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Prólogo á terceira edición

Este código da lexislación administrativa galega comezou a súa andadura co com-
promiso explícito entre os compiladores e Netbiblo da súa actualización permanente 
e da súa edición nas linguas cooficiais da nosa Comunidade Autónoma. Nestes anos 
transcorridos dende a primeira edición son moitas as suxestións e comentarios recibidos 
para seguir traballando neste proxecto de compilación, que pola súa definición abarca 
só as principais leis administrativas galegas. O profesor Sendín e eu mesmo procuramos 
atender as indicacións coa finalidade de que este código sexa sinxelo e claro no seu 
manexo para estudantes e profesionais do Dereito e doutras disciplinas afíns.
Nesta nova edición recollemos o froito do traballo lexislativo do Parlamento de Ga-
licia na súa última lexislatura. Por iso os índices por Consellerías, que variamos por 
mor da nova estrutura da Xunta de Galicia, medraron como consecuencia das novas 
leis en materia de residuos, de fiscalidade ambiental, protección da paisaxe, vivenda, 
servizos sociais ou pesca. As novas leis do Parlamento da Comunidade Autónoma 
obrigáronnos a revisar os índices materiais e a corrixir algunhas leis anteriores que 
resultan modificadas pola actual lexislación.
Como director deste código quero manifestar a miña satisfacción por contar coa cola-
boración do profesor doutor Miguel Ángel Sendín, administrativista salmantino que 
traballou con gran dilixencia e profesionalidade nesta dura tarefa de revisar e anotar 
normas administrativas. Sen a súa axuda esta empresa editorial non sería posible. 
Moitas grazas Miguel.
Para rematar este breve prólogo á terceira edición, os compiladores deste código que-
remos tamén manifestar o noso agradecemento a Netbiblo. Dende o principio, tanto 
Cristina Seco como Carlos Iglesias, foron conscientes da trascendencia dun proxecto 
destas características, que necesariamente debe ser sinxelo e manexable, pois esas 
foron as ideas orixinarias. Dende o principio apostaron por este formato de código 
e polos liñas que lle expuxemos. Tamén moitas grazas a Lorena Bello, que realizou 
igualmente un brillante traballo para que as sucesivas edicións do código viran a luz. 
Por suposto que é posible, e desexable, afrontar a compilación sectorial da Normativa 
administrativa galega. Pero este xa é outro proxecto que esperamos se poida realizar 
nun futuro non moi lonxano.

Ferrol, xullo de 2009

Jaime Rodríguez-Arana Muñoz
Catedrático de Dereito Administrativo da 

Universidade da Coruña.
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I

NORMAS báSIcAS

1. LEI ORGÁNICA 1/1981, DO 
6 DE ABRIL, DO ESTATUTO DE 
AUTONOMÍA PARA GALICIA 

(BOE N.º 28. 4. 1981) 
TÍTULO PRELIMINAR

Artigo 1. 1. Galicia, nacionalidade 
histórica, constitúese en Comunidade 
Autónoma para acceder ao seu autogo-
berno, de conformidade coa Constitución 
española e co presente Estatuto, que é a 
súa norma institucional básica. 
 2.  A Comunidade Autónoma, a través 
de institucións democráticas, asume como 
tarefa principal a defensa da identidade de 
Galicia e dos seus intereses, e a promoción 
da solidariedade entre todos cantos inte-
gran o pobo galego.
 3.  Os poderes da Comunidade Autóno-
ma de Galicia emanan da Constitución, do 
presente Estatuto e do pobo.

Artigo 2. 1. O territorio de Galicia é 
o abranguido polas actuais provincias da 
Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra. 
 2.  A organización territorial terá en 
conta a distribución da poboación galega e 
as súas formas tradicionais de convivencia 
e asentamento.
 3.  Unha lei do Parlamento regulará a 
organización territorial propia de Galicia 
de acordo co presente Estatuto.

Artigo 3. 1. Para efectos do presente 
Estatuto, gozan da condición política de ga-
legos os cidadáns españois que, de acordo 
coas leis xerais do Estado, teñan veciñanza 
administrativa en calquera dos municipios 
de Galicia. 
 2.  Como galegos, gozan de dereitos po-
líticos definidos neste Estatuto os cidadáns 
españois residentes no estranxeiro que tive-
sen a súa última veciñanza administrativa 
en Galicia, e acrediten esta condición no co-
rrespondente consulado de España. Gozarán 

tamén destes dereitos os seus descendentes 
inscritos como españois, se así o solicitan na 
forma que determine a lei do Estado.

Artigo 4. 1. Os dereitos, liberdades e 
deberes fundamentais dos galegos son os 
establecidos na Constitución. 
 2.  Correspóndelles aos poderes públicos 
de Galicia promover as condicións para que 
a liberdade e a igualdade do individuo e 
dos grupos en que se integran sexan reais e 
efectivas, remover os obstáculos que impi-
dan ou dificulten a súa plenitude e facilitar 
a participación de todos os galegos na vida 
política, económica, cultural e social 1.
 3.  Os poderes públicos da Comunidade 
Autónoma asumen, como un dos principios 
reitores da súa política social e económica, 
o dereito dos galegos a viviren e traballaren 
na propia terra.

Artigo 5. 1. A lingua propia de Gali-
cia é o galego. 
 2.  Os idiomas galego e castelán son 
oficiais en Galicia e todos teñen o dereito 
de os coñecer e de os usar.
 3.  Os poderes públicos de Galicia 
garantirán o uso normal e oficial dos dous 
idiomas e potenciarán o emprego do galego 
en todos os planos da vida pública, cultural 

�	 Véxase:
-	Lei	2/2007,	do	28	de	marzo,	do	Traballo	en	Igualdade	
das	Mulleres	de	Galicia.
-	Lei	7/2004,	do	�6	de	xullo,	Galega	para	a	Igualdade	
de	Mulleres	e	Homes.
-	 Lei	 3/�99�,	 do	 �4	 de	 xaneiro,	 de	 Creación	 do	 Servizo	
Galego	de	Promoción	da	Igualdade	do	Home	e	a	Muller.	
-	 Decreto	 �82/2004,	 do	 22	 de	 xullo,	 polo	 que	 se	
regulan	 os	 centros	 de	 información	 ás	 mulleres	 e	 se	
establecen	os	requisitos	para	o	seu	recoñecemento	e	
funcionamento.
-	Decreto	33/2007,	do	�	de	marzo,	polo	que	se	crea	a	
Unidade	da	Muller	e	Ciencia	de	Galicia.
-	Decreto	300/2002,	do	24	de	outubro,	polol	que	se	crea	e	
regula	o	Consello	Galego	de	Persoas	con	discapacidade.
-	Lei	�0/2003,	do	26	de	decembro,	sobre	o	acceso	ao	
entorno	das	persoas	 con	discapacidade	acompañadas	
de	cans	de	asistencia.
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e informativa, e dispoñerán os medios ne-
cesarios para facilitar o seu coñecemento.
 4.  Ninguén poderá ser discriminado 
por causa da lingua 2.

Artigo 6. 1. A bandeira de Galicia é 
branca cunha banda diagonal de cor azul 
que atravesa dende o ángulo superior 
esquerdo ao inferior dereito. 
 2.  Galicia ten himno e escudo de seu 3.

Artigo 7. 1. As comunidades galegas 
asentadas fóra de Galicia poderán solicitar, 
como tales, o recoñecemento da súa galegui-
dade entendida como o dereito a colaboraren 
e compartiren a vida social e cultural do pobo 
galego. Unha lei do Parlamento regulará, sen 
prexuízo das competencias do Estado, o 
alcance e contido daquel recoñecemento ás 
ditas comunidades, que en ningún caso im-
plicará a concesión de dereitos políticos. 
 2.  A Comunidade Autónoma poderá so-
licitar do Estado español que, para facilitar 
o disposto anteriormente, concerte os opor-
tunos tratados ou convenios cos estados 
onde existan tales comunidades 4.

Artigo 8. Unha lei de Galicia, que 
requirirá para a súa aprobación o voto 
favorable dos dous terzos dos membros do 
seu Parlamento, fixará a sede das institu-
cións autonómicas �.
2	 Véxase:
-	Lei	3/�983,	do	�5	de	xuño,	de	Normalización	Lingüística.
-	Decreto	58/2006,	do	30	de	marzo,	polo	que	se	crea	
e	regula	o	funcionamento	da	Comisión	de	Seguimento	
e	 Impulso	 do	 Plan	 Xeral	 de	 Normalización	 da	 Lingua	
Galega.
3	 Véxase:
-	Lei	5/�984,	do	29	de	maio	de	�984,	de	símbolos	de	
Galicia.	
-	Decreto	73/�985,	do	�8	de	abril,	que	regula	a	bandeira	
e	escudo	de	Galicia.
4	 Véxase:
-	 Lei	 4/�983,	 do	 �5	 de	 xuño,	 de	 recoñecemento	 da	
galeguidade.
-	Decreto	4/�987,	do	8	de	xaneiro,	polo	que	se	aproba	o	
Regulamento	doConsello	de	Comunidades	galegas.
5	 Véxase	Lei	�/�982,	do	24	de	xuño,	de	Fixación	da	
Sede	 das	 Institucións	 Autonómicas	 de	 Galicia,	 que	
establece	no	seu	art.	�	a	Santiago	de	Compostela	como	
sede	do	Parlamento,	da	Xunta,	do	su	Presidente	e	das	
Consellerías;	e	no	seu	art.	2	a	cidade	da	Coruña	como	
sede	do	Tribunal	Superior	de	Xustiza.	Vexase	tamén	Lei	
4/2002,	do	25	de	xuño,	do	Estatuto	da	Capitalidade	da	
Cidade	de	Santiago	de	Compostela.

TÍTULO I  
DO PODER GALEGO

Artigo 9. 1. Os poderes da Comu-
nidade Autónoma exércense a través do 
Parlamento, da Xunta e do seu presidente. 
 2.  As leis de Galicia ordenarán o fun-
cionamento destas institucións de acordo 
coa Constitución e co presente Estatuto.

capítulo I 
Do PArlAmento

Artigo 10. 1. Son funcións do Parla-
mento de Galicia as seguintes: 

a.  Exercer a potestade lexislativa da 
Comunidade Autónoma. O Parlamento só 
poderá delegar esta potestade lexislativa 
na Xunta, nos termos que establecen os 
artigos 82, 83 e 84 da Constitución para o 
suposto da delegación lexislativa das Cor-
tes Xerais ao Goberno, todo iso no marco 
do presente Estatuto. 

b.  Controlar a acción executiva da 
Xunta, aprobar os orzamentos e exercer 
as outras competencias que lle sexan atri-
buídas pola Constitución, polo presente 
Estatuto, polas leis do Estado e polas do 
Parlamento de Galicia �. 

c.  Designar para cada lexislatura das 
Cortes Xerais os senadores representantes 
da Comunidade Autónoma galega, de 
acordo co previsto no artigo �9, punto �, 
da Constitución. Tal designación será feita 
de forma proporcional á representación 
das distintas forzas políticas existentes no 
Parlamento de Galicia. 

d.  Elixir de entre os seus membros o 
presidente da Xunta de Galicia. 

e.  Esixirlles, se é o caso, responsabili-
dade política á Xunta e ao seu presidente. 

f.  Solicitar do Goberno a adopción de 
proxectos de lei e presentar perante a Mesa 
do Congreso dos Deputados proposicións 
de lei. 

g.  Interpoñer recursos de inconstitucio-
nalidade e presentarse perante o Tribunal 
6	 Véxase	Resolución	do	�2	de	maio	2005	pola	que	se	
fai	público	o	Regulamento	deas	distincións	e	condeco-
racións	do	Parlamento	de	Galicia.
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Constitucional nos supostos e termos pre-
vistos na Constitución e na Lei Orgánica 
do Tribunal Constitucional. 
 2.  O Parlamento de Galicia é inviolable.

Artigo 11. 1. O Parlamento estará cons-
tituído por deputados elixidos por sufraxio 
universal, igual, libre, directo e secreto. 
 2.  O Parlamento será elixido por un 
prazo de catro anos, de acordo cun sistema 
de representación proporcional que asegu-
re, ademais, a representación das diversas 
zonas do territorio galego �.
 3.  Os membros do Parlamento de 
Galicia serán inviolables polos votos e 
opinións que emitan no exercicio do seu 
cargo. Durante o seu mandato non po-
derán ser detidos nin retidos polos actos 
delictuosos cometidos no territorio de 
Galicia a non ser en situación de flagrante 
delito, correspondéndolle decidir, en todo 
caso, sobre a súa inculpación, prisión, pro-
cesamento e xuízo ao Tribunal Superior de 
Xustiza de Galicia. Fóra deste territorio, a 
responsabilidade penal será esixible nos 
mesmos termos perante a Sala do Penal do 
Tribunal Supremo.
 4.  A circunscrición electoral será, en 
todo caso, a provincia.
 �.  Unha lei do Parlamento de Galicia 
determinará os prazos e regulará o proce-
demento para a elección dos seus membros, 
fixando o número deles entre sesenta e 
oitenta, así como as causas de inelixibilidade 
e incompatibilidade que afecten os postos ou 
cargos que se desempeñen dentro do ámbito 
territorial da Comunidade Autónoma 8.
 �.  O Parlamento, mediante lei, poderá 
establecer un sistema para que os intere-
ses do conxunto dos galegos residentes 
no estranxeiro se encontren presentes nas 
decisións da Comunidade Autónoma.
 �.  Os deputados non estarán suxeitos a 
mandato imperativo.
7	 Véxase	Lei	do	�3	de	agosto	de	�985	de	eleccións	ao	
Parlamento	de	Galicia.
8	 Véxase	Lei	do	�3	de	agosto	de	�985	de	eleccións	ao	
Parlamento	de	Galicia.	Sobre	a	elección	do	primeiro	Par-
lamento	Galego	véxase	Disposición	transitoria	primeira	
deste	Estatuto.

Artigo 12. 1. O Parlamento elixirá 
de entre os seus membros un presidente, 
a Mesa e unha Deputación Permanente. O 
Regulamento, que deberá ser aprobado por 
maioría absoluta, dispoñerá a súa composi-
ción, o seu réxime e o seu funcionamento 9. 
 2.  O Parlamento de Galicia fixará o seu 
propio orzamento 10.
 3.  O Parlamento funcionará en Pleno e 
en comisións e reunirase en sesións ordi-
narias e extraordinarias.
 4.  O Regulamento precisará o número 
mínimo de deputados para a formación 
de grupos parlamentarios, a intervención 
destes no proceso lexislativo e as funcións 
da Xunta de Portavoces daqueles. Os gru-
pos parlamentarios participarán en todas 
as comisións en proporción ao número dos 
seus membros.

Artigo 13. 1. A iniciativa lexislativa 
correspóndelles aos deputados, ao Parla-
mento e á Xunta. A iniciativa popular para 
a presentación de proposicións de lei que 
teñan de ser tramitadas polo Parlamento de 
Galicia será regulada por este mediante lei, 
de acordo co que estableza a lei orgánica 
prevista no artigo 8�.3 da Constitución 11. 
 2.  As leis de Galicia serán promulgadas 
en nome do rei polo presidente da Xunta, e 
publicadas no “Diario Oficial de Galicia” e 
no “Boletín Oficial del Estado”. Para efectos 
da súa entrada en vigor, rexerá a data da súa 
publicación no “Diario Oficial de Galicia”.
 3.  O control da constitucionalidade das 
leis do Parlamento de Galicia correspon-
deralle ao Tribunal Constitucional.

Artigo 14. Correspóndelle á Comuni-
dade Autónoma a creación e organización, 
mediante lei do seu Parlamento e con 
respecto á institución do Defensor do Pobo 
9	 Véxase	 Resolución	 do	 20	 xuño	 de	 2003	 pola	 que	
se	 publica	 o	 Regulamento	 de	 organización	 e	 funcio-
namento	da	Administración	do	Parlamento	de	Galicia.	
Estatuto	de	Persoal	do	Parlamento	de	Galicia	(DOGA	nº	
248,	26	de	decembro	de	2007).
�0	 Véxase	Resolución	do	20	de	xuño	de	2003	pola	que	
se	 publica	 o	 Regulamento	 do	 réximen	 presupuestario	 e	
contable	do	Parlamento	de	Galicia	e	do	Valedor	do	Pobo.
��	 Véxase	 sobre	 a	 iniciativa	 lexislativa	 popular	 Lei	
�/�988,	do	�9	de	xaneiro,	de	Iniciativa	Lexislativa	Popu-
lar	ante	o	Parlamento	de	Galicia.
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establecida no artigo �4 da Constitución, 
dun órgano similar que en coordinación 
con aquela exerza as funcións a que se 
refire o mencionado artigo e calquera 
outra que o Parlamento de Galicia poida 
encomendarlle 12.

capítulo II  
DA XuntA e Do seu PresiDente

Artigo 15. 1. O presidente dirixe 
e coordina a acción da Xunta e exerce a 
representación da Comunidade Autónoma 
e a ordinaria do Estado en Galicia. 
 2.  O presidente da Xunta será elixido 
polo Parlamento galego de entre os seus 
membros e será nomeado polo rei.
 3.  O presidente do Parlamento, logo da 
consulta coas forzas políticas representadas 
parlamentariamente e oída a Mesa, propo-
ñerá un candidato a presidente da Xunta. 
O candidato presentaralle o seu programa 
ao Parlamento. Para ser elixido, o candi-
dato deberá obter na primeira votación 
maioría absoluta; en caso de non a obter, 
procederase, transcorridas vinte e catro 
horas da anterior, a unha nova votación e, 
obtendo maioría simple, considérase outor-
gada a confianza. De non conseguirse esta 
maioría, tramitaranse sucesivas propostas 
na forma prevista anteriormente.
 4.  O presidente da Xunta será politica-
mente responsable perante o Parlamento. 
Unha lei de Galicia determinará o alcance 
de tal responsabilidade, así coma o estatu-
to persoal e atribucións do presidente.

Artigo 16. 1. A Xunta é o órgano 
colexiado de goberno de Galicia. 
 2.  A Xunta de Galicia está composta 
polo presidente, vicepresidente ou vicepre-
sidentes, se é o caso, e mailos conselleiros.
 3.  Os vicepresidentes e conselleiros serán 
nomeados e destituídos polo presidente.
 4.  Unha lei de Galicia regulará a or-
ganización da Xunta e as atribucións e o 
estatuto persoal dos seus compoñentes.

�2	 Véxase	 Lei	 6/�984,	 de	 5	 de	 xuño,	 do	 Valedor	 do	
Pobo	de	Galicia.

Artigo 17. 1. A Xunta de Galicia res-
ponde politicamente perante o Parlamento 
de forma solidaria, sen prexuízo da res-
ponsabilidade directa de cada un dos seus 
compoñentes, pola súa xestión. 
 2.  A Xunta cesa tras a celebración de 
eleccións ao Parlamento galego; nos casos 
de perda de confianza parlamentaria, 
dimisión e falecemento do seu presidente.
 3.  A Xunta cesante continuará en funcións 
ata a toma de posesión da nova Xunta. 

Artigo 18. O presidente e máis mem-
bros da Xunta, durante o seu mandato 
e polos actos delictuosos cometidos no 
territorio de Galicia, non poderán ser de-
tidos nin retidos a non ser en situación de 
flagrante delito, correspondéndolle deci-
dir, en todo caso, sobre a súa inculpación, 
prisión, procesamento e xuízo ao Tribunal 
Superior de Xustiza de Galicia. Fóra deste 
territorio a responsabilidade penal será 
esixible nos mesmos termos perante a Sala 
do Penal do Tribunal Supremo.

Artigo 19. A Xunta de Galicia 
poderá interpoñer recursos de inconstitu-
cionalidade e presentarse ante o Tribunal 
Constitucional nos supostos e termos 
previstos na Constitución e na Lei Orgá-
nica do Tribunal Constitucional.

capítulo III 
DA ADministrACión  

De XustizA en GAliCiA
Artigo 20. Correspóndelle á Comu-

nidade Autónoma: 
 1.  Exercer todas as facultades que as 
leis orgánicas do poder xudicial e do Con-
sello Xeral do Poder Xudicial lle recoñezan 
ou atribúan ao Goberno do Estado 13. 
 2.  Fixar a delimitación das demarcacións 
territoriais dos órganos xurisdicionais en 

�3	 Véxase:
-Decreto	 269/2008,	 do	 6	 de	 novembro,	 polo	 que	 se	
aproba	o	Regulamento	de	asistencia	xurídica	gratuíta	
de	Galicia.
-	Orde	do	�2	de	febreiro	de	2009	pola	que	se	establece	
o	modelo	normalizado	de	solicitude	de	recoñecemento	
do	dereito	á	asistencia	xurídica	gratuíta.
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Galicia, tendo en conta, entre outros cri-
terios, os límites dos tradicionais partidos 
xudiciais e as características xeográficas e 
de poboación. 

Artigo 21. O Tribunal Superior de 
Xustiza de Galicia, no que se integrará a 
actual Audiencia Territorial, é o órgano 
xurisdicional en que culminará a organi-
zación xudicial no seu ámbito territorial, 
e perante o cal se esgotarán as sucesivas 
instancias procesuais, nos termos do 
artigo 1�2 da Constitución e de acordo co 
presente Estatuto.

Artigo 22. 1. A competencia dos órga-
nos xurisdicionais en Galicia esténdese: 

a.  No plano civil, a todas as instancias e 
graos, incluídos os recursos de casación e de 
revisión nas materias de dereito civil galego. 

b.  No plano penal e social, a todas as 
instancias e graos con excepción dos re-
cursos de casación e de revisión. 

c.  No plano contencioso-administra-
tivo, a todas as instancias e graos, cando 
se trate de actos dictados pola Xunta e 
pola Administración de Galicia, naque-
las materias que corresponda lexislar en 
exclusiva á Comunidade Autónoma e as 
que, segundo a lei da citada xurisdición, 
lle correspondan en relación cos actos 
dictados pola Administración do Estado 
en Galicia. 

d.  Ás cuestións de competencia entre 
órganos xudiciais de Galicia. 

e.  Aos recursos sobre cualificación de 
documentos referentes ao dereito privativo 
galego que deban ter acceso aos rexistros 
da propiedade. 
 2.  Nas restantes materias poderase 
interpoñer, cando proceda, perante o Tri-
bunal Supremo, o recurso de casación ou o 
que corresponda segundo as leis do Estado 
e, se é o caso, o de revisión. O Tribunal 
Supremo resolverá tamén os conflitos de 
competencia e xurisdición perante os tri-
bunais de Galicia e os do resto de España.

Artigo 23. 1. O presidente do Tribu-
nal Superior de Xustiza de Galicia será 

nomeado polo rei por proposta do Conse-
llo Xeral do Poder Xudicial. 
 2.  O nomeamento dos maxistrados, 
xuíces e secretarios do Tribunal Superior 
de Xustiza será efectuado na forma previs-
ta nas leis orgánicas do poder xudicial e do 
Consello Xeral do Poder Xudicial.

Artigo 24. 1. Por instancia da Comu-
nidade Autónoma, o órgano competente 
convocará os concursos e oposicións para 
cubrir as prazas vacantes en Galicia de 
maxistrados, xuíces, secretarios xudiciais 
e restante persoal ao servizo da Adminis-
tración de Xustiza, de acordo co que dispoña 
a Lei Orgánica do Poder Xudicial. 
 2.  Correspóndelle integramente ao Estado, 
de conformidade coas leis xerais, a organiza-
ción e o funcionamento do ministerio fiscal.

Artigo 25. Na resolución dos concur-
sos e oposicións para prover os postos de 
maxistrados, xuíces, secretarios xudiciais, 
fiscais e todos os funcionarios ao servizo 
da Administración de Xustiza, será mérito 
preferente a especialización no dereito ga-
lego e o coñecemento do idioma do país.

Artigo 26. 1. Os notarios e os rexis-
tradores da propiedade e mercantís serán 
nomeados pola Comunidade Autónoma, 
en conformidade coas leis do Estado. Para 
a provisión de notarías, os candidatos 
serán admitidos en igualdade de dereitos, 
tanto se exercen no territorio de Galicia 
coma no resto de España. Nestes concur-
sos e oposicións será mérito preferente 
a especialización en dereito galego e o 
coñecemento do idioma do país. Non se 
poderá establecer, en ningún dos casos, a 
excepción de natureza ou de veciñanza. 
 2.  A Comunidade Autónoma parti-
cipará na fixación das demarcacións 
correspondentes aos rexistros da propie-
dade e mercantís para as acomodar ao 
que se dispoña en aplicación do artigo 
20, parágrafo 2, deste Estatuto. Tamén 
participará na fixación das demarcacións 
notariais e do número de notarios de 
acordo co previsto nas leis do Estado.
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TÍTULO II  
DAS COMPETENCIAS  

DE GALICIA

capítulo I  
DAs ComPetenCiAs en XerAl 14

Artigo 27. No marco do presente 
Estatuto correspóndelle á Comunidade 
Autónoma galega a competencia exclusiva 
das seguintes materias: 
 1.  Organización das súas institucións 
de autogoberno. 
 2.  Organización e réxime xurídico 
das comarcas e parroquias rurais como 
entidades locais propias de Galicia, altera-
cións de termos municipais comprendidos 
dentro do seu territorio e, en xeral, as 
funcións que sobre o réxime local lle co-
rrespondan á Comunidade Autónoma ao 
amparo do artigo 149.1.18 da Constitución 
e o seu desenvolvemento 1�. 
 3.  Ordenación do territorio e do litoral, 
urbanismo e vivenda 1�. 
 4.  Conservación, modificación e desen-
volvemento das institucións do dereito 
civil galego. 
 �.  Normas procesuais e procedementos 
administrativos que deriven do específico 
dereito galego ou da organización propia 
dos poderes públicos galegos 1�. 
 �.  Estatística para os fins da Comuni-
dade Autónoma galega 18. 
�4	 Véxase:
-	Lei	Orgánica	�6/�995,	do	27	de	decembro,	de	transferen-
cia	de	competencias	á	Comunidade	Autónoma	Galega.	
-	Lei	Orgánica	6/�999,	do	6	de	abril,	de	transferencia	de	
competencias	á	Comunidade	Autónoma	de	Galicia.
�5	 Véxase	Lei	do	29	de	decembro	de	�983,	de	actua-
ción	intensiva	nas	Parroquias	Rurais.
�6	 Véxase	Lei	�0/�995,	do	23	de	novembro,	de	Ordena-
ción	do	Territorio	de	Galicia.
�7	 Véxase	Lei	6/200�,	do	29	de	xuño,	de	Adecuación	
da	Normativa	da	Comunidade	Autónoma	de	Galicia	á	
Lei	 4/�999,	 do	 �3	 de	 xaneiro,	 de	 modificación	 da	 Lei	
30/92,	 do	 26	 de	 novembro,	 de	 réxime	 xurídico	 das	
Administracións	Públicas	e	do	procedemento	adminis-
trativo	común.
�8	 Véxase:
-	Lei	9/�988,	do	�9	de	xullo,	de	estatística	de	Galicia.	
-	Lei	�6/2006,	do	27	de	decembro,	do	plan	galego	de	
estatística	2007-20��.
-	Decreto	24/2008,	do	2�	de	febreiro,	polo	que	se	regu-
lan	os	órganos	estatísticos	sectoriais	e	se	establece	o	
procedemento	de	designación.

 �.  Obras públicas que non teñan a 
cualificación legal de interese xeral do 
Estado, e a súa execución ou explotación 
non afecte a outra comunidade autónoma 
ou provincia. 
 8.  Vías férreas e estradas non incorpo-
radas á rede do Estado, con itinerarios que 
se desenvolvan integramente no territorio 
da Comunidade Autónoma, e, nos mesmos 
termos, o transporte efectuado por estes 
medios ou por medio de cables. 
 9.  Os portos, aeroportos e heliportos 
non cualificados de interese xeral polo 
Estado, e os portos de refuxio e portos e 
aeroportos deportivos. 
 10.  Montes, aproveitamentos forestais, 
vías pecuarias e pastos, sen prexuízo do 
disposto no artigo 149.1.23 da Constitución. 
 11.  Réxime xurídico dos montes veci-
ñais en man común 19. 
 12.  Aproveitamentos hidráulicos, canais e 
regadíos cando as augas discorran integra-
mente dentro do territorio da Comunidade, 
sen prexuízo do disposto no artigo 149.1.22 
da Constitución. 
 13.  Instalacións de produción, distri-
bución e transporte de enerxía eléctrica, 
cando este transporte non saia do seu 
territorio e o seu aproveitamento non 
afecte a outra provincia ou comunidade 
autónoma, sen prexuízo do disposto no 
artigo 149.1.22 e 2� da Constitución. 
 14.  As augas minerais e termais. As 
augas subterráneas, sen prexuízo do dis-
posto no artigo 149.1.22 da Constitución e 
no número � do presente artigo. 
 1�.  A pesca nas rías e demais augas inte-
riores, o marisqueo, a acuicultura, a caza, 
a pesca fluvial e lacustre. 
 1�.  As feiras e mercados interiores. 
 1�.  A artesanía. 
 18.  Patrimonio histórico, artístico, ar-
quitectónico, arqueolóxico, de interese de 
�9	 Véxase:
-	 Lei	 �3/�989,	 do	 �0	 de	 outubre,	 de	 Montes	 Veciñais	
en	Man	Común.	
-	 STC	 �27/�999,	 do	 �	 de	 xullo	 de	 �999.	 Recurso	 de	
inconstitucionalidade	�75/�990.
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Galicia, sen prexuízo do que dispón o 
artigo 149.1.28 da Constitución; arquivos, 
bibliotecas e museos de interese para a 
Comunidade Autónoma, e que non sexan 
de titularidade estatal; conservatorios de 
música e servizos de belas artes de intere-
se para a Comunidade. 
 19.  O fomento da cultura e da investiga-
ción en Galicia, sen prexuízo do establecido 
no artigo 149.2 da Constitución 20. 
 20.  A promoción e o ensino da lingua 
galega 21. 
 21.  A promoción e a ordenación do turis-
mo dentro da comunidade. 
 22.  A promoción deportiva e a axeitada 
utilización do lecer 22. 
 23.  Asistencia social 23. 
 24.  A promoción do desenvolvemento 
comunitario. 
 2�.  A creación dunha Policía Autónoma, 
de acordo co que dispoña a lei orgánica pre-
vista no artigo 149.1.29 da Constitución. 
 2�.  O réxime das fundacións de interese 
galego. 
 2�.  Casinos, xogos e apostas, con exclusión 
das apostas mutuas deportivo-benéficas 24. 
 28.  Os centros de contratación de mer-
cadorías e valores, en conformidade coas 
normas xerais do dereito mercantil. 
20	 Véxase:
-	Lei	�7/2006,	do	27	de	decembro,	do	libro	e	da	lectura	
de	Galicia.
2�	 Véxase:
-	Lei	�7/2006,	do	27	de	decembro,	do	libro	e	da	lectura	
de	Galicia.
-	Decreto	342/2009,	do	�8	de	xuño,	polo	que	se	crea	
o	Rexistro	Administrativo	de	 Librarías	de	Galicia	e	 se	
regula	a	súa	organización	e	funcionamento.
22	 Véxase	 Lei	 ��/�997,	 do	 22	 de	 agosto,	 xeral	 do	
deporte	de	Galicia.
-	Decreto	342/2009,	do	�8	de	xuño,	polo	que	se	crea	
o	Rexistro	Administrativo	de	 Librarías	de	Galicia	e	 se	
regula	a	súa	organización	e	funcionamento.
23	 Véxase:
-	 Lei	 �3/2008,	 do	 3	 de	 decembro,	 de	 servizos	 sociais	
de	Galicia.
-	Lei	9/�99�,	do	9	de	octubre,	de	medidas	básicas	para	
inserción	social.
-	Lei	3/�997,	do	9	de	xuño,	galega	da	familia,	a	infancia	
e	a	adolescencia.
-	Lei	4/200�,	do	3�	de	maio,	reguladora	da	mediación	
familiar.
24	 Véxase	Lei	�4/�985,	do	23	de	outubro,	reguladora	
dos	xogos	e	apostas	de	Galicia.

