidenta

Acordo da Mesa do Parlamento do 17 de setembro de 2013, polo

que se amplía o prazo de presentación de emendas ao articu-

lado ao Proxecto de lei do emprendemento e da competitivi-

dade económica de Galicia  [09/PL-000012 (11244)]

No Rexistro Xeral do Parlamento de Galicia tivo entrada, co
número 12196, o escrito do G.P. da Alternativa Galega de
Esquerda polo que se solicita a ampliación do prazo para a
presentación de emendas ao articulado ao Proxecto de lei do
emprendemento e da competitividade económica de Galicia
[09/PL-000012 (11244)].

Visto o disposto no artigo 96 do Regulamento da Cámara, a
Mesa, por unanimidade, acorda:

1º. Ampliar o prazo de presentación de emendas ao articu-
lado ao Proxecto de lei lei do emprendemento e da competi-
tividade económica de Galicia ata o 30 de setembro, ás
18.30 horas.

2º. Notificar este acordo aos grupos parlamentarios.

3º. Publicar este acordo no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia.

Santiago de Compostela, 17 de setembro de 2013
Pilar Rojo Noguera

Presidenta

Admisión a trámite, apertura do prazo de presentación de emendas

e asignación a Comisión e publicación do proxecto de lei de racio-

nalización do sector público autonómico [- 11926 (09/PL-000013)]

A Mesa do Parlamento, na súa sesión do día 17 de setembro
de 2013, adoptou o seguinte acordo:

Admisión a trámite, apertura do prazo de presentación de
emendas e asignación a Comisión

- 11926 (09/PL-000013)
Presidencia da Xunta de Galicia
Proxecto de lei de racionalización do sector público auto-
nómico

Examinado o devandito proxecto e logo de verificar que
reúne a documentación e os antecedentes previstos no artigo
111 do Regulamento, a Mesa, por unanimidade, acorda:

1º. Admitir a trámite o Proxecto de lei de racionalización do
sector público autonómico polo procedemento lexislativo
ordinario.

2º. Asignalo, oída a Xunta de Portavoces na súa reunión
do día 17 de setembro de 2013, á Comisión 1ª, Institucio-
nal, de Administración Xeral, Xustiza e Interior  e orde-
nar a súa publicación no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia.

3º. Abrir o prazo regulamentario de 15 días hábiles para a
presentación de emendas, que comezará a contar a partir do
día seguinte ao da publicación no Boletín Oficial do Parla-

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

39580

Número 162
18 de setembro de 2013



mento de Galicia. O prazo remata o día 5 de outubro de
2013, ás 13.00 horas.

Santiago de Compostela, 17 de setembro de 2013

Pilar Rojo Noguera
Presidenta

1.1.2.1.2. Proposicións de lei 

Apertura do prazo de presentación de emendas e asignación a

Comisión da Proposición de lei pola visibilidade e non discri-

minación de lesbianas, gais, transexuais e bisexuais en Galicia

[- 9416 (09/PPL-000010)]

A Mesa do Parlamento, na súa sesión do día 17 de setembro
de 2013, adoptou o seguinte acordo:

Apertura do prazo de presentación de emendas e asignación
a Comisión

- 9416 (09/PPL-000010)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 
Proposición de lei pola visibilidade e non discriminación de
lesbianas, gais, transexuais e bisexuais en Galicia

A Mesa toma coñecemento e acorda:

1º. Comunicar aos grupos parlamentarios a apertura do
prazo de presentación de emendas ao articulado, que rema-
tará o 5 de outubro de 2013, ás 13.00 horas.

2º. Asignalo, oída a Xunta de Portavoces na súa reunión do
día 17 de setembro de 2013, á Comisión 1ª, Institucional, de
Administración Xeral, Xustiza e Interior.

3º. Ordenar a súa publicación no Boletín Oficial do Parla-
mento de Galicia.

Santiago de Compostela, 17 de setembro de 2013
Pilar Rojo Noguera

Presidenta

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIANúmero 162
18 de setembro de 2013

39581



^ B l l C l B
XUNTFIDEGflLICIfl

kf CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA
*** ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS

E XUSTIZA
Direccicn Xsral de Relacións Institucionaís e Parlamentarias

RS/mv .•2PRESIDENCIA f. OCNSEUERIA D£ PRESIDENCIA,
ADMlNISTRAClONS PÚ8UCAS £ XU8TIZA

OIRKaÓN XERAL DE REUCIÓNS ÍNSTITUaONAiS E PAJ^UMEHTAglAS

1 0 SET, 2013~, GAL iCÍA
'i.'.fi T7ÍADA

S A ! D
Num.

\WW.

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

Lei de racionalización do sector público autonómico", aprobado polo

Consello da Xunta de Galicia na súa reunión do día 29 de agosto de 2013.

Asemade achégase a certificación expedida polo secretario do Consello co

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

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

Santiago de Compostela, 9 de setembro de 2013

0 director xeral dgüelaGÍáus Institucionais

e Parlaroe-rlfarias

To José Ordóñez Puime

Excma. Sra. Presidenta dc Parlamento de Galicia
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ALFONSO RUEDA VALENZUELA, VICEPRESIDENTE F CONSELLEIRO
DE PRESIDENCÍA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA E
SECRETARIO DO CONSELLO DA XUNTA DE GALICIA,

C E R T 1 F I C O :

Que o Consello da Xunta de Galicia na súa reunión do día vinte e nove de aeosto de
dous mil trece adoptou. entre outros. o seguinte Acordo:

"Aprobar o Proxecto de lei de racionalización do sector público autonómico e a súa
remision ao Parlamento de Galicia"

h para que conste asino esta certifícación. co visto e prace do Sr. Presidente en
Santiago de Compostela a vinte e nove de agosto de dous mil trece.

O PRESkpENTE l/
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¡'I'í)XiX 1 O LEI DE RACIONALÍZACIÓN DO SECTOR PÚBLICO
AUTONÓMICO

•\V "" ' ' ' - ¿,'
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A optimización dos recursos públicos, a efícacia na xestión e o logro da máxima
coordinación das distintas unidades administrativas son principios básicos que
guían a actuación da Xunta de Galicia.

1-n aplicación destes principios, no ano 2009 iniciouse un proceso gradual de
racionalización, simplificación e redución das estruturas administrativas, tanto no
que atinxe á Administración xeral como ao conxunto de entidades públicas
instrumentais do sector público autonómico. Así, abordouse unha redución do 40
% no número de consellerías, impulsouse un novo deseño da Administración
periterica con cinco únicas delegacións territoriais, reduciuse á metade o número
dc altos cargos e executouse un completo plan para adelgazar a dimensión da
Administración instrumental. Cos referidos axustes, a Administración
autonómica adaptou a súa arquitectura organizativa ao actual contexto de crise e
restrición do gasto público, ao tempo que promoveu unha acción pública máis
cfica/ c aniculada que mantén o nivel de calidade na prestación dos servizos
púbücos. Como corolario deste proceso de reforma e modernización
administrativa aprobouse a Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e
luncionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de
Gahcia. que, ademais de clarificar, ordenar e sistematizar a estrutura do sector
público autonómico, supón un primeiro paso na introdución de medidas de
racioniilización e simplificación do ordenamento xurídico galego e do sector
publico autonómico.

Ncstc marco. elabórase esta lei baixo a cobertura dos títulos competenciais
¡ccoñccidos nos artigos 27.1 e 28.1 do Estatuto de autonomía de Galicia, así
como do previsto no seu artigo 16.4, con escrupuloso respecto á lexislación
basicii ditada polo Estado en materia de réxime xurídico das administracións
públicas e en materia de contratación do sector público, conforme o artigo
149.1.18 CE. 5

A lei cstrutúrase nun título preliminar e catro títulos: o título primeiro, sobre
colaboracion dentro do sector público; o segundo, sobre racionalización e
rcducion de custos na contratación do sector público; o terceiro, dirixido á
racionalización e mellora da calidade normativa, e o título cuarto, sobre
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sistematización, reordenación e supresión de entidades públicas instrumentais do
scctor público autonómico.

0 u'uilo prcliminar establece o obxecto da lei. dirixida á racionalización de todo o
scctor público autonómico e da actividade administrativa, e recolle unha serie de
regras xerais tendentes a impoñer pautas de mellora continua na dimensión das
cstruturas administrativas, así como medidas que, en resposta aos mandatos da
Comunidade Europea, supoñan simplifícación documental dos procedementos
administrativos, xeneralización do uso de medios electrónicos e redución das
cargas administrativas soportadas pola cidadanía e empresas nas súas relacións
coas administracións públicas.

0 título I regula a colaboración dentro do sector público autonómico, tomando
corno punto dc partida os principios de colaboración, cooperación e asistencia.
Precisamcnte. unha das novidades da lei é o principio de autoprovisión de bens e
servizos dentro do sector público, que implica a execución das competencias e
luncions do sector público autonómico cos medios dispoñibles no sector público
autonómico. Este principio de autoprovisión ou in house providing vén avalado
polü propio Tribunal de Xustiza da UE, quen considera que a Administración
non csta obrigada a acudir ao mercado cando teña a posibilidade de realizar
tarclas dc interesc público cos seus propios medios, na medida en que esta forma
dc coJaboración interna contribúe ao uso eficiente de fondos públicos.
estendcndo esta posibilidade mesmo aos supostos de colaboración de distintos
.vKleres adxudicadorcs. Nesta liña regúlanse, ademais, os distiníos instrumentos e
procedementos de colaboración, cooperación e asistencia interna, xunto cun
procedemcnto residuai. así como un procedemento final para resolver os
cuntlitos que. dc scr o caso. poidan xurdir.

No título II establécense medidas de racionalización e redución de custos na
contratación pública autonómica. Estas medidas pódense estruturar en tres
grupos en función dos seus obxectivos últimos. En primeiro lugar, regúlanse
medidas que inciden fundamentalmente no ámbito interno da Administración,
garantindo a efíciencia do gasto público e a mellora do funcionamento
administrativo, como a contratación centralizada, o fomento da contratación
cieetroniea. as reierencias á contratación responsable e sustentable, e as maiores
cxixcncias de xustificación nos expedientes de contratación (especialmente
vineuladas ao principio de autoprovisión do título II da lei).

l.¡n segundo grupo de medidas, dirixidas a garantir os principios de concorrencia,
iguakíadc de trato e transparcncia, favorecendo os licitadores e en particular as
pt-nics. son as medidas dos artigos 22, 23, 24, 29 e 34. Neste grupo destacan as
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j . undas que íachtan o acceso sen custos á información contractual e as que
la iccen a transparenc.a na contratación, impoñendo a necesidade de so l icL
wnas olcrtas nos contratos menores a partir de determinada contía, por riba das
cMxcncias da normaüva estatal básica. Algunhas medidas teñen carácter mixto
por sc dinxiren tanto ao sector público como aos licitadores. Este é o caso da
"suncon Pola Xunta Consultiva de Contratación Administrativa das funcións d
ccntn, de concccmentos en contratación pública, co fín de proporcionar
oueniacon e apoio ao sector público autonómico e local e para mcllorar o acceso
- ^endores cconomtcos é contratación pública, así como das medidas
c; pudas Para ax,l,zar os tramites na contratación e reducir os custos para os

O ÚHi-no grupo de medidas persegue un uso estratéxico das compras públicas

oon^hl1 -" a ^ C O n t r a t a c i ó n P ú b l i c^ ecolóxica e socialmente
rc ponsabk, asi como a contratación innovadora. En lifla con este título inclúense
determmados mandatos na parte fmal da lei, como os relacionados coa
contiatacion electronica. a contratación precomercial e a innovadora.

0 lítulo III perscguc a mellora da calidade da normativa autonómica co fin de
quc o ordenamento autonómico sexa estable, ordenado e accesible para os
aomiiiisiraaos. r

P ° r Ú l l i m , ° ¡ . 0 t í l u l ° I V c o n t é n Previsións de sistematización e reordenación do
sccior pubhco autonómico mediante a extinción ou fusión de distintos entes
mstrumentais. Neste sentido, os procesos de reestruturación previstos e tablecen

reiundicion nun so ente do Centro Infonnático para a Xestión Tr.butarfa
!-xonomico-F,nanceira e Contable (Cixtec) e do Instituto Galego de Estatística'
as. como a do Instituto Galego do Consumo e do Coasello Gatego dá
Compctenc.a quc dan lugar. respectivamente, ao Instituto Galego de Estatística e
Infonnacon Fmanceira e ao Instituto Galego do Consumo e da CompetencS

No euio da sanidade. por unha banda créase unha axencia que xestionará a
o.mac.on. a invcstigación e a innovación dentro das institucións sanitarias e que
<- mcsmo tempo. avahará o resultado das tecnoloxías e servizos sanitarios e poí

t n ñ l h n i f ^" r n i m h a / i n i c a a x e n c i a a «stión da doazón, almacena^e e
oio" . l ; a n S f U S : T d e S a n § u e ' órganos, tecidos, células e mostras

S " V C "T qUC " ^11" ^ 6 " 0 " Galega de S a n § u e e Tec idos asumirá as
; : ; a " ° dC a f ra dispersas entre a Fundación Centro de Transfusión de
Ga ,a a Ohcna de Coordinación de Transplantes e os distintos bancos de
ULKIOS da Comunidade Autónoma.
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7 " ' ' ' ! ^™nac,on de catro altos cargos da Xunta de Galicia o de direc or
a Acadcmia Galega de Seguridade Pública, o de director do Instituto Enerró co
I Cjühcia, o dc Arector do Inslituto Galego de Seguridade e Saúdé Labora
. d.redor da Axenca Gaiega de Desenvolvemento Rural. Tamén cémpre

cl-u.car a mod,(,cac,6n de dous preceptos da Lei 16/2010, do 17 dTdecembro

d inns;",™" a i " r o m r - d i T i d a a consoiidar por id ̂  ^ ^ d - l
t n wcnua e dc rcnd.con de contas ante a cidadania, como é a publicación

í , l d " " ° E d e b e n s Pafimoniais dos membros da Xunta no momento de
Jiccdccn ao cargo e no momento dc o abandonaren. momento de

xlfá l dTb™c C hT a r C t a . C í °b X e C t i7 m a r C a d° "° t i tU '° m da lei' habilila- »
no,,;;;,,t ̂ Z e ^ r r d o t r-^r f u n d i d o s -agluta
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TÍTULO PRELIMINAR

Artigo 1. Obxecto e ámbito de aplicación da lei

: l.sta lci ten por obxecto a racionalización de todo o sector público autonómico
c da aeüv.dade administrativa, así como a adopción de medidas dirixidas a unha
maior clic.encia do gasto e á mellora da xestión do sector público autonómico.

2. 0 scu ámbito de aplicación será o sector público autonómico integrado de
acordo coa Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e ftincionamento da
Administracion xeral e do sector público autonómico de Galicia pola
Administración xcral da Comunidade Autónoma de Galicia e as entidades
mstrumcntais do seu sector público.

8
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Artigo 2. Racionalización, reordenación e reestruturación do sector público
autoitomico F

1 . 0 scctor público autonómico de Galicia terá a estrutura e dimensión
cstntamente necesarias para o exercicio das competencias asignadas á
Comunidadc Autonoma, con pleno respecto aos principios de estabilidade
orzanicntrin.'i n Hr> cnctontnu;i,'^njn c. • tr—v, .VÜFWIU aus piiuLipios ae estaoiiidade

orzamentana c de sustentabilidade financeira, de acordo co disposto na Lei
I V :'" 1 ? d c d e c e m b r o ' d e organización e funcionamento da
,vdinin¡stracion xeral e do sector público autonómico de Galicia.

2. A consellería competente en materia de avaliación e reforma administrativa
danorara penodicamente plans de racionalización e reestruturación que analicen
a cstruiura organizativa e a dimensión orgánica da Administración xeral e das
cntidades que integran o sector público autonómico, tomando como referencia o
pnncipio de racionalización do gasto e a mellora da xestión do sector público.

As consellcrías e entidades analizadas terán participación na análise da estrutura
c no cstudo do seu rendemenio, para efectos de emitir o seu criterio sobre o
proccdemcnto empregado na elaboración do esíudo e os indicadores que de ser o
caso, sc uíihcen para efectuar a análise. '

->. Istcs plans elevaranse ao Consello da Xunta para a súa aprobación e
incorporaran as medidas que permitan garantir a calidade, economía, efícacia e
cl.cicncia das pohticas c servizos prestados polo sector público autonómico

9
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Artigo 3. Creación de entidades iníegrantes do sectorpúblico autonómico

m s t ™ \ e P r ° X e C t Ü S ^ ^ ' ̂  a u t o r i z a c i ó n a e c r e a ^ón de entidades públicas
ns rumcntdis. as. como as propostas de convenio de constitución de consorcios e

n^cn ufc 1 1 V" S£r S T e U d 0 S a mforme da COnsdlería competente en
• natu id dc a\ aliacion e reforma administrativa.

:iativa para a creación doutras entidades instrumentais ou da realización
:-? l f^uacion cuxo resultado sexa a conversión nunha entidade

mstrumental dunha entidade previamente existente no sector privado r q u h Í

Z^V0" TC7 ' " r " autorización P°l0 Consdlo da x l a de
c-ro™ r ^ a consellería competente en matena de avaiiadón

?• O inlbrme a que se refíren os puntos anteriores pronunciarase sobre as
tuushons previstas nos números 2 e 3 do artigo 46 da Lei 16/2010, do 17 de

S a u t t ^ ^ : t — n t 0 ^ Adminiŝ n «nü e do sector

2̂  A inici
dalminha
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Artigo 4. Simpliflcación e racionalización administraüvas e redución de
curgas

; ; X ^ P ^ en materia de avaliación e reforma administrativa
cn K T C 0 1 \ c o n c c e m e n t o e participación das distintas consellerías ou
nt d 1 ,. os cntenos e as medidas que permitan a simplifícación e a

ia.ional./ac.on dos procedementos, así como a redución das careas
udm,n,sirat,vas. suprimindo irámites e documentos exixibles, promovendo o
dcscnvolvcmento da Administración electrónica e evitando que se produzan
¡cdundanciasousolapamentosdenormas.

2. Así mesmo. e en coordinación co órgano ou entidade con competencias

Vu om d r O m ' d e s e r ° l v e m e n t 0 d a interoperabilidade na Comunidide
. u onoma dt Gahcia e implanten progresivamente a obrigatoriedade do uso de
nKd.os telematicos tanto nas relacións da cidadanía co sector público

:;; r : r : ^ : r ; r s actuacións de caráct- ^™ ^ e na ^ 1 COnoütras administracións.
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Artigo 5. Gufa de procedemeníos e servizos

A rclación de procedementos e servizos que se poñan á disnosición d^
•da an.a e persoal e m pregado público para a súa tramitación in eg fas " g u
^ puKcdcmentos e servizos que elaborará e manterá actualizada a conseller a

competenca en materia de avaliación e reforma administrativa.

