III LEXISLATURA
Decreto lexislativo 1/1992, do 11 de abril, polo que se aproba o texto
articulado das bases contidas no capítulo 3º do título II da Lei 13/1991, do
9 de decembro, de taxas, prezos e exaccións reguladoras da Comunidade
Autónoma de Galicia
Entrada– Rexistro núm. 8514, 15-6-92; DOG núm. 112, 12-6-92; c.e. DOG
núm. 138, 17-7-92
Publicación e apertura de prazo para obxeccións- BOPG núm. 298, 8-8-92
Obxeccións - BOPG núm. 321, 9-10-92
Ditame Comisión - BOPG núm. 340, 12-11-92
Debate Pleno - Pleno día 27-4-93, DS núm 155
Aprobado - BOPG núm. 408, 11-5-93
Publicación no BOE núm.. 247, 14-10-92

V LEXISLATURA
Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto
refundido da lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia (05/DLEX000001)
Entrada– Rexistro núm. 11633 , 20-10-99
Publicación e apertura de prazo para obxeccións - BOPG núm. 397, 12-11-99;
DOG núm. 214, 5-11-99; c.e. DOG núm. 218, 11-11-99
Publicación no BOE núm. 293, 8-12-99
Acordo Mesa 2-11-99 :

“ Informe sobre a tramitación do texto refundido da Lei de Réxime Financeiro e Orzamentario de Galicia.

A Mesa toma coñecemento do informe xurídico da Oficialía Maior sobre os aspectos fundamentais da
tramitación do referido texto refundido tendo en conta, por unha banda, o establecido na Disposición Adicional 8ª da
Lei 6/98, do 29 de decembro de Orzamentos Xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o exercicio de 1990,
e pola outra, o preceptuado no artigo 146 do Regulamento da Cámara.
Debatido o referido informe, a Mesa, por unanimidade, ACORDA:
1º) Dispoñe-la inserción do texto refundido da Lei de Réxime Financeiro e Orzamentario de Galicia que se
publicará no DOG e no BOPG en cumprimento do disposto no artigo 145 do Regulamento.
2º) Abri-lo trámite parlamentario previsto nos apartados 2, 3 e 4 do artigo 146, sinalando que o control
parlamentario que se faga non producirá efectos xurídicos respecto da entrada en vigor do referido texto refundido e
que a opinión que formule o Parlamento a través do seu ditame, se é o caso, suporá un xuízo ultra vires respecto á
interpretación e aplicación, na sede administrativa ou xudicial do referido texto que ten o rango de lei.”
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VI LEXISLATURA
Decreto lexislativo 1/2005, do 10 de marzo, polo que se aproba o texto
refundido das leis 7/1985, do 17 de xullo, e 4/1996, do 31 de maio, de
caixas de aforros de Galicia (06/DLEX-000001)

Entrada– Rexistro núm. 21838, 28-3-05
Publicación e apertura de prazo para obxeccións - BOPG núm. 763, 11-4-05
Acordo da Mesa do 25-4-05 polo que se declara vixente o expediente trala
disolución da Cámara - BOPG núm. 775, 27-4-05
Acordo Mesa Deputación Permanente 11-5-05 sobre inexistencia de
obxeccións ao texto refundido de Caixas de Aforros de Galicia - Rex. Saída
42981, 28-6-05
Publicación no DOG núm. 101, 27-5-05; c.e. DOG núm. 110, 9-6-05
Aprobación polo Pleno da Deputación Permanente do Informe de dación de
contas sobre os asuntos tramitados pola Mesa da Deputación Permanente
desde a disolución da Cámara o día 26 de abril do 2005 – DS-DP núm. 10, 147-05
Non foi publicado no BOE

Decreto lexislativo polo que se aproba o texto refundido da lei galega de
medidas básicas para a inserción social.
Entrada– Rexistro núm. 22524, 23-6-05.
Decaído por fin de lexislatura - BOPG núm. 775, 27-4-05

VII LEXISLATURA
Decreto lexislativo 1/2008, do 13 de marzo, polo que se aproba o texto
refundido da Lei da función pública de Galicia (07/DLEX-000001)
Entrada– Rexistro núm.27781, 13-3-08
Toma coñecemento – Mesa 17-3-08
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Publicación e apertura de prazo para obxeccións - BOPG num. 523,
27/03/2008
Publicación do Acordo da Mesa do Parlamento, do 29 de abril de 2008, relativo
ao uso feito pola Xunta de Galicia da delegación lexislativa no Decreto
lexislativo polo que se aproba o texto refundido da Lei da función pública de
Galicia, aprobado polo Consello da Xunta de Galicia do 13 de marzo de 2008 BOPG num. 548,05/05/2008
Publicación no DOG núm. 114,13-6-08
Publicación no BOE núm. 167, 11-7-08

VIII LEXISLATURA
Decreto lexislativo 1/2011, do 28 de xullo, polo que se aproba o texto
refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia
en materia de tributos cedidos polo Estado. (08/DLEX-000001)
Entrada– Rexistro núm. 0868902, 24-8-11
Toma coñecemento – Mesa 6-9-11
Publicación e apertura do prazo de obxeccións – BOPG núm. 533 fasc. 1º, 0709-2011
Publicación do Acordo da Mesa do Parlamento, do 10 de outubro de 2011,
relativo ao uso feito pola Xunta de Galicia da delegación lexislativa no Decreto
lexislativo polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da
Comunidade Autónoma de Galicia en materia de tributos cedidos polo Estado –
BOPG núm. 557, 11-10-11.
Publicación no DOG 201, 20-10-11
Publicación no BOE núm. 279, 19-11-11

IX LEXISLATURA
Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto
refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia
en materia de igualdade. (09/DLEX-000001).
Publicación e apertura do prazo de obxeccións – BOPG núm. 418 fasc. 1º, 182-15
Obxeccións do G.P. dos Socialistas de Galicia – BOPG núm. 436 fasc. 2º, 253-15.
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Aprobación do ditame pola Comisión – BOPG núm. 453, 23-4-15
Debate Pleno – Pleno día 5-5-15, DS núm.
Aprobado – BOPG núm. 461, 7-5-15

PUBLICACIÓN.
DOG núm. 32, 17-2-16

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. (09/DLEX-000002).
Publicación e apertura do prazo de obxeccións – BOPG núm. 418 fasc. 2º, 182-15
Obxeccións do G.P. dos Socialistas de Galicia – BOPG núm. 436 fasc. 2º, 253-15
Aprobación do ditame pola comisión – BOPG núm. 454, 24-4-15
Debate Pleno – Pleno día 5-5-15, DS núm.
Aprobado – BOPG núm. 461, 7-5-15
PUBLICACION:
DOG núm. 128, 9-7-15
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