 29.  Confrarías de pescadores, cámaras 
da propiedade, agrarias, de comercio, in-
dustria e navegación e outras de natureza 
equivalente, sen prexuízo do que dispón o 
artigo 149 da Constitución. 
 30.  Normas adicionais sobre protección 
do medio ambiente e da paisaxe nos ter-
mos do artigo 149.1.23. 
 31.  Publicidade, sen prexuízo das nor-
mas dictadas polo Estado para sectores e 
medios específicos. 
 32.  As restantes materias que con este 
carácter e mediante lei orgánica sexan 
transferidas polo Estado. 

Artigo 28. É competencia da Comuni-
dade Autónoma galega o desenvolvemento 
lexislativo e a execución da lexislación do 
Estado, nos termos que esta estableza, das 
materias seguintes: 
 1.  Réxime xurídico da administración 
pública de Galicia, e réxime estatutario 
dos seus funcionarios 2�. 
 2.  Expropiación forzosa, contratos e 
concesións administrativas no ámbito 
das competencias propias da Comunida-
de Autónoma. 
 3.  Réxime mineiro e enerxético. 
 4.  Reserva ao sector público de recursos 
ou servizos esenciais, especialmente no caso 
de monopolio e intervención de empresas 
cando veña esixido polo interese xeral. 
 �.  Ordenación do sector pesqueiro. 
 �.  Portos pesqueiros. 
 �.  Entidades cooperativas. 
 8.  Establecementos farmacéuticos. 

Artigo 29. Correspóndelle á Co-
munidade Autónoma galega a execución 
da lexislación do Estado nas seguintes 
materias: 
 1.  Laboral, asumindo as facultades, com-
petencias e servizos que neste ámbito, e a 
25	 Véxase:
-	Lei	6/200�,	do	29	de	xuño,	de	adecuación	da	Norma-
tiva	da	Comunidade	Autónoma	de	Galicia	á	Lei	4/�999,	
do	�3	de	xaneiro,	de	Modificación	da	Lei	30/92,	do	26	
de	novembro,	 de	Réxime	Xurídico	das	Administración	
Públicas	e	do	Procedemento	Administrativo	Común.
-	Lei	4/2006,	do	30	de	xuño,	de	transparencia	e	de	boas	
prácticas	na	Administración	pública	galega.	
-	 Decreto	 lexislativo	 �/2008,	 do	 �3	 de	 marzo,	 polo	
que	 se	 aproba	 o	 Texto	 Refundido	 da	 Lei	 da	 Función	
Pública	de	Galicia.
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nivel de execución, desenvolve actualmente 
o Estado con respecto ás relacións laborais, 
sen prexuízo da alta inspección deste. 
Quédanlle reservadas ao Estado todas as 
competencias en materia de migracións 
interiores e exteriores, fondos de ámbito 
nacional e de emprego, sen prexuízo do 
que establezan as normas do Estado sobre 
estas materias.
 2.  Propiedade industrial e intelectual. 
 3.  Salvamento marítimo. 
 4.  Vertidos industriais e contaminantes 
nas augas territoriais do Estado corres-
pondentes ao litoral galego. 
 �.  As restantes materias que se atribúen 
no presente Estatuto expresamente como 
de competencia de execución, e as que 
con este carácter e mediante Lei Orgánica 
sexan transferidas polo Estado. 

Artigo 30. I. De acordo coas bases e a 
ordenación da actuación económica xeral 
e a política monetaria do Estado, corres-
póndelle á Comunidade Autónoma galega, 
nos termos do disposto nos artigos 38, 131, 
149.1.11 e 13 da Constitución, a competen-
cia exclusiva das seguintes materias: 
 1.  Fomento e planificación da actividade 
económica en Galicia. 
 2.  Industria, sen prexuízo do que de-
terminen as normas do Estado por razóns 
de seguridade, sanitarias ou de interese 
militar e as normas relacionadas coas in-
dustrias que estean suxeitas á lexislación 
de minas, hidrocarburos e enerxía nu-
clear. Quédalle reservada á competencia 
exclusiva do Estado a autorización para 
transferencia de tecnoloxía estranxeira 2�. 
 3.  Agricultura e gandería. 
 4.  Comercio interior, defensa do consu-
midor e do usuario, sen prexuízo da política 
xeral de prezos e da lexislación sobre a 
defensa da competencia. Denominacións 
de orixe en colaboración co Estado 2�. 
 �.  Institucións de crédito corporativo, 
público e territorial e caixas de aforro. 
26	 Véxase	Lei	9/2004,	do	�0	de	agosto,	de	seguridade	
industrial	de	Galicia.
27	 Véxase	Lei	�3/2006,	do	27	de	decembro,	de	horarios	
comerciais	de	Galicia.

 �.  Sector público económico de Galicia 
en canto non se encontre recollido por 
outras normas deste Estatuto. 
 �.  O desenvolvemento e execución en 
Galicia de: 

a.  Os plans establecidos polo Estado para 
a reestruturación de sectores económicos. 

b. Programas xenéricos para Galicia, 
estimuladores da ampliación de activida-
des productivas e implantación de novas 
empresas. 

c.  Programas de actuación referidos a 
comarcas deprimidas ou en crise. 
 2.  A Comunidade Autónoma galega 
participará, tamén, na xestión do sector 
público económico estatal, nos casos e 
actividades que procedan.

Artigo 31. É da competencia plena da 
Comunidade Autónoma galega o regula-
mento e administración do ensino en toda 
a súa extensión, niveis e graos, modalida-
des e especialidades, no ámbito das súas 
competencias, sen prexuízo do disposto 
no artigo 2� da Constitución e nas leis 
orgánicas que, conforme o punto primeiro 
do artigo 81 daquela, o desenvolvan, das 
facultades que lle atribúe ao Estado o 
número 30 do punto 1 do artigo 149 da 
Constitución e da alta inspección precisa 
para o seu cumprimento e garantía 28.

Artigo 32. Correspóndelle á Comu-
nidade Autónoma a defensa e a promoción 
dos valores culturais do pobo galego. Con 
tal finalidade, e mediante Lei do Parla-
mento, constituirase un fondo cultural 
galego e o Consello da Cultura Galega.

Artigo 33. 1. Correspóndelle á Co-
munidade Autónoma o desenvolvemento 
lexislativo e a execución da lexislación 
28	 Véxase:
-	Decreto	99/2004,	do	2�	de	maio,	polo	que	se	regula	a	
organización	e	o	funcionamento	da	Inspección	Educa-
tiva	e	o	acceso	ao	corpo	de	inspectores	de	Educación	
na	Comunidade	Autónoma	de	Galicia.
-	Orde	do	�3	de	decembro	de	2004	pola	que	se	des-
envolve	o	Decreto	99/2004,	do	2�	de	maio,	polo	que	
se	 regula	 o	 funcionamento	 da	 Inspección	 Educativa	
e	o	acceso	ao	corpo	de	 inspectores	de	Educación	na	
Comunidade	Autónoma	de	Galicia.
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básica do Estado en materia de sanidade 
interior 29. 
 2.  En materia de Seguridade Social co-
rresponderalle á Comunidade Autónoma 
o desenvolvemento lexislativo e a execu-
ción da lexislación básica do Estado, non 
sendo as normas que configuran o réxime 
económico dela. Correspóndelle tamén 
á Comunidade Autónoma a xestión do 
réxime económico da Seguridade Social 
en Galicia, sen prexuízo da caixa única.
 3.  Corresponderalle tamén á Comuni-
dade Autónoma a execución da lexislación 
do Estado sobre produtos farmacéuticos.
 4.  A Comunidade Autónoma poderá or-
ganizar e administrar a tales fins e dentro 
do seu territorio todos os servizos relacio-
nados coas materias antes expresadas, e 
exercerá a tutela das institucións, entida-
des e fundacións en materia de sanidade 
e Seguridade Social, reservando para si 
o Estado a alta inspección conducente ao 
cumprimento das funcións e competencias 
contidas neste artigo.

Artigo 34. 1. No marco das normas 
básicas do Estado, correspóndelle á Co-
munidade Autónoma o desenvolvemento 
lexislativo e a execución do réxime de ra-
diodifusión e televisión nos termos e casos 
establecidos na lei que regule o estatuto 
xurídico da radio e da televisión. 
 2.  Correspóndelle igualmente, no marco 
das normas básicas do Estado, o desen-
volvemento lexislativo e a execución do 
réxime de prensa, e, en xeral, de todos os 
medios de comunicación social.
 3.  Nos termos establecidos nos puntos 
anteriores deste artigo, a Comunidade 
Autónoma poderá regular, crear e manter 
a súa propia televisión, radio e prensa e, 
en xeral, todos os medios de comunicación 
social para o cumprimento dos seus fins.

Artigo 35. 1. A Comunidade Autó-
noma poderá asinar convenios con outras 
comunidades autónomas para a xestión e 
29	 Véxase	 Decreto	 �34/�998,	 do	 23	 de	 abril,	 sobre	
policía	sanitaria	mortuoria.

prestación de servizos propios da exclusi-
va competencia delas. O asinamento dos 
citados convenios, antes da súa entrada en 
vigor, deberalle ser comunicado ás Cortes 
Xerais. Se as Cortes Xerais, ou algunha 
das cámaras, manifestasen reparos no 
prazo de trinta días, a partir da recepción 
da comunicación, o convenio deberá 
seguir o trámite previsto no parágrafo 
seguinte. Se transcorre ese prazo sen que 
se manifesten reparos ao convenio, este 
entrará en vigor 30. 
 2.  A Comunidade Autónoma poderá 
establecer tamén acordos de cooperación 
con outras comunidades autónomas, logo 
de autorización das Cortes Xerais.
 3.  A Comunidade Autónoma galega 
poderá solicitar do Goberno que asine e 
lle presente, se é o caso, ás Cortes Xerais 
para a súa autorización os tratados ou 
convenios que permitan o establecemento 
de relacións culturais cos estados cos que 
manteña particulares vínculos culturais 
ou lingüísticos.

Artigo 36. 1. A Comunidade Autó-
noma galega poderá solicitar do Estado a 
transferencia ou delegación de competen-
cias non asumidas neste Estatuto. 
 2.  Correspóndelle ao Parlamento de Gali-
cia a competencia para formular as anteriores 
solicitudes, e para determinar o organismo 
da Comunidade Autónoma galega a favor do 
cal se deberá atribuír en cada caso a compe-
tencia transferida ou delegada.

capítulo II  
Do réXime XuríDiCo

Artigo 37. 1. As competencias da 
Comunidade Autónoma de Galicia entén-
dense referidas ao seu territorio. 
 2.  Nas materias da súa competencia 
exclusiva correspóndelle ao Parlamento a 
potestade lexislativa nos termos previstos no 
30	 	Véxase:
-	Art.	4.	8	Lei	�/�983,	do	22	de	febreiro,	Reguladora	da	
Xunta	e	da	súa	Presidencia.	
-	Decreto	�26/2006,	de	20	de	xullo,	polo	que	se	regula	
o	rexistro	de	convenios	da	Xunta	de	Galicia.



- �0 -

Código da Administración Galega

Estatuto e nas leis do Estado ás que aquel se 
refire, correspondéndolle á Xunta a potesta-
de regulamentaria e a función executiva.
 3.  As competencias de execución na 
Comunidade Autónoma levan implícitas 
a correspondente potestade regulamenta-
ria, a administración e a inspección. Nos 
supostos previstos nos artigos 28 e 29 
deste Estatuto, ou noutros preceptos del, 
con análogo carácter, o exercicio desas 
potestades pola Comunidade Autónoma 
realizarase en conformidade coas normas 
regulamentarias de carácter xeral que, 
como desenvolvemento da súa lexislación, 
dicte o Estado.

Artigo 38. 1. En materias de compe-
tencia exclusiva da Comunidade Autónoma, 
o dereito propio de Galicia é aplicable no 
seu territorio con preferencia a calquera 
outro, nos termos previstos neste Estatuto. 
 2.  A falta de dereito propio de Galicia, 
será aplicable supletoriamente o dereito 
do Estado.
 3.  Na determinación das fontes do de-
reito civil o Estado respectará as normas 
do dereito civil galego.

TÍTULO III  
DA ADMINISTRACIóN 

PúBLICA GALEGA

Artigo 39. Correspóndelle á Comuni-
dade Autónoma a creación e estructuración 
da súa propia administración pública, den-
tro dos principios xerais e normas básicas 
do Estado.

Artigo 40. Nos termos previstos no 
artigo 2�.2 deste Estatuto, por lei de Ga-
licia poderase: 
 1.  Recoñecer a comarca como entidade 
local con personalidade xurídica e demar-
cación de seu. A comarca non supoñerá, 
necesariamente, a supresión dos munici-
pios que a integren. 
 2.  Crear, tamén, agrupacións baseadas 
en feitos urbanísticos e outros de carácter 
funcional con fins específicos. 

 3.  Recoñecerlle personalidade xurídica 
á parroquia rural. 

Artigo 41. A Comunidade Autónoma 
exercerá as súas funcións administrativas 
por órganos e entes dependentes da Xunta 
de Galicia. Tamén poderá delegalas nas 
provincias, municipios e demais entidades 
locais recoñecidas neste Estatuto.

TÍTULO IV  
DA ECONOMÍA E fACENDA

Artigo 42. A Comunidade Autónoma 
galega contará para o desempeño das súas 
competencias con facenda e patrimonio 
propios.

Artigo 43. 1. O patrimonio da Comu-
nidade Autónoma estará integrado por: 
 1)  O patrimonio da Comunidade Autó-
moma no momento de aprobarse o Estatuto. 
 2)  Os bens afectos a servizos traspasados 
á Comunidade Autónoma. 
 3)  Os bens adquiridos pola Comunida-
de Autónoma por calquera título xurídico 
válido. 
 2.  O patrimonio da Comunidade Autó-
noma, a súa administración, a súa defensa 
e conservación serán regulados por unha 
lei de Galicia. 

Artigo 44. A facenda da Comunidade 
Autónoma constitúese con: 
 1.  Os rendementos dos impostos que 
estableza a Comunidade Autónoma. 
 2.  Os rendementos dos impostos cedidos 
polo Estado a que se refire a disposición 
adicional primeira e de todos aqueles de 
cesión aprobada polas Cortes Xerais. 
 3.  Unha porcentaxe de participación 
no que se recade no total do Estado por 
impostos directos e indirectos, incluídos 
os monopolios fiscais. 
 4.  O rendemento das súas propias 
taxas por aproveitamentos especiais e 
pola prestación de servizos directos da 
Comunidade Autónoma, de propia crea-
ción ou como consecuencia de traspasos 
de servizos estatais. 
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 �.  As contribucións especiais que 
estableza a Comunidade Autónoma no 
exercicio das súas competencias. 
 �.  As recargas sobre impostos estatais. 
 �.  Se é o caso, os ingresos procedentes do 
Fondo de Compensación Interterritorial. 
 8.  Outras asignacións con cargo aos 
orzamentos xerais do Estado. 
 9.  A emisión de débeda e o recurso ao 
crédito. 
 10.  Os rendementos do patrimonio da 
Comunidade Autónoma. 
 11.  Ingresos de dereito privado; legados 
e doazóns; subvencións. 
 12.  Multas e sancións no ámbito das 
súas competencias. 

Artigo 45. A Comunidade Autónoma 
galega ou os entes locais afectados parti-
ciparán nos ingresos correspondentes aos 
tributos que o Estado poida establecer para 
recuperar os custos sociais producidos por 
actividades contaminantes ou xeradoras de 
riscos de especial gravidade para o medio 
físico e humano de Galicia, na forma que 
estableza a lei creadora do gravame.

Artigo 46. 1. Cando se complete o 
traspaso de servizos, ou ao cumprirse o 
sexto ano de vixencia deste Estatuto, en 
caso de o solicitar a Comunidade Autóno-
ma, a participación anual nos ingresos do 
Estado citada no número 3 do artigo 44 e 
definida na disposición transitoria quinta 
negociarase sobre as bases seguintes: 

a.  A media dos coeficientes de po-
boación e esforzo fiscal de Galicia, este 
último medido polo que se recade no seu 
territorio do imposto sobre a renda das 
persoas físicas; isto é, o cociente entre o 
que se recade efectivamente e o potencial-
mente atinxible, tendo en conta o nivel e 
distribución persoal da renda. 

b.  A cantidade equivalente á achega 
proporcional que lle corresponde a Galicia 
polos servizos e cargas xerais que o Esta-
do continúe asumindo como propios. 

c.  A relación inversa entre a renda real 
media dos residentes na comunidade autó-
noma e a media estatal. 

d.  Relación entre os índices de déficit 
en servizos sociais e infraestruturas que 
afecten o territorio da Comunidade e o 
conxunto do Estado. 

e.  Relación entre os custos por habitan-
te dos servizos sociais e administrativos 
transferidos para o territorio da Comuni-
dade e para o conxunto do Estado. 

f.  Outros criterios que se xulguen 
procedentes. 
 2.  A fixación da nova porcentaxe de 
participación será obxecto de negociación 
inicial e será revisable por solicitude do 
Goberno ou da Comunidade Autónoma 
cada cinco anos.

Artigo 47. 1. A Comunidade Autónoma, 
mediante acordo do Parlamento, poderá 
emitir débeda pública para financiar gastos 
de investimento. 
 2.  O volume e característica das 
emisións estableceranse de acordo coa 
ordenación xeral da política crediticia e en 
coordinación co Estado.
 3.  Os títulos emitidos terán a conside-
ración de fondos públicos para todos os 
efectos.

Artigo 48. No suposto de que o Esta-
do emita débeda parcialmente destinada á 
creación ou mellora de servizos situados en 
Galicia e transferidos á Comunidade Au-
tónoma galega, esta estará facultada para 
elaborar e presentar o programa de obras e 
servizos beneficiarios da emisión.

Artigo 49. 1. Correspóndelle á Comu-
nidade Autónoma galega a tutela financeira 
sobre os entes locais, respectando a auto-
nomía que a estes lles recoñecen os artigos 
140 e 142 da Constitución e de acordo co 
artigo 2�.2 deste Estatuto. 
 2.  É competencia dos entes locais de 
Galicia a xestión, cobranza, liquidación 
e inspección dos tributos propios que lles 
atribúan as leis, sen prexuízo da delegación 
que poidan outorgar para estas facultades a 
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favor da Comunidade Autónoma galega. 
Mediante lei do Estado establecerase 
o sistema de colaboración dos entes lo-
cais, da Comunidade Autónoma galega 
e do Estado para a xestión, liquidación, 
cobranza e inspección daqueles tributos 
que se determinen. 
Os ingresos dos entes locais de Galicia, 
consistentes en participación en ingresos 
estatais e en subvencións incondiciona-
das, percibiranse a través da Comunidade 
Autónoma galega, que os distribuirá de 
acordo cos criterios legais que se estable-
zan para as referidas participacións.

Artigo 50. A Comunidade Autónoma 
galega gozará do tratamento fiscal que a 
lei estableza para o Estado.

Artigo 51. Regularanse necesaria-
mente mediante lei do Parlamento galego 
as seguintes materias: 

a.  O establecemento, a modificación e 
supresión dos seus propios impostos, taxas 
e contribucións especiais, e das exencións 
ou bonificacións que os afecten. 

b.  O establecemento e a modificación e 
supresión das recargas sobre os impostos 
do Estado. 

c.  A emisión de débeda pública e de-
mais operacións de crédito concertadas 
pola Comunidade Autónoma galega. 

Artigo 52. Correspóndelle á Xunta 
de Galicia: 

a.  Aprobar os regulamentos xerais dos 
seus propios tributos. 

b.  Elaborar as normas regulamentarias 
precisas para xestionar os impostos estatais 
cedidos de acordo cos termos desta cesión. 

Artigo 53. 1. Correspóndelle á Xunta 
ou Goberno a elaboración e aplicación do 
orzamento da Comunidade Autónoma ga-
lega, e ao Parlamento o seu exame, emenda, 
aprobación e control. O orzamento será 
único e incluirá a totalidade dos gastos e 
ingresos da Comunidade Autónoma galega 
e dos organismos, institucións e empresas 
dela dependentes. 

 2.  Sen prexuízo do disposto no artigo 
13� e na alínea d) do artigo 1�3 da Cons-
titución, créase o Consello de Contas de 
Galicia. Unha lei de Galicia regulará a súa 
organización e funcionamento e establece-
rá as garantías, normas e procedementos 
para asegurar a rendición das contas da 
Comunidade Autónoma que deberá some-
terse á aprobación do Parlamento. 

Artigo 54. 1. A xestión, cobranza, 
liquidación e inspección dos seus propios 
tributos corresponderalle á Comunidade 
Autónoma galega, que dispoñerá de plenas 
atribucións para a execución e organización 
desas tarefas, sen prexuízo da colaboración 
que poida ser establecida, en especial can-
do coa Administración do Estado así veña 
esixida pola natureza do tributo. 
 2.  No caso dos impostos dos que se 
cedesen os rendementos, a Xunta asumirá 
por delegación do Estado a xestión, reca-
dación, liquidación e inspección deles, sen 
prexuízo da colaboración que poida esta-
blecerse entre ambas as administracións, 
todo iso de acordo co especificado na lei 
que fixe o alcance e condicións da cesión.
 3.  A xestión, recadación, liquidación e 
inspección dos demais impostos do Esta-
do recadados en Galicia corresponderalle 
á Administración tributaria do Estado, sen 
prexuízo da delegación que a Comunidade 
Autónoma poida recibir desta e da colabo-
ración que poida establecer, especialmente 
cando así o esixa a natureza do tributo.

Artigo 55. 1. A Comunidade Autó-
noma, de acordo co que establezan as leis 
do Estado, designará os seus propios re-
presentantes nos organismos económicos, 
as institucións financeiras e as empresas 
públicas do Estado que teñan competencia 
dentro do territorio galego e que pola súa 
natureza non sexan obxecto de traspaso. 
 2.  A Comunidade Autónoma poderá 
constituír empresas públicas como medio 
de execución das funcións que sexan da 
súa competencia, segundo o establecido 
no presente Estatuto.
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 3.  A Comunidade Autónoma, como 
poder público, poderá facer uso das fa-
cultades previstas no apartado 1 do artigo 
130 da Constitución, e poderá fomentar, 
mediante unha lexislación axeitada, 
as sociedades cooperativas nos termos 
resultantes do número � do artigo 28 do 
presente Estatuto. 
Igualmente, de acordo coa lexislación do 
Estado na materia, poderá facer uso das 
demais facultades previstas no punto 2 do 
artigo 129 da Constitución.
 4.  A Comunidade Autónoma galega 
queda facultada para constituír institu-
cións que fomenten a plena ocupación e 
desenvolvemento económico e social no 
marco das súas competencias.

TÍTULO V  
DA REfORMA

Artigo 56. 1. A reforma do Estatuto 
farase conforme o seguinte procedemento: 

a.  A iniciativa da reforma correspon-
deralles á Xunta, ao Parlamento galego, 
por proposta dunha quinta parte dos seus 
membros, ou ás Cortes Xerais. 

b.  A proposta de reforma requirirá, en 
todo caso, a aprobación do Parlamento 
galego por maioría de dous terzos, a 
aprobación das Cortes Xerais mediante 
lei orgánica e, finalmente, o referendo 
positivo dos electores. 
 2.  Se a proposta de reforma non é 
aprobada polo Parlamento galego ou polas 
Cortes Xerais, ou non é confirmada me-
diante referendo polo corpo electoral, non 
poderá ser sometida novamente a debate 
e votación do Parlamento mentres non 
transcorra un ano.
 3.  A aprobación da reforma polas 
Cortes Xerais, mediante lei orgánica, in-
cluirá a autorización do Estado para que a 
Comunidade Autónoma galega convoque 
o referendo a que se refire a alínea b) do 
punto 1 deste artigo.

Artigo 57. A pesar do disposto no 
artigo anterior, cando a reforma teña por 
obxecto a simple alteración da organización 

dos poderes da Comunidade Autónoma 
e non afecte as relacións da Comunidade 
Autónoma co Estado, poderase proceder da 
seguinte maneira: 

a.  Elaboración do proxecto de reforma 
polo Parlamento de Galicia. 

b.  Consulta ás Cortes Xerais. 
c.  Se no prazo de trinta días, poste-

riores á recepción da consulta prevista 
no apartado precedente, as Cortes Xerais 
non se declarasen afectadas pola reforma, 
convocarase, debidamente autorizado, un 
referendo sobre o texto proposto. 

d.  Requirirase finalmente a aprobación 
das Cortes Xerais mediante lei orgánica. 

e.  Se no prazo sinalado na letra c) as 
Cortes se declarasen afectadas pola refor-
ma, esta terá que seguir o procedemento 
previsto no artigo anterior, dándose por 
cumpridos os trámites da alínea a) do 
número 1 do mencionado artigo. 

DISpOSIcIóN ADIcIONAl pRIMeIRA
 1.  Cédeselle á Comunidade Autónoma de 
Galicia o rendemento dos seguintes tributos:

a)  Imposto sobre a renda das persoas 
físicas, con carácter parcial, co límite do 
33 por 100.

b)  Imposto sobre o patrimonio.
c)  Imposto sobre sucesións e doazóns.
d)  Imposto sobre transmisións patrimo-

niais e actos xurídicos documentados.
e)  Os tributos sobre o xogo.
f)  O imposto sobre o valor engadido, con 

carácter parcial, co límite do 3� por 100.
g)  O imposto especial sobre a cervexa, 

con carácter parcial, co límite do 40 por 100.
h)  O imposto especial sobre o viño e 

bebidas fermentadas, con carácter parcial, 
co límite do 40 por 100.

i)  O imposto especial sobre productos 
intermedios, con carácter parcial, co lími-
te do 40 por 100.

j)  O imposto especial sobre o alcohol e 
bebidas derivadas, con carácter parcial, co 
límite do 40 por 100.
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k)  O imposto especial sobre hidrocar-
buros, con carácter parcial, co límite do 
40 por 100.

l)  O imposto especial sobre os elabo-
rados do tabaco, con carácter parcial, co 
límite do 40 por 100.

m) O imposto especial sobre a electrici-
dade.

n)  O imposto especial sobre determinados 
medios de transporte.

ñ)  O imposto sobre as vendas retallistas 
de determinados hidrocarburos.
A eventual supresión ou modificación 
polo Estado dalgún dos tributos antes 
sinalados implicará a extinción ou modi-
ficación da cesión 31.
 2.  O contido desta disposición poderase 
modificar mediante acordo do Goberno 
coa Comunidade Autónoma, que será 
tramitado polo Goberno como proxecto 
de lei. Para estes efectos, a modificación 
da presente disposición non se considerará 
modificación do Estatuto.
 3.  O alcance e condicións da cesión 
serán establecidos pola Comisión Mixta 
a que se refire o punto 1 da disposición 
transitoria cuarta, que, en todo caso, terá 
que os referir a rendementos en Galicia. O 
Goberno tramitará o acordo da Comisión 
como proxecto de lei ou, de concorreren 
razóns de urxencia, como decreto-lei, no 
prazo de seis meses despois da constitu-
ción da primeira Xunta de Galicia.

DISpOSIcIóN ADIcIONAl SeguNDA
O exercicio das competencias financeiras 

recoñecidas por este Estatuto á Comunida-
de Autónoma de Galicia axustarase ao que 
estableza a lei orgánica a que se refire o 
punto 3 do artigo 1�� da Constitución.

DISpOSIcIóN ADIcIONAl teRceIRA
 1.  A Xunta coordinará a actividade 
das deputacións provinciais de Galicia 

3�	 Disposición	 adicional	 primeira.�	 modificada	 por	
Lei	 �8/2002,	 do	 �	 de	 xullo,	 do	 réximen	 de	 cesión	 de	
tributos	do	Estado	á	Comunidade	Autónoma	de	Galicia	
e	de	fixación	do	alcance	e	condicións	de	dita	cesión.

en canto afecte directamente o interese 
xeral da Comunidade Autónoma, e para 
estes efectos uniranse os orzamentos que 
aquelas elaboren e aproben ao da Xunta 
de Galicia. 
 2.  A Xunta poderalles encomendar 
a execución dos seus acordos ás depu-
tacións provinciais. Estas exercerán as 
funcións que a Xunta lles transfira ou 
delegue.

DISpOSIcIóN ADIcIONAl cuARtA
A celebración de eleccións aterase ás 

leis que, se é o caso, aproben as Cortes 
Xerais co fin exclusivo de coordinar o ca-
lendario das diversas consultas electorais.

DISpOSIcIóN tRANSItORIA pRIMeIRA
O primeiro Parlamento galego será 

elixido de acordo coas normas seguintes: 
 1.  Logo de acordo co Goberno, a Xunta 
Preautonómica de Galicia convocará as 
eleccións nun termo máximo de cento vin-
te días dende a promulgación do presente 
Estatuto. As eleccións deberán celebrarse 
nun termo máximo de sesenta días conta-
dos dende a data da convocatoria. 
 2.  A circunscrición electoral será a pro-
vincia, elixíndose un total de �1 membros, 
dos que corresponderán á provincia da 
Coruña 22, á de Lugo 1�, á de Ourense 1� 
e á de Pontevedra 19. 
 3.  Os membros do Parlamento galego 
serán elixidos por sufraxio universal, igual, 
directo e secreto, dos maiores de dezaoito 
anos, segundo un sistema de representa-
ción proporcional. 
 4.  As xuntas provinciais electorais 
terán, dentro dos límites da súa respectiva 
xurisdicción, a totalidade das competen-
cias que a normativa electoral vixente lle 
atribúe á Xunta Central. 
Para os recursos que teñan por obxecto 
a impugnación da validez da elección e 
proclamación dos membros electos será 
competente a Sala do Contencioso-Ad-
ministrativo da Audiencia Territorial da 
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Coruña, mentres non queda integrada no 
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, 
que tamén entenderá dos recursos ou 
impugnacións que procedan contra os 
acordos das xuntas electorais provinciais.
Contra as resolucións da citada sala da 
Audiencia Territorial non caberá ningún 
recurso.
 �.  En todo o non previsto na presente 
disposición serán aplicables as normas 
vixentes para as eleccións lexislativas 
ao Congreso dos Deputados das Cortes 
Xerais. 

DISpOSIcIóN tRANSItORIA SeguNDA
 1.  Na súa primeira reunión o Parlamen-
to galego: 

a.  Constituirase, presidido por unha 
mesa de idade, integrada por un presidente 
e dous secretarios, e procederá a elixir a 
mesa provisional, que estará composta por 
un presidente, dous vicepresidentes, un 
secretario e un vicesecretario. 

b.  Elixirá as súas autoridades conforme 
este Estatuto. 
 2.  Elixidos os órganos da Comunidade 
Autónoma galega, disolveranse as institu-
cións preautonómicas.