' • n - ^ d f t s ' d c T f ^ r ' t P ° S Í d Ó n da d d a d a n í a ' Pemianenteinentecviuu../ada, na sedc electronica da Xunta de Galicia.

c
d
con
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Artigo 6. Habilitación deprocedementos administraiivos

mmmmm
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TÍTULO I

Colaboración dentro do sector público

Artigo 7. Principios xerais e deberes de colaboración e cooperación

1. As relacións entre os órganos da Administración xeral da Comunidade
Autonoma de Gahcia e as entidades instrumentais que integran o sector público
autonomico están suxeitas aos principios de cooperación, colaboración e
asistcncia recíprocas co f.n de garantir a efícacia do sector público e o uso
encicnte dos recursos públicos.

2. iintendcrase por colaboración e cooperación o traballo en común dos órganos
da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e as entidades
instrumcntais ou a unión coordinada das súas accións para a consecución dun
obxcctivo. a execución dun proxecto ou a consecución dun resultado tamén
comuns.

hntcndcrasc por asistencia a prestación de información e axuda que os órganos
da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e as entidades
instrumcntais po.dan prestarse para o efícaz exercicio das súas competencias
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Artigo 8. Autoprovisión de bens e de servizos dentro dopropio sectorpúblico

I. A Administración xera! da Comunidade Autónoma e as entidades
instrumcntais do sector público, coa fínalidade do uso eficiente dos recursos
pubhcos existentes, realizarán as tarefas de interese público que lles
corresponden cos medios persoais, técnicos, materiais e de calquera outro tipo de
que dispoña o sector público autonómico.

os eíectos indicados no punto anterior, cando os medios de que dispoñan
resulten insuhcientes para o cumprimento e a realización dos seus fins
mstitucionais, acudirán con preferencia á cooperación, colaboración e asistencia
doutros organos da Administración xeral da Comunidade Autónoma ou doutras
entidades do sector público autonómico que si dispoñan dos medios de que

\\x

precisar..

-v Hara estes cicctos elaboraranse, nos termos previstos no artigo seguinte
catabgos dc med.os c prestacións susceptibles de ser obxecto de cooperación'
coiaboracion e asistencia no ámbito interno do sector público autonómico.

•¡ Para os medios e prestacións incluídos no catálogo. só se poderá acudir á
contratacion externa cando a autoprovisión non resulte viable, por non poderen
scr cumpndamente satisfeitas por outros órganos ou entidades instrumentais do
sector pubhco as necesidades que se pretenden cubrir, mediante algún dos
Procedcmentos de colaboración indicados nesta lei, pola insuficiencia, carencia
ou madecuación dos medios de que dispoñan.

lístcs aspcctos deberán ser obxecto de xustifícación nos expedientes de
cotitratución nos termos previstos no artigo 33 desta lei.

5. Hn caiquera caso, se así está previsto no catálogo, o órgano ou entidade a que
tcria corrcspondido a asunción das tarefas que serán obxecto de contratación
cxterna debera supervisar e prestar asistencia no proceso de contratación e na
execucion das prcstacións para velar pola coordinación e asegurarse de que non
sc xcrcn duplicidades.
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Artigo 9. Aprobación de calálogos <te medios epreslacións

^ • - X t : , c í : t:::rr r8ran a A^^ >-< *>

™.>IU,I. cílcicmc c eHci7 1 ? dc mane,ra que se garanta un uso

s«-.or público au'onémica ^ P l " " ' C ° S 6 " a C t U l l c i í n COOrdÍ™da d °

i t r " ^ c i t s T j r T a s presmcións de asistencia xuridi«.
-•,-xeuca. ava t a^7"e Í Z I Z ^ í fU"CÍ™™»to. ^ a
!»rn;.,cion de persoal empre"ado núb cn AH ' • ' S a M e l a b O r a l-
•n-'ovación c dc.cnvoW^en.o «cno,6x"co ' A d m ' n l S t r a c ' ° " e l « ' "n i ca e

^ S j ^ t ^ H d°S Órgan°S ̂  COmrO1 inte™ da

- ^ Po,a nOrma,,va v i . X en̂  ^ ™ ^ 1 .teBen ^ 0 0 ™ " ^ " 3 5 BteS

- Í Í S : : : : r s r •;serán irobados poi° conseii°da x-ta

• « i ¡ » - . K a ™ I t ^ C°nS na compctente en materia de

X u n ^ r G a K S ^ aCtUa"Zad°S P°'° Pr°Cedeme"'° <•»' ° C°«-'o da
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Artigo 10. Arüculación dos principios cle cooperación, colaboración e
íisisíencia reciprocas

Os principios de colaboración, cooperación e asístencia no ámbito interno do
scclor pubhco autonómico faranse efectivos a través dos seguintes instrumentos e

proeedementos:

a) f'rotocolos de coordinación.

b) Comisións ou grupos de traballo.
c) hncomendas de xestión.

d) Acordos dc colaboración ou cooperación para o desempeño conxunto de
tareias eomuns,

O ,\corclos dc colaboración ou cooperación para o financiamento conxunto de
comratoíi para a satisíacción dunha fínalidade común.

Outros instrumentos e procedementos que de maneira comun e voluntaria se
csiabic/an.
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Artigo 11. Protocolos de coordinación

U ™ 7 7 rÍürCS e ^ dÍrCCCÍÓn da A d m i n i s t^ión xeral da Comunidade
Autonoma de Gahcm e os órganos de goberno e executivos das entidades
.nstrumcnta,, que integran o sector público autonómico poderln formal za \rtrl

CXs prolocolos non afectarán as competencias e responsabilidades dos órganos
2. Ü
011

súas actuacións.
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Artigo 12. Comisións ou grupos de traballo

t t t t « K ' rn
O

st
S
r̂

ÍZO
t
 da AdminiStradó« ̂  -a Comun,dade
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Artigo 13. Encomendas de xesüón

1. As encomcndas de xestión intrasubxectivas, realizadas entre órganos
mtcgrados na mesma persoa xurídica. e intersubxectivas, realizadas entre persoa
xunchcas d.süntas. para a realización de actividades de ¿arácter mat ^ T Z

-ngos 8 c 9 da Lci 16/2010, do 17 de decembro, de organización e
«noonamento da Adm.nistración xeral e do sector público a u S Z T d e

V Ht 1 1C Hi .Cialicm.

AsAs cncomendas intersubxectivas dentro do sector público autonómico
-omprcderan as realizadas pola Administración xeral da C o m S
: ; i ( ; ; ; a ; V O r f S e n t l d a d e s instrumentais, polas entidades i n s t Z e m ^

: : : , , l t t r r i O n Xeral ^ C°m° « « ^ polas entidadesinstrumentais entre elas.

A, uicomendas de xesfón cn virtudc das cales se lle encarguc a unha

b CdcUCaí: T - ° SÍnalad° na LCÍ d£ A d ^ t r a c i 6 n xeralt do secto
publicü dc Gahcia tena o caracter de medio propio e servizo técnico da

' r b i o dunh. 1'IT111" de ,GdlÍCÍa' ^ rCalÍZaCÍÓn ̂ ^ detemÍnada P ^ 6 n «
hXadaleü S U X e i t a r a n s e a o establecido nos artigos 47 e seguintes da

l.stas cncomendas. cando teñan un importe que se encontre dentro dos límites
ctablecidos na lexislacón de contratos do sector público para os contmo

~,^JTClSarán d e / ° r m a l i z a c i - P - - i t o , sen prexuízo da constn
no .x, uhcntc de encomenda, se é o caso, da autorización ou do traslado previsto
no art.go 48 da Lc. 16/2010, do 17 de decembro, de organizaciTn e
unc,onamento da Administracién xeral e do sector público au n6m o d
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Artigo 14. Acordos de colaboración ou cooperación entre enüdades do sector
pubhco autonomico para o desempeño conxunto de íarefas comúns

1. A Administración xeral da Comunidade Autónoma e as entidades do sector
pi.hheo. ou cstas entre clas, poderán formalizar acordos de colaboración ou
coopcracon para o seryizo aos intereses xerais mediante o desempeño conxunto
ík tareías de interese pubhco da súa competencia.

2. A colaboración ou cooperación consistirá na participación conxunta e efectiva
no ucscnyolvemento da actividade común, mediante achegas de traballos de
organizac.on, medios persoais e materiais ou recursos fmanceiros para a
• nahdadc compart.da, de acordo coas respectivas competencias, e será sempre

crentc das cstruturas contractuais onerosas reguladas na lexislación de
(.(Miaatos do sector publico.

3. A colaboración o coopcración será compatible coa compensación dos custos
rcais en que unha das partes incorrese.

4. As cntidades do sector público participantes deberán desenvolver a parte
cscncai da sua actividade co sector público autonómico e non poderá existir

participación cie capitai privado.ncias
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n n ^ L r r ú i : ~ e n i 0 conxunto de contratos"-a -isfacC16n
hrha

a

( "".o 6ro ^ H a
(

b O a m e n t O d a s a c h e g ^ , a forma en que serán obxecto de

<-

: c ^ r P ^ 1 s r e n i o de colaboradón entre e L » - » ~
t t : : " t ™ " t ™ : : ™ r t r i b i ' ; r á n a iramitación e adxudicac¡ón d° c™«™'°
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6. Os acordos ou convenios de colaboración poderán prever a participación de
pcrsoal dos outros órganos na mesa de contratación ou na emisión dos informes
tecnicos. Asi mcsmo, sen prexuízo das competencias da mesa de contratación
poderan prever a creación dun comité integrado por representantes das parte¿
cis.nantes do acordo ou convenio para a emisión dos informes técnicos solicitados
))()! C K Í .

7. A adxudicación do contrato competerá ao órgano de contratación que tramite o
cxpcdicnte de contratación.

<S. ()s imnores gastos que deriven da execución do contrato sobre o orzamento de
adxuchcacion. dcnvados de modifícacións contractuais, revisións de prezos ou
liquidacions, aboaranse en proporción ás respectivas achegas, salvo que se

cosa.paclasc outra cosa.
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Artigo 16 Modalidades de actuación no flnanciamento conxunto de contratos
pura a satisfacaón dunha finalidade común ^mraws

n r X ^ n i C ^ nH £ n Í 0 S formalÍZad°S P° d e r á n d^°™ ^ a contratación se
5 ™ d S h a ^5 SCgUmteS ^^11^65- ^6 S£ d6berán ««>«« - P-gos

A Concorrcncia subxectiva na posición do contratante: neste caso, os órganos
pa.üupantes no fínanc.amento do contrato quedarán obrigados respecto do
connu.sta concorrendo á cotitularidade do contrato, e fcrán resp'oL bles

m^ndo c ^ o T ' a ; b ; Í g a dC P a g a m e m ° d a S C a n t Í d a d t í S comprometidas
tomando como base o acordado nos acordos ou convenios referidos.

con tnn" 0 ^ C O m r a t a C Í Ó n ; ° Cal l l e ^rresponda a tramitación e adxudicación do
ont.aio actuara no expediente de contratación e na execución do contrato en

nomo o por conta de todos os participantes, con base nos acordos ou convenios
— a d o s e poderá exercer todas as potestades que a lexislación lle ecoT

ao organo de contratación fronte ao contratista, sen prexuízo da adecuada
woídinacion nas relacions internas entre os participantes.

Sako que nos acordos e convenios previos se estableza expresamente a
sohdancdade e as> sc recolla nos pregos, cada un dos órganos participTnte no
.nancamcnto deberá aboarlle ao contratista soamente a súa parte e nofserá

•csponsablc do aboamcnto da parte dos restantes, cuestión que deberá fac
^onsiar expresamente nos correspondcntes pregos da licitación

cort'r.r'!0 dC C ° n t r a t a C Í Ó n a O f ! l l e corresponda a tramitación e adxudicación do
contrato procurara, de acordo cos mecanismos estipulados nos convenios e

ordos prev.os, que os outros órganos ou entes cofinanciadores acheguen
g,«mente o prezo do contrato ao adxudicatario, así como as súas adicionfTe

revisions.

M) . f n l n f 'On!raCtUal C ° n S t Í t U Í d a entre ° 6^o de contratación desiSnado e ocontratista. Nestc caso. o
tramitaeión

Nestc caso. o órgano de contratación designado, ademais da
c adxudicacion do contrato, asumirá, conforme os acordos ou

onvcnu,s lormahzados, a constitución do vínculo contractual e o seu pagamento

c ' n t i d T a O r e U ? r O P ; ° S ° r Z a m e m O S ' l 0 g ° dC d0tadón neles' se é o cfaso.
c P ^ " 8 a ,aS P ° r e S l° d £ Ó r g a n ° S Í n t e r e S a d 0 S n a contratación, sen queĉ poiod cscusar polos eventuais incumprimentos destes.
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Artigo H. Outros supostos de colaboración, cooperación e asisiencia

l.Con carácter residual, para aqueles supostos de colaboración, cooperación e
asistencia que carezan de procedemento específ.co, pero nos cales por razón da
nalurcza c ent.dade da asistencia sexa necesaria a formalización dunha petición
por cscnto. observarase o seguinte procedemento:

a) As comunicacións efectuaranse directamente, sen traslados nin
rcproducions, a través de órganos intermedios e preferentemente por
medios eiectrónicos. F

b) As peticións deberán ser contestadas nun prazo máximo de cinco días.

2. Sc o órgano requirido non contcsta nese prazo, procederase de acordo co
pre\ ísto no artigo seguinte.
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Arligo 18. Resolución de conflitos na colaboración, cooperación e asistencia

1. Con carácter xeral para todos os supostos, a cooperación, colaboración e
asistcncia sohcitadas no ámbito interno do sector público autonómico só se
• Cr:sn ÜCfar c a n d 0 ° ó r 8 a n o o u en t idade requiridos non se encontre facultado
paiaprostalas. non d.spoña de medios suficientes para isto ou cando poida
ocasionar un prexuízo grave aos intereses cuxa tutela ten encomendada ou ao
cumpnmento das súas propias funcións.

2. De non ser viable a prestación da asistencia, comunicarase motivadamente ao
organo da Admimstración xeral ou á entidade instrumental solicitante. O órgano
sohcitame poderá dar traslado á dirección xeral competente en materia de
avahacion e reíorma administrativa para que emita informe á vista das
circunstancias concorrentes.

•VN ciiscrepancias quc sc poidan producir resolveranse nos termos previstos no
an.go b da Le. 16/2010, de organización e funcionamento da Administración
xerai c do sector pubhco autonómico de Galicia, para os conflitos de atribucións.

3. Sc o organo solicitante constata que o órgano requirido, mesmo tendo atendido
a peticion, a esta a incumprir, procederase de acordo co previsto no parágrafo
scgundo do punto anterior.
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TÍTULO II

Racionalización e redución de custos na contratación do sector público

Artigo 19. Principios e obxectivos da contrataciónpública

l c u ^ l ^ ^ ^ X£ral ^ C o m u » i d a d e Autónoma de Galicia e do
p r i n c i ^ ' 3 C ° n t r a t a C 1 O n PÚ b l i c a ^ Presidida polos seguintes

Principio de concorrencia, publicidade, igualdade de trato e transparencia.

rincipio de axilidade e simplifícación administrativa.

Í x l i v o s ™ 1 1 PÚbHCa a U t° n Ó m Í C a PerS6gUÍrá' a d e m a i s ' os seguintes

- A racionalización e eficiencia do gasto público.

- A csiabilidade orzamentaria e o control do gasto.

-O ibmento da participación da pequena e mediana empresa.

u,-;
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Artigo 20. Contratactón ejkienle e ceníralizatla

I A conlratación centralizada conrtgúrase como instrumento idóneo para a

\.T:Tn °S °b X e C t l V 0 S CnUnCÍad0S no art¡8» '9 ^ 'ei. pemitfndo
rvóVL c ,«'"" ," a ,X C S"°n . e °bt™ci6n d e ««»™>"« "e escala, con redución de

d^comp^ " t r l 'm a C C I O n- aS1 C o m o a Profcsionalización do sistema público

2. O Consello da Xunta creará unha comisión interdepartamental que
d enn,nara. n 0 a m b l t 0 d a Administración xeral da Comunidade Autónoma de
n, n , S e C t O r P u b l l c ° . a s submmistracións, obras, servizos e calquera

s r e p se,u c a r á c tr c o m í m se poida comrato de f°™a "̂ '
u-.i -.."aucMMuas esencalmente homoxcneas para os diferenles órganos eorganismos.

- I a n,e .nclu.r nes.a modalidade de contralación, nas condicións que

tnu- i , ™ f - S e r V 'Z°S P ° S t a Í S C ^ S ' ^ . telecoraunicacito
: * *• P"'lue ta™ : mantemento e reparación de vehiculos, fotocopiadoras

^oinbu-stioles, enerxia eléctrica e gas.

O m s d l o ^ x!m! T r ^ 6 Í b C t U a r a S e a t r a v é s d 0 departamento que acorde o
Lonscllo da Xunta de Gahcia por proposta da comisión interdepartamental.

da secuo ^hV C a i S ' r i V C T S l a d e S * °* ̂ ^ ^ 0^™™* e entidades
m l H P 1C° P ° d e r a n a d h 6 n r S e a ° S i s t e m a autonómico de prestacións

o £ S S C ° n t r a l a C I Ó n CCnlralÍZada medÍame °S °POr tUnOS -nvenios d

5.../V.S
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Artigo 21. Contratación electrónica

!. A Comunidade Autónoma fomentará o uso de medios electrónicos na
om ,Hcon pubhca como medida de simplifícación prooedemental e

Kicionalizacion administrativa.

2. A prcsentación de oícrtas por medios telemáticos será obrigatoria nos
proccdemcntos dc contratación que se tramiten por medios electrónicos cando as
sc cstableza nos pregos.
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Artigo 22. Contratución sen custos de acceso á información

1. Co lin de ascgurar os principios de transparencia e igualdade, así como o
acccso publico e sen custo á información contractual, os órganos de contratación
c a Administración xeral da Comunidade Autónoma e das entidades instrumentais
üo scctor pubhco autonómico incluirán no seu perfíl do contratante

e na1 latalorma de contratos de Galicia, respecto dos procedementos abertos e
mentresa hcitacion se encontre en tramitación, toda a documentación contractual
tíisponible, incluíndo en todo caso os pregos de cláusulas administrativas de
prescncions tecnicas particulares e os proxectos das obras.

Nos procedementos restrinxidos e negociados proporcionaráselles aos licitadores
o acceso electrónico a toda a documentación contractual necesaria para a
ciaooracion das oíertas unha vez realizada a invitación, salvo que se puxese xa á
.sua disposicion desde o momento do anuncio de licitación, de ser o caso.

2. Os úrganos dc contratación poderán incluír nos pregos, en función da natureza
c complcxidadc dos contratos, un prazo para que os licitadores poidan solicitar as
Klamc.ons que coiden pertinentes sobre o seu contido, a través de medios
olectromcos. As respostas, que se deberán emitir no prazo máximo sinalado no
p¡ ego. tcran caracter vinculante para os órganos de contratación e deberán facerse
pubncas no perfíl do contratante e na Plataforma de contratos de Galicia para
garantir a ígualdade e concorrencia no proceso de licitación.

