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I. PROXECTO DE LEI DE ÁREAS EMPRESARIAIS DE GALICIA.
•

Publicación: BOPG núm. 323 fasc.1º, 25-5-22

II. NORMATIVA
Normativa de Galicia
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Decreto 108/2012, do 29 de marzo, polo que se regula o Rexistro de
Demandantes de Solo Empresarial de Promoción Pública da Comunidade
Autónoma de Galicia.
Resolución do 5 de maio de 2014 pola que se fai pública a aprobación definitiva
e as disposicións normativas do Plan sectorial de ordenación de áreas
empresariais na Comunidade Autónoma de Galicia.
Resolución do 4 de decembro de 2018 pola que se fai pública a aprobación
definitiva da modificación puntual número 1 do Plan sectorial de ordenación de
áreas empresariais de Galicia, aprobada mediante o Acordo do Consello da
Xunta de Galicia do 29 de novembro de 2018.
Decreto lexislativo 1/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto
refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en
materia de política industrial.
Decreto 63/2015, do 23 de abril, polo que se regula o réxime xurídico do solo
empresarial xestionado polo Instituto Galego da Vivenda e Solo.
Decreto 143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento da
Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia.
Decreto 175/2020, do 15 de outubro, polo que se regula o Censo de Solo
Empresarial de Galicia e o seu réxime sancionador (código de procedemento
VI500A).
Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia.
Lei 3/2016, do 1 de marzo, de medidas en materia de proxectos públicos de
urxencia ou de excepcional interese.
Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación de iniciativas
empresariais en Galicia.
Decreto 83/2018, do 26 de xullo, polo que se aproba o Plan básico autonómico
de Galicia.
Decreto 96/2020, do 29 de maio, polo que se aproba o Regulamento da Lei
7/2008, do 7 de xullo, de protección da paisaxe de Galicia.
Lei 1/2021, do 8 de xaneiro, de ordenación do territorio de Galicia. (Artigo 35.
Obxecto, ámbito e funcións dos plans sectoriais e disposicións adicionais
segunda e quinta)
Lei 9/2021, do 25 de febreiro, de simplificación administrativa e de apoio á
reactivación económica de Galicia. (TÍTULO IV Medidas urbanísticas e de
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financiamento para a reactivación económica e Disposición adicional cuarta.
Definición de zona industrial e de polígono industrial para os efectos da
avaliación de impacto ambiental de proxectos).
Observatorio do Solo Empresarial de Galicia
Censo do solo empresarial
IGVS. Plans ou proxectos de parques empresariais
Xestión do Solo de Galicia-Xestur, S.A.
Parque Tecnolóxico de Galicia S.A.
SEA Suelo Empresarial del Atlántico, S.L

Normativa estatal
•
•
•
•

Real Decreto 1525/1999, do 1 de outubro, polo que se aproba o Estatuto da
Entidade Pública Empresarial do Solo (SEPES).
Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental.
Real Decreto Lexislativo 7/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto
refundido da Lei do solo e rehabilitación urbana.
CEPE. Coordinadora española de polígonos empresariais

Normativa das comunidades autónomas

PRINCIPADO DE ASTURIAS
•
•

IDEPA. Axencia de Desenvolvemento Económico do Principado de Asturias
Sogepsa. Sociedade Mixta de Xestión e Promoción do Solo, S.A.

ILLAS BALEARES
•

Lei 14/2019, do 29 de marzo, de proxectos industriais estratéxicos das Illas
Baleares.

CANTABRIA
•

SICAN. Solo Industrial de Cantabria

CASTELA E LEÓN
•
•

Lei 19/2010, do 22 de decembro de medidas financeiras e de creación do Ente
Público Axencia de Innovación e Financiación Empresarial de Castela e León.
(Instituto para a Competitividade Empresarial de Castela e León.)
ICE. Instituto para la Competitividade Empresarial de Castela e León
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CATALUÑA
•
•

Lei 15/2020, do 22 de decembro, das áreas de promoción económica urbana.
Resolución do 17 de setembro de 2021, pola que se publica o Acordo da
Subcomisión de Seguimento Normativo, Prevención e Solución de Conflitos da
Comisión Bilateral Generalitat-Estado, en relación coa Lei 15/2020, do 22 de
decembro, das áreas de promoción económica urbana..

ESTREMADURA
•
•

Lei 9/2002, do 14 de novembro, de Impulso á localización industrial de
Estremadura.
Decreto 86/2018, do 19 de xuño, polo que se regula o procedemento de
certificación e concesión do distintivo “Municipio Emprendedor Extremeño”.

MADRID
•

Lei 9/1995, do 28 de marzo, de ordenación do territorio, solo e urbanismo da
Comunidade de Madrid.

REXIÓN DE MURCIA
•

•
•

Lei 5/2013, de 8 de xullo, de apoio aos emprendedores e á competitividade e
internacionalización das pequenas e medianas empresas (PYMES) da Rexión
de Murcia. Artigo 19. Concello emprendedor; Artigo 26. Infraestruturas para a
incubación e o desenvolvemento de proxectos empresariais.
Lei 10/2018, do 9 de novembro, de aceleración da transformación do modelo
económico rexional para a xeración de emprego estable de calidade.
INFO. Instituto de Fomento da Rexión de Murcia

NAVARRA
•

Nasuvinsa. Navarra do solo e vivenda S.A

A RIOXA
•

ADER. Axencia de desenvolvemento económico da Rioxa

COMUNIDADE VALENCIANA
•
•

Lei 14/2018, do 5 de xuño, de xestión, modernización e promoción das áreas
industriais da Comunidade Valenciana.
Resolución do 27 de decembro de 2018, pola que se aproba un modelo de
estatutos de entidades de xestión e modernización de áreas industriais.
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PAÍS VASCO
•

•

Lei 5/2017, do 22 de decembro, pola que se aproban os orzamentos xerais da
Comunidade autónoma de Euskadi para o exercicio 2018. (Disposición adicional
décimo terceira. Creación do ente público de dereito privado SPRI-Axencia
Vasca de Desenvolvemento Empresarial).
Sprilur, Sociedade de solo industrial do Goberno vasco

III. XURISPRUDENCIA
Tribunal Constitucional
•

•

•

•

Sentenza 149/1998, do 2 de xullo, no Recurso de inconstitucionalidade

2307/1990, promovido polo Presidente do Goberno da Nación contra
diversos preceptos da Lei 4/1990, de Ordenación do Territorio do País Vasco.
Sentenza 57/2015, do 18 de marzo pola que se declara a inconstitucionalidade
e nulidade dos incisos indicados dos arts. 45.3 e 51.3 da Lei 2/2004, do plan
de ordenación do litoral de Cantabria.
Sentenza 28/2017, de 16 de febreiro, pola que se declara a
inconstitucionalidade e nulidade do art. 36.2 A) parágrafo 2 do Decreto
lexislativo 1/2004, do 28 de decembro polo que se aproba o Texto Refundido
da Lei de Ordenación do Territorio e da Actividade Urbanística de Castela-A
Mancha.
Sentenza 101/2017, do 20 de xullo, no recurso de inconstitucionalidade núm.
2043-2014 do Goberno de Canarias en relación con diversos preceptos da
Lei 27/2013, do 27 de decembro, de racionalización e sostenibilidade da
Administración local.

IV. DOUTRINA
CONSELLO ECONÓMICO E SOCIAL DA COMUNIDADE VALENCIANA
•

Ditame ao anteproxecto de lei de xestión, modernización e promoción das áreas
industriais da Comunidade Valenciana
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