DISpOSIcIóN tRANSItORIA teRceIRA
Mentres as Cortes Xerais non elaboren 

as leis ás que se refire este Estatuto, e o Par-
lamento de Galicia lexisle sobre as materias 
da súa competencia, continuarán en vigor 
as actuais leis e disposicións do Estado que 
se refiren a estas materias, sen prexuízo de 
que o seu desenvolvemento lexislativo, se 
é o caso, e a súa execución os leve a cabo a 
Comunidade Autónoma galega nos supos-
tos así previstos neste Estatuto.

DISpOSIcIóN tRANSItORIA cuARtA
 1.  Coa finalidade de transferirlle a 
Galicia as funcións e atribucións que 
lle corresponden de acordo co presente 
Estatuto, crearase, no termo máximo dun 

mes a partir da constitución da Xunta de 
Galicia, unha Comisión Mixta paritaria 
integrada por representantes do Estado 
e da Comunidade Autónoma galega. 
Esta Comisión Mixta establecerá as súas 
normas de funcionamento. Os membros 
da Comisión Mixta representantes de Ga-
licia darán conta periodicamente da súa 
xestión perante o Parlamento de Galicia. 
A Comisión Mixta establecerá os ca-
lendarios e prazos para o traspaso de 
cada servizo. De calquera maneira, a 
referida comisión deberá determinar 
nun prazo de dous anos dende a data da 
súa constitución, o termo en que haberá 
de completarse o traspaso de todos os 
servizos que lle corresponden á Comu-
nidade Autónoma galega, de acordo con 
este Estatuto.
 2.  Os acordos da Comisión Mixta 
adoptarán a forma de propostas ao Go-
berno, que as aprobará mediante decreto, 
figurando aqueles como anexos a este, 
e serán publicados simultaneamente no 
“Boletín Oficial del Estado” e no “Diario 
Oficial de Galicia”, adquirindo vixencia 
a partir desta publicación.
 3.  Será título abondo para a inscrición 
no rexistro da propiedade do traspaso de 
bens inmobles do Estado á Comunidade 
Autónoma a certificación pola Comisión 
Mixta dos acordos gobernamentais debi-
damente promulgados. Esta certificación 
deberá conter os requisitos esixidos pola 
Lei Hipotecaria. 
O cambio de titularidade nos contratos de 
arrendamento de locais para oficinas pú-
blicas dos servizos que se transfiran non 
lle dará dereito ao arrendador a extinguir 
ou renovar o contrato.
 4.  Os funcionarios adscritos a servizos 
de titularidade estatal ou a outras insti-
tucións públicas que resulten afectadas 
polos traspasos á Comunidade Autóno-
ma pasarán a depender desta, séndolles 
respectados todos os dereitos de calquera 
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orde ou natureza que lles correspondan 
no momento do traspaso, mesmo o de 
participaren nos concursos de traslado 
que convoque o Estado en igualdade de 
condicións cós restantes membros do seu 
corpo, podendo exercer desta maneira o 
seu dereito permanente de opción. 
Mentres a Comunidade Autónoma de 
Galicia non aprobe o réxime estatutario 
dos seus funcionarios, serán aplicables 
as disposicións do Estado vixentes sobre 
a materia.
 �.  A Comisión Mixta, creada polo Real 
decreto 4�4/�8, do 1� de marzo, considera-
rase disolta cando se constitúa a Comisión 
Mixta a que se refire o punto 1 da presente 
disposición transitoria.

DISpOSIcIóN tRANSItORIA quINtA
 1.  En canto non se complete o traspaso 
dos servizos correspondentes ás compe-
tencias fixadas á Comunidade Autónoma 
neste Estatuto, o Estado garantirá o 
financiamento dos servizos transferidos 
á Comunidade cunha cantidade igual ao 
custo efectivo do servizo en Galicia no 
momento da transferencia. 
 2.  Para garantir o financiamento dos 
servizos antes referidos a Comisión Mixta 
prevista na disposición transitoria cuarta 
adoptará un método encamiñado a fixar o 
tanto por cento de participación previsto 
no punto 3 do artigo 44. O método que se 
siga terá en conta tanto os custos directos 
coma os custos indirectos dos servizos, 
así coma os gastos de investimento que 
correspondan.
 3.  Ao fixar as transferencias para os 
investimentos terase en conta, na forma 
progresiva que se acorde, a conveniencia 
de equiparar os niveis de servizos en todo 
o territorio do Estado, establecéndose, se é 
o caso, as transferencias necesarias para o 
funcionamento dos servizos. 
O financiamento a que se refire este 
punto terá en conta as achegas que se 
realicen a Galicia partindo do Fondo de 

Compensación a que se refire o artigo 
1�8 da Constitución, así coma a acción 
investidora do Estado en Galicia que non 
sexa aplicación dese fondo.
 4.  A Comisión Mixta a que se refire o 
punto 2 fixará o citado tanto por cento, 
mentres dure o período transitorio, cunha 
antelación mínima dun mes á presentación 
dos orzamentos xerais do Estado nas Cortes.
 �.  A partir do método fixado no punto 
2, establecerase un tanto por cento no que 
se considerará o custo efectivo global dos 
servizos transferidos polo Estado á Comu-
nidade Autónoma, minorado polo total da 
cobranza obtida por esta polos tributos ce-
didos, en relación coa suma dos ingresos 
obtidos polo Estado nos capítulos I e II do 
último orzamento anterior á transferencia 
dos servizos.

DISpOSIcIóN tRANSItORIA SextA
No relativo á televisión, a aplicación do 

punto 3 do artigo 34 do presente Estatuto 
supón que o Estado lle outorgará en réxime 
de concesión á Comunidade Autónoma de 
Galicia a utilización dunha terceira canle, 
de titularidade estatal, que debe crearse 
especificamente para emitir no territorio 
de Galicia, nos termos que prevexa a cita-
da concesión. 
Mentres non se poña en funcionamento 
efectivo esta nova canle de televisión, Ra-
dio-Televisión Española (RTVE) articulará 
a través da súa organización en Galicia 
un réxime transitorio de programación 
específica para o territorio de Galicia, que 
Televisión Española emitirá pola segunda 
cadea (UHF).
O custo da programación específica de 
televisión a que se refire o parágrafo 
anterior entenderase como base para a 
determinación da subvención que poida 
concedérselle á Comunidade Autónoma 
de Galicia, durante os primeiros anos de 
funcionamento da nova canle á que se 
refire esta disposición.
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DISpOSIcIóN tRANSItORIA SétIMA
As transferencias que se realicen 

en materia de ensino para traspasarlle 
á competencia da Comunidade Autó-
noma os servizos e centros do Estado 
en Galicia, realizaranse de acordo cos 
calendarios e programas que defina a 
Comisión Mixta.

2. LEI ORGÁNICA 16/1995, DO 27 
DE DECEMBRO, DE TRANSfERENCIA 
DE COMPETENCIAS Á COMUNIDADE 

AUTóNOMA GALEGA  
(BOE N.º 310, 28. 12. 1995) 32 

(…) 33

TÍTULO PRELIMINAR

Artículo 1. Obxecto da lei. 
A presente lei ten por obxecto transferir, 
de acordo co dispuesto nol artigo 1�0.2 da 
Constitución, competencias de titularidade 
estatal á Comunidade Autónoma galega, 
nos termos recollidos nos artigos seguintes.

TÍTULO I 
TRANSfERENCIAS  

DE COMPETENCIAS

capítulo I 
DAs ComPetenCiAs  
que se trAnsfiren

Artigo 2. Transferencia de competen-
cias exclusivas. 
Transfírese á Comunidade Autónoma 
de Galicia a competencia exclusiva nas 
seguintes materias: 

a.  Cooperativas e mutuas non inte-
gradas no sistema de Seguridade Social, 
respetando a lexislación mercantil. 

b.  Espectáculos públicos. 
c.  Transporte marítimo, que se leve 

a cabo exclusivamente entre portos ou 
puntos da Comunidade Autónoma, sen 
32	 Véxase	Lei	Orgánica	9/�992,	do	23	de	decembro,	de	
transferencia	 de	 competencias	 a	 Comunidades	 Autó-
nomas	que	accederon	á	autonomía	pola	vía	do	artigo	
�43	da	Constitución.
33	 Exposición	de	motivos	omitida.

conexión con outros portos ou puntos de 
outros ámbitos territoriais.

Artigo 3. Transferencia de compe-
tencias de desenvolvemento lexislativo e 
execución. 
Transfírese á Comunidade Autónoma ga-
lega, no marco da lexislación básica do 
Estado, o desenvolvemento lexislativo e a 
execución en materia de Corporacións de 
dereito público representativas de intere-
ses económicos e profesionais. 

Artigo 4. Transferencia de competen-
cias de execución.
Transfírese á Comunidade Autónoma 
de Galicia a competencia de execución 
da lexislación do Estado en materia de 
asociacións.

capítulo II 
DA DelimitACión, ContiDo e 

ConDiCións De eXerCiCio  
DAs ComPetenCiAs

Artigo 5. Competencia sobre espec-
táculos públicos. 
 1.  De conformidade co disposto no 
número 29 do apartado un do artigo 149 
da Constitución, o contido da competencia 
sobre espectáculos públicos enténdese sen 
perxuicio da competencia estatal sobre 
seguridade pública. 
 2.  Queda reservada ao Estado a fa-
cultade de ditar normas que regulen os 
espectáculos taurinos.

Artigo 6. Competencia sobre 
transporte marítimo que se leva a cabo 
exclusivamente entre portos ou puntos da 
Comunidade Autónoma, sen conexión con 
outros portos ou puntos doutros ámbitos 
territoriais. O exercicio da competencia 
sobre transporte marítimo, que se leva 
a cabo exclusivamente entre portos ou 
puntos da Comunidade Autónoma, sen 
conexión con outros portos ou puntos 
doutros ámbitos territoriais axustarase, en 
todo caso, ao disposto polo Estado no exer-
cicio das súas competencias, de acordo co 
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número 20 do apartado un do artigo 149 da 
Constitución. 

TÍTULO II 
MODALIDADES DE CONTROL

Artigo 7. Modalidades de control.
A Comunidade Autónoma de Galicia adapta-
rá o exercicio das competencias transferidas 
pola presente lei orgánica aos seguintes 
principios e controies: 

a.  A Comunidade Autónoma de Galicia 
facilitará á Administración do Estado 
a información que ésta solicite sobre as 
materias correspondentes. 

b.  As facultades e servizos transferidos 
manterán, como mínimo, o nivel de eficacia 
que teñan no momento da transferencia. 

c.  No caso de incumprimento dos re-
quisitos anteriores, o Goberno requerirá 
formalmente ao respecto á Comunidade 
Autónoma e, se persistise o incumpri-
miento, poderá suspender a partir dos 
tres meses as facultades e servizos, dan-
do conta disto ás Cortes Xerais, quen re-
solverán sobre a procedencia da decisión 
do Goberno, levantando a suspensión ou 
acordando a revocación do exercicio da 
facultade transferida. 

TÍTULO III 
TRASPASO DE SERVIzOS

Artigo 8. Traspaso de servizos.
Cando para o exercicio das competencias 
transferidas sexa necesario efectuar traspaso 
de servizos, as Comisión Mixtas preci-
sarán os medios materiais e financeiros, 
as funcións comprendidas nos ámbitos da 
respectiva competencia e, no seu caso, con-
cretarán cales destas funcións se levarán a 
cabo a través dos órganos de cooperación, 
ou se axustarán no seu exercicio a plans ou 
programas de carácter xeral. 

DISpOSIcIóN FINAl
Única. A presente lei orgánica entrará 

en vigor o día seguinte ao da súau publica-
ción no “Boletín Oficial del Estado”. 

3. LEI ORGÁNICA 6/1999, DE 6 
DE ABRIL, DE TRANSfERENCIA DE 
COMPETENCIAS Á COMUNIDADE 

AUTóNOMA DE GALICIA.  
(BOE N.º 84, 8. 4. 1999 

SUPLEMENTO BOE GALEGO 
6/1999, DE 7 DE MAIO DE 1999)
(…) 34

Artigo 1. Obxecto da lei.
Esta lei ten por obxecto transferir, de acordo 
co disposto no art. 1�0.2 da Constitución, 
competencias de titularidade estatal á Co-
munidade Autónoma galega, nos termos 
recollidos nos artigos seguintes.

Artigo 2. Da competencia que se 
transfire.
Transfíreselle á Comunidade Autónoma 
galega a competencia de desenvolvemento 
lexislativo e execución en materia de orde-
nación do crédito, banca e seguros.

Artigo 3. Da delimitación, contido e 
condicións de exercicio da competencia.
O exercicio da competencia que se transfi-
re realizarase de acordo coa ordenación da 
actividade económica xeral e axustarase 
ao disposto polo Estado no exercicio das 
súas competencias, de conformidade co 
art. 149.1.11 da Constitución.

Artigo 4. Modalidades de control.
A Comunidade Autónoma de Galicia 
adaptará o exercicio das competencias 
transferidas pola presente lei orgánica aos 
seguintes principios e controis:

a.  A Comunidade Autónoma de Galicia 
facilitaralle á Administración do Estado 
a información que esta solicite sobre as 
materias correspondentes.

b.  As facultades e servizos transferidos 
manterán, como mínimo, o nivel de eficacia 
que teñan no momento da transferencia.

c.  En caso de incumprimento dos re-
quisitos anteriores, o Goberno requirirá 
formalmente, ao respecto, a Comunidade 
Autónoma e, de persistir o incumprimen-
to, poderá suspender a partir dos tres 

34	 Exposición	de	motivos	omitida.
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meses as facultades e servizos, dando 
conta diso ás Cortes Xerais, que resol-
verán sobre a procedencia da decisión 
do Goberno, levantando a suspensión ou 
acordando a revogación do exercicio da 
facultade transferida.

Artigo 5. Traspaso de servizos.
Cando para o exercicio das competencias 
transferidas sexa necesario efectuar tras-
paso de servizos, as comisións mixtas 
precisarán os medios materiais, persoais e 
financeiros que comporten o custo real do 
servizo que se vai transferir, as funcións 

comprendidas nos ámbitos da respectiva 
competencia e, se é o caso, concretarán 
cáles destas funcións se levarán a cabo 
a través dos órganos de cooperación, ou 
se axustarán no seu exercicio a plans ou 
programas de carácter xeral.

DISpOSIcIóN DeRRADeIRA  
eNtRADA eN vIgOR

A presente lei orgánica entrará en vigor 
o día siguiente ao da súa publicación no 
“Boletín Oficial del Estado”.
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1. LEI 1/1983, DO 22 DE 
fEBREIRO, REGULADORA DA 

XUNTA E DA SúA PRESIDENCIA 
(DOGA N.º 23, 21. 3. 1983)35

(…) 3�

TÍTULO I 
DA XUNTA
capítulo I 

DA nAturezA e  
ComPosiCión DA XuntA 37

Artigo 1. A Xunta é o órgano colexia-
do que, baixo a dirección do Presidente, 

35	 Título	modificado	por	Lei	2/2007,	do	28	de	marzo,	
do	traballo	de	igualdade	das	mulleres	de	Galicia.
36	 Exposición	de	motivos	omitida.
37	 Véxase:
-	 Decreto	324/2009,	do	��	de	xuño,	polo	que	se	esta-
blece	a	estrutura	orgánica	da	Consellería	de	Economía	
e	Industria.
-	 Decreto	325/2009,	do	�8	de	xuño,	de	estrutura	orgá-
nica	dos	órganos	superiores	dependentes	da	Presidencia	da	
Xunta	de	Galicia.
-	 Decreto	332/2009,	do	��	de	xuño,	polo	que	se	esta-
blece	a	estrutura	orgánica	da	Consellería	de	Educación	e	
Ordenación	Universitaria.
-	 Decreto	335/2009,	do	��	de	xuño,	polo	que	se	es-
tablece	a	estrutura	orgánica	da	Consellería	de	Traballo	
e	Benestar.
-	 Decreto	 337/2009,	 do	 ��	 de	 xuño,	 polo	 que	 se	
desenvolve	 a	 estrutura	 orgánica	 da	 Consellería	 de	
Cultura	e	Turismo.
-	 Decreto	3�8/2009,	do	4	de	xuño,	polo	que	se	esta-
blece	a	estrutura	orgánica	da	Consellería	do	Medio	Rural	
e	do	Fondo	Galego	de	Garantía	Agraria.
-	 Decreto	 3�6/2009,	 do	 4	 de	 xuño,	 polo	 que	 se	
establece	a	estrutura	orgánica	da	Consellería	de	Medio	
Ambiente,	Territorio	e	Infraestruturas.
-	 Decreto	 3�7/2009,	 do	 4	 de	 xuño,	 polo	 que	 se	
establece	 a	 estrutura	 orgánica	 do	 Instituto	 Galego	 da	
Vivenda	e	Solo.
-	 Orde	do	2	de	xuño	de	2009	pola	que	se	determina	
a	 adscrición	 dos	 órganos	 dependentes	 da	 suprimida	
Dirección	Xeral	de	Promoción	Industrial	e	Sociedade	da	
Información,	 como	 consecuencia	 da	 entrada	 en	 vigor	
dos	decretos	82	e	83/2009,	do	2�	de	abril,	polos	que	
se	 establecen	 os	 centros	 directivos	 dependentes	 da	
Presidencia	da	Xunta	de	Galicia,	e	se	fixa	a	estrutura	
orgánica	 dos	 departamentos	 da	 Xunta	 de	 Galicia,	
respectivamente.
-	 Decreto	3�0/2009,	do	28	de	maio,	polo	que	se	esta-
blece	a	estrutura	orgánica	da	Consellería	de	Sanidade.
-	 Decreto	 3��/2009,	 do	 28	 de	 maio,	 polo	 que	 se	
establece	a	estrutura	orgánica	dos	servizos	centrais	do	
Servizo	Galego	de	Saúde.
-	 Decreto	3�2/2009,	do	28	de	maio,	polo	que	se	esta-
blece	a	estrutura	orgánica	da	Consellería	do	Mar.

dirixe a política xeral e a Administra-
ción da Comunidade Autónoma. A tal fin, 
exerce a iniciativa lexislativa, a función 
executiva e a potestade regulamentaria de 
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-	 Decreto	307/2009,	do	28	de	maio,	polo	que	se	esta-
blece	a	estrutura	orgánica	da	Consellería	de	Facenda.
-	 Orde	 do	 28	 de	 maio	 de	 2009	 sobre	 adscrición	 de	
órganos	 como	 consecuencia	 da	 entrada	 en	 vigor	 dos	
decretos	82	e	83/2009,	do	2�	de	abril,	polos	que	se	esta-
blecen	os	centros	directivos	dependentes	da	Presidencia	
da	Xunta	de	Galicia,	e	se	fixa	a	estrutura	orgánica	dos	
departamentos	da	Xunta	de	Galicia,	respectivamente.
-	 Decreto	303/2009,	do	2�	de	maio,	polo	que	se	esta-
blece	a	estrutura	orgánica	da	Consellería	de	Presidencia,	
Administracións	Públicas	e	Xustiza.
-	 Orde	do	��	de	maio	de	2009	sobre	adscrición	de	ór-
ganos	e	delegación	de	competencias	como	consecuencia	
da	entrada	en	vigor	do	Decreto	83/2009,	do	2�	de	abril,	
polo	que	se	fixa	a	estrutura	orgánica	dos	departamentos	
da	Xunta	de	Galicia.
-	 Orde	do	�4	de	maio	de	2009	pola	que	se	determina	
a	 adscrición	 dos	 órganos	 dependentes	 da	 suprimida	
Secretaría	Xeral	de	Análise	e	Proxección	á	Secretaría	
Xeral	da	Presidencia.
-	 Orde	do	8	de	maio	de	2009	pola	que	se	determina	a	
adscrición	dos	órganos	dependentes	dos	centros	directivos	
suprimidos	 como	 consecuencia	 da	 entrada	 en	 vigor	 dos	
decretos	82	e	83/2009,	do	2�	de	abril,	polos	que	 se	es-
tablecen	os	centros	directivos	dependentes	da	Presidencia	
da	 Xunta	 de	 Galicia,	 e	 se	 fixa	 a	 estrutura	 orgánica	 dos	
departamentos	da	Xunta	de	Galicia,	respectivamente.
-	 Orde	do	4	de	maio	de	2009	sobre	adscrición	dos	órga-
nos	suprimidos	e	atribución	de	competencias	nos	órganos	
superiores	da	Consellería	de	Traballo	e	Benestar.
-	 Orde	do	30	de	abril	de	2009	pola	que	se	determina	a	
adscrición	dos	órganos	suprimidos	como	consecuencia	
da	entrada	en	vigor	do	Decreto	83/2009,	do	2�	de	abril,	
polo	que	se	fixa	a	estrutura	orgánica	dos	departamen-
tos	da	Xunta	de	Galicia.
-	 Decreto	 245/2009,	 do	 30	 de	 abril,	 polo	 que	 se	
regulan	as	delegacións	territoriais	da	Xunta	de	Galicia.
-	 Orde	do	24	de	abril	de	2009	pola	que	se	determina	a	
adscrición	dos	órganos	suprimidos	como	consecuencia	
da	entrada	en	vigor	do	Decreto	83/2009,	do	2�	de	abril,	
polo	que	se	fixa	a	estrutura	orgánica	dos	departamen-
tos	da	Xunta	de	Galicia,	e	se	encarga	o	despacho	dos	
asuntos	de	diversos	órganos	da	consellería.
-	 Decreto	 82/2009,	 do	 2�	 de	 abril,	 polo	 que	 se	
establecen	os	centros	directivos	dependentes	da	Pre-
sidencia	da	Xunta	de	Galicia.
-	 Decreto	83/2009,	do	2�	de	abril,	polo	que	se	 fixa	
a	 estrutura	orgánica	dos	departamentos	da	Xunta	de	
Galicia.
-	 Decreto	79/2009,	do	�9	de	abril,	polo	que	se	esta-
blece	a	estrutura	orgánica	da	Xunta	de	Galicia.
-	 Orde	 do	 3	 de	 xullo	 de	 2009	 pola	 que	 se	 lle	 dá	
publicidade	ao	acordo	do	Consello	da	Xunta	de	Galicia	
do	2	de	xullo	de	2009,	polo	que	se	crea	a	comisión	de	
estudo	das	vixentes	asistencias	técnicas,	contratos	de	
servizo,	 consultorías	 e	 encomendas	 de	 xestión	 polas	
que	se	prestan	servizos	aos	distintos	centros	directivos	
da	Xunta	de	Galicia.
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conformidade co Estatuto de Autonomía e 
as Leis 38.

Artigo 2. A Xunta de Galicia está 
composta polo Presidente, Vicepresidente 
ou Vicepresidentes —no seu caso— e os 
Conselleiros.
No suposto de que haxa varios Vicepre-
sidentes, un deles terá a condición de 
Vicepresidente primeiro coas facultades 
que esta lei lle atribúe.
Todos eles constitúen conxunta e colexiada-
mente o Consello, que exercerá, conforme 
ao establecido nesta lei, as atribucións da 
Xunta, sen prexuízo das competencias das 
Comisións Delegadas.
Na composición da Xunta deberá respec-
tarse o principio de equilibrio por sexos, 
nunha proporción entre cada un deles que 
debe concretar o Parlamento ao inicio de 
cada lexislatura 39.

Artigo 3. A Xunta de Galicia res-
ponde politicamente ante o Parlamento 
de forma solidaria, sen prexuício da res-
ponsabilidade directa de cada un dos seus 
compoñentes pola súa xestión.

capítulo II 
DAs AtribuCións DA XuntA

Artigo 4. Corresponde á Xunta:
 1.  Establecer as directrices e desenvolver 
o Programa de goberno.
 2.  Elaborar os presupostos da Comuni-
dade Autónoma, remitilos ao Parlamento 
para a súa aprobación.
 3.  Aprobar os Proxectos de lei para a 
súa remisión ao Parlamento e acordar, no 
seu caso, a súa retirada.
 4.  Ditar Decretos Lexislativos nos supos-
tos de delegación expresa do Parlamento.
 �.  Outorgar ou denegar a súa conformida-
de á tramitación de proposicións de lei que 
supoñan aumento dos créditos ou mingua 
dos ingresos presupostarios, nos termos pre-
vistos no Regulamento do Parlamento.
	38	 Art.	�	modificado	por	Lei	��/�988,	do	20	de	outubro,	
de	reforma	da	Lei	�/�983,	do	22	de	febreiro,	reguladora	
da	Xunta	e	do	seu	Presidente.
39	 Cuarto	parágrafo	do	art.	2	engadido	por	Lei	2/2007,	do	
28	de	marzo,	do	traballo	en	igualdade	das	mulleres	de	Galicia.

 �.  Aprobar os regulamentos para o desen-
volvemento e execución das leis de Galicia 
así como os das leis do Estado, cando a 
competencia de execución corresponda 
á Comunidade Autónoma en virtude do 
Estatuto de Autonomía ou por delegación 
ou transferencia.
 �.  Adoptar, no seu caso, as medidas 
regulamentarias que requirise a execución 
dos tratados e convenios internacionais e 
o cumprimento dos regulamentos e direc-
trices derivadas daqueles, no que afecte 
a materias atribuídas á competencia da 
Comunidade Autónoma.
 8.  Aprobar e remitir ao Parlamento 
os proxectos de convenios e acordos de 
cooperación con outras Comunidades 
Autónomas para a ratificación ou aproba-
ción, no seu caso 40.
 9.  Acordar a interposición de recursos de 
inconstitucionalidade, así como o persoar-
se nas cuestións de inconstitucionalidade 
que afecten a Galicia e o plantexamento 
de conflitos de competencias ante o Tri-
bunal Constitucional.
 10.  Deliberar sobre a cuestión de con-
fianza que o Presidente da Xunta propoña 
formular ao Parlamento, así como sobre a 
disolución da Cámara, que o Presidente 
pode decretar, ao abeiro do artigo 24 da 
presente lei 41.
 11.  Resolver os recursos en vía adminis-
trativa nos casos previstos polas leis.
 12.  Resolver mediante Decreto os con-
flitos de atribucións que se susciten entre 
as diversas Consellerías.
 13.  Nomear e destituír, por proposta de 
quen posúa a titularidade das consellarías 
respectivas, os altos cargos da Admi-
nistración pública galega de rango igual 
ou superior a dirección xeral, así como 
aqueloutros que legalmente se estableza. 

40	 Véxase:
-	Art.	35.�	do	Estatuto	de	Autonomía.
-	Decreto	�26/2006,	do	20	de	xullo,	polo	que	se	regula	
o	rexistro	de	convenios	da	Xunta	de	Galicia.
4�	 Art.	 4.�0	 modificado	 por	 Lei	 ��/�988,	 do	 20	 de	
outubro,	de	reforma	da	Lei	�/�983,	do	22	de	febreiro,	
reguladora	da	Xunta	e	do	seu	Presidente.
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Nos nomeamentos atenderase ao principio 
de equilibrio por sexos, de acordo coas 
porcentaxes e a estrutura que determine a 
propia Xunta 42.
 14.  Crear, modificar e suprimir as Comi-
sións Delegadas da Xunta.
 1�.  Determinar a estrutura orgánica supe-
rior da Vicepresidencia ou Vicepresidencias 
e das Consellerías da Xunta de Galicia.
 1�.  Designar os representantes da Comuni-
dade Autónoma nos organismos económicos, 
institucións financeiras e empresas públicas 
do Estado a que se refire o artigo �� do 
Estatuto de Autonomía. Do mesmo xeito, 
supervisar, de acordo coa lei, a xestión dos 
servizos públicos e dos entes e empresas 
públicas dependentes da Comunidade Autó-
noma, e administrar o patrimonio da mesma 
con suxeción ao disposto na lei 43.
 1�.  Coordinar a actividade das Deputa-
cións Provinciais, en canto afecte direc-
tamente ao interese xeral da Comunidade 
Autónoma, e acordar as transferencias 
ou delegación de funcións nas mesmas. 
Do exercicio destas competencias darase 
conta ao Parlamento.
 18.  Tomar coñecemento das resolucións 
do Parlamento e adoptar, se é o caso, as 
medidas que proceden 44.
 19. Garantir e promover a aplicación do 
principio de igualdade por razón de sexo 
en todas as políticas que lle corresponda 
desenvolver á Xunta de Galicia 4�.
 20.  Calquera outra atribución que lle veña 
conferida por algunha disposición legal ou 
regulamentaria e, en xeral, deliberar sobre 
aqueles asuntos nos que a súa resolución 
deba revestir a forma de Decreto ou que, 
pola súa importancia e repercusión na 

42	 	Art.	4.�3	modificado	por	Lei	2/2007,	do	28	de	mar-
zo,	do	traballo	en	igualdade	das	mulleres	de	Galicia.
43	 Art.	4.�4,	art.	4.�5	e	art.	4.�6.	Lei	��/�988,	do	20	de	
outubro,	de	reforma	da	Lei	�/�983,	do	22	de	febreiro,	
reguladora	da	Xunta	e	do	seu	Presidente.
44	 Art.	 4.�8	 modificado	 por	 Lei	 ��/�988,	 do	 20	 de	
outubro,	de	reforma	da	Lei	�/�983,	do	22	de	febreiro,	
reguladora	da	Xunta	e	do	seu	Presidente.
45	 	Art.	4.�9	modificado	por	Lei	2/2007,	do	28	de	mar-
zo,	do	traballo	en	igualdade	das	mulleres	de	Galicia.

vida da Comunidade Autónoma, esixan o 
coñecemento ou deliberación da Xunta 4�.

capítulo III 
Do funCionAmento DA XuntA
Artigo 5. A Xunta reúnese en Con-

sello, que someterá o seu funcionamento 
aos principios de unidade, colexialidade, 
participación e coordinación.

Artigo 6. As atribucións da Xunta 
serán exercidas polo Consello. O Consello 
designará de entre os seus membros un 
Secretario que dará fe dos seus acordos e 
das Comisións Delegadas e librará, cando 
proceda, certificación dos mesmos 4�.

Artigo 7. 1. O Consello será convocado 
polo Presidente da Xunta. Á convocatoria 
xuntaráselle a orde do día, que será con-
formada polo Secretario de acordo coas 
instrucións do Presidente.
 2.  O Consello entenderase validamente 
constituído cando asista o Presidente, ou 
quen o substitúa, e, ao menos, a metade 
dos seus membros.
 3.  Os membros do Consello están obriga-
dos a gardar segredo sobre as deliberacións 
daquel, as opinións e, se é o caso, os votos 
emitidos 48.

Artigo 8. A Xunta poderá crear no seu 
seo Comisións Delegadas para coordinar a 
elaboración de directrices e disposicións, 
programar a política sectorial, examinar 
asuntos de interese interdepartamental e 
preparar as reunións do Consello.
O réxime xeral de funcionamento das Co-
misións, haberá de axustarse aos criterios 
establecidos nesta lei para o Consello.
En todo caso, o Decreto de creación 
dunha Comisión Delegada deberá conter 

46	 Antigo	 art.	 4.�8	 convertido	 en	 art.	 4.�9	 por	 Lei	
��/�988,	do	20	de	outubro,	de	reforma	da	Lei	�/�983,	do	
22	de	febreiro,	reguladora	da	Xunta	e	do	seu	Presidente,	e	
transformado	no	art.	4.20	pola	Lei	2/2007,	do	28	de	marzo,	
do	traballo	en	igualdade	das	mulleres	de	Galicia.
47	 Art.	6	modificado	por	Lei	��/�988,	do	20	de	outubro,	
de	reforma	da	Lei	�/�983,	do	22	de	febreiro,	reguladora	
da	Xunta	e	do	seu	Presidente.
48	 Art.	7	modificado	por	Lei	��/�988,	do	20	de	outubro,	
de	reforma	da	Lei	�/�983,	do	22	de	febreiro,	reguladora	
da	Xunta	e	do	seu	Presidente.
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a composición e a Presidencia da mesma e 
mailas competencias asignadas.