;i-on carácter prcvio á resolución destas consultas, e sempre que pola súa natureza
scxa nccesano, o órgano de contratación consultará cos órganos que teñan
er.conicndado o scu asesoramento xurídico ou o seu control económico-
imanceiro nos aspectos relativos ás súas competencias.

c
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Artigo 23. Contratación transparente e quefomente a compeíencia

1 Nos procedementos negociados por razón da contía establecidos na lexislación
dc contratos do sector público que non requiren a publicación de anuncios de
nciiacion. nos contratos menores de obras de importe superior a 25.000 euros e
nos rcstantes contratos menores de importe superior a 9.000 euros, os órganos de
contraiacion da Administración xeral da Comunidade Autónoma e do sector
pubhco dcberán invitar para a formulación de ofertas, polo menos, tres empresas
capacitadas para a realización do obxecto do contrato, sempre que isto sexa
posible.

O prazo para a recepción de ofertas será o que razoablemente sexa necesario para
prcparar aquelas, atendida a complexidade do contrato.

2 As cmprcsas convidadas non poderán estar vinculadas entre elas. Esta
«•mcuiación apreciarase nos termos establecidos na lexislación de contratos do
scctor pubhco. Así mesmo, non serán invitadas empresas en que actúen baixo
unidade de dccisión ou unha dirección única, en particular, cando a maioría
dos.-as membros do órgano de adrninistración da sociedade dominada sexan
memtros do organo de administración ou altos directivos da sociedade
dominante ou doutra dominada por esta.

As empresas invitadas a presentar ofertas exixiráselles sempre unha declaración
das cmprcsas coas cales teñan vjnculación, nos termos establecidos no punto
antcrior.

No expediente deberá deixarse constancia das invitacións cursadas, das ofertas
recibidas e das razóns para a súa aceptación ou rexeitamento.

3. üs órganos dc contratación, a Xunta Consultiva de Contratación
Adminislrativa de Galicia e os órganos competentes para resolver o recurso
cspccial reíendo no artigo 40 do texto refundido da Lei de contratos do sector
pubiico notiíicarán á Comisión Galega da Competencia calquera feito de que
teñan coñccemento no exercicio das súas funcións, que poida constituír

^niracaun a lexislación de defensa da competencia. En particular, comunicarán
Gítlqucra mdicio de acordo. decisión ou recomendación colectiva, práctica
conccrtada ou conscientemente paralela entre os iicitadores que teña por
obxccto. produza ou poida producir o efecto de impedir, restrinxir ou falsear a
compctencia no proceso de contratación.
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Artigo 24. Contratación áxil

Nos procedementos de contratación tramitados pola Administración xeral da
Comunidade Autónoma e as entidades do sector público, coa finalidade de
axihzar os trámites e reducir os custos para os licitadores, adoptaranse as
seguintes medidas:

a) Salvo que as peculiaridades da prestación exixan ouíra cosa, a exixencia de
adscrición de dcterminado pcrsoal á execución do contrato de acordo coa
lcxislación de contratos do sector público como concreción das condicións de
soivencia efectuarase nos pregos en termos de perfís ou cualifícacións
prolesionais, e será suficiente que os licitadores presenten un compromiso de
adscrición do indicado persoal sen indicación dos seus nomes.

b) Cando se exixan determinados medios materiais para a execución do contrato
conio concreción das condicións de solvencia, admitirase o compromiso de
adscrición dos indicados medios.

c) Admitirase scmpre. para acreditar a solvencia necesaria para celebrar un
contrato determinado, que o empresario se basee na solvencia e medios doutras
cntidades. indepcndentemente da natureza xurídica dos vínculos que teña con
elas. para o cal abondará coa achega no sobre de documentación persoal da
documentación da cal se deduza o compromiso de colaboración das referidas
entidadcs para o caso dc que o empresario sexa adxudicatario.

d) Soamente se exixirá a presentación para efectos de solvencia de certificados
que acrcditen que o empresario cumpre determinadas normas de garantía da
cahdadc ou de xestión ambiental cando isto sexa preciso para acreditar a
soixencia rcquirida nos pregos.

Nos supostos en que, dc acordo co establecido no parágrafo anterior, se exixan
cerüíicados determinados, conforme o establecido na lexislación de contratos do
secior público. deberáselles recoñecer validez igualmente aos certificados
equivalentes c tamén se aceptarán outras probas de medidas equivalentes de
garantía da calidade ou de xestión ambiental que presenten os empresarios.

2. Nos supostos establecidos nas letras a) b) e c) deste artigo, o órgano de
coatraíación requirirá o licitador que presentase a oferta economicamente máis
vantaxosa para que, nos prazos establecidos pola lexislación de contratos do
sector publico. presenie a documentación xustifícativa indicada nas referidas
letras c. en particular para as letras a) e b), a documentación xustificativa de
dispoñcr eíectivamente dos medios persoais e materiais que se comprometese a
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dodicur ou adscribir á execución do contrato, xuntando nese momento as
íitulacions ou cualificacións profesionais dos medios persoais comprometidos.

3. A documcntación acreditativa do cumprimento de requirimentos previos polos
iicitadores ou candidatos. agás as declaracións responsables. os compromisos de
colaboración c os de adscrición de medios persoais e materiais, poderá
prescntarse mediante fotocopias simples.

Con carácter previo á adxudicación do contrato, requiriráselle ao o licitador que
presentase a oferta economicamente máis vantaxosa que achegue a citada
docLimcntación. orixinal ou debidamente compulsada, acreditativa de tales
rcquinmentos. xunto co resto de documentación exixible para a adxudicación do
contrato.
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Artigo 25. Contratación pública ecolóxica e socialmente responsable

1. Co obxecto dc promover unha contratación pública ecolóxica e socialmente
rcsponsable. os poderes adxudicadores da Administración xeral da Comunidade
Autónoma dc Galicia e do seu sector público deberán ter en conta criterios
sociais c dc sustentabilidade ambiental ao deseñaren as especifícacións técnicas e
administrativas do contrato. Incluiranse, na medida que sexa posible por razón do
obxecto do contrato, criterios referidos á igualdade de xénero.

2. hn particular, ponderarán a inclusión de criterios sociais e ambientais como
cnterios dc adxudicación e como condicións especiais de execución do contrato,
L--.Kis.suas corrcspondentes penalidades. En calquera caso, os criterios e as
condicións que se inclúan deberán gardan relación directa co obxecto do
joriiralo.

/\: A s ! m c s m ü - poderanse incluír criterios ambientais e sociais como parámetros
dctcrminantcs da apreciación do carácter anormal ou desproporcionado das
Ofertas cando para a adxudicación sc deba considerar máis dun criterio dc

.vyaloración.
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Artigo 26. Reserva de contratos a centros especiais de emprego e empresas de
inserción sociolaboral

1. Contormc o que se dispón neste artigo, os órganos de contratación da
Administracion da Comunidade Autónoma de Galicia e os demais entes do sector
pubhco dela dependentes reservaranlles a participación en determinados
procedcmentos de adxudicación de contratos a centros especiais de emprego e
empresas de mserción laboral, sempre que as prestacións do contrato esiean
comprendidas dentro dos fíns, obxecto ou ámbito de actividade previstos nos
seus estatutos ou regras fundacionais.

2. Os obxectos contractuais susceptibles de reserva serán as obras e os servizos
dc conscrvacion c mantemento de bens inmobles, os servizos de conserxaría
mcnsaxana e correspondencia, os servizos de xardinaría e forestal, de artes
graficas. de hmpeza e lavandaría, de restauración, de recolla e transporte de
rcsiduos. dc íabncación de roupa de traballo e servizos e de subministracións
auxmares para o funcionamento do sector público. Os órganos de contratación
poderan amphar a reserva a outros obxectos contractuais atendendo á súa
:iceaiacion as prcstacións dos centros e das empresas a que se refire este artigo.

A reserva deberá mencionarse no título do contrato e no anuncio de licitación ou
'ii v itíicíón.

3. ü importe global dos contratos reservados será determinado por cada entidade
cun hmuc minimo do 3% e máximo do 5% do importe dos contratos adxudicados
no cxcrcico orzamentario inmediatamente anterior mediante contratos menores
ou procedementos negociados por razón da contía.

4. As cmpresas e entidades benefíciarias da reserva deberán estar legalmente
consimndas e cumpnr os requisitos necesarios para o exercicio da súa actividade.

5. Os contratos rcservados deben someterse ao réxime xurídico establecido pola
normativa vixentc reguladora da contratación pública.

A rescrva a centros especiais de emprego, cando polo menos o 70% das persoas
trabailadoras sexan persoas con discapacidade, poderá aplicarse a procedementos
scn ¡imite cle contia.

No caso de empresas de inserción laboral, a reserva aplicarase exclusivamente a
travcs dc contratos menores ou procedementos negociados por razón da contía
consonic o quc sc esíablecc na lexislación de contratos do sectorpúblico
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6. As empresas e entidades beneficiarias da reserva están exentas da presentación
de garantías provisionais ou definitivas nos procedementos convocados ao abeiro
dcsta disposición.

7. Constituirase unha comisión de seguimento, formada por unha persoa
represenlante da Xunta de Galicia, un representante da patronal maioritaria dos
centros especiais de emprego de Galicia e outro das empresa.3 de inserción social
para que, con carácter trimestral, poida valorar a aplicación da reserva de
contratos.

< •
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Artigo 27. Participación das asociacións e fundacións en contratos do sector
púbtico

Para os cfectos do disposto na lcxislación de contratos do sector público
entenderase quc as asociacións e fundacións poderán ser adxudicatarias daqueles
contraios cuxas prestacións estean comprendidas dentro dos fins e actividades
previstos nos seus estatutos ou regras fundacionais, por constituír un medio para
a sua reahzación. aínda que non estean previstas expresamente neles.
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Artigo 28. Contrutación pública innovadora

i. Co obxecto de promover a mellora dos servizos públicos mediante a
íncorporación 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. Üs órganos ou entidades competentes en materia de innovación no sector
público autonómico colaborarán coas unidades de contratación do sector público
na busca de solucións innovadoras, ben a través dos procedementos de
coniratación prcvistos 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 conlratos do sector público, aprobado polo Real decreto lexislativo 3/2011, do
14 de novembro.
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Artigo 29. Contratación accesible áspemes e empresas incipientes

1. Os órganos de contratación da Administración xeral da Comunidade
Autónoma de Galicia e do seu secíor público deberán adoptar medidas que
íomenten o acceso á contratación das pequenas e medianas empresas, para
impulsar a concorrencia e unha maior eficiencia do uso dos fondos públicos.

2. Ncstc sentido, os requisitos de solvencia para a participación nos
procedementos de contratación deberán cinguirse a aqueles que sexan os
adccuados e proporcionados para garantir que un candidato ou licitador ten os
recursos e a capacidade sufícientes para executar o contrato.

3. Así mesmo, ao confígurar os contratos deberán ter en conta os seguintes
aspectos c rcgras:

a) Cando o obxecto do contrato admita fraccionamento, procurarase a realización
nulcpendcnte de cada unha das súas partes mediante a súa división en lotes,
xusiiiicándoo debidamente no expediente e cumprindo os requisitos establecidos
na lcxislación de contratos do sector público.

Os prcgos de contratación establecerán regras tendeníes a evitar que se
adxudique a un licitador maior número de lotes que o que poida realizar de
acordo coas condicións de solvencia que acreditase.

b) í)cberase pcrmitir expresamente no prego de cláusulas administrativas a
posibilidade de subcontratación do obxecto do contrato, de acordo co previsto no
artigo 227 do texto refundido da Lei de contratos do sector público, salvo que se
xustifique no expediente de contratación que pola súa natureza e condicións debe
ser cxccutado directamente polo adxudicatario.

c) üs acordos marco concluiranse, como regra xeral, con varios licitadores.
Noutro caso, deberán xustificarse nunha memoria os motivos que determinan a
necesidade de concluír o acordo marco cun único empresario.

4. A formación dispensada ao persoal empregado público en materia de
••qoniratación pública prestará especial atención á correcta aplicación do marco
isiurídico vixente. co fin de garantir a participación das pequenas e medianas
emprcsas nas licitacións públicas en condicións de igualdade. Coa mesma
Tmalidade» poderán planificarse actividades de formación e asistencia en materia
de contratación pública especialmente dirixidas ás pemes.
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Artigo 30. Contratación resoonsable

1. Nos contratos concertados pola Administración xeral da Comunidade
Autónoma e as entidades do sector público autonómico, os órganos de
contratacion designarán un responsable do contrato de acordo co previsto na
' isiación de contratos do secíorpúblico.

"i
•II particular, o responsable do contrato velará pola correcta execución do

contrato e por que nela non se dean situacións que poidan propiciar a existencia
dunha cesión ilegal de traballadores ou dar lugar á declaración de relacións de
laboralidade entre a Administración ou entidade do sector público e o persoal do
comratista.

Dcsta maneira. velará especialmente por que:

a) O contratista achegue a súa propia dirección e xestión no desenvolvemento do
obxccto do conlrato e sexa responsable da organización do servizo.

b) ü contratista. a través das persoas encargadas designadas por el, se faga
rcspon.sable de impartir aos seus traballadores as correspondentes ordes, criterios
dc reaüzación do traballo e directrices de como distribuílo, de tal maneira que
sexa a Administración ou entidade do sector público allea a estas relacións
laborais.

c) Sc canalicen a travcs das persoas encargadas designadas polo contratista as
posiblcs incidencias que se presenten na execución dos traballos.

O responsable do contrato deberá corrixir inmediatamente calquera incidencia ou
dosviiición na execución que poida supoñer infracción das regras mencionadas,
asi coiiiü dar parte ao órgano de contratación da situación.
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Artigo 31. Contratación sustentable

1. Para os efectos do disposto na lexislación de contratos do sector público,
considerarase que concorren motivos de interese público para as modificacións
dos proxectos e das prestacións dos contratos concertados pola Administración
xcra! da Comunidade Autónoma e as entidades instrumentais do sector público
autonómico que teñan como finalidade o logro dos obxectivos de estabilidade
orzamcntaria e sustentabilidade financeira.

2. As ditas modificacións terán por obxecto a redución do volume das obrigas ou
a ampliación do seu prazo de execución.

Naqudes supostos en que os principios indicados fagan necesario que a
prestaeión se execute en forma distinta á pactada inicialmente e a modifícación
cxixida exceda os límites previstos na lexislación de contratos do sector público
nara o cxercicio desta potestade, os órganos de contratación procederán á
resolución dos contratos para evitar unha lesión grave aos intereses públicos. de
acordo co indicado na lexislación aplicable.

3. Os órganos de contratación da Administración xeral da Comunidade
Autonoma e as entidades instrumentais do sector público autonómico
incorporarán para as novas contratacións, de acordo co disposto no artigo 106 do
toxtü roíundido da Lei de contratos do sector público, aprobado polo Real decreto
lcxislativo 3/2011, do 14 de novembro, nos pregos de cláusulas administrativas
ou. i>c c o caso, pregos de condicións, previsións expresas de eventuais
modificacións á baixa dos contratos necesarias para o cumprimento dos
principios dc sustentabilidade financeira e estabilidade orzamentaria.

4. ()s convenios subscritos pola Administración xeral da Comunidade Autónoma
_;> e.as entidades instrumentais do sector público autonómico poderán ser obxecto

de. modificación cando teñan como fínalidade o logro dos obxectivos de
estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira.

;;. As ditas modificacións terán por obxecto a redución do volume das obrigas ou a
ampliación do seu prazo de execución.
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Artigo 32. Contratos de colaboración público-privada e de concesión de obra
pública

I. Para a autorización de contratos de colaboración entre o sector público e o
scciot- privado. así como dos contratos de concesión de obra pública, tipificados
no Real decreto lexislativo 3/2011, do 4 de novembro, polo que se aproba o texto
reíundido da Lei de contratos do sector público, requirirase que, con carácter
prcMo a aprobación polo órgano de contratación dos pregos que rexen estes tipos
de contratos, a Consellería de Facenda emita informe preceptivo e vinculante
cümprensivo dos seguintes aspectos:

-Análise do custo fínanceiro da operación no seu conxunto, distinguindo o custo
da obra que se vai realizar dos servizos adicionais ou accesorios incluídos na
contratación, co obxecto de verifícar a súa idoneidade e para garantir que o
iinanciamento utilizado é o máis apropiado de acordo coas condicións existentes
nos mercados.

-Análise da repercusión dos compromisos asumidos por esíe tipo de operación
sobrc os orzamentos futuros e a súa incidencia sobre o cumprimento do
obxectivo dc estabilidade orzamentaria. Este informe conterá detalle dos
compromisos de pagamento futuro da Comunidade Autónoma de Galicia
üem ados da colaboración público-privada asumidos con anterioridade.

-Análise do seu tratamento en termcs de contabilidade nacional.

-Anáüse da coherencia da actuación que se vai realizar coa planifícación
cstratc.Mca da Xunta de Galicia e a súa incidencia na economía galega e no
equiiihrio territorial.

-4nal.se dos mecanismos de captación de financiamento e das garantías que se
prcvcn utihzar durante a vixencia do contrato.

2. Na documentación a que se refirc a letra b) do punto 5 do artigo 51 do texto
reiundido da Lci de réxime fínanceiro e orzamentario de Galicia, aprobado polo
Decreío lex.slativo 1/1999, do 7 de outubro, incluirase un anexo que especifíque
cs compromisos denvados dos contratos de colaboración público-privados
•tíiMiiali/ados, cunha clara referencia á contía dos investimentos financiados por

:tsi.a v KI e dos pagamentos anuais previstos ao longo da súa duración.

Para garanür o cumprimento do obxectivo de estabilidade orzamentaria a
solvencia das contas autonómicas e a transparencia, calquera incorporación dun
proxecto aprobado pola Xunta de Galicia non previsto no orzamento deberá
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tvmiiirse ao Parlamento de Galicia, e na información que se remita a este
iMcluirase a mesma documentación que a exixida para as acíuacións incorporadas
ao proxecto de orzamentos.
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Artigo 33. Xustificación da necesidade e idoneidade da contratación

1. Nos expedientes de contratación tramitados pola Administración xeral da
Comunidade Autónoma e polas entidades do sector público autonómico
incluirase un informe do órgano ou servizo propoñente do contrato en que se
xuslifique a necesidade do contrato nos termos previstos na lexislación de
contratos do sector público, en que se indique con precisión a natureza e
extensión das necesidades que se pretenden cubrir mediante o contrato
proxectado, así como a idoneidade do seu obxecto e contido para satisfacelas.

2. L-stc informe, así mesmo, xustifícará adecuadamente a elección do
proccdemento e a de cada un dos criterios que se terán en consideración para
adxudicar o contrato, expresando as razóns polas cales, tendo en conta o obxecto
do contralo. estes criterios permiten no seu conxunto avaliar de forma obxectiva
o nivel de rendemento de cada oferta respecto do obxecto do contrato tal como se
deíine nas especificacións técnicas, así como avaliar a relación calidade/prezo de
cuda oicrta para seleccionar a oferta economicamente máis vantaxosa.

(.) intbrmc xustificará as condicións mínimas de solvencia económica e
tmaneeira e profesional ou técnica que se deben exixir na contratación ou, se é o
caso. expresará a clasificación exixible conforme o disposto na lexislación de
contratos do sector público.