Artigo 9. O Consello establecerá as 
normas internas que se precisen para a boa 
orde dos traballos e para a adecuada prepa-
ración dos acordos que haxan de adoptarse, 
mediante un Regulamento de Réxime In-
terior que haberá de axustarse aos termos 
da presente lei 49.

TÍTULO II 
DO PRESIDENTE DA XUNTA

capítulo I 
Do estAtuto PersoAl,  

eleCCión e Cese
Sección 1.ª 

Do Estatuto Persoal
Artigo 10. O Presidente da Xunta 

ostenta a suprema representación da 
Comunidade Autónoma e a ordinaria do 
Estado en Galicia. Dirixe e coordina a 
acción da Xunta ou Goberno.

Artigo 11. O Presidente da Xunta en 
razón do seu cargo ten dereito a:
 1.  A preeminencia que, con arreglo á 
alta representación da Comunidade Autó-
noma e á ordinaria do Estado en Galicia, 
lle corresponde.
 2.  Que lle sexan rendidos os honores 
que lle correspondan consoante co que se 
establece na legalidade vixente e o que 
acorde a Comunidade Autónoma.
 3.  Recibir o tratamento de Excelencia.
 4.  Utilizar a bandeira de Galicia como 
guión.
 �.  Ocupar a residencia oficial que se 
estableza, coa correspondente dotación de 
persoal e servizos.
 �.  Percibir a remuneración e gastos 
de representación que se establezan polo 
Parlamento de Galicia e figuren nos Presu-
postos Xerais da Comunidade Autónoma.
 �.  Recibir con carácter vitalicio o trata-
mento de excelentísimo señor e os honores 
protocolarios e as precedencias estableci-
das na lexislación vixente e na que, se é o 
caso, dicte a Comunidade Autónoma.
49	 Véxase	 Decreto	 ���/�984,	 do	 25	 de	 maio,	 Regula-
mento	de	réxime	interior	da	Xunta	de	Galicia.

As ex presidentas e os ex presidentes terán 
dereito a percibir, durante dous anos desde 
a data do seu cesamento, as compensacións 
económicas que se establezan por decreto 
da Xunta de Galicia.
Así mesmo, terán dereito por un período 
de catro anos adicionais, se tiveron a con-
dición de presidenta ou presidente durante 
catro ou menos anos, ou por un período de 
dez anos adicionais, se tiveron a condición 
de presidenta ou presidente durante máis 
de catro anos, aos medios e servizos que 
se establezan por decreto da Xunta. Este 
dereito será incompatible coa condición de 
membro nato do Consello Consultivo de 
Galicia ou co exercicio dun cargo público 
que outorgue unha prestación de medios e 
servizos de análoga natureza.
Malia o anterior, a Xunta de Galicia po-
deralles prestar ás ex presidentas e aos ex 
presidentes os medios materiais de apoio 
precisos para o exercicio das funcións 
inherentes á súa condición por un período 
de tempo superior ao establecido no pará-
grafo anterior �0 �1.

Artigo 12. O Presidente da Xunta non 
poderá exercer ningunha función pública 
que non se derive do seu cargo, nin activi-
dade mercantil ou profesional ou calquera 
outra que puidese menoscabar a indepen-
dencia e dignidade da súa función �2.
En canto ás funcións representativas 
propias do mandato parlamentario, haberá 
que aterse ao disposto no artigo � da Lei 
de Galicia 8/198�, do 13 de agosto, de 
Eleccións ao Parlamento de Galicia �3.

50	 Parágrafo	segundo	do	art.	��.7	modificado	e	pará-
grafo	terceiro	e	cuarto	engadidos	por	Lei	�2/2007,	do	
27	de	xullo,	pola	que	se	modifica	a	Lei	9/�995,	do	�0	
de	novembro,	do	Consello	Consultivo	de	Galicia,	e	a	Lei	
�/�983,	 do	 22	 de	 febreiro,	 de	 normas	 reguladoras	 da	
Xunta	e	da	súa	Presidencia.
5�	 Decreto	 2��/2007,	 do	 25	 de	 outubro,	 polo	 que	 se	
establecen	as	percepcións,	medios	e	recursos	asignados	
e	precedencias	que	lles	correspondan	ás	ex-presidentas	
e	ex-presidentes	da	Xunta	de	Galicia.
52	 Véxase	 Lei	 9/�996,	 do	 �8	 de	 outubro,	 de	 incom-
patibilidades	dos	membros	da	Xunta	de	Galicia	e	altos	
cargos	da	Administración	Autonómica.	
53	 Art.	 �2	 modificado	 por	 Lei	 ��/�988,	 do	 20	 de	
outubro,	de	reforma	da	Lei	�/�983,	do	22	de	febreiro,	
reguladora	da	Xunta	e	do	seu	Presidente.
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Artigo 13. A responsabilidade política 
do Presidente da Xunta ante o Parlamento 
será esixible nos termos establecidos no 
Estatuto de Autonomía, no Regulamento 
da Cámara e na presente lei.

Artigo 14. Durante o seu mandato e 
polos actos delitivos cometidos no terri-
torio de Galicia non poderá ser detido nin 
retido senón no caso de flagrante delito, co-
rrespondendo decidir, en todo caso, sobre 
a súa inculpación, prisión, procesamento 
e xuízo, ao Tribunal Superior de Xustiza 
de Galicia. Fóra do devandito territorio, a 
responsabilidade penal será esixible nos 
mesmos termos perante a Sala do Penal do 
Tribunal Supremo.

Sección 2.ª 
Da elección e cese

Artigo 15. O Presidente da Xunta 
será elixido polo Parlamento Galego de 
entre os seus membros.

Artigo 16. Constituído o Parlamento 
e nos demais supostos en que así proceda, 
o seu Presidente, previa consulta coas 
forzas políticas representadas parlamen-
tariamente e oída a Mesa, propoñerá 
un candidato á Presidencia da Xunta, 
conforme ao previsto no artigo 13�.1 do 
Regulamento do Parlamento de Galicia.

Artigo 17. O candidato presentará 
o seu Programa ao Parlamento. Para ser 
elixido o candidato deberá en primeira 
votación obter maioría absoluta; de non 
obtela procederase a unha nova votación 
24 horas despois da anterior, e a confianza 
entenderase outorgada se obtivera maioría 
simple. Caso de non conseguir a devandita 
maioría, tramitaranse sucesivas propostas 
na forma prevista anteriormente.
Se transcorresen dous meses a partir da 
primeira votación de investidura sen que 
ningún candidato proposto obtivera a 
confianza do Parlamento, este quedará 
disolto e procederase á convocatoria de 
novas eleccións.

Artigo 18. Se o Parlamento outorga a 
súa confianza ao candidato, o Presidente 
comunicarao a El-Rei para o seu nomea-
mento, mediante Real Decreto que se 

publicará no “Boletín Oficial del Estado” 
e no “Diario Oficial de Galicia”.

Artigo 19. O Presidente elixido 
tomará posesión do seu cargo dentro dos 
cinco días seguintes ao da publicación do 
seu nomeamento.

Artigo 20. O Presidente prestará 
xuramento na súa toma de posesión coa se-
guinte fórmula: “Xuro ou prometo ser fiel 
ao meu mandato como Presidente da Xunta, 
observar e facer cumprir a Constitución e 
o Estatuto de Autonomía e as demais leis 
de Galicia e do Estado e exercitar as miñas 
funcións no interese supremo e exclusivo 
de Galicia e de España”.

Artigo 21. O Presidente da Xunta 
cesa trala celebración de eleccións auto-
nómicas, nos casos de perda da confianza 
parlamentaria, ou por dimisión, falece-
mento ou incapacidade para o exercicio do 
cargo. Corresponde ao Parlamento a apre-
ciación da incapacidade do Presidente.

Artigo 22. Nos supostos de falece-
mento e incapacidade do Presidente, será 
sustituído polos Vicepresidentes se os 
houber, pola súa orde, e no seu defecto 
polo Conselleiro que máis tempo leve per-
tencendo ininterrompidamente á Xunta e, 
no caso de igualdade, o de máis idade. A 
mesma orde de substitución observarase 
nos casos de ausencia ou enfermidade 
temporal do Presidente da Xunta, agás 
designación expresa do mesmo.
A substitución terá que publicarse no 
“Diario Oficial de Galicia”.

Artigo 23. Nos demais casos previs-
tos no artigo 20, o Presidente continuará o 
exercicio das súas funcións ata a toma de 
posesión do novo Presidente da Xunta.

capítulo II 
DAs AtribuCións

Artigo 24. Ao Presidente da Xunta, 
como supremo representante da Comuni-
dade Autónoma, compételle representar a 
esta nas relacións con outras institucións 
do Estado, subscribir os convenios e acordos 
de cooperación con outras Comunidades 
Autónomas, convocar eleccións ao Par-
lamento de Galicia tras a súa disolución, 
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promulgar en nome de El-Rei as Leis de 
Galicia, así como, se é o caso, os Decretos 
lexislativos, e ordenar a súa publicación no 
“Diario Oficial de Galicia”.
O Presidente, baixo a súa exclusiva 
responsabilidade e logo da deliberación 
do Consello da Xunta, poderá disolver o 
Parlamento mediante Decreto que fixará a 
data das eleccións.
Esta facultade en todo caso non se poderá 
exercer cando non pasase alomenos un ano 
dende a última disolución da Cámara �4.

Artigo 25. Como representante ordi-
nario do Estado en Galicia, corresponde 
ao Presidente da Xunta manter relacións 
coa Delegación do Goberno, aos efectos 
dunha mellor coordinación das actividades 
do Estado en Galicia e as da Comunidade 
Autónoma, ordenar a publicación no “Dia-
rio Oficial de Galicia” do nomeamento do 
Presidente do Tribunal Superior de Xusti-
cia, e das Leis e Decretos Lexislativos de 
Galicia no “Boletín Oficial del Estado”.

Artigo 26. Para a dirección e co-
ordinación das actividades da Xunta 
correspóndelle:
 1.  Crear, modificar ou suprimir mediante 
Decreto a Vicepresidencia ou Vicepresiden-
cias, se as houber, e as Consellerías, sempre 
que non supoña aumento de gasto público, 
así como nomear e dispor o cesamento dos 
Vicepresidentes e dos Conselleiros ��.
 2.  Convocar, presidir, suspender e 
levantar as reunións do Consello e das 
Comisións Delegadas, así como dirixir as 
súas deliberacións.
 3.  Dirixir e coordinar a acción de Go-
berno e asegurar a súa continuidade.
 4.  Velar polo cumprimento das direc-
trices sinaladas pola Xunta e promover 
e coordinar a execución dos acordos do 
Consello e das súas Comisións Delegadas.
 �.  Asegurar a coordinación entre as 
distintas Consellerías.

54	 Art.	 24	 modificado	 por	 Lei	 ��/�988,	 do	 20	 de	
outubro,	de	reforma	da	Lei	�/�983,	do	22	de	febreiro,	
reguladora	da	Xunta	e	do	seu	Presidente.
55	 Art.	 26.	 �	 modificado	 por	 Lei	 ��/�988,	 do	 20	 de	
outubro,	de	reforma	da	Lei	�/�983,	do	22	de	febreiro,	
reguladora	da	Xunta	e	do	seu	Presidente.

 �.  Coordinar o programa lexislativo 
da Xunta e a elaboración de normas de 
carácter xeral.
 �.  Encomendar a un Vicepresidente 
ou a un Conselleiro que se encargue do 
despacho dunha Consellería ou da propia 
Presidencia, en caso de ausencia, enfermi-
dade ou impedimento do titular.
 8.  Plantexar perante o Parlamento, pre-
via deliberación do Consello, a cuestión 
de confianza.
 9.  Presentar ao Parlamento os proxectos 
de lei, por si mesmo ou a través do membro 
da Xunta designado.
 10.  Facilitar ao Parlamento a información e 
documentación que este recabe da Xunta.
 11.  Solicitar que o Parlamento se reúna 
en sesión extraordinaria.
 12.  Solicitar que se celebre un debate 
xeral no Parlamento.
 13.  Comunicar ao Parlamento a interpo-
sición de recursos de inconstitucionalidade 
e o plantexamento de conflitos de compe-
tencias perante o Tribunal Constitucional, 
así como o acordo da Xunta de persoarse 
nos recursos e nas cuestións de inconstitu-
cionalidade que afecten a Galicia.
 14.  Exercer cantas facultades e atribu-
cións lle correspondan en consonancia 
coas disposicións vixentes.

TÍTULO III 
DOS MEMBROS DA XUNTA

capítulo I 
Do estAtuto PersoAl, 
nomeAmento e Cese

Artigo 27. 1. O Vicepresidente ou 
Vicepresidentes, se os houber, e os Con-
selleiros serán nomeados e cesados polo 
Presidente da Xunta, a teor do disposto no 
artigo 2�, e terán a alta consideración que 
corresponde á súa condición de membros 
do Goberno Autónomo e o tratamento de 
excelentísimo señor.
 2.  Os ex-Vicepresidentes e mailos 
ex-Conselleiros manterán o tratamento 
de excelentísimo señor e recibirán os 
honores protocolarios que estableza a 
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lexislación vixente e a que dicte a Comu-
nidade Autónoma ��.

Artigo 28. O Vicepresidente ou 
Vicepresidentes, se os houber, e mailos 
Conselleiros prestarán xuramento na súa 
toma de posesión coa mesma fórmula 
prevista nesta lei para o Presidente da 
Xunta.

Artigo 29. O cese do Presidente da 
Xunta comporta o de todos os membros da 
mesma. A Xunta cesante continuará en fun-
cións ata a toma de posesión da nova Xunta.

Artigo 30. Os membros da Xunta 
percibirán a remuneración e gastos de repre-
sentación que se establezan polo Parlamento 
de Galicia e figuren nos Presupostos Xerais 
da Comunidade Autónoma.

Artigo 31. O Vicepresidente ou Vicepre-
sidentes, se os houber, e mailos Conselleiros, 
non poderán exercer outras funcións 
representativas cás propias do mandato 
parlamentario ou, no seu caso, do Senado, 
nin calquera outra función pública que 
non derive do seu cargo, nin actividade 
mercantil ou profesional ou outra que 
menoscabe a independencia e dignidade 
da súa función ��.

Artigo 32. En canto á inmunidade, 
estarase ao disposto no artigo 13 para o 
Presidente.

capítulo II 
DAs AtribuCións

Artigo 33. O Vicepresidente, ou no 
seu caso, o Vicepresidente primeiro, amais 
de substituír ao Presidente nos supostos 
previstos nesta lei, exercerá as funcións que 
aquel lles delegue dentro do ámbito que lle 
confiran as disposicións da presente lei.
Así mesmo, poderán designarse no seo da 
Xunta outros Vicepresidentes encargados 
de áreas homoxéneas coas funcións que 
lles sexan asignadas.

56	 Art.	 27	 modificado	 por	 Lei	 ��/�988,	 do	 20	 de	
outubro,	de	reforma	da	Lei	�/�983,	do	22	de	febreiro,	
reguladora	da	Xunta	e	do	seu	Presidente.
57	 Véxase	 Lei	 9/�996,	 do	 �8	 de	 outubro,	 de	 incom-
patibilidades	dos	membros	da	Xunta	de	Galicia	e	altos	
cargos	da	Administración	Autónomica.

Artigo 34. Os Conselleiros como xefes 
das súas Consellerías están investidos das 
seguintes atribucións:
 1.  Ostentar a representación do Depar-
tamento de que son titulares.
 2.  Propoñer ao Consello os nomeamentos 
e ceses dos cargos da súa Consellería que 
requiran a forma de decreto para a súa 
designación.
 3.  Exercer a iniciativa, dirección e ins-
pección de todos os servizos da Consellería 
e a alta inspección e demais funcións que 
lles corresponden respecto dos organismos 
autónomos adscritos á mesma.
 4.  Propoñer para a súa aprobación polo 
Consello a estruturación e organización 
da súa Consellería.
 �.  Propoñer ao Consello os proxectos 
de lei ou de Decreto relativos ás compe-
tencias atribuídas á súa Consellería.
 �.  Exercer a potestade regulamentaria 
nas materias da súa Consellería.
 �.  Resolver os recursos administrativos 
promovidos contra as resolucións dos orga-
nismos e das entidades da consellería, agás 
cando por lei ou regulamentariamente se lle 
atribúa esa facultade a outro órgano �8.
 8.  Formular o anteproxecto de presu-
postos da súa Consellería.
 9.  Dispoñer os gastos propios dos ser-
vizos da súa Consellería non reservados á 
competencia do Consello, dentro dos límites 
da autorización presupostaria e interesar 
dos servizos financeiros competentes a 
ordenación dos pagos correspondentes.
 10.  Firmar en nome da Xunta os con-
tratos relativos a asuntos propios da súa 
Consellería.
 11.  Resolver os conflitos de atribucións 
entre autoridades dependentes da súa 
Consellería.
 12.  E cantas facultades lles atribúan as 
disposicións en vigor.

Artigo 35. Os membros da Xunta po-
derán designar e cesar libremente o persoal 
colaborador e de asistencia directa dentro 
dos créditos presupostarios consignados ao 

58	 Art.	34.7	modificado	por	Lei	7/2002,	do	27	de	decem-
bro,	de	medidas	fiscais	e	de	réximen	administrativo.
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efecto. Este persoal, de carácter eventual, 
cesará automaticamente ao se producir o 
cese do membro da Xunta que efectuou o 
seu nomeamento.

TÍTULO IV 
ORGANIzACIóN E  

RéXIME XURÍDICO 59

Artigo 36. 1. A Administración da Co-
munidade Autónoma de Galicia, constituída 
por órganos xerarquicamente ordenados 
baixo a dirección da Xunta, ten personalidade 
xurídica única e posúe a capacidade de obrar 
necesaria para levar a cabo os seus fins �0.
 2.  A actuación da Administración 
axéitase aos principios de legalidade, 
obxectividade, servizo ao interese xeral, 
publicidade, eficacia, xerarquía, econo-
mía do gasto público, desconcentración e 
coordenación entre os seus órganos.

Artigo 37. 1. Adoptarán a forma de 
Decreto:

a.  As disposicións xerais aprobadas 
polo Consello da Xunta.

b.  As resolucións do Consello da Xunta 
nos supostos dos números �, �, 12, 13, 14, 
1�, 1� primeiro inciso e 18 do artigo 4 da 
presente lei e os demais casos que estable-
zan as leis.

c.  As resolucións do Presidente da 
Xunta, nos supostos contemplados no 
parágrafo segundo do artigo 24 e nos 
números 1 e � do artigo 2� desta lei.
 2.  Os Decretos serán asinados polo Pre-
sidente da Xunta e referendados, agás no 

59	 A	rúbrica	que	encabeza	o	título	IV	foi	modificada	
por	Lei	��/�988,	do	20	de	outubro,	de	reforma	da	Lei	
�/�983,	 do	22	de	 febreiro,	 reguladora	da	Xunta	 e	 do	
seu	Presidente.
60	 Véxase:
-	Orde	do	20	de	maio	de	2008	pola	que	se	establecen	
os	modelos	a	que	deberán	adaptarse	as	memorias	que	
editen	os	distintos	departamentos	da	Xunta	de	Galicia,	
organismos	autónomos,	axencias,	fundacións,	entida-
des	e	empresas	en	que	ten	participación	maioritaria	a	
Xunta	de	Galicia.
-	Decreto	2�7/2008,	do	25	de	 setembro,	polo	que	 se	
regula	o	contido	mínimo	das	propostas	de	creación	de	
novas	entidades	do	sector	público	autonómico.
-	Decreto	230/2008,	do	�8	de	setembro,	polo	que	se	
establecen	as	normas	de	boas	prácticas	na	utilización	
dos	 sistemas	 de	 información	 da	 Administración	 da	
Comunidade	Autónoma	de	Galicia.

suposto c) do apartado anterior, polo Con-
selleiro competente en razón da materia.

Artigo 38. As disposicións e resolu-
cións dos Conselleiros revestirán a forma 
de Ordes, que serán asinadas polo titular 
do Departamento. Cando interesen a máis 
dunha Consellería, serán asinadas conxun-
tamente polos Conselleiros afectados �1.

Artigo 39. As normas regulamen-
tarias terán o rango do órgano que as 
aprobara e ordenaranse xerárquicamente 
da seguinte forma:
 1.  Decretos.
 2.  Ordes das Comisións Delegadas.
 3.  Ordes dictadas polos Conselleiros �2.

Artigo 40. Serán nulas de pleno 
dereito as normas regulamentarias que 
infrinxan outras de rango superior ou se 
opoñan ao establecido pola lei.

Artigo 41. 1. As disposicións re-
gulamentarias non poderán establecer 
penas nin impoñer tributos ou exaccións 
de calquera natureza. Tampouco poderán 
impoñer sancións a non ser no marco do 
disposto na lei.
 2.  Serán nulas as disposicións e resolu-
cións que infrinxan o disposto no apartado 
anterior.

Artigo 42. As resolucións adminis-
trativas de caráter particular non poderán 
vulnerar o establecido nunha disposición de 
carácter xeral ou dispensar singularmente do 
seu cumprimento, aínda cando aquelas teñan 
un rango formal igual ou superior a esta.

Artigo 43. 1. O Consello poderá de-
legar as funcións administrativas que teña 
encomendadas nas Comisións Delegadas.
 2.  Sen prexuízo das competencias 
delegadas no Vicepresidente primeiro de 
acordo co disposto no artigo 32 desta lei, o 
Presidente poderá delegar funcións pura-
mente executivas nos demais membros da 
Xunta, dando conta ao Parlamento.

6�	 Actuais	art.	36,	37	e	38	engadidos	por	Lei	��/�988,	
do	20	de	outubro,	de	reforma	da	Lei	�/�983,	do	22	de	
febreiro,	reguladora	da	Xunta	e	do	seu	Presidente.
62	 Antigo	art.	37	modificado	e	convertido	en	art.	39	
por	Lei	��/�988,	do	20	de	outubro,	de	reforma	da	Lei	
�/�983,	 do	22	de	 febreiro,	 reguladora	da	Xunta	 e	 do	
seu	Presidente.
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 3.  Os Conselleiros poderán delegar 
competencias administrativas nos órga-
nos inmediatamente inferiores das súas 
Consellerías, cando as necesidades de 
funcionamento así o aconsellen.

Artigo 44. 1. A delegación de atribu-
cións a que se refire o artigo anterior e a 
súa revocación haberán de publicarse no 
“Diario Oficial de Galicia”.
 2.  Non poderán ser obxecto de dele-
gación, a non ser que unha lei o autorice 
expresamente, as competencias que, á súa 
vez, foran delegadas, nin a competencia 
para resolver recursos administrativos 
interpostos contra actos ou resolucións do 
órgano delegatario.
 3.  Os actos dictados por delegación 
consideraranse como propios do órgano 
delegante, que en calquera momento po-
derá revogar a delegación outorgada �3.

TÍTULO V 
DAS RELACIóNS DA XUNTA  

CO PARLAMENTO
capítulo I 

Do Control PArlAmentArio
Sección 1.ª 

Da moción de censura
Artigo 45. 1. O Parlamento pode esixir 

a responsabilidade política da Xunta e do 
seu Presidente mediante a adopción por 
maioría absoluta da moción de censura.
 2.  A moción de censura deberá estar fir-
mada, alomenos, por unha quinta parte dos 
membros do Parlamento, e haberá de incluír 
un candidato á Presidencia da Xunta.
 3.  A moción de censura non poderá 
ser votada ata que transcorran cinco días 
dende a súa presentación. Nos dous pri-
meiros días do devandito prazo poderán 
presentarse mocións alternativas.
 4.  Se a moción de censura non fose 
aprobada polo Parlamento, os seus signa-
tarios non poderán presentar outra durante 
o mesmo período de sesións.

63	 Antigos	art.	38,	39,	40,	4�	e	42	convertidos	en	art.	
40,	4�,	42,	43	e	44	por	Lei	��/�988,	do	20	de	outubro,	
de	reforma	da	Lei	�/�983,	do	22	de	febreiro,	reguladora	
da	Xunta	e	do	seu	Presidente.

Artigo 46. Se prosperase a moción de 
censura, a Xunta e o seu Presidente cesarán 
e o candidato incluído nela entenderase 
investido da confianza do Parlamento, 
procedéndose a continuación á súa desig-
nación como Presidente da Xunta, segundo 
o disposto no artigo 1� desta lei.

Sección 2.ª 
Da cuestión de confianza

Artigo 47. O Presidente da Xunta, 
previa deliberación do Consello, pode 
plantexar perante o Parlamento a cuestión 
de confianza sobre o seu Programa ou 
sobre unha declaración política xeral. 
A cuestión de confianza non se poderá 
votar ata transcorridas 24 horas dende a 
súa presentación. A confianza entenderase 
outorgada cando vote a prol da mesma a 
maioría simple de Deputados.
Se o Parlamento negase a súa confianza ao 
Presidente da Xunta entenderase cesado e 
procederase á elección de novo Presidente 
conforme ao establecido nesta lei �4.

Sección 3.ª 
Do impulso e control da acción 

política do Goberno 65

Artigo 48. A Xunta solicitará anual-
mente do Parlamento, ao comenzo dun dos 
períodos ordinarios de sesións, a celebra-
ción dun debate de política xeral ��.

Sección 4.ª  
Doutras formas de control 67

Artigo 49. O Parlamento, as súas 
Comisións e os Deputados a través da 

64	 Antigos	art.	43,	44	e	45	convertidos	en	actuais	45,	
46	e	47	por	Lei	��/�988,	do	20	de	outubro,	de	reforma	
da	Lei	�/�983,	do	22	de	febreiro,	reguladora	da	Xunta	e	
do	seu	Presidente.
65	 Rúbrica	 modificada	 por	 Lei	 ��/�988,	 do	 20	 de	
outubro,	de	reforma	da	Lei	�/�983,	do	22	de	febreiro,	
reguladora	da	Xunta	e	do	seu	Presidente.
66	 Art.	 48	 modificado	 por	 Lei	 ��/�988,	 do	 20	 de	
outubro,	de	reforma	da	Lei	�/�983,	do	22	de	febreiro,	
reguladora	da	Xunta	e	do	seu	Presidente.
67	 Sección	 Terceira	 convertida	 en	 Sección	 Cuarta	
por	Lei	��/�988,	do	20	de	outubro,	de	 reforma	da	Lei	
�/�983,	do	22	de	febreiro,	reguladora	da	Xunta	e	do	seu	
Presidente.
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Presidencia do mesmo, poderán recabar a 
información e axuda que precisen da Xunta, 
dos seus Conselleiros e de calquera outra 
autoridade da Comunidade Autónoma.

Artigo 50. O Parlamento mailas súas 
Comisións poden reclamar a presenza dos 
Conselleiros e dos outros altos cargos da 
Comunidade Autónoma.

Artigo 51. Os Conselleiros teñen 
acceso ás sesións do Parlamento e das súas 
Comisións e a facultade de se facer oír nelas. 
Ante as Comisións poderán facerse acompa-
ñar de altos cargos ou funcionarios das súas 
Consellerías e solicitar que estes informen.

Artigo 52. 1. A Xunta e cada un dos 
seus membros están sometidos ás mo-
cións, interpelacións e preguntas que se 
lles formulen no Parlamento.
 2.  Toda interpelación poderá dar lugar 
a unha moción na que o Parlamento mani-
feste a súa posición �8.

capítulo II 
DeleGACión leXislAtivA

Artigo 53. 1. O parlamento poderá 
delegar na Xunta a potestade de ditar nor-
mas con rango de lei que recibirán o título 
de Decretos lexislativos.
 2.  A delegación lexislativa deberá outor-
garse mediante unha lei de bases cando o 
seu obxecto sexa a formación de textos 
articulados ou por unha lei ordinaria 
cando se trate de refundir varios textos 
legais nun só.
 3.  Non poderán ser obxecto de delega-
ción a regulación do réxime electoral da 
Comunidade Autónoma, a aprobación do 
presuposto, as leis institucionais ou de 
desenvolvemento básico do Estatuto e as 
que, pola súa natureza, requiran maioría 
cualificada para a súa aprobación.

Artigo 54. A delegación lexislativa 
haberá de outorgarse á Xunta en forma 
expresa para materia concreta e con 
fixación do prazo para o seu exercicio sen 
que se poida entender concedida de forma 

68	 Antigos	art.	46,	47,	48	e	49	convertidos	en	actuais	
art.	49,	50,	5�,	52	por	Lei	��/�988,	do	20	de	outubro,	de	
reforma	da	Lei	�/�983,	do	22	de	febreiro,	reguladora	da	
Xunta	e	do	seu	Presidente.

implícita nin por tempo indeterminado. 
Tampouco poderá permitir a subdelega-
ción en prol de autoridades distintas da 
propia Xunta.

Artigo 55. 1. As leis de bases delimi-
tarán con precisión o obxecto e alcance da 
delegación lexislativa e os principios e cri-
terios que se han de seguir no seu exercicio. 
En ningún caso poderán autorizar á Xunta 
para modificar a propia Lei de Bases nin 
para ditar normas con carácter retroactivo.
 2.  As leis ordinarias de autorización 
para refundir textos legais, determinarán 
o ámbito normativo a que se refire o 
contido da delegación, especificando se se 
circunscribe á mera formulación dun tex-
to único ou se se inclúe a de regularizar, 
clarexar e harmonizar os textos legais que 
han de ser refundidos.

Artigo 56. O control sobre os De-
cretos Lexislativos levarase a cabo nos 
termos previstos no Regulamento do 
Parlamento de Galicia, sen prexuízo do cal 
as leis de delegación poderán establecer en 
cada caso fórmulas adicionais de control 
parlamentario.

Artigo 57. 1. Cando unha proposición 
de lei ou unha enmenda sexa contraria a 
unha delegación lexislativa en vigor, a 
Xunta está facultada para se opoñer á súa 
tramitación. Neste caso poderá presentar 
unha proposición de lei para a derogación 
parcial ou total da Lei de Delegación.
 2.  A delegación entenderase esgotada 
coa publicación pola Xunta da norma 
correspondente �9.

DISpOSIcIóN DeRRADeIRA pRIMeIRA
Facúltase á Xunta para ditar os seus 

propios Regulamentos internos conforme 
ao establecido nesta lei.

DISpOSIcIóN tRANSItORIA pRIMeIRA
O disposto no número � do artigo 11 da 

presente lei será aplicable para todos os 
69	 Antigos	 art.	 50,	 5�,	 52,	 53	 e	 54	 convertidos	 nos	
actuais	por	53,	54,	55,	56	e	57	por	Lei	��/�988,	do	20	
de	outubro,	de	reforma	da	Lei	�/�983,	do	22	de	febreiro,	
reguladora	da	Xunta	e	do	seu	Presidente.
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efectos dende a celebración das primeiras 
eleccións autonómicas galegas.
Os tratamentos honoríficos establecidos 
nese precepto serán tamén extensibles aos 
ex-Presidentes da Preautonomía.

DISpOSIcIóN tRANSItORIA SeguNDA
En tanto a Xunta non regule por De-

creto o establecido no parágrafo segundo 
do número � do artigo 11 da presente lei, 
a compensación económica establecida 
será equivalente ao �0 por cento da que lle 
corresponda ao Presidente da Xunta. Tal 
compensación será compatible con aque-
loutras retribucións que os ex-Presidentes 
poidan percibir, por outros conceptos, con 
cargo aos Presupostos Xerais da Comuni-
dade Autónoma.
En ningún caso, a contía global pode che-
gar a ser superior á retribución total que en 
cada caso perciba o Presidente da Xunta 
de Galicia �0.

DISpOSIcIóN tRANSItORIA teRceIRA
(…) �1

DISpOSIcIóN tRANSItORIA cuARtA
Mentres o Parlamento de Galicia non 

adopte a resolución prevista no artigo 2, 
parágrafo cuarto, desta lei, a porcentaxe 
do sexo menos representado no Consello 
da Xunta de Galicia non pode ser inferior 
ao 40 por 100�2.

DISpOSIcIóN DeRRADeIRA pRIMeIRA
Facúltase á Xunta para ditar seus pro-

pios Regulamentos internos conforme o 
establecido nesta lei. 

70	 Disposicións	 transitorias	 �	 e	 2	 engadidas	 por	 Lei	
��/�988,	do	20	de	outubro,	de	reforma	da	Lei	�/�983,	do	
22	de	febreiro,	reguladora	da	Xunta	e	do	seu	Presidente.
7�	 Disposición	 transitoria	 terceira	 derrogada	 por	
Lei	�2/�989,	do	4	de	outubro,	de	derrogacion	da	Dis-
posición	 transitoria	 terceira	 da	 Lei	 �/�983,	 do	 22	 de	
febreiro,	reguladora	da	Xunta	e	do	seu	Presidente.
72	 Disposición	 transitoria	 cuarta	 añadida	 por	 Lei	
2/2007,	do	28	de	marzo,	do	traballo	en	igualdade	das	
mulleres	de	Galicia.

DISpOSIcIóN DeRRADeIRA SeguNDA
A presente lei entrará en vigor o mesmo 

día da súa publicación no “Diario Oficial 
de Galicia”.

2. LEI 9/1996, DO 18 DE OUTUBRO, 
DE INCOMPATIBILIDADES DOS 

MEMBROS DA XUNTA DE 
GALICIA E ALTOS CARGOS DA 

ADMINISTRACIóN AUTONóMICA 
(DOGA N.º 213, 30. 10. 1996)

(…) �3

capítulo I 
obXeCto e ámbito De APliCACión
Artigo 1. Obxecto.

A presente lei regula o réxime de incom-
patibilidades de actividades e control de 
intereses así como dos bens patrimoniais 
aplicable aos membros da Xunta de Galicia 
e altos cargos da Administración autonó-
mica e das entidades de dereito público 
vinculadas ou dependentes desta.
O desenvolvemento das funcións de 
goberno e administración da Comuni-
dade Autónoma de Galicia exercerase 
baixo o principio de incompatibilidade 
de actividades e dedicación absoluta, de 
conformidade coas disposicións que se 
recollen na presente lei.

Artigo 2. Ámbito de aplicación.
O réxime de incompatibilidades esta-
blecido nesta lei será de aplicación aos 
seguintes cargos públicos:

a.  Aos membros do Goberno autonómico.
b.  Ás secretarias e secretarios xerais, 

directoras e directores xerais e cargos 
asimilados.

c.  Ás delegadas e delegados e represen-
tantes do Goberno galego nos entes con 
personalidade xurídica pública.

d.  Ás presidentas e presidentes, direc-
toras e directores xerais e asimilados dos 
organismos autónomos.

e.  Ás delegadas e delegados provinciais 
e territoriais dos departamentos da Xunta 
de Galicia.
73	 Exposición	de	motivos	omitida.
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f.  Ao persoal eventual que, en virtude 
de nomeamento legal, exerza funcións de 
carácter non-permanente, expresamente 
cualificadas de confianza e asesoramen-
to especial, nos gabinetes do presidente 
e dos demais membros do Consello da 
Xunta de Galicia.

g.  Ás presidentas e presidentes, di-
rectoras e directores xerais, directoras e 
directores executivos, directoras e direc-
tores técnicos e titulares doutros postos 
ou cargos asimilados, calquera que sexa 
a súa denominación, en entidades de de-
reito público vinculadas ou dependentes 
da Administración autonómica, cuxo 
nomeamento sexa efectuado por decisión 
do Consello da Xunta de Galicia ou polos 
seus propios órganos de goberno.

h.  Ás presidentas e presidentes, directoras 
e directores xerais e asimilados das empresas 
públicas, sociedades ou fundacións en que 
a Xunta de Galicia, directa ou indirecta-
mente, participe ou achegue máis do �0% 
do capital ou do patrimonio, cando tales 
cargos sexan designados logo de acordo 
do Consello da Xunta de Galicia ou polos 
seus propios órganos de goberno.

i.  Ao persoal eventual que, en virtude 
de nomeamento legal, exerza funcións de 
carácter non-permanente, expresamente 
cualificadas de confianza e asesoramento 
especial das presidentas e presidentes 
e directoras e directores xerais das en-
tidades relacionadas no artigo 1 da Lei 
de Transparencia e de Boas Prácticas na 
Administración Pública Galega.

j. Aos titulares de calquera outro posto 
de traballo da Administración autonómi-
ca, calquera que sexa a súa denominación, 
cuxo nomeamento se efectúe por decisión 
do Consello da Xunta de Galicia �4.

capítulo II 
réXime De ACtiviDADes

Artigo 3. Principios xerais.
 1.  Os cargos comprendidos no ámbito 
de aplicación desta lei exercerán as súas 
74	 Art.	2	modificado	por	Lei	4/2006,	do	30	de	xuño,	
de	transparencia	e	de	boas	prácticas	na	Administración	
pública	galega.

funcións con dedicación absoluta e non 
poderán compatibilizar a súa actividade 
pública con:

a.  O desenvolvemento, en por si ou 
mediante substitución de persoa inter-
posta, de calquera outro posto, profesión 
ou actividade, públicos ou privados, por 
conta propia ou allea.

b.  O exercicio de calquera outra fun-
ción ou actividade pública representativa, 
incluído o exercicio de cargos electivos 
en colexios, cámaras ou entidades que 
teñan atribuídas funcións públicas ou 
coadxuven a estas, salvo as autorizadas 
por esta lei.

c.  O desenvolvemento, en por si ou por 
persoas interpostas, de cargos de toda orde 
en empresas ou sociedades concesionarias, 
contratistas de obras, servizos ou subminis-
tracións, arrendatarias ou administradoras 
de monopolios ou participación do sector 
público, calquera que sexa a configuración 
xurídica daquelas.

d.  O exercicio de cargos, en por si ou 
por persoas interpostas, que leven anexas 
funcións de dirección, representación ou 
asesoramento de toda clase de sociedades 
mercantís e civís e consorcios de fin lucra-
tivo, aínda que uns e outros non realicen 
fins de servizos públicos nin teñan rela-
cións contractuais coas administracións, 
organismos ou empresas públicas.

e.  A xestión, defensa, dirección ou ase-
soramento de asuntos particulares alleos 
cando, pola índole das operacións ou dos 
asuntos, lles competa ás administracións 
públicas resolvelos ou quede implicada neles 
a realización dalgún servizo ou fin público.

f.  A percepción de pensión de xubi-
lación ou retiro por dereitos pasivos ou 
por calquera réxime de seguridade social 
público e obrigatorio.
 2.  En ningún caso poderá percibirse 
máis dunha remuneración, periódica ou 
eventual, con cargo aos orzamentos das 
administracións públicas e dos organis-
mos e empresas delas dependentes, sen 
prexuízo das indemnizacións por gastos 
de viaxes, estadías, traslados e asistencias 
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que en cada caso correspondan polas acti-
vidades declaradas compatibles.
 3.  Os que desempeñen un cargo dos 
comprendidos no ámbito de aplicación desta 
lei veñen obrigados a inhibirse do coñece-
mento dos asuntos nos que no seu despacho 
interviñesen ou que interesen a empresas 
ou sociedades nas que na súa dirección, 
asesoramento ou administración tivesen 
algunha parte eles, o seu cónxuxe ou persoa 
da súa familia dentro do segundo grao civil. 
A inhibición producirase por escrito para 
a súa adecuada expresión e constancia, e 
notificaráselle ao superior inmediato do alto 
cargo ou órgano que o nomeou.
 4.  As persoas que desempeñen un cargo 
dos comprendidos no ámbito de aplicación 
desta lei non poderán posuír a titularidade 
de participacións, xunto co seu cónxuxe, 
persoa unida por análoga relación, fillos 
dependentes e persoas tuteladas, superiores 
ao 10% en empresas que teñan concertos 
ou contratos de calquera natureza co sector 
público estatal, autonómico ou local.
No suposto de que a persoa que sexa nomea-
da para ocupar un posto dos comprendidos 
no artigo 2 da presente lei posuíse a parti-
cipación á que se refire o apartado anterior, 
terá que desprenderse dela no prazo de un 
mes contado dende o seu nomeamento. Se 
a participación fose adquirida por sucesión 
hereditaria no exercicio do cargo, terá que 
desprenderse dela no prazo de tres meses 
dende a súa adquisición.
 �.  Durante os dous anos seguintes á 
data do seu cesamento, os cargos com-
prendidos no ámbito de aplicación desta 
lei non poderán realizar actividades pri-
vadas relacionadas con expedientes sobre 
os que xa dictasen resolución no exercicio 
do cargo nin asinar contratos de asistencia 
técnica, de servizos ou similares coas 
administracións públicas.

Artigo 4. Compatibilidades con acti-
vidades públicas.
 1.  O exercicio das funcións dun cargo 
dos comprendidos no ámbito de aplicación 
desta lei será compatible coas seguintes 
actividades públicas:

a.  O exercicio daqueles cargos que lles 
correspondan con carácter institucional 
ou para os que fosen designados pola súa 
propia condición.

b.  A representación da Administración 
autonómica nos órganos colexiados.

c.  O desenvolvemento de misións tempo-
rais de representación ante organizacións ou 
conferencias, nacionais e internacionais.

d.  A representación da Administración 
autonómica nos consellos de adminis-
tración de organismos ou empresas con 
capital público ou de entidades de dereito 
público. Non se poderá pertencer a máis 
de dous consellos de administración.
No suposto de que concorran razóns que 
o xustifiquen, e mediante resolución 
motivada, o Consello da Xunta de Galicia 
poderá autorizar, con carácter excepcional, 
a pertenza a un terceiro e sucesivos conse-
llos de administración de organismos ou 
empresas con capital público ou de enti-
dades de dereito público. Nestes supostos 
non poderá percibirse cantidade ningunha 
en concepto de asistencia.
 2.  Nos supostos previstos nos apartados 
anteriores, os cargos comprendidos no 
ámbito de aplicación desta lei só poderán 
percibir, polos indicados cargos ou activida-
des compatibles, as indemnizacións por 
gastos de viaxes, estadías e traslados que 
lles correspondan de acordo coa normativa 
vixente, así como as cantidades en concep-
to de asistencia nos supostos previstos nos 
apartados b) e d). As restantes cantidades 
que, se é o caso, se devenguen polo des-
envolvemento destas funcións e cargos, 
sexa cal fose o concepto do devengo, serán 
ingresadas pola empresa, sociedade, or-
ganismo ou ente pagador directamente na 
Tesourería Xeral da Xunta de Galicia.

Artigo 5. Compatibilidade co exerci-
cio da docencia.
 1. Poderá compatibilizarse, cumpridas 
as restantes esixencias desta lei, o exer-
cicio de funcións docentes, de carácter 
regrado, sempre que non supoñan me-
noscabo da dedicación no exercicio do 
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cargo público e se realice en réxime de 
dedicación a tempo parcial.
 2.  O desenvolvemento desta activida-
de non poderá supoñer en ningún caso 
incremento ningún sobre as cantidades 
que por calquera concepto corresponda 
percibir polo exercicio do cargo público, 
con excepción das indemnizacións por 
gastos de viaxes, estadías e traslados que 
lles correspondan de acordo coa norma-
tiva vixente na área docente e dándolles 
idéntico destino aos dereitos económicos 
que, se é o caso, puidesen devengarse de 
acordo co disposto no artigo 4.2.
 3.  Para o exercicio das funcións docen-
tes requirirase a autorización expresa do 
conselleiro da Presidencia e Administra-
ción Pública.

Artigo 6. Compatibilidade con cargos 
representativos.
Os membros do Goberno galego poderán 
compatibilizar o desenvolvemento do seu 
cargo co de deputado do Parlamento de 
Galicia.

Artigo 7. Compatibilidade con activi-
dades privadas.
O exercicio dun cargo dos comprendidos no 
ámbito de aplicación desta lei será compa-
tible coas seguintes actividades privadas, 
sempre que co seu desenvolvemento non 
comprometa a imparcialidade ou indepen-
dencia das súas funcións públicas:

a.  As que deriven da mera administración 
do patrimonio persoal ou familiar.

b.  As actividades de produción e creación 
literaria, artística, científica ou técnica e as 
publicacións derivadas daquelas, así como a 
colaboración e a asistencia ocasional como 
relator a congresos, seminarios, xornadas 
de traballo, conferencias ou cursos de 
carácter profesional, sempre que non sexan 
consecuencia dunha relación de emprego 
ou de prestación de servizos ou supoñan 
un menoscabo do estrito cumprimento dos 
seus deberes.

c.  A participación en entidades cultu-
rais ou benéficas que non teñan ánimo de 

lucro e sempre que non perciban ningún 
tipo de retribución ou percepción pola 
dita participación.

capítulo III 
obriGACións Dos Altos CArGos
Artigo 8. Declaracións de actividades 

e de bens patrimoniais.
 1.  Os cargos aos que fai referencia o ar-
tigo 2 desta lei están obrigados a formular 
as seguintes declaracións:

a.  Declaración de actividades que 
desenvolvan por si ou mediante substitu-
ción ou apoderamento ante o Rexistro de 
Actividades e Intereses de Altos Cargos. 
Esta virá referida a calquera actividade, 
negocio, empresa ou sociedade pública 
ou privada que lles proporcione ou poida 
proporcionar ingresos económicos ou nos 
que teñan participación ou intereses.

b.  Declaración de bens patrimoniais 
ante o correspondente Rexistro constituí-
do para o efecto, referida aos que integren 
o patrimonio do interesado, comprensiva 
da totalidade dos seus bens, dereitos e 
obrigacións, á que se lle xuntará a copia 
da última declaración tributaria corres-
pondente ao imposto sobre a renda das 
persoas físicas (IRPF) e ao imposto sobre 
o patrimonio neto no caso de que tivese 
obriga de presentalo o declarante ante a 
Administración tributaria.
Esta declaración deberá incluír as participa-
cións en todo tipo de empresas e sociedades 
pertencentes ao cargo dos comprendidos 
no ámbito de aplicación desta lei e ás per-
soas mencionadas no artigo 3.4.
A esta declaración poderán achegar a rela-
tiva ao patrimonio do seu cónxuxe, ou persoa 
vinculada por análoga relación, logo de 
consentimento deles, e ao patrimonio dos 
fillos dependentes.
 2.  As declaracións mencionadas nos 
apartados a) e b) efectuaranse nos termos 
que regulamentariamente se establezan 
dentro dos tres meses seguintes á data de 
toma de posesión e cesamento, respec-
tivamente, no alto cargo, así como se se 
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produce modificación das circunstancias 
de feito. Para tal efecto considérase 
modificación das circunstancias de feito 
calquera alteración na situación patrimo-
nial dos declarantes pola adquisición ou 
transmisión de bens ou dereitos e calquera 
alteración nas actividades ou causas de 
posible incompatibilidade declaradas.
Regulamentariamente determinaranse as 
contías e características das adquisicións e 
transmisións de bens e dereitos que deben 
ser declaradas.
Ademais, anualmente, durante o mes de 
xullo, presentarase ante o Rexistro de Bens 
Patrimoniais copia das declaracións tri-
butarias mencionadas no apartado b) do 
presente artigo ��.

Artigo 9. Doutras obrigas.
 1.  As persoas incluídas no ámbito de 
aplicación desta lei que teñan compe-
tencias reguladoras, de supervisión ou 
control sobre sociedades mercantís, que 
emitan valores e outros activos financei-
ros negociables nun mercado organizado 
e en relación con aqueles dos que sexan 
titulares tales persoas, os seus cónxuxes 
que presten a súa conformidade ou os seus 
fillos menores de idade non emancipados 
deberán encomendarlle contractualmente 
a xestión e administración de tales valores 
ou activos a unha entidade financeira 
rexistrada na Comisión Nacional do Mer-
cado de Valores. A encomenda de xestión 
manterase mentres dure o desenvolvemen-
to do cargo e nos dous anos posteriores ao 
cesamento nel.
A entidade coa que contraten efectuará a 
administración con suxeición exclusiva-
mente ás directrices xerais da rendibilidade 
e risco establecidas no contrato sen que 
poida pedir nin recibir instrucións de 
investimento dos interesados. Tampouco 
poderán revelárseller a composición dos 
seus investimentos, agás que se trate de 

75	 Orde	do	�2	de	maio	de	2009	pola	que	se	aproban	
os	 modelos	 oficiais	 de	 declaración	 de	 actividades	 e	
declaración	de	bens	patrimoniais	 que	deben	 formular	
os	altos	cargos	da	Administración	autonómica.

institucións de investimento colectivo ou 
que, por causa xustificada, medie autori-
zación da Comisión Nacional do Mercado 
de Valores.
 2.  Os interesados entregaranlle copias 
dos contratos subscritos ao Rexistro de 
Bens Patrimoniais para a súa anotación.

capítulo Iv 
órGAnos De Xe stión,  
viXilAnCiA e Control

Artigo 10. Rexistros ��.
 1.  Constitúense o Rexistro de Activida-
des de Altos Cargos e o Rexistro de Bens 
Patrimoniais de Altos Cargos da Xunta de 
Galicia, nos cales se inscribirán as corres-
pondentes declaracións.
 2.  O Rexistro de Actividades de Altos 
Cargos será público. O contido das declara-
cións inscritas nel, pertencentes aos 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 súas funcións que requiran o coñece-
mento dos datos que constan no rexistro.

c.  O Defensor do Pobo e o Valedor do 
Pobo, nos termos previstos nas súas leis de 
creación.
 4.  Non serán obxecto da publicidade pre-
vista no parágrafo precedente as copias da 
última declaración tributaria correspondente 

76	 Decreto	205/2008,	do	4	de	setembro,	polo	que	se	
regulan	os	rexistros	de	actividades	e	de	bens	patrimo-
niais	de	altos	cargos	da	Xunta	de	Galicia.
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ao imposto sobre a renda das persoas físicas 
e, se é o caso, do imposto sobre o patrimonio 
neto recollidas no artigo 8.1.b) da Lei 9/199�, 
do 18 de outubro, de Incompatibilidades de 
Altos Cargos.
 �.  O persoal que preste servizos nos 
rexistros ten o deber permanente de man-
ter en segredo os datos e informacións que 
coñeza por razón do seu traballo ��.

Artigo 11. Órgano de xestión.
O órgano competente para a xestión do 
réxime de incompatibilidades desta lei 
será a Inspección Xeral de Servizos da 
Xunta de Galicia. Este órgano será o 
encargado de cualificar a declaración 
de actividades e a declaración de bens 
patrimoniais, nos termos establecidos 
regulamentariamente.
Así mesmo procederá a recordar e, se é o 
caso, requirir a quen sexa nomeado ou a 
quen cese nun cargo dos comprendidos no 
ámbito de aplicación o cumprimento das 
obrigacións previstas na presente lei.

Artigo 12. Información ao Parlamen-
to de Galicia.
Para asegurar a transparencia do control 
do réxime de incompatibilidades previsto 
nesta lei, e sen prexuízo das competencias 
atribuídas ás autoridades administrativas 
sinaladas, a Xunta de Galicia, a través da 
Inspección Xeral de Servizos, deberá infor-
mar anualmente ao Parlamento de Galicia do 
grao de cumprimento das obrigas de declarar 
establecidas nesta lei, así como das condutas 
contrarias ás obrigacións impostas nesta lei e 
ás responsabilidades declaradas.

capítulo v 
réXime De resPonsAbiliDADes

Artigo 13. Condutas.
 1.  As condutas contrarias ás obriga-
cións impostas nesta lei darán lugar á 
esixencia de responsabilidade moi grave, 
grave e leve.

77	 Art.	�0	modificado	por	Lei	4/2006,	do	30	de	xuño,	
de	transparencia	e	de	boas	prácticas	na	Administración	
pública	galega.

 2.  Darán lugar á esixencia de responsa-
bilidade moi grave:

a.  O incumprimento das normas sobre 
incompatibilidades a que se refiren os 
artigos 3, 4 e � cando se producise dano 
manifesto á Administración autonómica 
da Xunta de Galicia.

b.  A falsidade dos datos e documentos 
que deben presentarse conforme o estable-
cido nesta lei.

c.  O incumprimento das obrigacións a 
que se refire o artigo 9 en relación coa xes-
tión de valores bolsistas cando se producise 
dano á Administración autonómica.
 3.  Darán lugar á esixencia de responsa-
bilidade grave:

a.  O incumprimento das normas sobre 
incompatibilidades e abstencións recolli-
das nos artigos 3, 4 e � desta lei.

b.  A omisión de datos e documentos 
que deban ser presentados conforme o 
establecido nesta lei.

c.  A non presentación das declaracións 
previstas nesta lei, tralo correspondente 
apercibimento.

d.  O incumprimento das obrigacións 
a que se refire o artigo 9 en relación coa 
xestión de valores bolsistas cando confor-
me o establecido no artigo anterior non 
constitúa falta moi grave.

e.  A comisión de dúas infraccións leves 
no período dun ano.
 4.  Dará lugar á esixencia de responsa-
bilidade leve a non presentación no prazo 
establecido das declaracións previstas no ar-
tigo 8 da presente lei, cando se emende tralo 
requirimento que se formule para o efecto.

Artigo 14. Responsabilidades.
 1.  Os acordos polos que se declare a 
responsabilidade moi grave ou grave serán 
publicados no “Diario Oficial de Galicia”.
 2.  As persoas comprendidas no ámbito 
de aplicación desta lei que incorran en 
responsabilidade leve serán amoestadas 
por incumprimento desta lei.
 3.  Con independencia das responsabili-
dades declaradas, os cargos responsables 
das condutas contrarias ás obrigacións 
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impostas nesta lei deberán, se é o caso, 
restituír as cantidades percibidas inde-
bidamente, na forma que se determine 
regulamentariamente.
 4.  O disposto na presente lei entende-
rase sen prexuízo da esixencia das demais 
responsabilidades a que houbese lugar. Se 
as infraccións puidesen ser constitutivas 
de delito, a Administración pasaralle o 
tanto de culpa ao ministerio fiscal.
 �.  Sen prexuízo do disposto no apartado 
1 do presente artigo, as responsabilidades 
declaradas anotaranse no Rexistro de 
Actividades ou no Rexistro de Bens Patri-
moniais, segundo proceda.

Artigo 15. Imposibilidade de ocupar 
altos cargos.
 1.  As persoas que fosen declaradas 
responsables dalgunha das condutas moi 
graves das recollidas no artigo 13.2 desta 
lei non poderán ser nomeadas para ocupar 
un cargo dos relacionados no artigo 2 
durante un período entre tres e dez anos.
 2.  As persoas que fosen declaradas 
responsables dalgunha das condutas gra-
ves das recollidas no artigo 13.3 desta lei 
non poderán ser nomeadas para ocupar un 
cargo dos relacionados no artigo 2 durante 
un período de ata tres anos.
 3.  Na graduación das medidas anterior-
mente previstas valorarase a existencia de 
prexuízo para o interese público, a reper-
cusión da conduta nos administrados e, se 
é o caso, a percepción indebida de cantidades 
polo desenvolvemento de actividades 
públicas incompatibles.
 4.  Os cargos comprendidos no ámbito 
de aplicación desta lei responsables de 
condutas moi graves cesarán por acordo do 
órgano que procedese ao seu nomeamento.
 �.  A responsabilidade do presidente 
da Xunta de Galicia será a regulada no 
Estatuto de Autonomía de Galicia, no Re-
gulamento do Parlamento de Galicia e na 
Lei 1/1983, do 22 de febreiro, reguladora 
da Xunta e do seu Presidente.

Artigo 16. Prescrición.
As responsabilidades reguladas nesta lei 
prescribirán aos cinco anos, tres anos e 

seis meses, segundo se trate de responsa-
bilidades moi graves, graves ou leves.

Artigo 17. Procedemento.
As responsabilidades reguladas nos artigos 
precedentes serán declaradas logo da ins-
trución dun expediente no que se lle dea 
audiencia ao interesado.

Artigo 18. Actuacións previas.
 1.  A Inspección Xeral de Servizos da 
Xunta de Galicia, con anterioridade á 
iniciación de calquera expediente de res-
ponsabilidade, poderá realizar actuacións 
previas de carácter reservado co obxecto de 
determinar se concorren circunstancias que 
xustifiquen tal iniciación, notificándolle o 
inicio de tales actuacións ao interesado.
 2.  Así mesmo a Inspección Xeral de 
Servizos da Xunta de Galicia coñecerá das 
denuncias que sobre os presuntos incum-
primentos desta lei puidesen formularse.
 3.  Os ficheiros, arquivos e rexistros 
de carácter público proporcionaranlle á 
Inspección Xeral de Servizos da Xunta 
de Galicia, cando lle sexa requirido, in-
formación, datos e colaboración na forma 
establecida na Lei Orgánica de regulación 
do tratamento automatizado dos datos de 
carácter persoal.
 4.  Unha vez realizada a información 
previa, a Inspección Xeral de Servizos da 
Xunta de Galicia elevaralles aos órganos 
previstos no artigo 19 o informe das actua-
cións previas realizadas.

Artigo 19. Órganos competentes.
 1.  O órgano competente para a in-
coación será o Consello da Xunta de 
Galicia, por proposta do conselleiro da 
Presidencia e Administración Pública.
 2.  A instrución dos correspondentes 
expedientes será realizada pola Inspección 
Xeral de Servizos da Xunta de Galicia.
 3.  Correspóndelle ao Consello da Xunta 
de Galicia a declaración das responsabili-
dades reguladas na presente lei.

DISpOSIcIóN ADIcIONAl pRIMeIRA
 1.  As entidades de dereito público de-
pendentes da Administración autonómica 
e as sociedades e fundacións nas que a 
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Administración autonómica, directa ou 
indirectamente, participe ou achegue 
máis do �0% do capital ou do patrimonio 
deberán informar á Inspección Xeral de 
Servizos da Xunta de Galicia dos nomea-
mentos que efectúen respecto daqueles 
postos de traballo que conforme esta lei 
teñan a condición de altos cargos.
 2.  As entidades ou empresas públicas 
ou privadas con representación do sector 
público autonómico nos seus consellos de 
administración están obrigadas a comu-
nicarlle á Inspección Xeral de Servizos 
da Xunta de Galicia as designacións que 
efectúen para o seu consello de adminis-
tración ou órganos de goberno de persoas 
que conforme o disposto na presente lei 
teñan a condición de alto cargo.

DISpOSIcIóN ADIcIONAl SeguNDA
O disposto nesta lei entenderase sen 

prexuízo das incompatibilidades máis 
rigorosas que se establezan para determi-
nados altos cargos de acordo coa especial 
natureza da súa función.

DISpOSIcIóN tRANSItORIA
Mentres non se desenvolva regulamen-

tariamente esta lei, permanecerán en vigor 
os rexistros de actividades e intereses e de 
bens patrimoniais existentes actualmente.

DISpOSIcIóN DeRRADeIRA pRIMeIRA
 1.  Autorízase a Xunta de Galicia, no 
marco das súas competencias, para ditar 
cantas disposicións esixan a aplicación e o 
desenvolvemento desta lei.
 2.  As obrigacións que establece esta 
lei serán aplicables dende a súa entrada 
en vigor.
 3.  No prazo de tres meses, a Xunta de 
Galicia dictará as normas regulamentarias 
que esixan a aplicación e o desenvolve-
mento desta lei.

DISpOSIcIóN DeRRADeIRA SeguNDA
A presente lei entrará en vigor o día 

seguinte ao da súa publicación no “Diario 
Oficial de Galicia”.

3. LEI 6/1995, DO 28 DE XUÑO, 
POLA QUE SE CREA O CONSELLO 

ECONóMICO E SOCIAL DE GALICIA  
(DOGA N.º 133, 12. 7. 1995)

(…) �8

TÍTULO I 
DISPOSICIóNS XERAIS

Artigo 1. Creación e denominación.
Créase o Consello Económico e Social de 
Galicia, coa finalidade, natureza, funcións, 
composición e estrutura que se establecen 
na presente lei.

Artigo 2. Finalidade.
A finalidade do consello é facer efectiva 
a participación dos axentes económicos 
e sociais na política socio-económica de 
Galicia.

Artigo 3. Natureza xurídica.
 1.  O consello é un ente institucional de 
dereito público, consultivo, da Xunta de 
Galicia en materia económica e social.
 2.  O consello ten personalidade xurídi-
ca de seu e plena capacidade e autonomía, 
orgánica e funcional, para o cumprimento 
dos seus fins.
 3.  O consello queda adscrito á Conse-
llería de Economía e Facenda.

Artigo 4. Sede.
O Consello ten a súa sede en Santiago 
de Compostela. Non obstante, cando as 
circunstancias o aconsellen, poderá cele-
brar as súas sesións en calquera lugar do 
territorio da Comunidade Autónoma.

Artigo 5. Funcións.
De acordo coa súa finalidade e natureza, 
correspóndenlle ao consello as seguintes 
funcións:
 1.  Emitir dictames de carácter precep-
tivo ou facultativo.
 1.1. Serán dictames de solicitude pre-

ceptiva os que versen sobre:
a.  Anteproxectos de lei e proxectos de 

decretos lexislativos e plans xerais ou secto-
riais que regulen materias socio-económicas 
directamente vinculadas ao desenvolvemen-
to económico e social de Galicia.

78	 Exposición	de	motivos	omitida.
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Exceptúanse desta consulta os proxectos 
de Lei de Orzamentos Xerais da Comuni-
dade Autónoma.

b.  Anteproxectos de lei ou proxectos de 
disposicións administrativas que afecten a 
organización, as competencias ou o fun-
cionamento do consello.

c.  Calquera outro relativo a materias 
que teñan que consultárselle ao consello 
por precepto expreso dunha lei.
O Consello da Xunta, ao comunicarlle ao 
Parlamento a aprobación dos proxectos de 
lei e de decretos lexislativos, incluirá o dic-
tame elaborado, se é o caso, polo consello.
 1.2. Son dictames de solicitude facul-
tativa os referentes a asuntos ou materias 
non mencionados no apartado anterior que 
sexan sometidos a consulta do consello 
polo Consello da Xunta de Galicia ou 
polos seus membros.
 1.3. Os dictames requiridos ao consello 
deberán ser emitidos no prazo que fixe o 
Consello da Xunta ou calquera dos seus 
membros, se é o caso, na orde de remisión 
do expediente ou na solicitude de consulta.
En ningún caso o dito prazo será inferior 
a un mes. Transcorrido aquel, entenderase 
cumprido o trámite.
 2.  Elaborar, por propia iniciativa 
ou por solicitude da Xunta de Galicia, 
informes ou estudos sobre as reformas 
que se estimen necesarias na normativa 
vixente para favorecer o desenvolvemento 
económico e social de Galicia ou sobre a 
elaboración de plans e programas dirixi-
dos á mesma finalidade.
Especialmente, correspóndelle ao consello 
elaborar informes ou estudos sobre as posi-
bles repercusións e adaptacións necesarias 
que a introdución das novas tecnoloxías 
impoña no sistema económico e social 
de Galicia.
Igualmente, o consello poderá darlle a 
coñecer ao Goberno galego a súa opinión 
sobre a execución dos plans ou programas 
de especial transcendencia para o desenvol-
vemento económico e social de Galicia.
 3.  Elaborar e remitirlle anualmente ao 
Consello da Xunta, a través da Consellería 

de Economía e Facenda, dentro do primeiro 
semestre de cada ano, unha memoria sobre 
a situación económica e social en Galicia, 
incluíndo, se é o caso, recomendacións ou 
orientacións sobre a política presupostaria.
 4.  Elaborar e aprobar o Regulamento de 
réxime interno do consello, de acordo co 
previsto no artigo 20 da presente lei.