3. (...) iníbrme do órgano ou scrvizo propoñente estimará e xustifícará o importe
calcuiado das prcstacións obxecto do contrato atendendo ao prezo xeral de
mercado. e conterá un orzamento en que se recolla a valoración dos distintos
compoñentes da prestación. O informe proporá tamén os parámetros e valores
quc sc dcbcn recoller nos pregos que permitan apreciar o carácter anormal ou
dcsproporcionado das ofertas.
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Artigo 34. Xunta Consultiva de Contratación Administrativa

A Xunta Consultiva de Contratación Administrativa da Comunidade Autónoma,
coino órgano consultivo específico en materia de contratación administrativa no
ámbito da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e do seu
sector público, analizará a xestión contractual autonómica e proporá medidas
dinxidas á súa mellora e eficacia.
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Artigo 35. Asistencia aos órganos de contratación e ás empresas

A Xunta Consultiva de Contratación Administrativa da Comunidade Autónoma
asumirá funcións de centro de coñecementos en contratación pública co fin de
proporcionarlles orientación e apoio aos órganos de contratación do sector
público autonómico e local na preparación e realización dos procedementos de
contratación, así como coa finalidade de mellorar o acceso dos operadores
económicos á contratación pública, en particular as pemes, e facilitar a correcta
comprensión e aplicación da normativa contractual.

Para a realización desta ftmción, a Xunta Consultiva de Contratación
Administrativa apoiarase en recursos electrónicos e nas tecnoloxías da
información como ferramenta fundamental de difiisión da información.

46

39627



eBIICiB
XUNTflDEGflLICIfl

TITULO III
Racionalización, simplificación e mellora da calidade normativa

Artígo 36. Obxectivos fundamentais

A Administración da Comunidade Autónoma de Galicia procurará o mantemento
dun marco normativo estable e o máis simplificado posible que posibilite o
coñecemento rápido e comprensible da normativa vixente que resulte de
aplicación, e sen máis cargas administrativas para a cidadanía e as empresas que
as estritamente necesarias para a satisfacción do interese xeral.
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Artigo 37. Instmmentospara a mellora da calidade normativa

Para contribuír ao obxectivo de cumprir o principio de calidade normativa:

a) En todas as iniciativas normativas xustificarase a súa adecuación aos
principios de necesidade, proporcionalidade, seguridade xurídica, transparencia,
accesibilidade, simplicidade e eficacia.

b) O Consello da Xunta aprobará unhas directrices de técnica normativa que,
carecendo do valor das normas xurídicas, proporcionen criterios técnicos ou
pautas de redacción na elaboración de anteproxectos de lei, proxectos de decreto
lexislativo e proxectos de disposicións administrativas de carácter xeral.

c) A Administración da Comunidade Autónoma de Galicia promoverá a
adaptación da regulación vixente aos principios recollidos nesta lei e impulsará a
utilización dos instrumentos de refundición normativa e de derrogación expresa
da normativa que perdese vixencia.
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TÍTULO IV

Sistematización, reordenación e supresión de entidades públicas
instrumentais do sector público autonómico

Capítulo I

Instituto Galego de Estatística e Información Financeira

Artigo 38. Creación, fins e obxectivos

1. Mediante esta lei autorízase a creación do Instituto Galego de Estatística e
Información Financeira como organismo autónomo adscrito á consellería
competente en materia de facenda, que terá como fins xerais e obxectivos
básicos:

a) A dirección e a coordinación da actividade estatística no ámbito competencial
da Comunidade Autónoma de Galicia.

b) O desenvolvemento, a planificación e a xestión dos proxectos e das
aplicacións informáticas necesarios para a implantación de procesos informáticos
de natureza tributaria, contable, orzamentaria e económico-financeira.

c) En xeral, todos aqueles que, relacionados cos anteriores, estean incardinados
no ámbito da consellería competente en materia de facenda.

2. Este organismo autónomo, en concreto, asumirá os medios persoais e materiais
e as competencias que na actualidade corresponden ao Instituto Galego de
Estatística e ao Centro Informático para a Xestión Tributaria Económico-
Financeira e Contable, que se suprimirán no momento da súa entrada en
flincionamento, sen que supoña ningún incremento de gasto público.

3. No desenvolvemento das súas fiincións, a persoa titular da dirección actuará
con total independencia en todos os aspectos técnicos e científicos relacionados
coa actividade estatística de Galicia.
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Artigo 39. Estatutos e réxime xurídico

1. 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.

2- 0 réxime xurídico será o establecido no título III da Lei 16/2010, do 17 de
;:y s i.^ decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector

¿f̂ --̂ ^ ' ;, público autonómico de Galicia.
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Capítulo II

Instituto Galego do Consumo e da Competencia

Artigo 40. Creación, fins e obxectivos

1. Mediante esta lei autorízase a creación do Instituto Galego do Consumo e da
Competencia como organismo autónomo adscrito á consellería competente en
materia de consumo, que terá como fins xerais e obxectivos básicos a defensa,
protección, promoción e información dos dereitos das persoas consumidoras e
usuarias, e a garantía, promoción e preservación dunha competencia efectiva nos
mercados no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, na perspectiva de
conseguir a máxima eficiencia económica e a protección e o aumento do benestar
dos consumidores e consumidoras.

• 2. Este organismo autónomo, en concreto, asumirá os medios persoais e materiais
e as competencias que na actualidade corresponden ao Instituto Galego de
Consumo e ao Consello Galego da Competencia, que se suprimirán no momento
da súa entrada en funcionamento, sen que supoña ningún incremento de gasto
público.
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Artigo 41. Estatutos e réxime xurídico

1. Mediante decreto do Consello da Xunta de Galicia procederase á súa creación,
así como á aprobación dos estatutos que detallen as ñincións específicas que
desenvolverá, nos cales se establecerá, expresamente, a confíguración da
Comisión Galega da Competencia como órgano colexiado independente, de
carácter permanente e consultivo, na materia, con competencia para aplicar a Lei
15/2007, de defensa da competencia de Galicia, segundo os criterios establecidos
pola Lei 1/2002, de coordinación de competencias entre o Estado e as
comunidades autónomas en materia de defensa da competencia.

2. O seu réxime xurídico será o establecido no título III da Lei 16/2010, do 17 de
¿ decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector
ípúblico autonómico de Galicia.../
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Capítulo III

Axencia en Materia de Docencia, Formación, Investigación, Innovación e
Avaliación de Tecnoloxías e Servizos Sanitarios

Artigo 42. Creación, fins e obxectivos

1. Mcdiantc csta lei autorízase a creación da Axencia en Materia de Docencia,
Formación, Invcstigación, Innovación e Avaliación de Tecnoloxías e Servizos
Samtarios como axencia pública autonómica adscrita á consellería competente
en maicria dc sanidade, que ten como fins xerais e obxectivos básicos realizar a
xestion da formación no Sistema público de saúde de Galicia, o fomento e a
coordinación da investigación nas institucións sanitarias do Servizo Galego de
Saudc. a coordinación e o impulso da actividade innovadora da Consellería de
Sanidadc c do Servizo Galego de Saúde, e a avaliación de tecnoloxías e servizos
sanitarios.

2. ;\o desenvolvemento dos seus fins, a Axencia procurará os seguintes
obxectivos:

a) Iilaborar a planifícación en materia de docencia, formación,
investigación. innovación e avaliación de tecnoloxías e servizos sanitarios,
en tunción dos criterios e obxectivos de planificación estratéxica defmidos
polo Servi/.o Galego de Saúde e a Consellería de Sanidade.

b) Xestionar o coñecemento no Sistema público de saúde de Galicia.

c) Xcstionar e coordinar proxectos e programas de investigación en
matcria sanitaria desenvolvidos pola Consellería de Sanidade, o Servizo
Galego dc Saúde e outras institucións.

: ^^ ; : ' - . , d) Potenciar a investigación coordinada e multicéntrica e a difusión da
actividadc investigadora, incluíndo a protección, valorización e
transíerencia de resultados de investigación e/ou innovación no ámbito
sanitario.

c) Apoiar a cxccución dos programas derivados das prioridades de
ip.vcstigación sanitaria da Comunidade Autónoma, definidas pola
Conscllería de Sanidade, dcntro da estratexia marcada pola consellería
competente en materia de I+D+i.

0 Aplicar o modelo de xestión da innovación sanitaria aberta da
onsclleria dc Sanidade e do Servizo Galego de Saúde, coordinar os

i

Ci
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órganos colexiados da Plataforma de innovación e aqueles outros
rclacionados coas actividades de innovación, e diftindir e participar nas
íniciativas europcas de innovación, do clúster de saúde de Galicia e
doutras asociacións en materia sanitaria.

g) Avaliar tecnoloxías. sistemas organizativos e servizos sanitarios, de
acordo con criterios de seguridade, efícacia, efectividade e eficiencia.
tcndo en conta valores éticos. clínicos, económicos e sociais.

-v 1-sta axcncia. en concreto. asumirá os medios persoais e materiais que na
actualidadc lles corresponden á Fundación Escola Galega de Administración
Sanitana, ao Servizo de Axencia de Avaliación de Tecnoloxías Sanitarias da
Dirccción Xeral de Innovación e Xestión da Saúde Pública, e ás unidades da
Conscllcría dc Sanidade e do Servizo Galego de Saúde con competencias en
Miaicna de lbrmación, investigación. innovación, que se supriman no momento
de creación da Axencia, que quedarán integradas nela, sen que supoña
incrcmcnto do gasto público.
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Artigo 43. Estatutos e réxime xurídico

1 Mediante decreto do Consello da Xunta de Galicia procederase á súa creación,
así como á aprobación dos estatutos que detallen as fimcións específicas que
desenvolverá.

2. 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, excepto no relativo ao persoal e aos elementos da súa
orgamzación, que se rexerán polo disposto na Lei 8/2008, do 10 de xullo, e pola
súa normativa específica.
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Capítulo IV

Axencia Galega de Sangue e Tecidos

Artigo 44. Creación, fins e obxectivos

i. Mediante esta lei autorízase a creación da Axencia Galega de Sangue e
leeidos como axcncia pública autonómica adscrita, a través do Servizo Galego
cic Saúdc. á consellería competente en materia de sanidade, que ten como fins
xerais c obxectivos básicos actuar como un instrumento de xestión efíciente no
cxcrcicio de tuncións relacionadas coa doazón e o abastecemento de sangue e os
scus derivados. a coordinación de transplantes de órganos e tecidos, e o
procesamento c a almacenaxe de células, tecidos e mostras biolóxicas humanas
con fms diagnósticos, terapéuticos e de investigación.

2 No desenvolvemento dos seus fíns. a Axencia procurará os seguintes
obxcctivos:

u) Garantir o abastecemento de sangue e dos seus derivados aos
provedores de servizos sanitarios da Comunidade Autónoma de Galicia,
scgundo os estándares de calidade vixentes no mercado e na lexislación de
aplicación.

b) Coordinar a doazón, os transplantes de órganos e o implante de células
c tccidos. velando polo cumprimento dos estándares de calidade vixentes
no mercado c na lcxislación de aplicación.

c) Asuinir a organización e garantir a dispoñibilidade de mostras de
máxima calidade de células e tecidos.

:;>•' ^ s-v ( : s ta axencia, en concreto, asumirá os medios persoais e materiais que na
/ • ^ie^fulidade llcs corresponden á Fundación Pública Sanitaria Centro de

/ -/Tripjsiusión dc Galicia, á Oficina de Coordinación de Transplantes de Galicia e
:>, ' ; - / ao§;/bancos de tecidos e ás unidades da ConseUería de Sanidade e do Servizo
•'•''::-:-.:i.....::.-^"lc^° d e SaL'ldc c o n competencias neste eido, que se supriman no momento de

---• crc::ciün da Axencia. que quedarán integradas nela, sen que supoña incremento
dc> gasti) publico.
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Artigo 45. Estatutos e réxime xurídico

1. Mediante decreto do Consello da Xunta de Galicia procederase á súa creación,
así como á aprobación dos estatutos que detallen as ftmcións específicas que
desenvolverá,

2. O seu réxime xurídico será o establecido na Lei 16/2010, do 17 de decembro,
de organización e ftincionamento da Administración xeral e do sector público
autonómico de Galicia, excepto no relativo ao persoal e aos elementos da súa
organización, que se rexerán polo disposto na Lei 8/2008, do 10 de xullo, e pola
súa normativa específíca.
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Disposición adicional primeira. Referencias ás entidades e aos órganos que se
integran nas entidades públicas instrumentais que serán obxecío de creación

1. As referencias ao Instituto Galego de Estatística e ao Centro Informático para
a Xestión Tributaria, Económico-Financeira e Contable deberán entenderse
realizadas ao Instituto Galego de Estatística e Información Financeira desde o
inicio da súa actividade, de acordo co establecido nesta lei e nos seus estatutos.

2. As referencias ao Instituto Galego de Consumo e ao Consello Galego da
Competencia deberán entenderse realizadas ao Instituto Galego do Consumo e da
Competencia desde o inicio da súa actividade, de acordo co establecido nesta lei
e nos seus estatutos.

3. As referencias á Fundación Escola Galega de Administración Sanitaria, ao
Servizo de Axencia de Avaliación de Tecnoloxías Sanitarias da Dirección Xeral
de Innovación e Xestión da Saúde Pública e ás unidades da Consellería de
Sanidade e do Servizo Galego de Saúde con competencias en materia de
formación, investigación e innovación deberán entenderse realizadas á Axencia
en Materia de Docencia, Fonnación, Investigación, Innovación e Avaliación de
Tecnoloxías e Servizos Sanitarios desde o inicio da súa actividade, de acordo co
establecido nesta lei e nos seus estatutos.

'"\A. As referencias á Fundación Pública Sanitaria Centro de Transfiisión de
j %alicia, á Oficina de Coordinación de Transplantes de Galicia, aos bancos de
,' íécidos e ás unidades da Consellería de Sanidade e do Servizo Galego de Saúde

ccn competencias neste eido deberán entenderse realizadas á Axencia Galega de
•-;'- Sangue e Tecidos desde o inicio da súa actividade, de acordo co establecido nesta

lei e nos seus estatutos.
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Disposición adicional segunda. Elaboración de catálogos

Os distintos departamentos da Administración xeral e as entidades do sector
público autonómico proporán, dentro do prazo de tres meses desde a entrada en
vigor desta lei, as prestacións e servizos da súa competencia que se deben incluír
nos catálogos previstos no artigo 9 da presente lei.
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Disposición adicional terceira. Comisión interdepartamentalpara o estudo das
necesidades de contratación centralizada

A Comisión interdepartamental para o estudo das necesidades de contratación
centralizada prevista no artigo 20 constituirase no prazo dun mes desde a entrada
en vigor desta lei.
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Disposición adicional cuarta. Fomento da contratación electrónica

Nun prazo máximo de dous anos desde a entrada en vigor da lei, todos os
procedementos de contratación da Administración xeral da Comunidade
Autónoma e do seu sector público se levarán a cabo posibilitando a utilización de
medios de comunicación electrónicos e, en particular, a presentación electrónica
de ofertas e solicitudes.

? ^Q órgano ou entidade con competencias horizontais en materia de administración
ejectrómca prestará asistencia aos órganos de contratación para cumprir este
bbxectivo.

'-1 v¿

í\
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Disposición adicional quinta. Colaboración coas entidades locais para a
contratación electrónica e o acceso sen custo á información

O órgano ou entidade con competencias horizontais en materia de administración
electrómca poderá chegar a acordos coas entidades locais galegas para colaborar
no impulso e aplicación de medios electrónicos na contratación pública local e
para que estas entidades poidan aplicar as medidas previstas no artigo 22 desta lei
en canto ao acceso sen custo á información.
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Disposición adicional sexta. Fomento da contratación precomeráal

O Consello da Xunta, mediante acordo, fixará dentro dos orzamentos de cada
consellería e de cada entidade instrumental do sector público autonómico as
contías necesariamente destinadas ao fmanciamento de contratos aos cales fai
referencia o artigo 4.1.r) do texto refundido da Lei de contratos do sector público,
áprobado polo Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro. Unha parte
destas poderá reservarse a pequenas e medianas empresas innovadoras.
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Disposición adicional sétima, Fomento da contratación pública innovadora

Co obxecto de fomentar a innovación a través da contratación pública, no prazo
de catro meses a Axencia Galega de Innovación, a Secretaría da Xunta
Consultiva de Contratación Administrativa da Comunidade Autónoma de Galicia
e a Asesoría Xurídica Xeral da Xunta de Galicia elaborarán unha guía de boas
prácticas para favorecer a contratación pública innovadora no sector público
autonómico.

Esta guía conterá un conxunto de recomendacións, directrices e boas prácticas
orientadas á mellora dos servizos públicos mediante a incorporación de bens e
servizos innovadores, así como ao fomento da innovación empresarial, partindo,
en calquera caso, dos principios de racionalización do gasto e da mellora da
xestión pública.
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Disposición adicional oitava. Asistencia xurídica á Administración xeral da
Comunidade Autónoma e ao seu sectorpúblico

1. A asistencia xurídica á Administración xeral da Comunidade Autónoma de
Galicia, aos seus organismos autónomos e aos órganos estatutarios salvo,
respecto destes últimos, que as súas normas reguladoras establezan o contrario!
correspóndelles aos funcionarios integrantes da escala de letrados da Xunta de
Galicia, de acordo co artigo 16 da Lei 15/1991, do 28 de decembro, e coa Lei
7/1984.

2. Mediante a formalización do oportuno acordo de natureza xurídico-pública
entre a Asesoría Xurídica da Xunta de Galicia e o órgano competente da entidade
asistida, prestarase asistencia xurídica, nas condicións que se determinen

-regulamentariamente, ás entidades pertencentes ao sector público autonómico.
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Disposición adicional novena. Comunicacións electrónicas procedentes da
Administración de xustiza

A Asesoría Xurídica da Xunta de Galicia remitirá aos órganos asistidos por
medios electrónicos as comunicacións recibidas dos órganos xurisdicionais e, en
particular, cando así sexan recibidas dos órganos xurisdicionais.
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Disposición adicional décima. Racionalización de medios das
administracións públicas para a prestación de servizos sociais

1. De acordo co principio de colaboración interadministrativa, a Axencia Galega
de Servizos Sociais, cuxa creación foi autorizada polo artigo 34.1 da Lei
13/2008, do 3 cle decembro, de servizos sociais de Galicia, cooperará cos
concellos co fin de asegurar a calidade e unha cobertura equilibrada dos servizos
sociais en todo o territorio, especialmente no que atinxe á creación e ao
mantemento de servizos sociais comunitarios específicos.

2. Neste sentido, para o aproveitamento óptimo e a racionalización no emprego
dos recursos dedicados aos servizos sociais, e a eficacia e eficiencia na súa
xestión e prestación, a Axencia poderá concertar convenios suxeitos ao réxime
previsto no artigo 14 desta lei cos concellos para xestionar equipamentos,
prestacións económicas, programas e servizos sociais de competencia
autonómica e local.

As achegas comprometidas polos concellos en virtude dos convenios previstos
no parágrafo anterior terán a consideración de débedas firmes, líquidas e
exixibles, e poderán ser obxecto de compensación coa participación destes no
Fondo de Cooperación Local, de acordo co disposto na súa regulación.