Artigo 6. Facultade de información.
Para o exercicio das súas funcións, o con-
sello, a través do seu presidente, poderá 
solicitar da Xunta de Galicia ou dos seus 
conselleiros a información que precise.

TÍTULO II 
COMPOSICIóN

Artigo 7. Composición e designación.
 1.  O consello componse dos trinta e 
cinco membros seguintes:

a.  Un presidente.
b.  Once membros designados polas 

organizacións sindicais que obtivesen 
a condición de máis representativas, en 
proporción á súa representatividade, de 
acordo coa Lei Orgánica de Liberdade 
Sindical e co Estatuto dos traballadores.

c.  Once membros designados polas 
organizacións empresariais que gocen de 
capacidade representativa, en proporción 
á súa representatividade, de acordo co 
Estatuto dos traballadores.

d.  Once membros coa seguinte distribu-
ción: catro representantes do sector agrario, 
dous do sector marítimo-pesqueiro (un da 
pesca de baixura e outro do marisqueo), 
dous dos usuarios e consumidores e tres 
das universidades de Galicia.

e.  Un secretario xeral.
 2.  Os membros do consello indicados 
no parágrafo d) anterior serán propostos, 
en cada caso, polas entidades ou asocia-
cións que a continuación se indican:
 2.1. Sector agrario: polas organizacións 
profesionais con maior implantación no 
sector en Galicia.
 2.2. Sector marítimo-pesqueiro: polas 
federacións provinciais de confrarías de 
pescadores.
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 2.3. Usuarios e consumidores: polo 
Consello Galego de Consumo.
 2.4. Universidades: un por cada Xunta de 
Goberno das da Coruña, Santiago e Vigo.
 3.  Nos supostos a que se refiren os 
apartados b), c) e d) do punto 1, designara-
se igual número de suplentes que membros 
titulares, asistindo aqueles ás sesións en 
substitución destes, logo de delegación 
expresa en cada caso.
 4.  Cada membro do consello, agás o 
secretario xeral, ten un voto persoal e 
unicamente delegable no seu suplente.

Artigo 8. Nomeamentos.
O presidente do consello será nomeado 
polo presidente da Xunta de Galicia, por 
proposta conxunta dos conselleiros de 
Economía e Facenda e de Xustiza, Interior 
e Relacións Laborais, logo de consulta ás 
entidades, organizacións e asociacións 
representadas no consello.
O secretario xeral será designado polo Con-
sello da Xunta, por proposta dos conselleiros 
de Economía e Facenda e de Xustiza, Interior 
e Relacións Laborais, de entre funcionarios 
do grupo A, logo de consulta ás entidades, 
organizacións e asociacións representadas 
no consello.
Os demais membros do consello, de-
signados no modo que resulta no artigo 
anterior, serán nomeados polo presidente 
da Xunta de Galicia, a quen lle comuni-
carán as ditas entidades, organizacións e 
asociacións a designación.

Artigo 9. Duración do mandato.
 1.  O mandato dos membros do consello 
será de catro anos, renovable por períodos de 
igual duración, que comezará a computarse 
dende o día seguinte ao da publicación do 
nomeamento no “Diario Oficial de Galicia”.
Os membros do consello, agás o presidente 
e o secretario xeral, poderán ser substituídos 
polas entidades, organizacións ou asocia-
cións que os designasen, e os así nomeados 
permanecerán no seu cargo, como máximo, 
polo tempo que lle restase ao substituído 
para o cumprimento do seu mandato.
 2.  Non obstante, os membros do conse-
llo, incluído o seu presidente, continuarán 

no exercicio das súas funcións ata a toma 
de posesión dos novos membros.

Artigo 10. Perda da condición de 
membro.
Os membros do consello perderán a 
devandita condición por algunha das 
seguintes causas:

a.  O presidente e o secretario xeral, 
por cesamento acordado polo presidente 
da Xunta de Galicia ou polo Consello da 
Xunta, respectivamente, logo da proposta 
adoptada na mesma forma en que se sinala 
no artigo 8.

b.  Por falecemento.
c.  Por renuncia expresa ante o presi-

dente do consello e, no caso deste, ante o 
presidente da Xunta de Galicia.

d.  Por expiración do prazo do seu 
mandato, sen prexuízo do establecido no 
artigo 9.2.

e.  Por declaración de incapacidade ou 
inhabilitación para o desempeño de cargo 
público por sentenza xudicial firme.

f.  Por proposta das entidades, organi-
zacións ou asociacións que promoveron a 
súa designación.

Artigo 11. Incompatibilidades.
A condición de membro do consello será 
incompatible co exercicio de calquera 
cargo ou actividade que impida ou menos-
cabe o desempeño das funcións que lle son 
propias. En particular, será incompatible 
coa de:

a.  Parlamentarios das Cortes Xerais ou 
dos parlamentos autonómicos.

b.  Membros do Goberno da Comunida-
de Autónoma.

c.  Membros doutros órganos previstos 
no Estatuto de Autonomía de Galicia ou na 
Constitución española.

d.  Altos cargos das administracións 
públicas, entendendo como tales os in-
cluídos na Lei 12/199�, do 11 de maio, 
de Incompatibilidades dos Membros do 
Goberno da Nación e dos Altos Cargos da 
Administración Xeral do Estado.

e.  Membros electos das corporacións 
locais.
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TÍTULO III 
fUNCIONAMENTO

Artigo 12. Órganos do consello.
O Consello, para o exercicio das súas 
funcións, actuará a través dos seguintes 
órganos:
 1.  Colexiados:

- O Pleno.
- A Comisión Permanente.
- As comisións sectoriais.

 2. Unipersoais:
- O presidente.
- O secretario xeral.

 3.  Como órgano de apoio, o consello 
contará cun Gabinete Técnico, que actuará 
baixo a dirección do seu secretario xeral.

Artigo 13. O Pleno.
 1.  O Pleno é o órgano de goberno do 
consello.
 2.  Estará integrado pola totalidade dos 
membros mencionados no artigo � desta 
lei, baixo a dirección do presidente e asis-
tido polo secretario xeral.
 3.  O Pleno reunirase en sesión ordina-
ria, cando menos, catro veces ao ano. Así 
mesmo, poderá reunirse, con carácter ex-
traordinario, por iniciativa do presidente 
ou dun terzo dos seus membros.
Ás ditas sesións poderá asistir un asesor 
acreditado por cada unha das entidades, 
organizacións ou asociacións que integran 
o consello. Tamén poderán asistir a elas os 
membros do Gabinete Técnico do Consello.
 4.  Para a válida constitución do Pleno 
será necesaria a asistencia da maioría 
absoluta dos seus membros na primeira 
convocatoria, e, polo menos, dun terzo 
deles na segunda.
En todo caso, será necesaria a asistencia ás 
sesións do presidente e do secretario xeral, 
ou dos que legalmente os suplan.
 �.  Os acordos do Pleno adoptaranse 
por maioría simple dos asistentes, agás 
nos supostos nos que legal ou regulamen-
tariamente se esixa maioría cualificada, 
dirimindo os empates o presidente me-
diante o voto de calidade.

 �.  Son competencias do Pleno:
a.  Adoptar os acordos que correspondan 

respecto do exercicio das funcións a que 
se refire o artigo � desta lei.

b.  As demais que resulten do regula-
mento do consello.
 �.  Os acordos ou criterios do consello 
expresaranse baixo a denominación de 
“dictames”, “informes” ou “estudos” do 
consello, segundo proceda, de acordo co 
disposto no artigo � desta lei.
Os dictames emitiraos o Pleno ou, en caso de 
delegación deste, a comisión permanente.
Os dictames formularanse por separado e 
neles incluiranse os antecedentes, a valo-
ración e as conclusións. Irán asinados polo 
secretario xeral co visto e prace do presi-
dente, e uniránseller os votos particulares, 
se os houbese.

Artigo 14. A comisión permanente.
 1.  A comisión permanente, baixo a 
dirección do presidente e asistida polo 
secretario xeral, estará integrada por tres 
representantes de cada un dos grupos b), 
c) e d) con presenza no consello aos que 
fai alusión o artigo � desta lei.
Os anteditos representantes serán desig-
nados entre os membros do Pleno, por 
proposta de cada un dos grupos mencio-
nados no artigo �.1 da presente lei.
 2.  Corresponderanlle á comisión per-
manente as funcións que especificamente 
lle delegue o Pleno, dentro do ámbito das 
súas competencias, ou que se lle atribúan 
no Regulamento de réxime interno.

Artigo 15. 1. Por acordo do Pleno 
poderanse constituír, co carácter de per-
manentes ou para cuestións específicas, 
comisións sectoriais. Formarán parte delas 
os membros que designe o Pleno, respec-
tando en cada caso a presenza proporcional 
dos distintos grupos representados no con-
sello e definidos no artigo �.
 2.  O Pleno poderalles adscribir tarefas 
das comisións sectoriais a aqueles exper-
tos que considere oportuno para o mellor 
desenvolvemento delas.
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Artigo 16. O presidente.
 1.  Son funcións do presidente:

a.  Formular a orde do día das sesións 
do Pleno e da comisión permanente, no 
modo que se estableza no regulamento do 
consello.

b.  Convocar as sesións do Pleno e da 
comisión permanente, presidilas e mode-
rar o desenvolvemento dos debates.

c.  Visar as actas, ordenar a publicación 
dos acordos e dispoñer o cumprimento 
destes.

d.  Dirixir as actuacións do consello e 
ter a súa representación.

e.  Remitir os dictames, informes e estu-
dos á Xunta de Galicia e aos conselleiros.

f.  As demais funcións que lle enco-
menden a presente lei e o regulamento do 
consello.
 2.  No caso de ausencia, enfermidade 
ou calquera outra causa xustificada, o 
presidente será substituído polo membro 
titular do consello de maior idade.

Artigo 17. O secretario xeral.
 1.  O secretario xeral, como órgano de 
asistencia técnica e administrativa do 
consello, é o depositario da fe pública dos 
seus acordos.
 2.  Son funcións do secretario xeral:

a.  Exercer a dirección administrativa e 
técnica dos distintos servizos do consello 
e velar porque os seus órganos actúen con-
forme aos principios xerais que informan 
a actuación das administracións públicas.

b.  Asistir, con voz pero sen voto, ás se-
sións do Pleno e da comisión permanente. 
Tamén asistirá ás sesións das comisións 
sectoriais e dos grupos de traballo.

c.  Estender as actas das sesións, autori-
zalas coa súa sinatura e co visto e prace do 
presidente e darlle o curso correspondente 
aos acordos que se adopten.

d.  Custodiar a documentación do con-
sello.

e.  Expedir certificacións das actas, 
acordos, dictames e informes cos seus 
votos particulares e outros documentos 
confiados á súa custodia, co visto e prace 
do presidente.

f.  Exercer a xefatura do persoal ao 
servizo do consello.

g.  Exercer a dirección do Gabinete 
Técnico.

h.  Exercer as funcións económicas e 
presupostarias do consello.

i.  Elaborar o anteproxecto do presupos-
to anual, para sometelo á consideración do 
Pleno do consello.

j.  Cantas outras lle sexan atribuídas 
polo Regulamento do consello ou sexan 
inherentes á súa condición de secretario.

Artigo 18. O Gabinete Técnico.
 1.  O Gabinete Técnico é o órgano de 
apoio ao consello e actuará baixo a direc-
ción do secretario xeral.
 2.  Estará integrado por catro expertos 
como máximo en materias socio-económicas 
e que realizarán o seu labor con dedicación 
plena. O número e a cualificación deles serán 
fixados por acordo do consello.
 3.  Serán funcións do Gabinete Técnico 
a elaboración de bases de datos, informes, 
estudos e tarefas análogas, sobre materias 
socio-económicas e técnicas, que deman-
de o consello ou o secretario xeral.
 4.  O gabinete, para o cumprimento 
dos seus fins, poderá acceder ás bases de 
datos informáticas existentes, tanto públi-
cas coma privadas. Garantiráselle unha 
adecuada prioridade de acceso aos bancos 
públicos de datos.
 �.  Os compoñentes do Gabinete Técnico 
asistirán ás sesións do Pleno e da comisión 
permanente, en calidade de asesores, can-
do a natureza das materias que se vaian 
tratar así o aconselle, de acordo co que 
dispoña o regulamento do consello.
 �.  Cando o consello así o aprecie, 
poderá requirir informes de profesionais 
libres, non vinculados a el, que terán 
idéntico tratamento cós provenientes do 
Gabinete Técnico.

Artigo 19. Publicidade das sesións e 
traballos do Consello.
 1.  As sesións do consello non serán 
públicas.
 2.  Os dictames, estudos e informes do 
consello terán a publicidade que neste se 
acorde.
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Artigo 20. Regulamento do consello.
O consello, de conformidade co disposto 
no punto 4 do artigo �º desta lei, elaborará 
o seu Regulamento de réxime interno, que 
será aprobado en primeira votación por 
maioría de dous terzos dos membros do 
Pleno do consello, e en segunda votación 
por maioría absoluta daqueles. Para efec-
tos de xeral coñecemento publicarase no 
“Diario Oficial de Galicia”.

TÍTULO IV 
RéXIME ECONóMICO  
E ADMINISTRATIVO

Artigo 21. Persoal.
O persoal propio do consello rexerase 
polas normas de dereito laboral. As súas 
condicións de traballo non serán inferiores 
ás establecidas para o persoal laboral da 
Xunta de Galicia.
A selección do persoal farase mediante 
convocatoria pública e de acordo cos prin-
cipios de igualdade, mérito e capacidade.

Artigo 22. Financiamento.
As dotacións necesarias para o funcio-
namento do consello cubriranse coas 
partidas que para tal efecto se consignen 
nos presupostos xerais da Comunidade 
Autónoma de Galicia.
Para tal fin, o Pleno do consello aprobará, 
anualmente, un anteproxecto de presu-
posto, que se lle remitirá á Consellería de 
Economía e Facenda, para que lle dea o 
trámite legalmente establecido.

Artigo 23. Contratación.
O consello, en canto a contratación, 
rexerase polas normas do dereito privado, 
pero esta axustarase aos principios de 
obxectividade, publicidade e concorren-
cia, salvagarda do interese público e 
homoxeneización de comportamentos no 
sector público.

Artigo 24. Control e contabilidade.
O réxime da súa contabilidade e control 
adaptarase ao establecido para os entes da 
súa natureza nas disposicións en vigor.

Artigo 25. Patrimonio.
O patrimonio do consello integrarase no 
da Comunidade Autónoma de Galicia e 

seralle aplicable o disposto para o efecto 
na Lei 3/198�, do 12 de abril.

DISpOSIcIóN ADIcIONAl pRIMeIRA
Por acordo do consello, determinaran-

se as asignacións por asistencias e outras 
compensacións que deban percibir os 
seus membros.

DISpOSIcIóN ADIcIONAl SeguNDA
O consello, como ente de participación 

social, poderá propoñerlle á Xunta de 
Galicia a convocatoria de mesas sectoriais 
nas que participen non só as organizacións 
representadas nel, senón tamén a Adminis-
tración autonómica, co obxecto de debater 
problemas específicos que afecten sectores 
estratéxicos de Galicia, co fin de definir 
as posibles liñas de actuación, así como 
os informes requiridos pola normativa da 
Unión Europea.

DISpOSIcIóN ADIcIONAl teRceIRA
A Xunta de Galicia remitiralle ao 

consello os proxectos de lei e os proxectos 
de decretos lexislativos coa antelación su-
ficiente para que a emisión dos informes 
correspondentes ou dos dictames pre-
ceptivos sexa previa á súa remisión pola 
Xunta de Galicia ao Parlamento.

DISpOSIcIóN tRANSItORIA pRIMeIRA
Dentro do prazo dos dous meses 

seguintes á entrada en vigor desta lei, as 
organizacións, asociacións e entidades 
competentes deberán proceder á designa-
ción dos membros do consello, segundo se 
establece na presente lei.

DISpOSIcIóN tRANSItORIA SeguNDA
Transcorrido o prazo sinalado na dis-

posición transitoria anterior, o presidente 
da Xunta de Galicia convocará para a 
súa constitución, dentro dos trinta días 
seguintes, o Pleno do consello, con fixa-
ción do lugar, día e hora en que se teña que 
celebrar o acto.
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DISpOSIcIóN tRANSItORIA teRceIRA
Autorízase o conselleiro de Economía e 

Facenda a dotar con cargo aos presupostos 
xerais da Comunidade Autónoma os gastos 
necesarios para o funcionamento do conse-
llo, ata a aprobación do seu presuposto.

DISpOSIcIóN DeRROgAtORIA
Quedan derrogadas cantas disposicións 

de igual ou inferior rango se opoñan ao 
establecido na presente lei.

DISpOSIcIóN DeRRADeIRA pRIMeIRA
As funcións do consello deixan a salvo as 

atribuídas ao Consello Galego de Relacións 
Laborais pola súa normativa específica.

DISpOSIcIóN DeRRADeIRA SeguNDA
Autorízase a Xunta de Galicia, por pro-

posta conxunta dos conselleiros de Economía 
e Facenda e de Xusticia, Interior e Relacións 
Laborais, para ditar as disposicións necesa-
rias para o desenvolvemento da presente lei.

DISpOSIcIóN DeRRADeIRA teRceIRA
A presente lei entrará en vigor o día 

seguinte ao da súa publicación no “Diario 
Oficial de Galicia”.

4. LEI 9/1995, DO 10 DE 
NOVEMBRO, DO CONSELLO 
CONSULTIVO DE GALICIA. 

(DOGA, N.º 229, 29. 11. 1995)
(…) �9

TÍTULO I 
DISPOSICIóNS XERAIS

Artigo 1. Natureza e sede.
 1.  Créase o Consello Consultivo de 
Galicia, como órgano superior consultivo 
da Xunta de Galicia.
 2.  A súa sede radicará na cidade de 
Santiago de Compostela, sede das institu-
cións autonómicas.

Artigo 2. Autonomía.
 1.  No exercicio das súas funcións, o 
Consello Consultivo de Galicia velará pola 
79	 Exposición	de	motivos	omitida.

observancia da Constitución, do Estatuto 
de Autonomía e do resto do ordenamento 
xurídico.
 2.  O Consello Consultivo de Galicia, no 
exercicio das súas funcións, gozará de plena 
autonomía orgánica e funcional, en garantía 
da súa obxectividade e independencia.
 3.  Os asuntos dictaminados polo 
Consello Consultivo de Galicia non lle 
poderán ser remitidos, para informe ulte-
rior, a ningún outro órgano ou organismo 
da Comunidade Autónoma.

Artigo 3. Consultas e dictames.
 1.  A consulta ao Consello Consultivo 
de Galicia será preceptiva cando así o 
estableza esta lei ou outra norma de igual 
rango, e facultativa no resto dos casos.
 2.  Agás que por lei se dispoña expre-
samente o contrario, o seu dictame será 
non vinculante e de carácter estritamente 
xurídico, sen entrar en valoracións de 
oportunidade ou conveniencia, a non ser 
que así lle sexa solicitado expresamente 
polo órgano consultante.
 3.  As disposicións e resolucións sobre 
asuntos dictaminados polo Consello Consul-
tivo de Galicia cando sexa preceptiva a súa 
intervención nelas, se se tomaren de acordo 
co seu dictame, expresaranse coa fórmula “... 
de acordo co dictame do Consello Consultivo 
de Galicia”, e se non se tomaren de acordo co 
dictame daquel, coa de “... oído o Consello 
Consultivo de Galicia”.

Artigo 4. Membros natos e membros 
electivos do Consello Consultivo de Galicia.
 1. O Consello Consultivo de Galicia está 
integrado por conselleiras e conselleiros 
natos e conselleiras e conselleiros electivos.
 2. Son conselleiras e conselleiros natos 
as ex presidentas e os ex presidentes da 
Xunta de Galicia.
 3. Son conselleiras e conselleiros 
electivos as cinco persoas nomeadas por 
decreto da presidenta ou do presidente 
da Xunta de Galicia, oído o Consello da 
Xunta, entre:

a. Xuristas de recoñecido prestixio, 
con máis de dez anos de experiencia pro-
fesional efectiva.
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b. Altos cargos e funcionarias e funcio-
narios das administracións públicas, coa 
licenciatura en dereito, con máis de dez 
anos de experiencia.
 4. As conselleiras e os conselleiros 
natos exercerán o seu mandato por un pe-
ríodo de seis anos, se tiveron a condición 
de presidenta ou presidente durante catro 
ou menos anos, ou por un período de doce 
anos, se tiveron a condición de presidenta 
ou presidente durante máis de catro anos.
O mandato non será renovable agás no 
caso de seren nomeados conselleiras ou 
conselleiros electivos. Durante o tempo 
do seu mandato serán inamovibles, agás 
nos supostos establecidos nesta lei.
 �. As conselleiras e os conselleiros 
electivos exercerán o seu mandato por un 
período de seis anos, renovable unha soa 
vez, agás o establecido na alínea 2 do artigo 
� para o suposto das vacantes. Durante o 
tempo do seu mandato serán inamovibles, 
agás nos supostos establecidos nesta lei.
 �. Os membros natos do Consello Con-
sultivo de Galicia teñen dereito ás honras e 
ás precedencias protocolarias que lles corres-
pondan na súa condición de ex presidentas 
ou ex presidentes da Xunta de Galicia.
Os membros electivos do Consello Con-
sultivo de Galicia teñen dereito ás honras 
e ás precedencias protocolarias que se 
sinalen regulamentariamente.
 �. Os membros natos e electivos teñen 
dereito ás remuneracións, polo exercicio 
das súas funcións, que se fixen nos orza-
mentos xerais da comunidade autónoma 80.

Artigo 4 bis. Procedemento de incor-
poración dos membros natos.
 1. A incorporación como membro nato 
do Consello Consultivo de quen ocupou a 
Presidencia da Xunta de Galicia producira-
se dentro do período dun ano desde a data 
de publicación do seu cesamento como tal. 
Durante este tempo a ex presidenta ou o ex 
presidente deberá formalizar o seu desexo 
80	 Art.	4	modificado	por	Lei	�2/2007,	do	27	de	xullo,	
pola	que	se	modifica	a	Lei	9/�995,	do	�0	de	novembro,	
do	Consello	Consultivo	de	Galicia,	e	a	Lei	�/�983,	do	22	
de	febreiro,	de	normas	reguladoras	da	Xunta	e	da	súa	
Presidencia.

de se incorporar ao Consello Consultivo e 
formular declaración de non estar incurso 
en causa de incompatibilidade 81.
 2. A incorporación poderase demorar, 
por petición da persoa interesada, mentres 
esta ocupe un cargo público incompatible 
coa pertenza ao Consello Consultivo. Ao 
producirse o cesamento no devandito 
cargo, a ex presidenta ou o ex presidente 
disporá dun novo prazo, de tres meses, 
para formalizar a súa incorporación ao 
Consello Consultivo.
Se o cesamento no cargo incompatible 
estivese motivado pola incorporación a 
outro cargo público igualmente incompa-
tible coa condición de membro do Conse-
llo Consultivo, o prazo de tres meses para 
formalizar a referida solicitude de incor-
poración como membro nato computarase 
desde o cesamento neste último.
 3. O mandato dos membros natos do 
Consello Consultivo de Galicia poderase 
interromper como consecuencia do seu 
nomeamento para un cargo público decla-
rado incompatible. Para os efectos da súa 
reincorporación ao Consello Consultivo 
polo tempo que lle quede de mandato, ob-
servarase o disposto na alínea anterior 82.

TÍTULO II 
COMPOSICIóN

Artigo 5. Elección de presidente e 
designación de secretario.
 1. O Consello Consultivo de Galicia 
terá un presidente elixido por e entre as 
conselleiras e os conselleiros electivos en 
8�	 Téñase	en	conta	a	Disposición	transitoria	única	da	Lei	
�2/2007,	do	27	de	xullo,	pola	que	se	modifica	a	Lei	9/�995,	
do	�0	de	novembro,	do	Consello	Consultivo	de	Galicia,	e	a	
Lei	�/�983,	do	22	de	febreiro,	de	normas	reguladoras	da	
Xunta	e	da	súa	Presidencia,	segundo	a	cal:
“Quen,	 na	 data	 de	 entrada	 en	 vigor	 desta	 lei,	 teña	 a	
condición	de	ex	presidenta	ou	ex	presidente	da	Xunta	
de	Galicia	poderá	exercer	o	dereito	de	incorporación	ao	
Consello	Consultivo	de	Galicia	nos	prazos	e	nas	condi-
cións	 establecidos	 no	 artigo	 4	 bis.	 A	 entrada	 en	 vigor	
producirá,	para	o	caso,	os	mesmos	efectos	que	o	decreto	
de	cesamento	como	presidente	da	Xunta	de	Galicia”.
82	 Art.	4	bis	engadido	por	Lei	�2/2007,	do	27	de	xullo,	
pola	que	se	modifica	a	Lei	9/�995,	do	�0	de	novembro,	
do	Consello	Consultivo	de	Galicia,	e	a	Lei	�/�983,	do	22	
de	febreiro,	de	normas	reguladoras	da	Xunta	e	da	súa	
Presidencia.
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votación secreta e por maioría absoluta, na 
forma prevista no artigo 10. O presidente 
ou a presidenta terá a súa representación 
para todos os efectos 83.
 2.  Estará asistido por un secretario 
xeral, con voz pero sen voto, pertencente 
ao corpo de letrados do propio Consello. 
Exercerá as funcións que lle atribúa o 
regulamento orgánico. 

Artigo 6. Perda da condición.
Os conselleiros perderán a condición de 
tales:

a.  Por renuncia.
b.  Por extinción do seu mandato ao 

expirar o prazo.
c.  Por incapacidade permanente decla-

rada por resolución xudicial firme.
d.  Por incompatibilidade sobrevida.
e.  Por inhabilitación xudicial para o 

exercicio de cargo público declarada en 
sentenza firme.

f.  Por condena por delito doloso en 
sentenza firme.

g.  Por incumprimento grave das obri-
gas de conselleiro.

h.  Por falecemento.
Artigo 7. Procedemento e vacantes. 

 1.  O cesamento será dictado polo presi-
dente da Xunta. Nos supostos previstos nos 
apartados d) e g) do artigo anterior será pre-
ciso o acordo favorable do Consello tomado 
por maioría absoluta dos seus membros, 
logo de audiencia do interesado. 
 2. As vacantes de membros electivos do 
Consello Consultivo cubriranse consonte 
o previsto no artigo 4.3, e polo tempo que 
quede de mandato 84.

Artigo 8. Suspensión.
Os conselleiros poderán ser suspendidos 
nas súas funcións en caso de inculpación ou 
procesamento por delito doloso, atendendo 
83	 Art.	5	modificado	por	Lei	�2/2007,	do	27	de	xullo,	
pola	que	se	modifica	a	Lei	9/�995,	do	�0	de	novembro,	
do	Consello	Consultivo	de	Galicia,	e	a	Lei	�/�983,	do	22	
de	febreiro,	de	normas	reguladoras	da	Xunta	e	da	súa	
Presidencia.
84	 Art.	7.2	modificado	por	Lei	�2/2007,	do	27	de	xullo,	
pola	que	se	modifica	a	Lei	9/�995,	do	�0	de	novembro,	
do	Consello	Consultivo	de	Galicia,	e	a	Lei	�/�983,	do	22	
de	febreiro,	de	normas	reguladoras	da	Xunta	e	da	súa	
Presidencia.

a gravidade dos feitos, por acordo da maio-
ría absoluta dos membros do Consello.

Artigo 9. Incompatibilidades.
 1.  A condición de conselleiro será 
incompatible con: 

a.  A de deputado do Parlamento de 
Galicia. 

b.  A de membro do Congreso dos 
Deputados ou do Senado.

c.  A de maxistrado do Tribunal Consti-
tucional. 

d.  A de defensor do pobo, valedor e 
vicevaledor do pobo ou cargos homónimos 
dunha Comunidade Autónoma.

e.  A de membro do Consello de Contas. 
f.  A de calquera cargo político ou 

administrativo do Estado, comunidades 
autónomas ou entidades locais. 

g.  Funcións directivas en partidos 
políticos, sindicatos de traballadores ou 
asociacións de empresarios.

h.  Cargos de toda índole en empresas 
concesionarias, contratistas, arrenda-
tarios ou administradores de obras ou 
servizos públicos, calquera que sexa o 
seu ámbito territorial. 

i.  A de membro de calquera órgano 
asesor da Xunta.

j.  O exercicio das carreiras xudicial ou 
fiscal ou da avogacía.

k.  Calquera actividade profesional ou 
mercantil.
 2.  Será compatible co exercicio da 
actividade docente ou investigadora, logo 
de expresa declaración de compatibilidade 
polo presidente do Consello.
 3.  Se concorrese algunha causa de 
incompatibilidade en quen sexa designado 
conselleiro antes de tomar posesión do 
cargo e non constase a súa renuncia no que 
motivase a incompatibilidade, entenderase 
que renuncia ao posto de conselleiro se non 
toma unha decisión no prazo de dez días, o 
que así decretará o presidente, cumpríndose 
o disposto no artigo �.1 para tal evento. En 
ambos os casos procederase a unha nova 
designación consonte o artigo �.2.
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Artigo 10. Elección da presidenta ou 
do presidente e substitucións.
 1. Na primeira reunión do consello, 
cando estea vacante a presidencia, os seus 
membros electivos procederán á elección 
do seu titular de entre eles, mediante vo-
tación secreta e por maioría absoluta. No 
caso de non se obter esta, as conselleiras 
e os conselleiros electivos procederán 
a unha segunda votación, na que tan só 
serán elixibles aquelas conselleiras e 
conselleiros máis votadas e votados na 
primeira votación. Nesta segunda votación 
resultará elixido quen obteña maior núme-
ro de votos. A proposta comunicaráselle 
á presidenta ou ao presidente da Xunta, 
quen procederá ao seu nomeamento me-
diante decreto por un período de seis anos, 
ao termo dos cales só poderá ser reelixido 
para un novo mandato.
 2. No caso de ausencia ou enfermidade, 
ou mentres dure a vacante por cesamento 
da presidenta ou do presidente, exercerá as 
súas funcións a conselleira ou o consellei-
ro electivo máis antigo, e de a antigüidade 
ser a mesma, o de máis idade 8�.