3. Para garantir a continuidade, estabilidade e racionalización na prestación dos
servizos sociais de competencia municipal, o financiamento básico outorgado
pola Administración autonómica dos referidos servizos levarase a cabo de acordo
co establecido no Decreto 99/2012, do 16 de marzo, polo que se regulan os
servizos sociais comunitarios e o seu fmanciamento, fomentando, na medida do
posible, a agrupación de municipios sempre e cando os créditos consignados nos
estados de gastos dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia
para cada exercicio orzamentario así o permitan e respectando, en todo caso, os
criterios de referencia establecidos nos anexos I, II e III do citado decreto.

4. A creación da Axencia Galega de Servizos Sociais non poderá supoñer
incremento do gasto público, de acordo co disposto na lexislación orzamentaria,
salvo na medida necesaria para proceder á progresiva homologación retributiva
|Io persoal que asuma a Axencia, de acordo co previsto nos seus estatutos,

, • procedente do Consorcio Galego de Servizos Sociais, cuxas retribucións sexan
ínferiores ás establecidas no Convenio colectivo único do persoal laboral da
Xunta de Galicia para as correspondentes categorías.
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A homologación efectuarase de acordo co previsto nos estatutos da Axencia e
logo de negociación coas organizacións sindicais presentes na Mesa Xeral de
Empregados Públicos e terá en conta a situación orzamentaria para establecer un
calendario para esa equiparación.

68

39649



gBllClB
XUNTfl DE GflLICIfl

Disposición adicional décimo primeira. Garantía na continuidade na
prestación de servizos pola Axencia Galega de Servizos Sociais

1. Para garantir a continuidade da prestación dos servizos sociais, a Axencia
Galega de Servizos Sociais, cuxa creación foi autorizada polo artigo 34 da Lei
13/2008, do 3 decembro, de servizos sociais de Galicia, poderá formalizar
convenios suxeitos ao réxime previsto no artigo 14 desta lei co Consorcio Galego
de Servizos de Igualdade e Benestar e cos concellos competentes interesados, co
obxecto de asumir a xestión dos centros que o Consorcio xestionaba por
convenio cos concellos, de acordo co que se dispoña nos estatutos da Axencia e
se acorde no proceso de liquidación do Consorcio.

2. Os convenios regularán a colaboración das entidades locais na xestión dos
aludidos centros e a participación do concello no seu financiamento.

Unha vez formalizado o convenio, e no momento en que cada un deles dispoña, a
Axencia subrogarase na posición xestora do Consorcio respecto do centro, nas
relacións laborais do persoal adscrito a este e nos bens de titularidade do
Consorcio adscritos á xestión.

3. As achegas comprometidas polos concellos en virtude dos convenios previstos
nesta disposición terán a consideración de débedas firmes, líquidas e exixibles, e
poderán ser obxecto de compensación coa participación destes no Fondo de
Cooperación Local, de acordo co disposto na súa regulación.
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Disposición adicional décimo segunda. Racionalización do sistema de
transporte público

1. Tendo en conta a mellora das condicións de accesibilidade das persoas
usuarias á rede de transporte público, ademais das fbrmas de cooperación
previstas na Lei 6/1996, do 9 de xullo, de coordinación dos servizos de transporte
urbanos e interurbanos de viaxeiros por estrada, mediante a formalización de
convenios de colaboración, as administracións públicas galegas poderán
establecer actuacións para a coordinación de servizos de transporte público das
súas respectivas competencias, incluíndo a habilitación da extensión dos servizos
inteairbanos ao transporte urbano ou viceversa.

A coordinación destas redes constituirá causa de interese público para o efecto de
modificación dos correspondentes contratos de servizo público que poidan
resultar afectados, sobre os cales aqueles convenios resultarán de directa e
inrnediata aplicación.

2. Igualmente, as administracións públicas galegas poderán formalizar contratos-
programa cos concesionarios de infraestruturas de transporte terrestre para a
mellora da súa accesibilidade, funcionalidade e, en xeral, a calidade global dos
servizos que prestan.

3. No prazo de doce meses desde a entrada en vigor desta lei, a Xunta de Galicia
deberá elevar ao Parlamento de Galicia un proxecto de Lei de mobilidade de
Galicia, no cal se desenvolverá un sistema integrado de transporte público de
persoas, coordinando as distintas redes de transporte público existentes.
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Disposición transitoria primeira. Exercicio das competencias ata o inicio da
actividade polas entidades públicas instrumentais que serán obxecto de
creación

1. O Instituto Galego de Estatística e o Centro Informático para a Xestión
Tributaria, Económico-Financeira e Contable continuarán desenvolvendo as súas
competencias ata o inicio da actividade do Instituto Galego de Estatística e
Información Financeira.

2. O Instituto Galego de Consumo e o Consello Galego da Competencia
continuarán desenvolvendo as súas competencias ata o inicio da actividade do
Instituto Galego do Consumo e da Competencia.

3. A Fundación Escola Galega de Administración Sanitaria, o Servizo de
Axencia de Avaliación de Tecnoloxías Sanitarias da Dirección Xeral de
Innovación e Xestión da Saúde Pública e as unidades da Consellería de Sanidade
e do Servizo Galego de Saúde con competencias en materia de formación,
investigación e innovación, que se supriman no momento de creación da Axencia
en Materia de Docencia, Formación, Investigación, Innovación e Avaliación de
Tecnoloxías e Servizos Sanitarios, continuarán desenvolvendo as súas
competencias ata o inicio da actividade da referida axencia.

4. A Fundación Pública Sanitaria Centro de Transftisión de Galicia, a Oficina
Coordinadora de Transplantes de Galicia e os bancos de tecidos e as unidades da
Coisellería de Sanidade e do Servizo Galego de Saúde, que se supriman no
mpmento de creación da Axencia Galega de Sangue e Tecidos, continuarán
désenvolvendo as súas competencias ata o inicio da actividade da referida
áxencia.
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Disposición transitoria segunda. Réxime transitorio dos órganos de goberno
do Instituto Enerxético de Galicia

Mentres non se leve a cabo a adaptación do Instituto Enerxético de Galicia á Lei
16/2010, do 17 de outubro, de organización e funcionamento da Administración
xeral e do sector público autonómico de Galicia, nos termos previstos na súa
disposición transitoria terceira, o réxime dos órganos de goberno do Instituto
Enerxético de Galicia será o previsto na Lei 3/1999, do 11 de marzo, de creación
do Instituto Enerxético de Galicia, e no Decreto 280/1999, do 4 de novembro,
polo que se aproba o Regulamento de organización e funcionamento do Instituto
Enerxético de Galicia, coas seguintes modificacións:

a) A Dirección do Instituto Enerxético de Galicia será exercida, por razón de
cargo, pola persoa titular da dirección xeral competente en materia de
enerxía.

b) Suprímese a vogalía que corresponde ao director do Instituto Enerxético
de Galicia no Consello de Administración.
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Disposición transitoria terceira. Réxime transitorio dos órganos de goberno
da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural

Mentres non se leve a cabo a adaptación da Axencia Galega de Desenvolvemento
Rural á Lei 16/2010, do 17 de outubro, de organización e funcionamento da
Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, nos termos
previstos na súa disposición transitoria terceira, o réxime dos órganos de goberno
da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural será o previsto na Lei 5/2000, do
28 de decembro, de medidas fiscais e de réxime orzamentario e administrativo, e
no Decreto 79/2001, do 6 de abril, polo que se aproba o Regulamento da Axencia
Galega de Desenvolvemento Rural, coa seguinte modificación:

a) A Dirección da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural será exercida,
por razón de cargo, pola persoa titular da dirección xeral competente en
materia de desenvolvemento rural.
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Disposición transitoria cuarta. Integración de membros no Consello Galego
de Benestar

1. Mentres non se proceda a adaptar o Decreto 246/2011, do 15 de decembro,
polo que se desenvolve a Lei 13/2008, de servizos sociais de Galicia, no relativo
aos órganos consultivos e de participación, de acordo co disposto na disposición
derradeira quinta, integraranse no Consello Galego de Benestar:

a) Unha persoa representante da Administración autonómica con rango de
director xeral ou secretario xeral, proposta polo titular da consellería competente
en materia de xustiza.

b) Dous representantes das asociacións de inmigrantes que actúen no ámbito da
inmigración na Comunidade Autónoma de Galicia.

c) Unha persoa representante das organizacións sen fins de lucro que traballen a
prol da integración dos inmigrantes en Galicia.

As persoas representantes sinaladas nas leíras b) e c) anteriores serán designadas
de acordo co previsto no artigo 9 do Decreto 127/2006, do 27 de xullo.

2. Mentres non se proceda a adaptar o Decreto 246/2011, do 15 de decembro,
polo que se desenvolve a Lei 13/2008, de servizos sociais de Galicia, no relativo
aos órganos consultivos e de participación, de acordo co disposto na disposición
derradeira quinta, serán invitados a integrarse no Consello Galego de Benestar
dous representantes da Administración xeral do Estado, propostos pola
Delegación do Goberno de Galicia.
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Disposición derrogatoria única. Derrogación normativa

1. Quedan derrogadas, no momento da entrada en ñmcionamento das entidades
públicas instrumentais previstas no título III, as seguintes normas:

- Artigos 38 a 43 da Lei 9/1988, do 19 de xullo, de estatística de Galicia.

- Lei 8/1994, do 30 de decembro, de creación do Instituto Galego de Consumo.

- Disposición adicional quinta da Lei 2/1998, do 8 de abril, de medidas
tributarias, de réxime orzamentario, función pública, patrimonio, organización e
xestión.

- Lei 1/2011, do 28 de febreiro, reguladora do Consello Galego da Competencia.

- Decreto 329/1995, do 21 de decembro, que desenvolve a Lei 8/1994, do 30 de
decembro, de creación do Instituto Galego de Consumo.

- Decreto 60/2011, do 17 de marzo, polo que se desenvolve a estrutura
organizativa do Consello Galego da Competencia.

- Decreto 184/2011, do 15 de setembro, polo que se establece a estrutura
orgánica do Instituto Galego de Consumo.

2. Queda derrogada a disposición adicional terceira da Lei 7/1998, do 30 de
decembro, de medidas tributarias, de réxime orzamentario, función pública e
xestión.

3. Queda derrogado o artigo 44 da Lei 16/2008, do 23 de decembro, de
orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2009.

. 4 . Queda derrogado o artigo 51 da Lei 14/2010, do 27 de decembro, de
orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2011.

>.,Queda derrogado o artigo 35 da Lei 15/2010, do 28 de decembro, de medidas
fiscais e administraíivas.

6. Quedan derrogadas cantas normas de igual ou inferior rango contradigan ou se
opoñan ao contido da presente lei.
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Disposición derradeira primeira. Modifwación da Lei 9/1996, do 18 de
outubro, de incompatibilidades dos membros da Xunta de Galicia e altos
cargos da Administración autonómica

O artigo 10 da Lei 9/1996, do 18 de outubro, de incompatibilidades dos
membros da Xunta de Galicia e altos cargos da Administración autonómica,
queda redactado do seguinte xeito:

"Artigo 10. Rexistros

1. Constitúense o Rexistro de Actividades de Altos Cargos e o Rexistro de Bens
Patrimoniais de Altos Cargos da Xunta de Galicia, nos cales se inscribirán as
correspondentes declaracións.

2. O Rexistro de Actividades de Altos Cargos será público. O contido das
declaracións inscritas nel, pertencentes ás persoas titulares daqueles postos
cuxo nomeamento sexa efectuado por decisión do Consello da Xunta de Galicia,
publicarase no Diario Oficial de Galicia e estará dispoñible na internet.

3. Do contido do Rexistro de Bens Patrimoniais de Altos Cargos da Xunta de
Galicia daráselle conta anualmente ao Parlamento de acordo co que se
estableza no Regulamento da Cámara.

Así mesmo, terán acceso a el:

a) Os órganos xudiciais, para a instrución ou resolución de procesos que
requiran o coñecemento dos datos que constan no rexistro, de conformidade co
disposto nas leis procesuais.

b) O Ministerio Fiscal, cando realice actuacións de investigación no exercicio
das súasfuncións que requiran o coñecemento dos datos que constan no rexistro.

t) O Defensor do Pobo e o Valedor do Pobo, nos termos previstos nas súas leis
dé creación.

-4:Non serán obxecto da publicidade prevista no parágrafo precedente as copias
da última declaración tributaria correspondente ao imposto sobre a renda das
persoas fisicas e, se é o caso, do imposto sobre o patrimonio neto, recollidas no
artigo 8.1.b) da Lei 9/1996, do 18 de outubro, de incompatibilidades de altos
cargos.

5. O contido das declaracións de bens patrimoniais dos membros da Xunta de
Galicia publicaranse no Diario Ofícial de Galicia, referidas ao momento do seu
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nomeamento e do seu cesamento, nos termos que mediante acordo do Consello
da Xunta se determinen.

6. O persoal que preste servizos nos rexistros ten o deber permanente de manter
en segredo os datos e informacións que coñeza por razón do seu traballo. "
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Disposición derradeira segunda. Modificación da Lei 16/2010, do 17 de
decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do
sector público autonómico de Galicia

1. 0 artigo 65 da Lei 16/2010, do 17 de outubro, de organización e
ftincionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de
Galicia, queda redactado do seguinte xeito:

"/. Son órganos executivos a dirección e/ou a secretaría xeral ou cargos
asimilados calquera que sexa a súa denominación.

2. As persoas titulares da dirección serán nomeadas e separadas por decreto do
Consello da Xunta, por proposta da persoa titular da consellería de adscrición,
entre persoas que reúnan a cualificación necesaria para o cargo, segundo se
determine no estatuto de cada entidade. As persoas titulares da secretaría xeral
serán nomeadas e separadas segundo se determine na norma de creación e/ou
no estatuto de cada entidade.

3. As persoas titulares dos órganos executivos son responsables da xestión
ordinaria da entidade e exercen as competencias inherentes aos seus cargos, así
como as que expresamente se lles atribúen na presente lei e nos estatutos e as
que lles deleguen os órganos de goberno."

2, O artigo 87.1 da Lei 16/2010, do 17 de outubro, de organización e
ftincionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de
Galicia, queda redactado do seguinte xeito:

"7. Nas axencias públicas autonómicas constituirase unha comisión de control,
baixo a dependencia orgánica do consello reitor. En todo caso, estará integrada
por un representante da consellería competente en materia de facenda, un

}representante da axencia pública autonómica, un representante da consellería
de adscrición e un representante da consellería competente en materia de
avaliación e reforma administrativa."
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Disposición derradeira terceira. Modificación da Lei 1/2007, do 15 de
xaneiro, da Academia Galega de Seguridade Pública

1. Modifícase o artigo 8, nos seus números 3 e 4 da Lei 1/2007, do 15 de xaneiro,
da Academia Galega de Seguridade Pública, que quedan redactados como
seguen:

"3. Vogais:

a) Dúas persoas titulares de subdireccións da dirección xeral competente
en materia de emerxencias e interior.

b) Un representante da consellería competente en materia defacenda.

c) A persoa titular da Dirección da Escola Galega de Administración
Pública.

d) Un representante do departamento compeíente en materia de menores.

e) Tres vogais designados pola Presidencia do Consello Reitor entre
persoas expertas e de prestixio en materia de seguridade pública.

f) Un representaníe dos concellos de Galicia, designado pola Federación
Galega de Municipios e Provincias.

A condición de vogal representante dos concellos estará vinculada á
representatividade posuída e perderase ao desaparecer esta.

4. A titularidade da Secretaría do Consello Reitor corresponde á persoa que
este designe e nomee, de conformidade co artigo 64.3.e) da Lei 16/2010, do
17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e
do sector público autonómico de Galicia."

2. Modifícase o artigo 11 da Lei 1/2007, do 15 de xaneiro, da Academia Galega
de Seguridade Pública, que queda redactado como segue:

" 1. A Dirección Xeral da Academia Galega de Seguridade será exercida, por
razón de cargo, pola persoa titular da dirección xeral con competencias en
materia de emerxencias e interior.

2. Baixo a dependencia do director xeral da Academia haberá un secretario
xeral, que percibirá as retribucións correspondentes a unha subdirección xeral e
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será nomeado polo Consello Reitor da Academia por proposta do director xeral.
Cesará no seu cargo polo mesmo procedemento. "
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Disposición derradeira cuarta. Modificación da Lei 8/2009, do 22 de
decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia e se crean o
canon eólico e o Fondo de Compensación Ambiental

Modifícase o parágrafo segundo da disposición adicional segunda da Lei 8/2009,
do 22 de decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia e se
crean o canon eólico e o Fondo de Compensación Ambiental, que queda
redactado como segue:

"A comisión de seguimento e control estará integrada por seis membros e
funcionará en pleno e por seccións. O presidente e os/as restantes membros
serán designados pola persoa titular da dirección xeral competente en materia

v ' " , de enerxía. Será nomeado secretario da comisión un dos membros, distinto do
, " ^ que exerza a presidencia. "
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Disposición derradeira quinta. Adaptación de funcións e composición do
Consello Galego de Benestar

1. As competencias e ftincións que o Decreto 127/2006, do 27 de xullo, polo que
se crea o Consello Galego da Inmigración, atribúe ao dito consello, serán
asumidas polo Consello Galego de Benestar Social.

2. O Consello da Xunta de Galicia procederá, no prazo de seis meses, a modificar
o Decreto 246/2011, do 15 de decembro, polo que se desenvolve a Lei 13/2008,
de servizos sociais de Galicia, no relativo aos órganos consultivos e de
participación, para os efectos de adaptar a regulación do Consello Galego de
Benestar ao previsto na presente lei, garantindo en todo caso a representación das
asociacións de inmigrantes que actúen no ámbito da inmigración na Comunidade
Autónoma de Galicia, así como das organizacións sen fins de lucro que traballen
a prol da integración das persoas inmigrantes en Galicia, e respectando o dereito
de participación dos sindicatos que estean presentes na Mesa Xeral de
Negociación das Administracións Públicas.
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Disposición derradeira sexta. Modificación da Lei 14/2007, do 30 de outubro,
pola que se crea e regula o Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral

1. Modificase o artigo 5 da Lei 14/2007, do 30 de outubro, pola que se crea e
regula o Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral, que queda redactado
como segue:

"Os órganos de goberno do Instituto son:

a. A Presidencia.

b. O Consello Reitor.

O órgano executivo do Instituto é:

A Xerencia. "

2. Modifícase o artigo 6 da Lei 14/2007, do 30 de outubro, pola que se crea e
regula o Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral, que queda redactado
como segue:

"Artigo 6. A Presidencia

1. A Presidencia do Instituto é o órgano unipersoal de goberno. Exercerá a
presidencia do Instituto a persoa titular da consellería de adscrición do Instituto.

2. Correspóndelle á persoa que exerza a presidencia do Instituto:

a) Desempeñar a representación do Consello Reitor e a representación do
Instituto, incluíndo as actuacións fronte a terceiros relativas aos seus
bens e dereitos patrimoniais, así como a subscrición dos convenios e
acordos de colaboración.

b) Presidir e convocar o Consello Reitor, co desempeño de todas as demais
competencias que lle correspondan como presidente do órgano colexiado,

' - segundo o disposto no artigo 23 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, d'e
\ réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento

>•; administrativo común.

c) Efectuar a designación e a destitución da persoa titular da Xerencia do
Instituto.

d) Autorizar os gastos necesarios e ordenar os pagamentos correspondentes
do Instituto.
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e) Actuar como órgano de contratación e exercer a dirección superior do
persoal do Instituto.

f) Velar polo cumprimento das leis e pola execución dos acordos adoptados
polo Consello Reitor.

g) Dar conta, de ser o caso, a outras consellerías dos acordos adoptados
polo Consello Reitor.

h) Impulsar e supervisar as actuacións do organismo.

3. A persoa titular da Presidencia poderá delegar aquelas funcións propias que
considere oportunas e sexan susceptibles de delegación na persoa titular da
Xerencia. "

3. Modifícase o artigo 7 da Lei 14/2007, do 30 de outubro, pola que se crea e
regula o Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral, que queda redactado
como segue:

"Artigo 7. O Consello Reitor

1. O Consello Reitor é o órgano superior colexiado de goberno do Instituto. Os
seus membros serán nomeados pola persoa titular da consellería de adscrición.
No Consello será paritaria a representación dos axentes sociais e da
Administración.

2. O Consello Reitor estará formado por:

a) A Presidencia, que a exercerá a persoa que exerza a propia presidencia do
Instituto e que terá voto de calidade.

b) Unha Vicepresidencia, que a exercerá a persoa titular da dirección xeral con
competencias en materia de traballo.

c) Os/as seguintes vogais:

En representación dos axentes sociais: un vogal en representación de cada un
dos sindicatos que estean presentes na Mesa Xeral de Negociación e o mesmo
número de vogais designados por proposta das organizacións empresariais máis
representativas da Comunidade Autónoma.
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En representación da Administración, un número de vogais sufwiente para
garantir a composición paritaria do Consello Reitor, que se designarán do
seguinte xeito:

1. A persoa titular da Xerencia do Instituto.

2. Un vogal por cada unha das consellerías con competencias en materia
de sanidade, minas e facenda, designadas pola persoa titular da consellería
respectiva de entre as persoas titulares dos seus órganos superiores ou de
dirección.

3. No caso de ser necesario, os restantes vogais serán designados pola
persoa titular da consellería competente en materia de traballo entre as persoas
titulares dos órganos superiores ou de dirección da Administración xeral da
Comunidade Autónoma.

4. Desempeñará a secretaría do Consello Reitor, con voz pero sen voto,
unha persoa que preste servizos no Instituto, que teña un rango non inferior a
xefatura de servizo, que designará e nomeará o propio Consello.

5. Os nomeamentos e cesamentos dos vogais do Consello serán efectuados
pola persoa tiíular da consellería competente en materia de traballo. No caso
das vogalías correspondentes ás organizacións sindicais e empresariais, serán
propostos por estas. "

4. Modifícase o artigo 8 da Lei 14/2007, do 30 de outubro, pola que se crea e
regula o Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral, que queda redactado
como segue:

"Artigo 8. A Xerencia

1. A persoa que exerza a titularidade da Xerencia é persoal directivo e será
nomeada e separada pola Presidencia do Instituto, logo da consulta ás
organizacións representadas no Consello Reitor. Corresponderanlle as
retribucións dunha subdirección xeral.

2. Correspóndelle á Xerencia do Instituto o desempeño da xestión ordinaria do
• v ' Instituto e exerce as seguintesfuncións:

a) Asistir a Presidencia do Consello Reitor no exercicio das súasfuncións.

b) Levar a cabo o asesoramenío e os informes que lle solicite a Presidencia
do Instituto.
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c) Elaborar o proxecto do plan anual de actividades, que incluirá as
actuacións técnicas e a súa planificación temporal, e elevalo ao Consello
Reitor.

d) Elaborar a proposta de relación de postos de traballo do Instituto.

e) Exercer a xefatura e dirección do persoal adscrito ao organismo,

f) Elaborar as contas e o anteproxecto de orzamento para a súa
presentación ao Consello Reitor.

g) Impulsar, orientar, coordinar e inspeccionar as unidades adscritas ao
Instituto e ditar as disposicións, instrucións e circulares relativas ao seu
funcionamento.

h) Elaborar o informe anual, coa relación de todas as actividades do
Instituto, para a súa aprobación polo Consello Reitor, e remitilo ao
Parlamento para o exercicio do control parlamentario.

i) Proporcionar e recibir das consellerías con competencias concorrentes
na materia de seguridade e saúde laboral canta información sexa precisa
para o desenvolvemento das funcións en materia de seguridade e saúde
laboral.

j) Establecer a coordinación necesaria para garantir a cooperación
institucional con todas as administracións na materia de prevención de
riscos laborais.

k) Desenvolver as actuacións de colaboración técnica coa Inspección de
Traballo e Seguridade Social.

l) Colaborar coa Administración laboral, sanitaria, mineira, industrial e
outras que o soliciten por razón da mateña.

m) Facilitarlle ao Consello Galego de Seguridade e Saúde Laboral canta
información sexa precisa para o desenvolvemento das súas funcións e
asistir ás súas reunións.

n) Exercer asfacultades non atribuídas especificamente a outros órganos do
Instituto.
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o) Calquera outra que poida serlle asignada pola normaüva aplicable ou
que lle delegue ou encomende a persoa titular da Presidencia do Instituto
ou o Consello Reitor. "

5. Modifícase o artigo 9 da Lei 14/2007, do 30 de outubro, pola que se crea e
regula o Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral, que queda redactado
como segue:

"Artigo 9. Desenvolvemento da estrutura orgánica do Instituto

O Insütuto e os seus órganos de goberno e executivos terán un ámbito territorial
de actuación que abrangue toda a Comunidade Autónoma de Galicia. Así
mesmo, existirán órganos de ámbito territorial provincial que asurnirán as
funcións dos actuais centros provinciais de seguridade e saúde laboral.

Poderanse constituír laboratorios de rejerencia ou unidades especializadas para
atender funcións, con ámbito específico e sede nos centros territoriais ou no
órgano central.

O Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral incluirá as áreas de
seguridade no traballo, hixiene industrial, ergonomía e psicosocioloxía aplicada,
formación, divulgación e docwnentación, medicina do traballo e epidemioloxía,
e de estudos.

Poderase crear unha unidade administrativa de programas interdepartamentais
para facilitar a coordinación coas distintas autoridades e organismos
competentes en maíeria de prevención de riscos laborais, á cal se poderá
adscribir o persoal da Xunta de Galicia que sexa necesario. "

6. Modifícase o artigo 12 da Lei 14/2007, do 30 de outubro, pola que se crea e
regula o Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral, que queda redactado
como segue:

"Artigo 12. Procedementos

1. Os actos administrativos ditados pola persoa que desempeñe a presidencia do
Instituto porán fin á vía administrativa e poderán ser obxecto dos recursos
previstos na lexislación xeral sobre o procedemento administrativo e sobre a
xurisdición contencioso-administrativa.

2, O recurso extraordinario de revisión será interposto perante a persoa titular
da consellería con competencias en materia de traballo.
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3. O exercicio das accións civís e laborais rexerase polas normas específicas,
sen prexuízo de lle solicitar os informes que considere oportunos á Xerencia do
lnstituto. "

Modifícase a letra b) da alínea a) da disposición adicional quinta da Lei
14/2007, do 30 de outubro, pola que se crea e regula o Instituto Galego de
Seguridade e Saúde Laboral, que queda redactada como segue:

"b) Da Administración especial:

1) Dentro do corpo facultativo superior da Xunta, subgrupo Al, créase a escala
superior de saúde laboral.

2) Dentro do corpo facultativo de grao medio da Xunta de Galicia, subgrupo A2,
créase a escala técnica de saúde laboral.

Para o ingreso na escala superior de saúde laboral será necesaria a titulación
de licenciatura ou grao en Medicina e Cirurxía, coa especialidade de Medicina
do Traballo ou coa diplomatura en Medicina de Empresa.

Para o ingreso na escala técnica de saúde laboral será precisa a titulación de
diplomatura ou grao en Enfermaría/ATS, coa especialidade de Enfermaría do
Traballo ou coa diplomatura en Enfermaría de Empresa.

Segundo os respectivos corpos, as funcións destas escalas serán o exercicio dos
labores técnicos en materia de prevención de riscos laborais, de acordo co
disposto na lexislación de prevención de riscos labomis e, en particular, nos
árfigos 7.1 e 9.2 da Lei 31/1995, do 8 de novembro, na área de medicina do
tfáballo e vixilancia da saúde. "

7
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Disposición derradeira sétima. Adaptación do Instituto Galego de Seguridade
e Saúde Laboral á Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e
funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de
Galicia

No prazo de tres meses desde a entrada en vigor desta norma, o Instituto Galego
de Seguridade e Saúde Laboral procederá a adaptar mediante decreto da Xunta de
Galicia a súa regulación ás determinacións contidas no título III da Lei 16/2010,
do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e
do sector público autonómico de Galicia, de acordo coa nova estrutura
introducida nesta disposición derradeira.
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Disposición derradeira oitava. Modificación da Lei 6/2012, do 19 de xuño, de
xuventude de Galicia

Modifícase o artigo 56.2 da Lei 6/2012, do 19 de xuño, de xuventude de Galicia,
que queda redactado como segue:

"A Asemblea Xeral poderá delegar as atribucións sinaladas nas letras c), d) e h)
do punto anterior no Observatorio Galego da Xuventude, sen prexuízo da
necesaria ratificación da Asemblea Xeral das admisións e exclusións, que serán
provisionais ata que se produza esta. "
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Disposición derradeira novena. Modificación da Lei 5/2011, do 30 de
setembro, depatrimonio de Galicia

Engádese unha disposición adicional que queda redactada como segue:

"Disposición adicional décimo cuarta. Declaración de utilidade pública

Para os efectos do previsto no artigo 9 da Lei de expropiación forzosa,
decláranse de utilidade pública as obras necesarias para a construción e
rehabilitación dos edificios administrativos, tal e como se definen no artigo 96
da presente lei, que dependan da Comunidade Auíónoma no seu ámbito
territorial. "
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Disposición derradeira décima. Modificación do Decreto lexislativo 1/1999,
do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de réxime
fmanceiro e orzamentarío de Galicia.

Modifícase o artigo 90.4 do Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo
que se aproba o texto refundido da Lei de réxime fmanceiro e orzamentario de
Galicia, que queda redactado como segue:

"A Consellería de Facenda poderá propoñerlle ao Consello da Xunta que as
operacións de ingreso e ordenación e realización material do pagamento dos
organismos autónomos e axencias públicas as realice a dirección xeral
competente en maíeria de tesouraría, para o cal se establecerá o correspondente

, procedemento. "
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Disposición derradeira décimo primeira. Modificación da Lei 13/2008, do 3
de decembro, de servizos sociais de Galicia.

Modifícase o artigo 68 da Lei 13/2008, do 3 de decembro, de servizos sociais de
Galicia, que queda redactado como segue:

"/. 0.9 centros, servizos e programas de titularidade pública e privada que
desenvolvan as súas actividades en Galicia precisarán da correspondente
autorización do departamento da Xunta de Galicia competente en materia de
auíorización de servizos sociais, para a súa creación ou construción, inicio de
actividades, modificación substancial e cesamento de actividades, sen prexuízo
doutras auíorizacións ou licenzas exixibles de acordo coa lexislación vixente.

2. No suposto de centros, servizos e programas promovidos polos concellos ou
deputacións, a autorización indicada no punto anterior quedará supeditada ao
cumprimento dos dous requisitos seguintes:

a) Plan de viabilidade económica do concello ou da deputación, con informe
favorable da persoa que exerza a intervención da entidade local, no cal se
garanta a sustentabilidade financeira das novas actividades económicas,
respectando en todo caso o principio de ejlciencia e o resto dos requirimentos da
lexislación de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira.

b) Informe previo e preceptivo, emitido polo órgano competente da Comunidade
Autónoma, acerca da inexistencia de duplicidades nas competencias ou servizos,
así como da oportunidade e necesidade do recurso en cuestión, para os efectos
da plani/icación estratéxica de servizos sociais da Comunidade Autónoma.

3. Regulamentariamente, desenvolveranse as condicións e os procedementos
para a obtención, revogación e suspensión das autorizacións. Os procedementos
administrativos para a tramitación das diferentes autorizacións terán unha
duración máxima de seis meses. Unha vez transcorrido o dito prazo sen que se
ditase resolución administrativa, as solicitudes entenderanse desestimadas por
silencio administrativo nos procedementos relativos á obtención das diferentes
autorizacións e producirase a caducidade nos procedementos relativos á
suspensión e revogación das autorizacións administrativas.

4. Cando a creación ou construción, a modificación substancial ou o inicio de
actividades dun centro, servizo ou programa de servizos sociais se realice sen a
preceptiva autorización administrativa, de conformidade co previsto napresente
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lei e na súa normativa de desenvolvemento, o departamento da Xunta de Galicia
con competencias en materia de autorización de servizos sociais disporá a
clausura do centro ou a suspensión inmediata das actividades, logo de
tramitación do correspondente procedemento nos termos que
regulamentariamente se establezan, con audiencia, en todo caso, da persoa
interesada."
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Disposición derradeira decimo segunda. Delegación lexislativa

Autorízase a Xunta de Galicia para que, no prazo máximo dun ano a partir da
entrada en vigor desta lei, elabore e aprobe cinco textos refundidos que recollan a
normativa autonómica sobre pesca, gardacostas e confrarías de pescadores;
tributos propios; política industrial; portos e igualdade.

A refundición inclúe a posibilidade de regularizar, aclarar e harmonizar os textos
legais que sexan obxecto do texto refundido.
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Disposición derradeira décimo terceira. Desenvolvemento normativo

Habilítase o Consello da Xunta de Galicia para ditar cantas disposicións sexan
necesarias para o desenvolvemento e a aplicación do establecido nesta lei.
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Pisposición derradeira décimo cuarta. Enírada en vigor

!• ,,u¡ ¡..i cntrará cn vieor aos vinte días da súa publicación no Diario Oficial de
íiuiiciíi.

O \ iceprcsidente e conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e
,/;iy b-'..w Xustiza

Si'ípBf^tueda Valenzuela
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Á Mesa do Parlamento 

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

portavoz, ao abeiro do disposto no artigo 122 do Regulamento da Cámara, 

presenta ante esa Mesa a seguinte Proposición de lei pola visibilidade e 

non discriminación de lesbianas, gais, transexuais e bisexuais en 

Galicia 

 

Exposición de motivos 

 

I 

 

Nos últimos anos producíronse avances significativos en materia de 

recoñecemento efectivo de dereitos a persoas lesbianas, gais, transexuais e 

bisexuais (en adiante LGTB), tanto a nivel estatal como autonómico, 

destacando a nivel estatal a Lei 13/2005, do 2 de xullo, pola que se 

modifica o Código Civil en materia de dereito a casarse, de modo que se 

abre a posibilidade de casarse ás parellas do mesmo sexo, e a Lei 3/2007, 

do 15 de marzo, sobre a rectificación rexistral da mención relativa ao sexo 

das persoas.  

 

En Galicia, a Disposición adicional terceira da Lei 2/2006, do 14 de xuño, 

de Dereito Civil de Galicia supuxo a equiparación das parellas de feito aos 

matrimonios para os efectos de aplicación da lei.  

 

Se ben estas leis supuxeron un importante avance, son leis centradas nun 

determinado ámbito lexislativo, concretamente en Dereito Civil ou de 

Familia, sen que supoñan unha resposta xeral de protección para o 

colectivo LGBT neste e outros ámbitos.  

 

A Axencia dos Dereitos Fundamentais da Unión Europea elaborou nos 

anos 2008 e 2009 dous informes sobre a situación da homofobia e a 

discriminación por razón de orientación sexual e identidade de xénero nos 

estados membros. O primeiro informe de 2008 analizou a situación do 

colectivo LGTB dende o punto de vista da lexislación existente nos 

distintos estados, mentres que o segundo, de 2009, levou consigo un estudo 

sociolóxico da situación do devandito colectivo.  
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Neste sentido, o informe relativo a España destacou importantes avances 

nos últimos anos e, dende un punto de vista sociolóxico, unha actitude máis 

positiva ante persoas LGTB, ocupando o oitavo posto na pregunta sobre "a 

actitude cara a un veciño homosexual", ou o sexto no relativo á aceptación 

dos matrimonios do mesmo sexo e a adopción. Non obstante, o informe 

mostra, igualmente, importantes déficits. Así, sinálase que a maioría dos 

casos de violencia homofóbica non son reportados á policía que carece de 

plans de preparación específicos para combater a violencia homofóbica e 

transfóbica, hai unha carencia de datos relativos ás condicións das persoas 

LGTB no posto de traballo, apunta á existencia de acoso escolar cara a 

mozos LGTB e a ausencia de plans específicos para combatelo, así como 

outros aspectos en materia sanitaria ou medios de comunicación, entre 

outros.  

 

Esta lei non persegue a creación de novos dereitos senón garantir e protexer 

os xa existentes, particularmente o dereito á igualdade e non discriminación 

en cumprimento do mandato que supón sobre os poderes públicos de 

Galicia o artigo 4 do Estatuto de Autonomía en conexión cos artigos 9.2, 10 

e 14 da Constitución.  

 

Realízase no entendemento de que os mencionados dereitos terían unha 

efectividade limitada se non se acompañan de medidas activas por parte 

dos poderes públicos para corrixir unha situación secular de discriminación 

dos colectivos LGTB e garantir e protexer deste modo os seus dereitos co 

obxectivo da súa plena visibilidade e integración en todas as ordes sociais. 

 

A lei preséntase como unha lei xeral dentro do ámbito de competencias 

asumidas pola Comunidade Autónoma de Galicia e, polo tanto, non 

focalizada ou limitada a un ámbito determinado, senón que se estende a 

unha multiplicidade de ámbitos tanto na esfera xurídica coma na orde 

social.  

 

É amplo o elenco de instrumentos lexislativos, tanto a nivel estatal como 

europeo que recollen o dereito á igualdade e a non discriminación. Así, 

como texto fundamental, a Constitución de 1978 sinala no seu artigo 14 

que "os españois son iguais ante a lei, sen que poida prevalecer 

discriminación ningunha por razón de nacemento, raza, sexo, relixión, 

opinión ou calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social". O 

devandito artigo compleméntase coa obriga activa que se sitúa nos poderes 
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públicos para "promover as condicións e remover os obstáculos para que a 

igualdade do individuo e dos grupos en que se integra sexan reais e 

efectivas", recollida no artigo 9.2 do texto constitucional. As causas de 

discriminación por razón de orientación sexual e identidade de xénero non 

se contemplan explicitamente na textualidade do artigo 14 CE. 

 

No dereito comparado encontramos, non obstante, exemplos 

constitucionais que contemplan, cando menos, expresamente a causa da 

orientación sexual, como é o caso do artigo 13 da Constitución portuguesa 

de 1976, coa reforma introducida pola Lei Constitucional 1/2004, así como 

a Constitución sueca, no seu artigo 2. Non obstante, as causas de 

orientación sexual e identidade de xénero han de entenderse incluídas baixo 

a protección do artigo 14 debido ao seu carácter aberto e non exhaustivo.  