TÍTULO III 
COMPETENCIA

Artigo 11. Consultas e dictames 
preceptivos.
O Consello Consultivo de Galicia será 
consultado preceptivamente nos supostos 
seguintes:

a.  Proxectos de reforma do Estatuto de 
Autonomía de Galicia. 

b.  Proxectos de lexislación delegada a 
que se refire o artigo 10.1.a) do Estatuto de 
Autonomía de Galicia. 

c.  Convenios e acordos de cooperación 
con outras comunidades autónomas, 
consonte os artigos 14�.2, inciso primeiro, 
da Constitución e 3�.1 e 2 do Estatuto de 
Autonomía de Galicia. 

d.  Regulamentos que se dicten en execu-
ción de leis, así como as súas modificacións. 

85	 Art.	�0	modificado	por	Lei	�2/2007,	do	27	de	xullo,	pola	
que	se	modifica	a	Lei	9/�995,	do	�0	de	novembro,	do	Con-
sello	Consultivo	de	Galicia,	e	a	Lei	�/�983,	do	22	de	febreiro,	
de	normas	reguladoras	da	Xunta	e	da	súa	Presidencia.

e.  Conflitos de atribucións que se sus-
citen entre as diversas consellerías e entre 
outros altos organismos e institucións da 
Comunidade Autónoma.

f.  Recursos administrativos de revisión. 
g.  Revisión de oficio ou por petición 

do interesado dos actos administrativos 
na forma establecida na Lei de Réxime 
Xurídico das Administracións Públicas e 
do Procedemento Administrativo Común.

h. Nulidade, interpretación e resolución 
dos contratos administrativos na forma 
establecida na Lei de Contratos do Estado 
e de Réxime Local.

i. Nulidade, interpretación, modificación 
e extinción de concesións administrativas 
calquera que sexa o seu obxecto, nos casos 
en que así o esixan as normas aplicables.

j. Reclamacións de responsabilidade pa-
trimonial de contía superior a 1.�00 euros 8�.

k.  A creación ou supresión de muni-
cipios, así como a alteración de termos 
municipais.

l.  Cesamento dos seus membros, en 
todo caso.

m. En xeral, en todos aqueles supostos 
en que así o estableza unha lexislación 
específica.

Artigo 12. Solicitude de dictames.
 1.  En asuntos de competencia da Xunta 
de Galicia o dictame do Consello Con-
sultivo de Galicia será solicitado polo 
Presidente da Xunta.
 2.  Corresponderalles aos presidentes das 
entidades locais solicitar o dictame do 
Consello Consultivo de Galicia naqueles 
supostos en que a lexislación o requira.

Artigo 13. Dictames facultativos.
O presidente da Xunta, o Consello, os con-
selleiros e os presidentes dos organismos 
e entes públicos poderán solicitar dictame 
do Consello Consultivo de Galicia sobre 
aqueles asuntos non incluídos no artigo 
precedente cando a especial transcenden-
cia do asunto así o requira.
86	 Art.	��.j	modificado	por	Lei	�6/2008,	do	23	de	decem-
bro,	 de	 orzamentos	 xerais	 da	 Comunidade	 Autónoma	 de	
Galicia	para	o	ano	2009.
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Artigo 14. Memoria anual.
O Consello Consultivo de Galicia elevará 
anualmente unha memoria de actividades 
ao Consello da Xunta na que se expresará 
a actividade desenvolvida no período ante-
rior, así como as suxerencias que se coiden 
oportunas, tendentes a mellorar a actuación 
administrativa da Comunidade Autónoma.

TÍTULO IV 
fUNCIONAMENTO

Artigo 15. Atribucións do Pleno e 
das seccións. 
 1. O Consello Consultivo de Galicia 
actuará en pleno e en seccións.
 2. Correspóndelle ao pleno emitir di-
tame sobre os asuntos comprendidos nas 
alíneas a), b), c), d), e), k) e 1) do artigo 11, 
e ás seccións sobre os restantes.
 3. No caso dos ditames facultativos, a 
competencia atribúeselle ao pleno, e este 
poderalle asignar a unha sección a elabo-
ración dunha proposta para a súa posterior 
elevación a aquel  8�.

Artigo 16. Número e composición 
das seccións.
 1.  O Consello Consultivo de Galicia, 
agás para os asuntos que son competencia 
do Pleno, funcionará a través de seccións.
 2.  Regulamentariamente, determinara-
se o número de seccións e a distribución 
dos asuntos entre elas procurando a 
homoxeneidade das materias atribuídas a 
cada unha.
 3. As seccións estarán compostas por 
conselleiras e conselleiros electivos. O nú-
mero mínimo de membros de cada sección 
será de tres, e cada unha estará presidida 
por un deles, coa asistencia dun letrado 88.

87	 Art.	�5	modificado	por	Lei	�2/2007,	do	27	de	xullo,	
pola	que	se	modifica	a	Lei	9/�995,	do	�0	de	novembro,	
do	Consello	Consultivo	de	Galicia,	e	a	Lei	�/�983,	do	22	
de	febreiro,	de	normas	reguladoras	da	Xunta	e	da	súa	
Presidencia.
88	 Art.	�6.3	modificado	por	Lei	�2/2007,	do	27	de	xullo,	
pola	que	se	modifica	a	Lei	9/�995,	do	�0	de	novembro,	
do	Consello	Consultivo	de	Galicia,	e	a	Lei	�/�983,	do	22	
de	febreiro,	de	normas	reguladoras	da	Xunta	e	da	súa	
Presidencia.

Artigo 17. Adopción de acordos.
 1.  Nas reunións do Pleno do Consello 
Consultivo de Galicia requirirase, para a 
validez das deliberacións e dos acordos, a 
presenza do presidente ou de quen legal-
mente o substitúa, dun número de membros 
que co presidente constitúan maioría ab-
soluta e a do secretario xeral ou de quen 
faga as súas veces.
 2.  Os acordos tomaranse por maioría 
absoluta dos membros que constitúan o 
Consello; en caso de empate, decidirá o voto 
de calidade do presidente. 
 3.  En caso de discrepancias co acordo 
adoptado, o ou os conselleiros discrepan-
tes poderán formular por escrito, no prazo 
que regulamentariamente se determine, o 
seu voto particular razoado, que se xunta-
rá ao dictame.
 4. Os membros natos do Consello Con-
sultivo de Galicia actuarán con voz pero sen 
voto, en consecuencia, non se computará a 
súa asistencia para os efectos do quórum 
de constitución e adopción de acordos. 
Malia o anterior, actuarán con voz e voto na 
emisión de ditames facultativos ou na da-
queles nos que sexan solicitadas do órgano 
consultivo valoracións de oportunidade ou 
conveniencia, e nestes casos computarase a 
súa asistencia para os efectos de quórum de 
constitución e adopción de acordos.
Sen prexuízo do establecido no parágrafo 
anterior, os membros natos do Consello 
Consultivo de Galicia non poderán tomar 
parte na discusión e na elaboración dos 
ditames preceptivos ou facultativos en 
relación con asuntos que estivesen en tra-
mitación no Parlamento de Galicia 89.

TÍTULO V 
PROCEDEMENTO

Artigo 18. Prazos para a emisión de 
dictames.
 1.  O Consello Consultivo deberá 
emitir os seus dictames no prazo dun 

89	 Art.	�7.4	engadido	por	Lei	�2/2007,	do	27	de	xullo,	
pola	que	se	modifica	a	Lei	9/�995,	do	�0	de	novembro,	
do	Consello	Consultivo	de	Galicia,	e	a	Lei	�/�983,	do	22	
de	febreiro,	de	normas	reguladoras	da	Xunta	e	da	súa	
Presidencia.
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mes a partir do momento da recepción 
da solicitude; transcorrido este prazo, 
entenderase que non existe ningunha 
obxección á cuestión suscitada.
 2.  Cando na orde de remisión do ex-
pediente se fixer constar motivadamente 
a urxencia do ditame, o prazo será de 
quince días, agás que o presidente da 
Xunta, atendendo a materia e urxencia do 
asunto, fixase outro menor, que nunca será 
inferior a dez días.

Artigo 19. Documentación.
 1.  O órgano consultante deberalle facili-
tar ao Consello canta documentación precise 
para dictaminar sobre a cuestión suscitada.
 2.  O Consello, a través do seu presiden-
te, e por acordo daquel, poderá solicitarlle 
ao órgano ou á institución consultante que 
se complete a documentación con cantos 
antecedentes, informes e probas coide ne-
cesarios, mesmo co parecer dos organismos 
ou persoas que tivesen competencia nas 
cuestións relacionadas co asunto obxecto 
do dictame; neste suposto interromperanse 
os prazos previstos no artigo 18 ata que 
sexa cuberta a solicitude.

Artigo 20. Audiencias e informes.
 1.  Poden ser oídos ante o Consello os 
directamente interesados nos asuntos mo-
tivadores da consulta, ben por acordo do 
Consello por petición deles, ben de oficio.
 2.  Por conduto do órgano consultante, 
ou directamente, pode o Consello soli-
citar informe, oral ou escrito, daqueles 
organismos ou persoas que tivesen no-
toria competencia técnica nas cuestións 
solicitadas nas materias relacionadas co 
obxecto da consulta.

TÍTULO VI 
PERSOAL

Artigo 21. Dos letrados e das súas 
funcións.
 1.  O Consello Consultivo estará asisti-
do polo seu propio corpo de letrados.
 2.  Os letrados do Consello terán como 
misión o estudo, a preparación e a redacción 

dos proxectos de dictame sobre os asuntos 
sometidos á consulta del, así como daqueles 
que, sendo adecuados ao seu carácter, se 
determinen no regulamento.
 3.  O Consello elixirá entre os letrados 
un secretario xeral, que será nomeado polo 
seu presidente e terá a xefatura do persoal, 
sen prexuízo das facultades daquel, e será 
substituído, en caso de ausencia, por outro 
Ietrado designado polo presidente.
 4.  Os letrados terán as incompatibi-
lidades establecidas con carácter xeral 
para os funcionarios das administracións 
públicas e non poderán exercer función 
ningunha, agás a docencia ou investi-
gación que se consideren compatibles e 
cando non prexudiquen a boa marcha do 
Consello e sempre logo de autorización 
do seu presidente.

Artigo 22. Selección de letrados.
Os postos de traballo de letrados serán 
cubertos na forma seguinte:

a.  Dúas terceiras partes, por oposición 
libre, na forma que regulamentariamente 
se determine, entre licenciados en dereito.

b.  Un terzo, por concurso entre funcio-
narios da escala de letrados da Xunta de 
Galicia, así como xuristas funcionarios de 
carreira que exerzan a súa actividade some-
tidos a unha relación de dereito público.

Artigo 23. Da adscrición doutro persoal.
O resto das plazas do persoal serán cuber-
tas por funcionarios da Administración 
da Comunidade, de acordo co cadro de 
persoal que o Consello Consultivo lle 
propoña á Xunta.

DISpOSIcIóN ADIcIONAl pRIMeIRA
O Consello Consultivo dispoñerá de 

seis letrados en tanto que a Xunta, por 
proposta daquel, estableza o definitivo 
cadro de persoal orgánico. 

DISpOSIcIóN ADIcIONAl SeguNDA
 1.  No prazo de catro meses, seguintes 
ao da entrada en vigor desta lei, procede-
rase ao nomeamento dos conselleiros, así 
como á constitución do Consello Consul-
tivo de Galicia.
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 2.  Os conselleiros prestarán xuramen-
to ou promesa de acordo coa seguinte 
fórmula: “Xuro (ou prometo) cumprir as 
obrigas do meu cargo de conselleiro do 
Consello Consultivo de Galicia e gardar 
e facer gardar a Constitución e o Estatuto 
de Autonomía”.

DISpOSIcIóN ADIcIONAl teRceIRA
Consonte os principios desta lei, o Conse-

llo Consultivo elaborará o seu regulamento 
de organización e funcionamento e a Xunta 
procederá a súa aprobación no prazo de 
seis meses seguintes ao da constitución do 
Consello Consultivo de Galicia 90. 

DISpOSIcIóN tRANSItORIA
O Consello da Xunta habilitará os 

créditos necesarios para a entrada en 
funcionamento do Consello Consultivo de 
Galicia ata que este dispoña da súa propia 
sección nos presupostos xerais da Comu-
nidade Autónoma.

DISpOSIcIóN DeRRADeIRA
Esta lei entrará en vigor o día seguinte 

ao da súa publicación no “Diario Oficial 
de Galicia”. 

5. LEI 6/1984, DO 5 DE XUÑO, 
DO VALEDOR DO POBO 

(DOGA N.º 135, 14. 7. 1984)

(…) 91

TÍTULO I 
ESTATUS DA INSTITUCIóN

capítulo I 
CAráCter, eleCCión, 

nomeAmento e CesAmento 92

Artigo 1. 1. O Valedor do Pobo é o alto 
comisionado do Parlamento de Galicia para 

90	 Véxase	Decreto	282/2003,	do	22	de	maio,	polo	que	
se	aproba	o	Regulamento	de	organización	e	funciona-
mento	do	Consello	Consultivo	de	Galicia.	
9�	 Exposición	de	motivos	omitida.
92	 Rúbricas	 do	 título	 I	 e	 do	 capítulo	 I	 de	 dito	 título	
modificadas	por	Lei	3/�994,	do	�8	de	xullo,	para	a	modifi-
cacion	da	Lei	6/�984,	de	5	de	xuño,	do	Valedor	do	Pobo.

a defensa, no ámbito territorial da Comuni-
dade Autónoma, dos dereitos fundamentais 
e das liberdades públicas recoñecidos na 
Constitución e para o exercicio das demais 
funcións que esta lei lle atribúe 93.
 2. A actividade do Valedor do Pobo es-
tenderase á tutela dos dereitos individuais 
e colectivos emanados do Estatuto de 
Autonomía, en especial, os sancionados 
no seu título preliminar.
 3.  Para estes fins, e en exercicio das 
funcións que lle encomendan o Estatuto 
de Autonomía e a presente lei, o Valedor 
do Pobo poderá supervisar a actividade da 
Administración da Comunidade Autónoma 
galega e dos seus entes e empresas públicas 
ou dependentes, así como a da Adminis-
tración local naquelas materias que son 
competencia da nosa Comunidade 94.

Artigo 2. 1. O Valedor do Pobo será 
elixido polo Parlamento de Galicia para un 
período de cinco anos.
 2.  A proposta de candidato ou candi-
datos a Valedor do Pobo será realizada 
pola Comisión de Peticións ao Pleno do 
Parlamento de Galicia. A estes efectos 
será suficiente a maioría simple para a 
adopción de acordos da Comisión.
 3.  Proposto o candidato ou candidatos, 
convocarase nun prazo non inferior a quince 
días, o Pleno do Parlamento para que proce-
da á elección. Será designado quen obtivese 
unha votación favorable das tres quintas 
partes dos membros do Parlamento.
 4.  No suposto de que ningún candidato 
alcanzase a maioría establecida no apar-
tado anterior, procederase pola Comisión 
de Peticións, no prazo máximo dun mes, 
á formulación de sucesivas propostas se-
guidas das correspondentes votacións ata 
a obtención da maioría sinalada.

Artigo 3. 1. Poderá ser elixido Valedor 
do Pobo calquera cidadán que goce da 

93	 Art.	�.�	modificado	por	Lei	3/�994,	do	�8	de	xullo,	
para	 a	modificacion	 da	 Lei	 6/�984,	 do	5	 de	 xuño,	 do	
Valedor	do	Pobo.
94	 Art.	�.3	modificado	por	Lei	3/�994,	do	�8	de	xullo,	
para	 a	modificacion	 da	 Lei	 6/�984,	 do	5	 de	 xuño,	 do	
Valedor	do	Pobo.
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condición política de galego, se encontre en 
pleno uso dos seus dereitos civís e políticos 
e coñeza os idiomas oficiais de Galicia.
 2.  O nomeamento do Valedor do Pobo 
será acreditado polo Presidente do Parla-
mento e publicado no “Diario Oficial de 
Galicia”.
 3.  O Valedor do Pobo tomará posesión 
do seu cargo ante a Mesa do Parlamento, den-
tro dos quince días seguintes á publicación 
do seu nomeamento. Prestará xuramento 
ou promesa de fiel cumprimento das súas 
funcións.

Artigo 4. 1. A Comisión de Peticións 
do Parlamento de Galicia será a encar-
gada das relacións co Valedor do Pobo e 
de informar ao Pleno en cantas ocasións 
sexa necesario.
 2.  O Valedor do Pobo dirixirase, de 
ordinario, ao Parlamento a través do seu 
Presidente.

Artigo 5. 1. O Valedor do Pobo de Gali-
cia cesará por algunha das seguintes causas:
Primeira. Por renuncia.
Segunda. Por expiración do prazo do seu 
nomeamento.
Terceira. Por morte ou incapacidade 
sobrevida.
Cuarta. Por notorio incumprimento das 
obrigacións e deberes do seu cargo.
Quinta. Por ser condenado, mediante sen-
tenza firme, por delito doloso.
 2.  O Presidente do Parlamento de-
clarará vacante o cargo nos supostos de 
morte, renuncia ou expiración do prazo 
do mandato. Nos outros casos, decidirá o 
Pleno do Parlamento pola maioría estable-
cida das tres quintas partes dos membros 
do Parlamento, mediante debate e previa 
audiencia do interesado.
 3.  Vacante o cargo, iniciarase, no prazo 
non superior a un mes, o procedemento 
para a elección dun novo Valedor do Pobo.
Se a causa do cesamento fose a expiración 
do seu nomeamento, o Valedor do Pobo 
seguirá no desempeño do seu cargo con 

prórroga de funcións ata que se produza a 
nova elección 9�.
 4.  Nos demais supostos, a Comisión 
de Peticións poderá acordar por maioría 
simple, mentres non se cubra a vacante, 
o desempeño das funcións do Valedor do 
Pobo polos vicevaledores, interinamente, 
na súa propia orde 9�.

capítulo II 
PrerroGAtivAs e 

inComPAtibiliDADes
Artigo 6. 1. O Valedor do Pobo de 

Galicia non estará suxeito a ningún man-
dato imperativo. Non recibirá instrucións 
de ningunha autoridade. Desempeñará as 
súas funcións con autonomía e segundo o 
seu criterio.
 2.  O Valedor do Pobo gozará das pre-
rrogativas e garantías necesarias para o 
cumprimento da súa función, de acordo 
coa lexislación vixente.

Artigo 7. 1. A condición de Vale-
dor do Pobo é incompatible con todo 
mandato representativo, cargo político 
ou actividade de propaganda política, 
coa permanencia en servizo activo de 
calquera Administración Pública; coa 
condición de membro de partido político 
ou co desempeño de funcións directivas 
nun partido, sindicato, asociación ou fun-
dación, ou co emprego ao servizo destes; 
co exercicio das carreiras xudicial e fis-
cal ou de calquera actividade profesional, 
xudicial, mercantil ou laboral.
 2.  O Valedor do Pobo deberá cesar na 
situación de incompatibilidade na que se 
encontre antes de tomar posesión do car-
go. En caso contrario, entenderase que non 
acepta o nomeamento.
 3.  No suposto de incompatibilidade so-
brevida, entenderase que renuncia ao cargo 
na data en que se teña producido aquela.
95	 Art.	5.3	modificado	por	Lei	3/�994,	do	�8	de	xullo,	
para	 a	modificacion	 da	 Lei	 6/�984,	 do	5	 de	 xuño,	 do	
Valedor	do	Pobo.
96	 Art.	5.4	modificado	por	Lei	3/�994,	do	�8	de	xullo,	
para	 a	modificacion	 da	 Lei	 6/�984,	 do	5	 de	 xuño,	 do	
Valedor	do	Pobo.
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TÍTULO II 
MEDIOS PERSONALES  

E MATERIAIS

capítulo I 
viCevAleDores e PersoAl 97

Artigo 8. 1. O Valedor do Pobo es-
tará auxiliado por ata un máximo de tres 
vicevaledores ou vicevaledoras, nos que 
poderá delegar as súas funcións e que o 
substituirán no exercicio delas de acordo 
coa orde que se estableza no seu nomea-
mento, segundo o disposto no artigo �º.4 
desta lei.
 2.  Un dos vicevaledores ou unha das vi-
cevaledoras será designado ou designada 
para o exercicio das funcións previstas no 
capítulo V do título I da Lei de saúde de 
Galicia, e para estes efectos terán a con-
sideración de vicevaledor ou vicevaledora 
do paciente 98.

Artigo 9. 1. A Comisión de Peticións, 
por iniciativa dos grupos parlamentarios, 
proporalle ao valedor do pobo o nomea-
mento dos vicevaledores. Correspóndelle 
ao valedor do pobo o seu nomeamento e 
mailo seu cesamento 99.
 2.  O nomeamento e cesamento dos vi-
cevaledores serán publicados no “Oficial 
de Galicia”.
 3.  Os vicevaledores deberán reunir 
as condicións establecidas no artigo 3.1, 
gozarán durante o exercicio das súas fun-
cións de tódalas prerrogativas e garantías 
recoñecidas no artigo � e estarán some-
tidos ao réxime de incompatibilidades 
preceptuado no artigo � da presente lei 100.

Artigo 10. 1. O persoal ao servizo 
do Valedor do Pobo considerarase persoal 
97	 Rúbrica	 do	 capítulo	 I	 do	 título	 II	 modificada	 por	
Lei	3/�994,	do	�8	de	xullo,	para	a	modificacion	da	Lei	
6/�984,	do	5	de	xuño,	do	Valedor	do	Pobo.
98	  Art.	8	modificado	por	Lei	8/2008,	do	�0	de	xullo,	de	
Saúde	de	Galicia	(DOGA	�43.	24.7.2008).
99	 Art.	9.�	modificado	por	Lei	�/2002,	do	26	de	marzo,	
pla	 que	 se	 modifica	 a	 Lei	 de	 Galicia	 6/�984,	 do	 5	 de	
xuño,	do	Valedor	do	Pobo.
�00	 Art.	9.3	modificado	por	Lei	3/�994,	do	�8	de	xullo,	
para	 a	modificacion	 da	 Lei	 6/�984,	 do	5	 de	 xuño,	 do	
Valedor	do	Pobo.

ao servizo do Parlamento mentres per-
maneza no exercicio das súas funcións. 
Dependerá orgánica, funcional e discipli-
nariamente do Valedor do Pobo e rexerase 
polas normas de réxime interior previstas 
na disposición adicional e, con carácter 
supletorio, polo Estatuto de persoal do 
Parlamento de Galicia.
 2.  O cadro de persoal será aprobado 
pola Mesa do Parlamento por proposta do 
Valedor do Pobo. Dentro do dito cadro o 
valedor poderá designar libremente os 
asesores necesarios para o exercicio das 
súas funcións e con suxeición aos límites 
presupostarios. O demais persoal deberá 
reunir a condición previa de funcionario 
de calquera das administracións públicas 
e poderá ser adscrito á súa oficina por 
libre designación ou por concurso público 
segundo a relación de postos de traballo.
 3.  Os funcionarios provenientes das 
administracións públicas galegas, parlamen-
taria, local e da Comunidade Autónoma, 
adscritos á oficina do Valedor do Pobo, 
terán dereito a ser declarados na situación 
administrativa de servizos especiais na 
súa Administración de orixe, agás os que 
se incorporen por concurso público, que 
pasarán á situación prevista no artigo �4 da 
Lei da Función Pública de Galicia 101.

Artigo 11. Os vicevaledores e os 
asesores adscritos á oficina do Valedor do 
Pobo cesarán automaticamente no momen-
to da toma de posesión dun novo Valedor 
do Pobo nomeado polo Parlamento.

capítulo II 
DotACión eConómiCA 

Artigo 12. 1. A dotación económica 
necesaria para o funcionamento da institu-
ción constituirá unha partida do presuposto 
do Parlamento de Galicia e a súa elabora-
ción correspóndelle ao Valedor do Pobo. 
Remitiráselle á Mesa do Parlamento para a 
�0�	 Art.	�0	modificado	por	Lei	3/�994,	do	�8	de	xullo,	
para	 a	modificacion	 da	 Lei	 6/�984,	 do	5	 de	 xuño,	 do	
Valedor	do	Pobo.
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súa aprobación e integración no presupos-
to do Parlamento.
 2.  A autorización dos gastos e a orde-
nación dos pagamentos corresponderanlle 
ao Valedor do Pobo, e poderá delegalas 
nun vicevaledor, e os réximes de con-
tabilidade, intervención, contratación e 
adquisición de bens e dereitos serán os que 
rexan no Parlamento de Galicia 102 103.

TÍTULO III 
DO PROCEDEMENTO

capítulo I 
AtribuCións e fACultADes 

Artigo 13. O Valedor do Pobo, de ofi-
cio ou a instancia de parte, poderá iniciar e 
proseguir calquera investigación sobre:

a.  Os actos e as resolucións da Ad-
ministración pública da Comunidade 
Autónoma e dos seus axentes.

b.  Os actos e as resolucións da Adminis-
tración local, incluídos os seus organismos 
autónomos, así como as empresas e entes 
públicos ou participados que dela depen-
dan, no ámbito das competencias que lle 
correspondan á Comunidade Autónoma, 
de conformidade co Estatuto de Autono-
mía e coa lexislación vixente.

c.  Os servizos xestionados por persoas 
físicas ou xurídicas mediante concesión 
administrativa e, en xeral, calquera or-
ganismo ou entidade pública ou privada 
que realice funcións de servizo público e 
se atope suxeita a calquera tipo de tutela 
naquilo que afecte ás materias integradas 
nas competencias da Comunidade Autó-
noma, de conformidade co establecido 
no Estatuto de Autonomía de Galicia e na 
lexislación vixente.

d.  Se é o caso, as materias que sexan 
obxecto de transferencia ou delegación, 

�02	 Art.	�2	modificado	por	Lei	3/�994,	do	�8	de	xullo,	
para	 a	modificacion	 da	 Lei	 6/�984,	 do	5	 de	 xuño,	 do	
Valedor	do	Pobo.
�03	 Véxase	Resolución	do	20	de	xuño	de	2003	pola	que	
se	 publica	 o	 Regulamento	 do	 réximen	 presupuestario	 e	
contable	do	Parlamento	de	Galicia	e	do	Valedor	do	Pobo

ao abeiro do que dispoñen os apartados 
primeiro e segundo do artigo 1�0 da 
Constitución, tanto no caso de que a 
Comunidade Autónoma as administre 
como asunto propio coma no suposto de 
administración comisionada 104.

Artigo 14. 1. Toda persoa natural ou 
xurídica que invoque un interese lexítimo 
poderá dirixirse ao Valedor do Pobo sen 
ningunha restrición nin limitación.
 2.  Os deputados, individualmente, e 
as comisións do Parlamento de Galicia 
relacionadas coa defensa dos dereitos e 
liberdades públicas poderán solicitar a in-
tervención do Valedor do Pobo en todas as 
cuestións atribuídas á súa competencia.
 3.  A Comisión de Peticións poderá 
ademais transmitirlle as que reciba nos 
termos do artigo 48 do Regulamento do 
Parlamento Galego.
 4.  Ningunha autoridade administrati-
va, no ámbito da súa competencia, poderá 
presentar queixas ante o Valedor do Pobo.

Artigo 15. 1. A actividade do Valedor 
do Pobo de Galicia non se verá interrom-
pida nos casos en que o Parlamento non 
se encontre reunido, fose disolvido ou 
expire o seu mandato. Nos citados casos 
o Valedor do Pobo de Galicia dirixirase á 
Deputación Permanente da Cámara.
 2.  A declaración dos estados de excepción 
ou sitio non interromperá a actividade do 
Valedor do Pobo, nin o dereito dos cidadáns 
de accederen a el, sen prexuízo do disposto 
nos artigos �� e 11� da Constitución.

Artigo 16. 1. O Valedor do Pobo, 
de oficio ou a instancia de parte, poderá 
supervisar a actividade da Administración 
da Comunidade Autónoma galega para 
garantir o respecto dos dereitos compren-
didos no título I da Constitución e o seu 
sometemento pleno á lei e ao dereito. Con 
este mesmo fin poderá asemade supervisar 

�04	 Art.	�3.�	modificado	por	Lei	3/�994,	do	�8	de	xullo,	
para	a	modificacion	da	Lei	6/�984,	do	5	de	xunio,	do	
Valedor	do	Pobo.
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a actividade da Administración local no 
ámbito das competencias que o Estatuto 
de Autonomía e a lexislación vixente lle 
confiren á Comunidade Autónoma.
 2. As facultades atribuídas ó Valedor do 
Pobo extenderanse igualmente de maneira 
especial á defensa dos dereitos e principios 
rectores que dimanan do título preliminar 
do Estatuto de Autonomía de Galicia.
 3.  Respecto das demais administra-
cións públicas exercerá as funcións que 
lle correspondan dentro dos principios de 
coordinación, cooperación e colaboración 
establecidos no artigo 12 da Lei Orgánica 
3/1981, do � de abril, e na Lei 3�/198�, do 
� de novembro .
 4.  (…) 10�

capítulo II 
trAmitACión DAs queiXAs

Artigo 17. As queixas que o Valedor 
do Pobo reciba, referidas ao funcionamento 
da Administración de Xustiza de Galicia, 
deberá dirixilas ao Ministerio Fiscal e ao 
Consello do Poder Xudicial, sen prexuízo 
de incluílas no informe ao Parlamento.

Artigo 18. 1. Toda queixa dirixida ao 
Valedor do Pobo deberá ser formulada por 
escrito no que conste a identificación, o 
domicilio ou o enderezo do peticionario e 
se relate o feito que a motiva. Irá subscrita 
ou asinada polo solicitante, que pode pedir 
que a súa solicitude sexa confidencial 10�.
 2.  Acusarase recibo de toda queixa que 
sexa rexistrada.
 3.  As queixas ao Valedor do Pobo debe-
ranse presentar no prazo dun ano cumprido 
a partir do coñecemento dos feitos.
 4.  A actuación do Valedor do Pobo e a 
dos seus colaboradores será gratuíta para 
o interesado.
 �.  Non será preceptiva a intervención ou 
asistencia de letrado nin de procurador.
�05	 Art.	 �6.�	 e	 �6.3	modificados	 e	 art.	 �6.4	 suprimido	
por	Lei	3/�994,	do	�8	de	xullo,	para	a	modificacion	da	Lei	
6/�984,	do	5	de	xuño,	do	Valedor	do	Pobo.
�06	 Art.	�8.�	modificado	por	Lei	3/�994,	do	�8	de	xullo,	
para	 a	modificacion	 da	 Lei	 6/�984,	 do	5	 de	 xuño,	 do	
Valedor	do	Pobo.

Artigo 19. O Valedor do Pobo tra-
mitará ou rexeitará as queixas recibidas. 
Neste último suposto, mediante escrito 
motivado no que se poderá informar ao 
interesado do máis oportuno en dereito á 
súa actuación.

Artigo 20. O Valedor do Pobo de 
Galicia non entrará no exame individual 
daquelas queixas sobre as que estea pen-
dente resolución xudicial e suspenderao 
se, iniciada a actuación, se interpuxese por 
persoa interesada demanda ou recurso 
ante os tribunais ordinarios ou o Tribunal 
Constitucional. Isto non impedirá, porén, 
a investigación sobre os problemas xerais 
expostos nas queixas presentadas. En 
calquera caso velará porque a Adminis-
tración resolva expresamente, en tempo e 
en forma, as peticións e recursos que lle 
foron formulados.