 

A nivel europeo, cabe destacar o Tratado de Funcionamento da Unión 

Europea que, no seu artigo 19 (antigo artigo 13), establece a posibilidade 

de iniciar accións encamiñadas a loitar contra a discriminación por razón de 

sexo, de orixe racial ou étnica, relixión ou conviccións, minusvalidez, idade 

ou orientación sexual, polo que a causa da orientación sexual é mencionada 

expresamente.  

 

Así mesmo, a Carta de Dereitos Fundamentais da Unión Europea que, tras 

a aprobación do Tratado de Lisboa, adquiriu forza vinculante equiparable á 

dos tratados, recolle no seu artigo 21 a interdición de toda discriminación e, 

particularmente, entre outras, a derivada da orientación sexual.  

 

Igualmente, cabe ter en conta a Directiva 2000/78/CE relativa o 

establecemento dun marco xeral para a igualdade de trato no emprego e a 

ocupación, así como a Proposta de Directiva do Consello pola que se aplica 

o principio de igualdade de trato entre as persoas independentemente da súa 

relixión ou conviccións, minusvalidez, idade ou orientación sexual 

{COM(2008) 426 final}, que persegue estender ás demais causas 

mencionadas a protección da Directiva 2000/43/CE relativa á aplicación do 

principio de igualdade de trato das persoas independentemente da súa orixe 

racial ou étnica.  

 

No marco do Consello de Europa, o Convenio Europeo dos Dereitos 

Humanos prohibe a discriminación no gozo dos dereitos e liberdades que 

recoñece, xa que ha de ser asegurado sen distinción ningunha, 
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especialmente por razóns de sexo, raza, cor, lingua, relixión, opinións 

políticas ou outras, orixe nacional ou social, pertenza a unha minoría 

nacional, fortuna, nacemento ou calquera outra situación.”  

 

Á súa vez, España ratificou o Protocolo 12 ao Convenio que desvincula o 

dereito á igualdade e non discriminación dos dereitos e liberdades contidos 

no Convenio e, polo tanto, o estende como dereito autónomo. Se ben o 

Convenio non recolle de xeito expreso a causa de orientación sexual e 

identidade de xénero, ambas as dúas causas áchanse contidas no non -

exhaustivo artigo 14, tal e como o confirmou na súa vasta xurisprudencia 

na materia o Tribunal Europeo de Dereitos Humanos, dende o caso 

Dudgeon contra o Reino Unido en 1981, sobre relacións homosexuais 

consentidas entre adultos no ámbito do Dereito Penal, ata a recente e 

relevante sentenza Schalk e Kopf contra Austria, en 2010, incluíndo as 

parellas do mesmo sexo dentro do dereito á vida familiar do artigo 8 do 

Convenio.  

 

No que respecta á Comunidade Autónoma de Galicia, o Estatuto de 

Autonomía incorpora no seu artigo 4 a obriga contida no artigo 9.2 CE, 

polo que lle corresponde igualmente aos poderes públicos de Galicia o 

"promover as condicións para que a liberdade e a igualdade do individuo e 

dos grupos en que se integran sexan reais e efectivas", así como "remover 

os obstáculos que impidan ou dificulten a súa plenitude e facilitar a 

participación de todos os galegos na vida política, económica, cultural e 

social".  

 

Polo tanto, baixo a devandita obriga dos poderes públicos galegos, estes 

teñen a obriga constitucional e estatutaria de facer efectiva a igualdade 

entre o colectivo de lesbianas, gais, bisexuais e transexuais e a poboación 

heterosexual, así como remover calquera obstáculo que impida ou limite a 

súa integración en todos os ámbitos e niveis da vida social, cultural, 

económica e política galega. 
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II 

 

A presente lei estrutúrase en tres títulos e nove capítulos e tres disposicións 

derradeiras. 

 

O Título I establece as disposicións xerais para actuación dos poderes 

públicos na defensa dos dereitos do colectivo LGTB e na promoción da súa 

visibilidade. 

 

O Título II recolle as medidas a adoptar nos ámbitos policial e da xustiza, 

laboral, familiar, da saúde, da educación, da cultura e do ocio e da 

comunicación para a promoción da igualdade, visibilidade e non 

discriminación do colectivo LGTB. 

 

Finalmente a Disposición derradeira primeira faculta a Xunta de Galicia 

para o desenvolvemento regulamentario da presente lei. A Disposición 

derradeira segunda faculta ao Valedor do Pobo para constituírse na 

autoridade independente que vele pola defensa dos dereitos establecidos 

nesta lei. A Disposición derradeira terceira establece o prazo para a súa 

entrada en vigor. 

 

 

TÍTULO I. 

DISPOSICIÓNS XERAIS. 

 

Artigo 1. Obxecto da lei. 

 

1.O obxecto da presente lei é garantir a igualdade e non discriminación por 

razón de orientación sexual e identidade de xénero e promover a 

visibilidade das persoas homosexuais, bisexuais, transexuais e transxénero, 

así como os grupos nos que se integran, de conformidade e en 

desenvolvemento do artigo 4.2 do Estatuto de Autonomía de Galicia e dos 

artigos 9.2 e 14 da Constitución. 

 

2.A presente lei establece principios e medidas destinadas á prevención, 

corrección e eliminación de toda discriminación por razón de orientación 

sexual e identidade de xénero, nos sectores público e privado, e dentro do 

ámbito de aplicación contido no artigo 2. 
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Artigo 2.Ámbito de aplicación. 

 

1.O ámbito subxectivo de aplicación da presente lei engloba a todas as 

persoas físicas ou xurídicas, tanto no sector público como no privado, 

incluíndo organismos e entidades públicas autonómicas e locais, que se 

encontren, actúen ou residan no territorio da Comunidade Autónoma de 

Galicia, con independencia da súa nacionalidade, residencia, domicilio ou 

veciñanza civil, e en consonancia co conxunto do ordenamento xurídico. 

 

2.O ámbito obxectivo, dentro das competencias da Comunidade Autónoma 

de Galicia, comprenderá todos os ámbitos da vida política, social, 

económica, cultural e familiar, particularmente nas seguintes áreas: 

 

a) Policial e da xustiza. 

b) Laboral. 

c) Familiar. 

d) Da saúde. 

e) Educación. 

f) Cultura e ocio. 

g) Comunicación. 

 

 

Artigo 3. Definicións 

 

Para os efectos da presente lei, entenderase por: 

 

 Orientación sexual: a atracción emocional, afectiva e/ou física en 

relación a persoas do mesmo ou distinto xénero, ou máis dun xénero, 

incluíndo a heterosexualidade, homosexualidade e bisexualidade. 

 

 Identidade de xénero: o profundo e interno sentimento e experiencia 

individual de xénero, que pode, ou non corresponder co sexo 

asignado por nacemento, incluíndo o persoal sentido do corpo e que 

pode levar consigo, se así é libremente elixido, unha modificación da 

aparencia ou función corporal por medio de tratamento ou 

intervención médica ou cirúrxica. 
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 LGTB: acrónimo que engloba a todas aquelas persoas cunha 

orientación sexual distinta á heterosexual ou unha identidade de 

xénero distinta á correspondente ao sexo biolóxico determinado por 

nacemento, así como os grupos nos que se integren. 

 

 Sexo: termo referido á diferenza biolóxica entre home e muller. 

 

 Xénero: termo que complementa ao "sexo" mediante a inclusión do 

aspecto social, sen limitarse á diferenza biolóxica entre sexos. 

 

 Homosexual: persoa cunha atracción emocional, afectiva e/ou física 

en relación a persoas do mesmo sexo e/ou xénero. 

 

 Bisexual: persoa cunha atracción emocional, afectiva e/ou física en 

relación a persoas tanto deste coma de distinto sexo e/ou xénero. 

 

 Heterosexual: persoa cunha atracción emocional, afectiva e/ou física 

en relación a persoas de distinto sexo e/ou xénero. 

 

 Expresión de xénero: termo que fai referencia a todas as 

características e comportamentos externos que son socialmente 

definidos como masculinos ou femininos. 

 

 Transxénero: persoa que experiencia ou expresa o seu xénero de 

xeito diferente ao social ou culturalmente esperado en relación ao 

sexo que figura no seu certificado de nacemento. 

 

 Transexual: persoa transxénero que cambiou, ou está no proceso de 

cambiar, o seu sexo físico e/ou legal para conformar o seu sentido 

interno de identidade sexual. 

 

 

Artigo 4. Concepto de discriminación. 

 

1.Aos efectos da presente lei, entenderase por principio de igualdade de 

trato a ausencia de toda discriminación directa ou indirecta por razón de 

orientación sexual e identidade de xénero.  
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2.Existirá discriminación directa cando unha persoa sexa, fose ou se 

puidese tratar de xeito menos favorable que outro en situación análoga ou 

comparable por razón da súa orientación sexual ou identidade de xénero. 

 

3.Existirá discriminación indirecta cando unha disposición, criterio ou 

práctica aparentemente neutros poida ocasionar unha desvantaxe particular 

a persoas por razón da súa orientación sexual ou identidade de xénero. 

 

4.Existirá discriminación múltiple cando unha persoa sexa discriminada por 

razón da súa orientación sexual e/ou identidade de xénero, conxuntamente 

con outra causa ou causas de discriminación, como idade, relixión ou 

crenzas, convicción ou opinión, sexo, orixe racial ou étnica, incapacidade, 

enfermidade, lingua, situación económica, ou calquera outra condición ou 

circunstancia persoal ou social, creando unha forma específica de 

discriminación. A discriminación múltiple pola súa propia natureza, será 

obxecto de especial atención, e, en particular aquela na que concorre a 

causa de sexo conxuntamente coa orientación sexual e/ou identidade de 

xénero, de conformidade coa lexislación internacional, europea, estatal e 

autonómica para o efecto. 

 

5.Existirá discriminación por asociación cando unha persoa, por asociación 

con outra e en razón da orientación sexual e/ou identidade de xénero desta 

última, é obxecto de discriminación. 

 

6.Existirá discriminación por erro cando se funda nunha apreciación 

incorrecta acerca das características da persoa discriminada. 

 

7.Existirá acoso discriminatorio cando se produza unha conduta que, en 

función da orientación sexual ou identidade de xénero dunha persoa, 

persiga atentar contra a súa dignidade e/ou crear un entorno intimidatorio, 

hostil, degradante, humillante, ofensivo ou segregador.  

 

 

Artigo 5. Protección contra represalias. 

 

1.Se entenderá por represalia o trato adverso ou consecuencia negativa que 

poida sufrir unha persoa por intervir, participar ou colaborar nun 

procedemento administrativo ou proceso xudicial destinado a impedir, 
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corrixir ou facer cesar unha situación discriminatoria, ou por presentar unha 

queixa, reclamación, denuncia, demanda ou recurso de calquera tipo co 

mesmo obxecto. 

 

2.A tal efecto, corresponde aos poderes públicos da Comunidade 

Autónoma de Galicia adoptar as medidas necesarias para a protección das 

persoas que se encontren na situación descrita no punto 1. 

 

 

Artigo 6. Carga da proba. 

 

Cando, no curso dun procedemento, a parte demandante achegue un 

principio de proba sobre a existencia de discriminación por razón de 

orientación sexual ou identidade de xénero, directa ou indirecta, 

corresponderá á parte demandada demostrar que non se vulnerou o 

principio de igualdade de trato nos termos da presente lei e de 

conformidade co conxunto do ordenamento xurídico. 

 

 

Artigo 7: Medidas de acción positiva. 

 

Consideraranse medidas de acción positiva as diferenzas de trato que 

persigan previr, compensar e/ou eliminar as desvantaxes e discriminación 

existente por razón de orientación sexual e identidade de xénero. As 

devanditas medidas haberán de ser proporcionadas á finalidade perseguida 

e en relación cos medios e prazos para a súa consecución. 

 

 

Artigo 8. Divulgación da información. 

 

Corresponde á Xunta de Galicia velar por que as disposicións adoptadas en 

virtude da presente lei sexan postas en coñecemento das persoas ás que 

sexa aplicable, así como asociacións, organizacións e colectivos LGBT 

legalmente constituídos nos termos do artigo 9, por todos os medios 

adecuados, en todo o territorio da Comunidade Autónoma de Galicia, xunto 

con outras disposicións vixentes na materia.  
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Artigo 9.Asociacións, organizacións e colectivos LGTB. 

 

1.Entenderase por asociacións, organizacións e colectivos LGTB aqueles 

legalmente constituídos que teñan entre os seus fins estatutarios a defensa e 

promoción da igualdade de trato e non discriminación por razón de 

orientación sexual e/ou identidade de xénero e que desenvolvan a súa 

actividade en todo ou parte do territorio da Comunidade Autónoma de 

Galicia. 

 

2.Os poderes públicos de Galicia establecerán un diálogo fluído e 

colaborarán coas asociacións, organizacións e colectivos LGTB que teñan 

un interese lexítimo na loita contra a discriminación por razón de 

orientación sexual ou identidade de xénero. 

 

3.As institucións galegas garantirán o acceso das asociacións, 

organizacións e colectivos LGTB ás convocatorias de subvencións e 

axudas coincidentes cos seus fins. 

 

4. As asociacións, organizacións e colectivos LGTB legalmente 

constituídos, serán consultados e daráselles participación en todas as 

políticas deseñadas polos poderes públicos de Galicia que desenvolvan o 

garantido nesta lei. 

 

5. Fomento da participación e o asociacionismo. As administracións 

públicas galegas desenvolverán campañas de divulgación das accións e 

impulso do asociacionismo LGTB, co obxecto de fomentar a participación 

directa e indirecta por parte de toda a sociedade, nos programas de 

actuación que desenvolvan aquelas, para o cal estableceranse medidas  

específicas para favorecer a participación, concienciación e sensibilización 

de toda a sociedade en conceptos como a igualdade, dignidade e respecto 

do colectivo LGTB. 
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Artigo 10.Servizo de apoio e mediación LGTB. 

 

1.Porase en marcha un servizo de información, atención e asesoramento a 

lesbianas, gais, transexuais e bisexuais e as súas familias e persoas 

achegadas en colaboración cos gobernos locais no prazo dun ano. 

 

2.Na xestión deste servizo propiciarase e contarase coa participación de 

organizacións sociais e colectivos sen ánimo de lucro que traballen na 

defensa dos dereitos do comunidade LGTB. A hora de deseñar as funcións, 

obxectivos, dimensión, estrutura e características deste servizo escoitarase 

a ditas organizacións e colectivos. 

 

 

 

TÍTULO II. 

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O FOMENTO PARA A 

PROMOCIÓN DA IGUALDADE, VISIBILIDADE E NON 

DISCRIMINACIÓN DO COLECTIVO LGTB. 

 

 

CAPÍTULO I: MEDIDAS NO ÁMBITO POLICIAL E DE XUSTIZA. 

 

 

Artigo 11. Medidas relativas aos centros penitenciarios. 

 

Estableceranse medidas específicas para a garantía e protección de dereitos 

das persoas LGBT durante o seu paso ou estanza en comisarías e centros 

penitenciarios da Comunidade Autónoma de Galicia, incluíndo tratamentos 

médicos e psicolóxicos para o efecto. 

 

 

Artigo 12: Acceso e promoción nos corpos e forzas de seguridade. 

 

1.Garantirase o acceso á Policía Autonómica galega, ás policías locais, á 

seguridade privada, aos servizos de protección civil e aos corpos de 

bombeiros, inspección pesqueira e axentes forestais ás persoas LGTB en 

condicións de igualdade, sen que poidan ser discriminadas por razón da súa 

orientación sexual ou identidade de xénero. 
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2.Aos efectos do punto 1, crearanse protocolos de actuación e preveranse 

medidas sancionadoras en caso de producirse a discriminación referida, que 

será considerada como falta grave. 

 

 

Artigo 13. Formación dos corpos e forzas de seguridade. 

 

1.Estableceranse cursos de formación en materia de orientación sexual e 

identidade de xénero, en particular sobre a homofobia, bifobia e transfobia, 

destinados á Policía Autonómica de Galicia e ás policías locais, 

funcionarios de institucións penitenciarias, traballadores/as de seguridade 

privada, integrantes dos servizos de protección civil e corpos de bombeiros, 

inspección pesqueira e axentes forestais. 

 

2.Ditos cursos de formación estableceranse no marco da Academia Galega 

de Seguridade Pública.  

 

Artigo 14. Protocolos e estudos. 

 

A Xunta de Galicia elaborará un protocolo sobre agresións homofóbicas, 

bifóbicas e transfóbicas, así como informes periódicos, estudos, memorias 

e estatísticas sobre as devanditas agresións. 

 

 

Artigo 15. Medidas de asistencia. 

 

A Xunta de Galicia establecerá medidas de apoio ás vítimas de violencia 

homofóbica, bifóbica ou transfóbica, para os efectos de corrixir a situación 

de discriminación e de minimizar ou eliminar as consecuencias na persoa 

discriminada, a través de asistencia social, psicolóxica e/ou médica e 

xurídica. 

 

 

CAPÍTULO II: MEDIDAS NO ÁMBITO LABORAL.  

 

Artigo 16. Medidas de promoción de igualdade de trato e non 

discriminación por parte da Administración autonómica galega. 
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1.O órgano competente da Comunidade Autónoma en materia de traballo 

establecerá un programa de información e divulgación da normativa 

aplicable en materia de non discriminación por razón de orientación sexual 

e identidade de xénero, así como dos programas de loita contra a 

discriminación, particularmente no ámbito laboral, dirixido a 

empresarios/as, sindicatos, autónomos, responsables da inspección laboral, 

servizo público de emprego e calquera centro de traballo. 

 

2.A consellería competente en materia de traballo incorporará ós seus plans 

de formación o coñecemento da diversidade sexual e de xénero, e a 

problemática da discriminación por razón de orientación sexual e 

identidade de xénero. 

 

3. A Administración autonómica elaborará un estudo sobre a situación das 

persoas LGTB nos lugares de traballo da Comunidade Autónoma. 

 

4. A Xunta de Galicia establecerá mecanismos de información e avaliación 

periódicos para previr, eliminar e corrixir toda forma de discriminación no 

ámbito do emprego. 

 

5. Os servizos públicos de emprego, as súas entidades colaboradoras e as 

axencias de colocación autorizadas no ámbito da Comunidade Autónoma 

deberán velar especificamente polo respecto do dereito de igualdade de 

trato e non discriminación no acceso ao emprego. 

 

6. A inspección de traballo, nos termos previstos na normativa aplicable, 

deberá garantir o respecto do dereito de igualdade de trato e non 

discriminación no acceso ao emprego e nas condicións de traballo. 

 

7.No marco do diálogo social, en colaboración coas organizacións sindicais 

e empresariais, a consellería competente en materia laboral elaborará un 

protocolo de igualdade e boas prácticas no ámbito empresarial e das 

relacións laborais en materia de non discriminación por razón de 

orientación sexual e identidade de xénero. 

 

8.As empresas que contraten coa Administración pública ou que reciban 

subvencións públicas deberán garantir o cumprimento do protocolo 

establecido no punto anterior. O seu incumprimento levará consigo a 
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devolución da subvención ou a rescisión do contrato, ademais das sancións 

a que haxa lugar, de acordo coa presente lei. 

 

Artigo 17. Organizacións sindicais e empresariais. Negociación colectiva. 

 

A Xunta de Galicia no marco do diálogo social instará ao conxunto das 

organizacións sindicais e empresariais que actúen no ámbito da 

Comunidade Autónoma de Galicia e, se é o caso, en colaboración coas 

asociacións, organizacións e colectivos LGTB, a: 

 

1.Impulsar medidas inclusivas para persoas LGTB nos convenios 

colectivos de todos os sectores laborais. 

 

2.Informar sobre a normativa en materia de discriminación por razón de 

orientación sexual e identidade de xénero. 

 

3.Promover os dereitos e a visibilidade das persoas LGTB nos lugares de 

traballo. 

 

4.Tratar de xeito específico a discriminación múltiple na que a causa de 

orientación sexual e identidade de xénero se combine coa do sexo ou 

enfermidade, así como a discriminación de persoas transexuais e 

transxénero, incentivando a súa contratación. 

 

5. A representación legal das persoas traballadoras velará pola promoción 

do dereito a igualdade de trato e non discriminación na empresa por razón 

das causas previstas nesta lei e en particular, en materia de medidas de 

acción positiva e a consecución dos seus obxectivos. 

 

 

Artigo 18. Dereito á igualdade de trato e non discriminación no traballo por 

conta propia. 

 

1. Non poderán establecerse limitacións, segregacións ou exclusións polas 

causas previstas nesta lei no acceso ao exercicio e desenvolvemento dunha 

actividade por conta propia. 

 

2. O disposto no punto anterior será igualmente de aplicación aos pactos 

establecidos individualmente entre o traballador autónomo e o cliente para 
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a que desenvolve a súa actividade profesional, así como os acordos de 

interese profesional concertados entre as asociacións ou sindicatos que 

representan aos traballadores autónomos e as empresas para as que 

desenvolven a súa actividade. 

 

3. Os acordos de interese profesional aos que se refire o punto anterior 

poderán establecer medidas de acción positiva para previr, eliminar ou 

corrixir toda forma de discriminación por razón das causas previstas nesta 

lei no ámbito do traballo por conta propia. 

 

 

CAPÍTULO III: MEDIDAS NO ÁMBITO FAMILIAR. 

 

 

Artigo 19. Concepto de familia. 

 

Enténdese por familia a derivada do matrimonio, da unión entre dúas 

persoas do mesmo ou distinto sexo, en relación de afectividade análoga á 

conxugal, rexistrada ou non, do parentesco, da filiación e da afinidade. 

 

 

Artigo 20. Adopción. 

 

1.Garantirase que na valoración da idoneidade nos procesos de adopción 

non existirá ningunha discriminación por razón de orientación sexual ou 

identidade de xénero. 

 

2.O incumprimento do establecido no punto anterior  levaría consigo unha 

infracción moi grave, de conformidade co artigo 35.3 desta lei. 

 

 

Artigo 21: Medidas de prevención e a favor da visibilidade 

 

1.O órgano competente da Comunidade Autónoma en materia de familia, 

así como os gobernos locais da Comunidade Autónoma de Galicia, 

establecerán un programa de información dirixido ás familias co obxecto 

de divulgar as distintas realidades afectivo - sexuais e de xénero, os 

distintos modelos familiares, e de combater a discriminación por razón de 

orientación sexual e identidade de xénero no ámbito familiar. 
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2.En particular, incidirase na información e promoción da igualdade de 

trato daquelas persoas LGTB máis vulnerables por razón de idade 

(adolescentes, mozos/as e terceira idade), xénero (mulleres) para o efecto 

de garantir o pleno gozo dos seus dereitos e libre desenvolvemento da súa 

personalidade no ámbito familiar. 

 

Artigo 22: Apoio a vítimas de discriminación.  

 

O servizo de apoio e mediación LGTB, en coordinación cos servizos de 

mediación LGTB municipais, alí onde existisen, atenderá e dará apoio ás 

vítimas de discriminación no ámbito familiar, tendo especial consideración 

os casos de violencia doméstica ou nos que se encontren implicados os 

grupos de persoas LGTB máis vulnerables referidas no artigo 21.2. 

 

 

 

CAPÍTULO IV: MEDIDAS NO ÁMBITO DA SAÚDE.  

 

 

Artigo 23. Medidas de información e formación do persoal sanitario. 

 

1.A consellería competente en materia de sanidade garantirá a información 

sobre homosexualidade, bisexualidade e transexualidade que recolle a 

OMS a todas as persoas que traballan no ámbito da saúde, tanto no ámbito 

público como privado ou concertado, de modo que se garanta que os 

profesionais do ámbito sanitario coñezan a devandita información. 

 

2.Aos efectos do parágrafo anterior, a consellería promoverá campañas e 

cursos de formación sobre os aspectos, problemas e necesidades específicas 

das persoas LGTB no ámbito sanitario. 

 

3. Así mesmo garantirá a inclusión na formación continua e obrigatoria de 

todo o persoal sanitario, e de forma transversal, na materia de diversidade 

afectivo - sexual, tanto no ámbito público como no privado ou concertado, 

normalizando o libre desenvolvemento da sexualidade e das relacións 

sexuais. 
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3.Igualmente, a consellería competente en materia de educación, impulsará 

a incorporación aos plans de estudo das titulacións de medicina, 

enfermería, traballo social e psicoloxía que inclúan a orientación sexual e 

identidade de xénero, nas súas diferentes dimensións. 

 

 

Artigo 24. Transexualidade. 

 

Establecerase unha unidade sanitaria de referencia para a consulta, atención 

e tratamento das prácticas e as terapias relacionadas coa transexualidade. 

 

 

Artigo 25. Campañas de educación sexual. 

 

A consellería competente en materia de saúde tratará de xeito específico a 

realidade LGTB nas campañas de educación sexual e prevención de 

enfermidades de transmisión sexual, en concreto: 

 

1. Garantirá a realización de campañas efectivas, respectuosas e inclusivas 

que contemplen todo o abano de infeccións de transmisión sexual, tendo 

estas como destinatarios específicos as e os adolescentes e mozos LGTB, 

con especial consideración ao aumento das infeccións de VIH en relacións 

sexuais HSH. 

 

2. Será a responsable da realización de campañas de visibilización e 

información do tratamento de profilaxes post exposición, como segunda e 

última oportunidade para evitar a aparición do VIH, garantindo o seu 

acceso na sanidade pública e formando ao persoal sanitario en dito 

tratamento. 

 

3. Igualmente, elaboraranse campañas destinadas as mulleres que teñen 

sexo con outras mulleres para a prevención instando as mesmas a acudir as 

consultas xinecolóxicas con regularidade, de igual xeito, as consultas 

xinecolóxicas, tanto privadas como públicas, serán formadas para a 

atención das mulleres lesbianas e bisexuais. 
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CAPÍTULO V: MEDIDAS NO ÁMBITO DA EDUCACIÓN.  
 

Artigo 26. Inclusión da realidade LGTB nos plans de estudos. 

 

A consellería competente en materia de educación incorporará a realidade 

homosexual, bisexual, transexual e transxénero nos expedientes e 

itinerarios de formación de todo o alumnado de Galicia naquelas materias 

en que sexa procedente, de xeito coordinado co Consello e, no seu caso, 

coa colaboración das asociacións, organizacións e colectivos LGTB.  

 

 

Artigo 27. Formación do persoal docente. 

 

Estableceranse cursos e seminarios de formación ao persoal docente 

existente sobre a realidade LGTB, así como a incorporación da realidade 

LGTB aos cursos e másters de formación do futuro persoal docente e nos 

plans de estudos das titulacións de educación social, mestre e pedagoxía. 

 

 

Artigo 28. Divulgación da realidade LGTB entre as ANPAS. 

 

A consellería competente en materia de educación, impulsará de xeito 

coordinado coas ANPAS, un plan de seminarios dirixidos ás nais e pais de 

alumnos, sobre a realidade LGTB. 

 

 

Artigo 29. Combater o acoso e favorecer a visibilidade 

 

1. Establecerase un programa de actuación para combater o acoso escolar 

por razón de orientación sexual ou identidade de xénero, favorecendo a 

visibilidade do alumnado LGTB e a plena normalidade das distintas 

orientacións sexuais e identidades de xénero. 

 

2.No mesmo sentido que no punto anterior,  apoiarase, por medio dos 

protocolos necesarios, ao persoal docente homosexual, bisexual e 

transexual nos centros educativos da Comunidade Autónoma de Galicia, 

favorecendo a visibilidade do persoal docente LGTB e plena normalidade 

das distintas orientacións sexuais e identidades de xénero. 

39696



 

Partido dos 
Socialistas 
de Galicia 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Grupo Parlamentario 

 
 

 

 
Rúa do Hórreo, s/n Parlamento de Galicia. Tfno: 981 551 530 – Fax: 981 551 418 · 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA gp-socialista@parlamentodegalicia.es 

 

3. A efectos de favorecer a visibilidade e integrar de forma transversal a 

diversidade afectivo - sexual nos centros escolares, a consellería 

competente en materia de educación fomentará nos centros públicos e 

concertados, a realización de actividades específicas próximas as seguintes 

datas de celebracións internacionais: Día contra a homo, bi e transfobia (17 

de maio) ou Día do Orgullo LGTB (28 de xuño). 

 

CAPÍTULO VI: MEDIDAS NO ÁMBITO DA CULTURA E DO 

OCIO. 

 

 

Artigo 30. Centro de documentación. 

 

O órgano competente da Comunidade Autónoma neste ámbito, creará un 

centro de documentación de referencia sobre o feito LGTB e en materia de 

orientación sexual e identidade de xénero.  

 

 

Articulo 31: Impulso a producións culturais. 

 

1.A consellería competente en materia de cultura impulsará e apoiará as 

producións culturais que contemplen a realidade LGTB, potenciando 

referentes positivos da homosexualidade, bisexualidade e transexualidade. 

Establecerase unha liña de subvencións para tal efecto. 

 

2.A Xunta de Galicia promoverá e apoiará a realización por parte dos 

gobernos locais de actividades culturais para a concienciación e a 

normalización do feito LGTB, nomeadamente nos municipios rurais. 

 

3.Igualmente, impulsaranse e apoiaranse os proxectos relacionados coa 

recuperación da memoria histórica das persoas LGTB, en particular a 

memoria daquelas persoas LGTB represaliadas durante o franquismo, 

creando un espazo no Museo do Pobo Galego a tal efecto. 
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Artigo 32. Deporte 

 

1.A consellería competente en materia de deporte establecerá protocolos de 

actuación para garantir o respecto ás distintas realidades afectivo - sexuais 

e evitar a discriminación por razón de orientación sexual e identidade de 

xénero no ámbito deportivo da Comunidade Autónoma de Galicia. 

 

2.A tal efecto, colaborarase coas asociacións, organizacións e colectivos 

LGTB e entidades públicas e privadas no ámbito deportivo. 

 

 

CAPÍTULO VII: MEDIDAS NO ÁMBITO DA COMUNICACIÓN. 

 

 

Artigo 33. Impulsar a visibilidade e combater a discriminación. 

 

1.A Xunta de Galicia en colaboración coa CRTVG e outros organismos 

públicos ou privados, así como asociacións, organizacións e colectivos 

LGTB cando proceda, elaborarán un protocolo para os medios de 

comunicación de tratamento da diversidade afectivo - sexual e da linguaxe 

utilizada e farán un seguimento do código deontolóxico co fin de asegurar 

o respecto á realidade e persoas LGTB nos medios de comunicación da 

Comunidade Autónoma de Galicia, a súa representación positiva e a 

ausencia de toda discriminación por razón de orientación sexual e 

identidade de xénero. 

 

2.Igualmente, realizarase un seguimento da publicidade, entendida en 

sentido amplo, para os efectos de garantir o respecto á realidade e persoas 

LGTB e a ausencia de toda discriminación por razón de orientación sexual 

e identidade de xénero. 

 

3.A tal efecto a Xunta de Galicia elaborará un informe anual sobre a 

representación da realidade LGTB nos medios de comunicación e na 

publicidade que se realice  na Comunidade Autónoma de Galicia. 
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TÍTULO III. 

RÉXIME SANCIONADOR. 

 

 

Capítulo I: INFRACCIÓNS 

 

Artigo 34.As infraccións en materia de igualdade de trato e non 

discriminación do colectivo LGTB cualificaranse como leves, graves e moi 

graves e prescribirán, ao igual que as sancións impostas por elas,  ao ano, 

aos dous anos e aos tres anos, respectivamente. 

 

 

Artigo 35.  

 

1.Terán a consideración de infraccións leves as condutas que incorran en 

irregularidades meramente formais pola inobservancia do establecido na 

presente lei e na súa normativa de desenvolvemento, sempre que non teñan 

carácter de infracción grave ou moi grave. 

 

2.Terán a consideración de infraccións graves: 

 Os actos e omisións que dean lugar a algunha das discriminacións 

contidas do artigo 4 da presente lei. 

 A comisión da terceira infracción leve no prazo do ano anterior, cando 

o presunto infractor tivera sido sancionado por dúas faltas leves. 

 

3.Terán a consideración de infraccións moi graves: 

 As condutas recollidas no apartado 1 do artigo 5 da presente lei, no 

apartado 2 do artigo 12 e no artigo 19. 

 A comisión dunha terceira infracción grave, sempre que no prazo dos 

dous anos anteriores o presunto infractor tivera sido sancionado xa 

por dúas faltas graves. 
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Capítulo II: SANCIÓNS 

 

 

Artigo 36. 

 

1.As infracción establecidas na presente lei serán sancionadas con multas 

que irán dende un mínimo de 150 € ata un máximo de 500.000 euros, de 

acordo ca seguinte gradación: 

a) Infraccións leves entre 150 e 10.000 euros. 

b) Infraccións graves entre 10.001 e 60.000 euros. 

c) Infraccións moi graves entre 60.001 e 500.000 euros. 

 

2.Atendendo aos criterios de gradación das sancións, serán sancionadas: 

a) As infraccións leves, con multas, no seu grado mínimo, de 150 a 

3.000 euros; en grado medio, de 3.001 a 6.000 euros; e no seu grado 

máximo de 6.001 a 10.000 euros. 

b) As infraccións graves, con multas, no seu grado mínimo de 10.001 a 

20.000 euros; no seu grado medio de 20.001 a 40.000 euros: e no seu 

grado máximo de 40.001 a 60.000 euros. 

c) As infraccións moi graves, con multas, no seu grado mínimo, de 

60.001 a 100.000 euros; no seu grado medio, de 100.001 a 200.000 

euros; e no seu grado máximo de 200.001 a 500.000 euros. 

 

 

Artigo 37. Criterios de gradación das sancións. 

 

1.A multa e a sanción accesoria deberá gardar a debida adecuación e 

proporcionalidade ca gravidade do feito constitutivo da infracción, e o 

importe da multa deberá fixarse de modo que a persoa física ou xurídica  

infractora non lle resulte máis beneficioso o seu abonamento que a 

comisión da infracción. En todo caso, as sancións aplicaranse no seu grado 

mínimo, medio ou máximo atendendo aos seguintes criterios: 

a) Intencionalidade da persoa infractora. 

b) Natureza dos danos causados. 

c) Permanencia ou transitoriedade das repercusións da infracción. 

d) Número de persoas afectadas. 

e) Repercusión social da infracción 

39700



 

Partido dos 
Socialistas 
de Galicia 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Grupo Parlamentario 

 
 

 

 
Rúa do Hórreo, s/n Parlamento de Galicia. Tfno: 981 551 530 – Fax: 981 551 418 · 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA gp-socialista@parlamentodegalicia.es 

f) Reincidencia, por comisión no termo dun ano de máis dunha 

infracción da mesma natureza, cando así se teña declarado por 

resolución firme. 

g) Beneficio económico que se tivera xerado para a persoa autora da 

infracción. 

 

2.Cando da comisión dunha infracción derive necesariamente a comisión 

de outra ou outras, impoñerase a sanción correspondente á infracción máis 

grave. 

 

 

Artigo 38. Competencia sancionadora. 

 

A competencia para imposición de sancións corresponderá: 

 

a) Aos xefes territoriais das consellarías con competencias na materia, 

para a imposición de sancións pola comisión de infraccións leves. 

 

b) Aos titulares dos órganos superiores ou directivos das consellarías 

con competencias nas distintas materias nas que incide a presente lei 

para a imposición de sancións pola comisión de infraccións graves. 

 

c) Ao Consello da Xunta de Galicia a imposición de sancións pola 

comisión de infraccións moi graves. 

 

Disposición derradeira primeira. Desenvolvemento Regulamentario. 

 

Autorizase á Xunta de Galicia a ditar cantas disposicións regulamentarias 

sexan necesarias para o desenvolvemento e execución da presente lei. 

 

Disposición derradeira segunda. Facultades do Valedor do Pobo 

 

Facultase a institución do Valedor do Pobo como autoridade independente 

para velar pola igualdade de trato e non discriminación por razón das 

causas previstas nesta lei, tanto no sector público como privado, mediante o 

exercicio das seguintes funcións: 

 

1. Prestar apoio as persoas que haxan podido sufrir discriminación para a 

tramitación das súas queixas ou reclamacións. 
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2. Constituírse, co consentimento expreso das partes, en órgano de 

mediación ou conciliación entre elas, en relación con violacións do dereito 

de igualdade de trato e non discriminación, agás as que teñan contido penal 

ou laboral. 

 

3. Iniciar de oficio ou a instancia de terceiros, investigacións sobre a 

existencia de posibles situacións de discriminación que revistan unha 

especial gravidade ou relevancia, a salvo das que revistan carácter de 

infracción penal, en cuxo caso deberá remitir o investigado á fiscalía ou 

autoridade xudicial. 

 

4. Interesar a actuación das administracións públicas que correspondan para 

sancionar as accións ou omisións que poidan ser constitutivas de infracción 

administrativa en materia de igualdade de trato e non discriminación. 

 

5. Colaborar co Defensor del Pueblo e coas institucións e organismos 

públicos equivalentes doutras comunidades autónomas e internacionais. 

 

Disposición derradeira terceira. Entrada en vigor. 

 

A presente lei entrará en vigor ó día seguinte da súa publicación no Diario 

Oficial de Galicia. 

 

 

 Pazo do Parlamento, 27 de xuño de 2013 

 

  

 Asdo.: Abel Losada Alvarez 

 Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia 
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ANTECEDENTES 

 

 

 Lei 13/2005, do 2 de xullo, pola que se modifica o Código Civil en 

materia de dereito a casarse. 

 Lei 3/2007, do 15 de marzo, sobre a rectificación rexistral da 

mención relativa ao sexo das persoas. 

 Lei 2/2006, do 14 de xuño, de dereito civil de Galicia. 

 Estatuto de Autonomía: artigo 4. 

 Constitución española: artigos 9.2, 10 e 14. 

 Constitución portuguesa: artigo 13. 

 Constitución sueca: artigo 2. 

 Tratado de Funcionamento da Unión Europea: artigo 19. 

 Carta de Dereitos Fundamentais da Unión Europea. 

 Tratado de Lisboa. 

 Directiva 2000/78/CE. 

 Directiva 2000/43/CE. 

 Convenio Europeo dos Dereitos Humanos. 

 

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 
 
Abel Fermín Losada Álvarez na data 27/06/2013 11:14:37 
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