Artigo 21. O Valedor do Pobo de 
Galicia rexeitará as queixas anónimas 
e poderá rexeitar aquelas nas que se 
advirta mala fe, carencia de fundamento, 
inexistencia de pretensión, así como aque-
loutras cuxa tramitación irrogue prexuízo 
ao lexítimo dereito de terceira persoa. As 
súas resolucións non serán susceptibles 
de recurso.

Artigo 22. 1. Admitida a trámite 
unha queixa, o Valedor do Pobo promo-
verá a oportuna investigación sumaria 
e informal. En todo caso, informará ao 
organismo ou dependencia administra-
tiva do contido substancial da solicitude, 
reunindo cantos datos estime pertinentes, 
que terán que serlle remitidos nun prazo 
de quince días, a non ser que a complexi-
dade do asunto aconselle, ao seu criterio, 
outro maior.
 2.  A negativa ou neglixencia de calquera 
organismo, funcionario ou dos seus supe-
riores responsables ao envío dos informes 
solicitados poderá ser considerada polo 
Valedor do Pobo de Galicia como hostil e 
entorpecedora das súas funcións, facén-
doa pública de inmediato e destacando tal 
cualificación no seu informe anual ou es-
pecial, se é o caso, ao Parlamento. Tamén 
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poñerá os ditos feitos en coñecemento do 
seu superior xerárquico, informando sobre 
o seu comportamento por se fose suscepti-
ble de corrección disciplinaria 10�.

capítulo III 
trAmitACión DA investiGACión 
Artigo 23. No exercicio das súas 

funcións, o Valedor do Pobo, os seus 
adxuntos ou a persoa en que delegue, 
poderá comparecer en calquera centro ou 
dependencia da Administración Pública 
da Comunidade Autónoma Galega, dos 
seus entes e empresas públicas dependen-
tes desta ou afectos a un servizo público, 
para a comprobación de datos, realización 
de entrevistas persoais, estudo de expe-
dientes e documentos relacionados co 
motivo da súa actuación sen que poida 
negárselle o exame da documentación in-
teresada, excepto nos casos taxativamente 
establecidos pola lei.

Artigo 24. 1. Cando a queixa que 
se vaia investigar afectase á conduta das 
persoas ao servizo da Administración 
Pública Galega, en relación coa función 
que desempeñan, o Valedor do Pobo de 
Galicia dará conta desta ao afectado e ao 
seu inmediato superior ou organismo de 
quen aquel dependese.
 2.  O afectado responderá por escrito e 
coa achega de cantos documentos e teste-
muños considere oportunos, no prazo que 
lle fose fixado, que en ningún caso será 
inferior a dez días, e que poderá ser pro-
rrogado a instancia de parte pola metade 
do concedido.
O Valedor do Pobo de Galicia poderá 
comprobar a súa veracidade e propoñer ao 
funcionario afectado unha entrevista am-
pliatoria de datos. Os funcionarios que se 
negasen a iso poderán ser requiridos por 
aquel para que manifesten por escrito as 
razóns que xustifiquen tal decisión.

�07	 Art.	22.2	modificado	por	Lei	3/�994,	do	�8	de	xullo,	
para	 a	modificacion	 da	 Lei	 6/�984,	 do	5	 de	 xuño,	 do	
Valedor	do	Pobo.

 3.  O superior xerárquico ou organismo 
que prohiba ao funcionario ás súas ordes 
ou servizo responder á requisitoria do 
Valedor do Pobo de Galicia ou entre-
vistarse con el, deberá manifestalo por 
escrito debidamente motivado, dirixido ao 
funcionario e ao propio Valedor do Pobo 
de Galicia. Este dirixirá en diante cantas 
actuacións investigadoras sexan necesa-
rias ao referido superior xerárquico.
 4. A información que no curso dunha 
investigación poida achegar un funciona-
rio a través do seu testemuño persoal terá 
o carácter de reservada sen prexuízo do 
disposto na Lei de Axuizamento Criminal 
sobre a denuncia de feitos que puidesen 
revestir carácter delituoso.

Artigo 25. Cando o Valedor do Pobo, 
por razón do exercicio das funcións propias 
do seu cargo, teña coñecemento dunha con-
duta ou feito presumiblemente delituoso 
comunicarao ao Ministerio Fiscal, de quen 
poderá solicitar información sobre o estado 
de tramitación en que se encontren as ac-
tuacións iniciadas á súa instancia.

capítulo Iv 
Deber De ColAborACión 

Artigo 26. 1. Os poderes públicos 
de Galicia están obrigados a prestar o 
auxilio e a cooperación que lles sexan de-
mandados polo Valedor do Pobo nas súas 
investigacións e actuacións.
 2.  Nos supostos en que a obtención de 
datos ou a prestación de auxilio resultase 
preciso obtelas fóra do ámbito territorial 
da Comunidade Autónoma, o Valedor do 
Pobo poderá solicitalos do Defensor do 
Pobo ou doutras institucións similares, de 
acordo cos principios de coordinación e 
cooperación establecidos na Lei Orgánica 
3/1981, do � de abril.

Artigo 27. Se as autoridades, funciona-
rios ou axentes dificultasen ou entorpecesen 
a actuación do Valedor do Pobo, dos seus 
adxuntos ou delegados, aquel dará conta 
ao superior xerárquico e, se for o caso, 
ao Ministerio Fiscal para o exercicio das 
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accións que poidan proceder, recollendo 
tales actitudes nos seus informes ao Par-
lamento de Galicia.

capítulo v 
GAstos CAusADos A PArtiCulAres 

Artigo 28. Os gastos efectuados ou os 
prexuízos materiais causados aos particula-
res que non promovesen a queixa ao seren 
chamados a informar polo Valedor do Pobo, 
serán compensados con cargo ao seu orza-
mento unha vez xustificados debidamente.

capítulo vI 
DAs resoluCións 

Artigo 29. 1. O Valedor do Pobo po-
derá suxerirlle á Administración pública 
a modificación dos criterios utilizados na 
producción dos seus actos e resolucións.
 2.  Esta actuación de mediación, así 
como a tramitación dunha reclamación, 
non interromperán os prazos estableci-
dos para os diferentes procedementos 
administrativos 108.

Artigo 30. Se o Valedor do Pobo de 
Galicia, como consecuencia das súas in-
vestigacións, chegase ao convencemento 
de que o cumprimento rigoroso dunha 
norma pode provocar situacións inxustas 
ou prexudiciais para os administrados, 
poderá suxerir ao Parlamento de Galicia 
ou á Administración a súa modificación.

Artigo 31. O Valedor do Pobo poderá 
instar das autoridades administrativas 
competentes o exercicio das súas facultades 
de inspección e sanción se as actuacións se 
realizaron con ocasión de servizos presta-
dos por particulares en virtude de acto 
administrativo habilitante.

Artigo 32. 1. O Valedor do Pobo con 
motivo das súas investigacións poderá 
formular ás autoridades e funcionarios 
das Administracións Públicas adverten-
cias, recomendacións, recordatorios dos 
seus deberes legais e suxestións para a 
adopción de novas medidas.

�08	 Art.	29	modificado	por	Lei	3/�994,	do	�8	de	xullo,	
para	 a	modificacion	 da	 Lei	 6/�984,	 do	5	 de	 xuño,	 do	
Valedor	do	Pobo.

 2.  Estes funcionarios e autoridades 
deberán responder sempre por escrito e no 
prazo dun mes.

Artigo 33. 1. Se formuladas as súas 
recomendacións, non obtivese resposta 
ou, nun prazo razoable, non se producise 
unha medida adecuada ao suxerido, o 
Valedor do Pobo poderá poñer os ante-
cedentes do escrito e as recomendacións 
efectuadas en coñecemento do conse-
lleiro do departamento afectado ou da 
máxima autoridade da Administración 
Pública Galega.
 2.  Se tampouco obtivese unha xusti-
ficación adecuada, incluirá tal asunto 
no seu informe anual ou especial con 
mención dos nomes das autoridades ou 
funcionarios que persistan naquela ac-
titude, especialmente nos casos en que, 
considerando o Valedor do Pobo que era 
posible unha solución positiva, esta non 
se conseguise.

capítulo vII 
moDifiCACións e notifiCACións 
Artigo 34. O Valedor do Pobo in-

formará ao interesado ou, se é o caso, ao 
deputado ou ás comisións a que se refire 
o artigo 14 desta lei do resultado das súas 
investigacións, así como da resposta que 
lle dese a Administración ou os funcio-
narios implicados, agás que pola súa 
natureza aqueles fosen consideradas, de 
acordo coa lei, de carácter reservado ou 
declaradas secretas. Así mesmo, cando 
acorde non intervir, informará razoando a 
súa decisión 109.

Artigo 35. Cando as actuacións par-
ticipadas mostren que a queixa se orixinou 
presumiblemente por abuso, arbitrarieda-
de, discriminación ou erro, neglixencia 
ou omisión dun funcionario, o Valedor do 
Pobo dirixirase ao interesado, facéndolle 

�09	 Art.	34	modificado	por	Lei	3/�994,	do	�8	de	xullo,	
para	 a	modificacion	 da	 Lei	 6/�984,	 do	5	 de	 xuño,	 do	
Valedor	do	Pobo.
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constar o seu criterio ao respecto, e ao 
seu superior xerárquico, formulando as 
suxestións que estime oportunas.

TÍTULO IV 
DOS INfORMES AO PARLAMENTO 110

Artigo 36. 1. O Valedor do Pobo dará 
conta anualmente ao Parlamento da xes-
tión realizada nun informe que presentará 
ante este no período ordinario de sesións.
 2.  Cando a gravidade ou urxencia dos 
feitos o aconsellen, poderá presentar un 
informe extraordinario dirixido á Deputa-
ción Permanente do Parlamento se este non 
estivese reunido ou se encontrase disolto.
 3.  Os informes anuais e, se for o caso, 
os extraordinarios serán publicados.

Artigo 37. 1. O Valedor do Pobo de 
Galicia, no seu informe anual, dará conta 
do número de tipos de queixa presentadas; 
daquelas que foron rexeitadas e as súas 
causas, así como das que foron obxecto 
de investigación e o seu resultado, con 
especificación das suxestións ou recomen-
dacións admitidas pola Administración 
Pública Galega.
 2.  No informe non constarán datos 
persoais que permitan a pública identifi-
cación dos interesados no procedemento 
investigador, sen prexuízo do disposto no 
artigo 2� da presente lei 111.
 3.  Nos casos especialmente graves, o 
Valedor do Pobo poderá destacar no seu 
informe anual a persistencia nunha acti-
tude hostil ou entorpecedora ao seu labor 
de calquera dos organismos, funcionarios 
ou persoas ao servizo da Administración 
Pública, no seu ámbito de competencias.
 4.  O informe conterá igualmente un 
anexo, destinado ao Parlamento de Gali-
cia, no que se fará constar a liquidación 
do orzamento da institución no período 
que corresponda.

��0	 Rúbrica	do	título	IV	modificada	por	Lei	3/�994,	do	
�8	de	xullo,	para	a	modificacion	da	Lei	6/�984,	do	5	de	
xuño,	do	Valedor	do	Pobo.
���	 Art.	37.2	modificado	por	Lei	3/�994,	do	�8	de	xullo,	
para	 a	modificacion	 da	 Lei	 6/�984,	 do	5	 de	 xuño,	 do	
Valedor	do	Pobo.

 �.  Un resumo do informe será exposto 
oralmente polo Valedor do Pobo ante o 
Pleno do Parlamento.

TÍTULO V 
DAS RELACIóNS CO DEfENSOR 

DO POBO E COS COMISIONADOS 
DE PARLAMENTOS OU  

DE ASEMBLEAS LEXISLATIVAS 
AUTONóMICAS 112

Artigo 38. 1. Correspóndelle ao Vale-
dor do Pobo o exercicio das facultades de 
investigación en relación coas institucións 
e cos organismos referidos no artigo 13, 
sen prexuízo das que lle poidan corres-
ponder ao Defensor do Pobo en virtude do 
artigo 12 da Lei Orgánica 3/1981, do � de 
abril, e do artigo 2 da Lei 3�/198�, do � 
de novembro.
 2.  O Valedor do Pobo poderá concertar 
co Defensor do Pobo acordos de coordi-
nación e colaboración entre ambas as dúas 
institucións, segundo o previsto nas men-
cionadas leis.
Para a validez e vixencia de tales acordos, 
será preceptiva a súa ratificación pola 
Comisión de Peticións do Parlamento de 
Galicia. Estes acordos publicaranse no 
Boletín Oficial do Parlamento de Galicia 
e no “Diario Oficial de Galicia”.
 3.  Cando o valedor reciba queixas ou 
denuncias referentes a ámbitos das adminis-
tracións públicas que non son competencia 
da Comunidade Autónoma galega, daralle 
conta delas ao Defensor do Pobo. Notificara-
lle igualmente de oficio aquelas infraccións 
ou irregularidades que el observase.

Artigo 39. O Valedor do Pobo, de 
oficio ou a instancia de parte, poderá 
dirixirse motivadamente ao Defensor do 
Pobo solicitándolle que este, en defensa de 
lexítimos intereses dos cidadáns e sempre 
que o considere oportuno:

a.  Interpoña ou exercite o recurso de 
inconstitucionalidade ou o de amparo.

��2	 Rúbrica	do	título	V	modificada	por	Lei	3/�994,	do	
�8	de	xullo,	para	a	modificacion	da	Lei	6/�984,	do	5	de	
xuño,	do	Valedor	do	Pobo.
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b.  Dirixa recomendacións aos órganos 
xerais do Estado cando as deficiencias 
no funcionamento dos órganos ou das 
entidades a que se refire o artigo 13 desta 
lei deriven de normas de competencia es-
tatal ou sexan orixinadas polo deficiente 
funcionamento da Administración central 
do Estado.

Artigo 40. O Valedor do Pobo poderá 
dirixirse aos comisionados parlamen-
tarios doutras comunidades autónomas 
cando necesite a súa colaboración para o 
exercicio das súas funcións. Así mesmo, 
para coordinar actuacións conxuntas que 
excedan do ámbito territorial 113.

DISpOSIcIóN ADIcIONAl 
Autorízase ao Valedor do Pobo para 

ditar as normas regulamentarias precisas 
para o desenvolvemento da presente lei, 
de acordo coa Mesa do Parlamento e a 
Comisión de Peticións.
Estas normas regulamentarias publica-
ranse no Boletín Oficial do Parlamento 
de Galicia. 

DISpOSIcIóN tRANSItORIA 
A Comisión de Peticións proporá ao 

Pleno da Cámara, no prazo máximo de 
seis meses, computados dende o día da 
entrada en vigor da presente lei, o candi-
dato ou candidatos a Valedor do Pobo de 
Galicia mediante acordo adoptado por 
maioría simple.

DISpOSIcIóN FINAl 
O Valedor do Pobo transcorrido un 

ano do exercicio das súas funcións, po-
derá propoñer ao Parlamento no informe 
anual, ou noutro extraordinario, as mo-
dificacións no texto da presente lei que 
xulgue oportunas á luz da súa aplicación 
práctica.

��3	 Art.	38,	39	e	40	modificados	por	Lei	3/�994,	do	�8	
de	 xullo,	 para	 a	 modificacion	 da	 Lei	 6/�984,	 do	 5	 de	
xuño,	do	Valedor	do	Pobo.

6. LEI 4/2002, DO 25 DE 
XUÑO, DO ESTATUTO DA 

CAPITALIDADE DA CIDADE DE 
SANTIAGO DE COMPOSTELA 
(DOGA N.º 142, 24. 7. 2002)

(…) 114

TÍTULO I 
DA CIDADE DE SANTIAGO  

DE COMPOSTELA
Artigo 1. Obxecto da lei.

Esta lei ten por obxecto regular o estatuto 
especial da cidade de Santiago de Compos-
tela como sede das institucións autonómicas 
e polo seu recoñecemento como capital da 
Comunidade Autónoma de Galicia, de con-
formidade co previsto no artigo 89.2 da Lei 
�/199�, do 22 de xullo, de Administración 
Local de Galicia.

Artigo 2. Capitalidade.
Santiago de Compostela é a capital de 
Galicia.

Artigo 3. Réxime xurídico especial e 
símbolos.
 1.  A cidade de Santiago de Compostela 
gozará do réxime xurídico especial esta-
blecido por esta lei.
 2.  A Corporación municipal compos-
telá gozará da preeminencia honorífica e 
protocolaria que lle corresponda de acordo 
coas leis.
 3.  Como distintivo da capitalidade o 
escudo de Santiago de Compostela está con-
formado por dous cuarteis, o dereito coas 
armas de Galicia, cáliz con Sagrada Hostia 
con sete cruces periféricas; e o esquerdo co 
sepulcro do Apóstolo en mármore branco, 
con forma de arqueta sobre nubes, e no alto 
unha estrela de ouro radiante; sobre o escu-
do, a coroa dos Reis Católicos, por detrás, a 
Cruz Espada de Santiago.
 4.  A bandeira de Santiago de Compos-
tela é de cor granate e leva bordado, no seu 
centro, o escudo.
 �.  A cidade de Santiago de Compostela 
ostentará os títulos concedidos en atención 
á súa historia e tradición, e en concreto os 

��4	 Exposición	de	motivos	omitida.
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de moi nobre, moi leal e fidelísima cidade 
de Santiago de Compostela.
 �.  O escudo e a bandeira de Santiago 
de Compostela poderán modificarse por 
acordo do Pleno da Corporación muni-
cipal, logo de informe da Comisión de 
Heráldica da Xunta de Galicia.

Artigo 4. Termo municipal.
O territorio do municipio está constituído 
polo actual termo municipal de Santiago 
de Compostela.

Artigo 5. Réxime xurídico.
O Concello de Santiago de Compostela ten 
personalidade xurídica e plena capacidade 
para o cumprimento dos seus fins e réxese 
polo disposto na Lei de Bases de Réxime Lo-
cal, nesta lei, na Lei de Administración Local 
de Galicia e nas normas que as desenvolvan.

Artigo 6. Idioma.
 1.  O galego, lingua propia de Galicia, 
éo tamén do Concello de Santiago de 
Compostela.
 2. O Concello de Santiago de Compos-
tela debe normalizar e potenciar o uso do 
galego no ámbito das súas competencias en 
todos os planos da vida pública, cultural e 
informativa.
 3.  O Concello de Santiago de Com-
postela, dentro do marco constitucional 
e estatutario, debe garantir que ninguén 
sexa discriminado por causa do uso das 
linguas galega ou castelá.

TÍTULO II 
ORGANIzACIóN, COMPETENCIAS 

E INfORMACIóN
Artigo 7. Principios xerais.

O Goberno municipal actúa de acordo 
cos principios de eficacia, xerarquía, 
desconcentración e coordinación. Deben 
ser criterios esenciais da súa organización 
diferenciar as funcións deliberantes de 
ordenación, programación e control das 
executivas de goberno e administración e 
fomentar a participación cidadá.

Artigo 8. Órganos de corporación.
 1.  O goberno e a administración municipal 
de Santiago de Compostela correspóndenlle 
ao Concello, integrado polo alcalde e os 
concelleiros.

 2.  Os órganos de goberno do Concello 
de Santiago de Compostela son:

a.  O Pleno municipal.
b.  O alcalde.
c.  Os tenentes de alcalde.
d.  A Comisión de Goberno.
e.  Os demais que estableza o Regula-

mento orgánico da corporación de acordo, 
en todo caso, coas disposicións legais 
vixentes en materia de réxime local.
 3.  As competencias e o funcionamento 
dos órganos do Concello de Santiago de 
Compostela axustaranse ao disposto na 
normativa de réxime local e no Regula-
mento orgánico da corporación.

Artigo 9. Áreas de servizos.
 1.  De acordo co que estableza o Re-
gulamento orgánico da corporación, o 
alcalde poderá crear áreas funcionais para 
a xestión daqueles servizos ou competen-
cias que se estimen convenientes, baixo a 
dependencia dos órganos municipais que 
se establezan.
 2.  Á fronte de cada área poderá existir 
un xerente, nomeado e separado libremente 
polo alcalde, que exercerá as funcións que 
se lle atribúan no Regulamento orgánico.

Artigo 10. Autonomía municipal.
Para a efectividade da autonomía garan-
tida constitucionalmente e do réxime 
de capitalidade recoñecido nesta lei, así 
como para o cumprimento das finalidades 
establecidas no artigo 2 da Lei reguladora 
das Bases de Réxime Local e na Carta 
europea de autonomía local, o municipio 
de Santiago de Compostela ostentará as 
competencias procedentes en atención ás 
características da súa actividade pública e 
capacidade de xestión.

Artigo 11. Atribución competencial.
O Concello de Santiago de Compostela ten 
as competencias establecidas nesta lei e nas 
disposicións legais en materia de réxime 
local e poderá ostentar tamén aqueloutras 
que as demais administracións públicas 
poidan transferirlle ou delegarlle.

Artigo 12. Información aos cidadáns.
 1.  Os cidadáns teñen dereito a ser 
informados das actividades municipais, a 
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acceder aos arquivos públicos e a utilizar 
todos os medios de información xeral que 
o Concello estableza mediante o uso de 
calquera das tecnoloxías ao servizo da co-
municación, nos termos e condicións e co 
alcance que determinen a lexislación xeral 
sobre a materia, o Regulamento orgánico 
e as ordenanzas.
 2.  Co fin de asegurar a máxima parti-
cipación, a información municipal pode 
realizarse das seguintes formas:

a.  Información pública.
b.  Información pública individualizada, 

que debe utilizarse nas actuacións urbanísti-
cas de singular relevancia e noutros supostos 
que se establezan polo regulamento.

c.  Consulta directa dos cidadáns, me-
diante sistemas telefónicos e telemáticos, 
das bases de datos, ficheiros e rexistros 
que o Concello dispoña abrir ao acceso 
público. O Concello debe regular os efec-
tos das comunicacións enviadas mediante 
correo electrónico.
 3.  Os veciños teñen dereito a ser infor-
mados dos resultados da xestión municipal. 
Co fin de facer efectivo este principio de 
transparencia, o Concello de Santiago de 
Compostela debe definir un conxunto de 
indicadores de actividade, custos, eficacia, 
eficiencia e calidade, e os seus valores 
deben ser publicados anualmente. Esta 
información difúndese polos medios e 
redes de comunicación para asegurar o 
seu coñecemento xeral.
 4.  O Concello de Santiago de Com-
postela debe prestar o servizo de acceso 
á información municipal e cidadá por 
sistemas telemáticos. Con esta finalidade, 
o Concello pode convir con outras admi-
nistracións, organismos, institucións ou 
entidades nacionais ou internacionais a 
interconexión das distintas bases de datos. 
En calquera caso, debe especificarse qué 
información é propiamente municipal e 
cál é facilitada por outros organismos, 
persoas ou entidades.
 �.  No tratamento específico da infor-
mación que se poña ao dispor de quen 

queira consultala e na determinación dos 
procedementos e protocolos de acceso, 
debe terse en conta a normativa que regula 
o carácter privado dos datos persoais.
 �.  O Concello de Santiago de Com-
postela adoptará as medidas pertinentes 
para que os procedementos que se inician 
por solicitude do interesado se tramiten 
en soporte informático, así como para 
que os cidadáns poidan coñecer o estado 
de tramitación dos procedementos que 
os afecten e o acceso aos documentos e 
información que estean en tal soporte 
por conduto telemático ou informático. 
O anterior entenderase sen prexuízo das 
limitacións que as leis establecen no exer-
cicio dos dereitos de acceso aos arquivos e 
rexistros administrativos.

Artigo 13. Incorporación de medios 
técnicos nas relacións entre o Concello de 
Santiago de Compostela e os cidadáns.
 1.  O Concello de Santiago de Compos-
tela impulsará o emprego e aplicación das 
técnicas e medios electrónicos e telemáticos, 
para o desenvolvemento da súa actividade 
e exercicio das súas competencias, coas 
limitacións que para a utilización destes 
medios establecen a Constitución e as leis.
 2.  Os cidadáns poderán presentar as soli-
citudes, escritos e comunicacións dirixidas 
á Xunta de Galicia en calquera dos rexistros 
públicos dos órganos administrativos do 
Concello de Santiago de Compostela. Tamén 
poderán presentar nos rexistros dos órganos 
dependentes da Xunta de Galicia calquera 
escrito, solicitude ou comunicación dirixida 
ao Concello de Santiago de Compostela. As 
recíprocas obrigas de ambas as dúas admi-
nistracións para garantir o exercicio dese 
dereito dos cidadáns regularanse mediante o 
asinamento do correspondente convenio de 
colaboración.
 3.  Para a presentación de solicitudes, 
comunicacións ou escritos nos rexistros 
de órganos dependentes do Concello de 
Santiago de Compostela, cando vaian 
dirixidos á Administración do Estado, 
haberase que ater ao que resulte dos con-
venios de colaboración que, se é o caso, se 
celebren entre ambas as administracións.
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 4.  O Concello de Santiago de Compostela 
poderá celebrar convenios de colaboración 
con entidades públicas ou privadas para 
facilitar a presentación de solicitudes, 
comunicacións ou escritos dirixidos ao 
Concello de Santiago de Compostela nas 
oficinas que as devanditas entidades teñan 
abertas ao público.

Artigo 14. Cartas de servizos.
En relación cos servizos públicos de compe-
tencia municipal, e de conformidade co que 
estableza o correspondente regulamento da 
corporación, o Concello elaborará cartas de 
servizos nas que se establezan os dereitos 
dos cidadáns nas súas relacións coa Admi-
nistración municipal, así como as concretas 
obrigas e responsabilidades que esta última 
asuma para garantir aqueles dereitos e mailos 
axeitados niveis de calidade na prestación 
dos correspondentes servizos.

TÍTULO III 
RELACIóNS 

INTERADMINISTRATIVAS E O 
CONSELLO DA CAPITALIDADE

Artigo 15. Colaboración e cooperación.
 1.  As relacións de colaboración e co-
operación entre o Concello de Santiago de 
Compostela e as demais administracións 
públicas rexeranse polo disposto na Lei 
de Administración Local de Galicia, na 
lexislación que regula o procedemento ad-
ministrativo e nas demais normas estatais 
ou autonómicas que resulten aplicables.
 2.  No que se refire ás relacións entre 
a Comunidade Autónoma e o Concello 
de Santiago de Compostela observarase, 
ademais, o establecido neste título.

Artigo 16. O Consello da Capitalidade.
Créase o Consello da Capitalidade como 
órgano colexiado, de carácter permanente, 
que ten por obxecto a coordinación entre 
a Administración autonómica de Galicia 
e a Corporación municipal de Santiago de 
Compostela no que atinxe ás súas respec-
tivas competencias e responsabilidades 
derivadas do feito da capitalidade.

Artigo 17. Composición.
 1.  O Consello da Capitalidade estará 
composto por:

- O presidente da Xunta de Galicia.
- Os conselleiros con competencias nas 

seguintes materias: Presidencia, Relacións 
Institucionais e Administración Pública; 
Xustiza, Interior e Relacións Laborais; 
Economía e Facenda; Cultura, Comunica-
ción Social e Turismo; Política Territorial, 
Obras Públicas e Vivenda; e Educación e 
Ordenación Universitaria.

- O alcalde de Santiago de Compostela.
- Os concelleiros delegados das áreas 

de Presidencia, Casco Histórico, Econo-
mía, Cultura e Urbanismo.

- Os concelleiros designados polo 
Pleno, un por cada grupo municipal non 
representado na Comisión de Goberno, 
sempre que obtivera máis do 10% dos vo-
tos no correspondente proceso electoral.
A Presidencia do Consello correspóndelle 
ao presidente da Xunta e a Vicepresiden-
cia, ao alcalde de Santiago de Compostela. 
Actuará como secretario o secretario xeral 
do Concello de Santiago de Compostela.
 2.  Por razón dos asuntos que se so-
metan á consideración do Consello da 
Capitalidade poderán incorporarse ás súas 
sesións como membros non permanentes 
os conselleiros competentes por razón da 
materia de que se trate e os concelleiros da 
área correspondente.

Artigo 18. Réxime de funcionamento.
 1.  O Consello da Capitalidade aprobará 
o seu propio regulamento de funcionamento 
con observancia do establecido nesta lei, 
aplicándose supletoriamente as normas so-
bre funcionamento de órganos colexiados 
que establece a lexislación sobre réxime 
xurídico das administracións públicas e 
procedemento administrativo común.
 2.  Os acordos do Consello adoptaranse 
por consenso, a través da posición manifes-
tada polos titulares das dúas administracións 
nel representadas.
 3.  O Consello reunirase, cando menos, 
unha vez por ano e, en todo caso, antes 
da aprobación pola Xunta de Galicia do 
Proxecto de Lei de Orzamentos da Comu-
nidade Autónoma.
 4.  A convocatoria do Consello da 
Capitalidade efectuaraa o secretario, por 
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orde do presidente, que igualmente fixará 
a orde do día das súas sesións.
 �.  Sen prexuízo do establecido no pa-
rágrafo anterior, procederá a convocatoria 
do Consello sempre que así sexa solici-
tado pola representación do Concello de 
Santiago de Compostela. A solicitude for-
mularase por conduto da Alcaldía e nela 
expresaranse os asuntos que a motivan, 
que se incluirán na orde do día.

Artigo 19. A Comisión Executiva.
1. O Consello dispoñerá dunha Comisión 
Executiva, presidida polo alcalde de Santia-
go de Compostela e da que formarán parte:

- Un representante, con rango de director 
xeral ou equivalente, designado por cada 
unha das consellerías con competencias 
en materia de Presidencia, Relacións 
Institucionais e Administración Pública; 
Xustiza, Interior e Relacións Laborais; 
Economía e Facenda; Cultura, Comunica-
ción Social e Turismo; e Política Territorial, 
Obras Públicas e Vivenda.

- Os concelleiros delegados das áreas 
de Presidencia, Casco Histórico, Econo-
mía, Cultura e Urbanismo.

- Os concelleiros designados polo 
Pleno, un por cada grupo municipal non 
representado na Comisión de Goberno, 
sempre que obtivese máis do 10% dos vo-
tos no correspondente proceso electoral.
Será secretario da Comisión un letrado 
da Asesoría Xurídica Xeral da Xunta de 
Galicia.
 2.  Á Comisión Executiva poderanse 
incorporar, en razón das materias que se 
traten, como membros non permanentes, 
persoas representativas das institucións 
que compoñen o Consello designadas polo 
titular respectivo.
 3. Á Comisión Executiva correspón-
delle preparar as sesións do Consello da 
Capitalidade, velar pola execución dos 
seus acordos e exercer cantas funcións lle 
sexan atribuídas polo Regulamento orgá-
nico así como as que lle delegue o Consello 
da Capitalidade. Seralle de aplicación, no 
que a afecte, o réxime de funcionamento 
previsto no artigo 18.

Artigo 20. Funcións do Consello da 
Capitalidade.
Ao Consello da Capitalidade correspón-
denlle as seguintes funcións:
 1.  A adopción de acordos en relación 
coas materias que o Pleno do propio 
Consello declare de interese concorrente 
para a Administración autonómica e o 
Concello de Santiago de Compostela e 
que afecten as funcións que á cidade de 
Santiago de Compostela lle correspondan 
como capital de Galicia.
 2.  O estudo e valoración dos custos que 
para a cidade de Santiago de Compostela 
supón a súa condición de capital de Galicia 
e, se é o caso, a fixación dos instrumentos 
de compensación precisos.

Artigo 21. Servizos e actuacións 
metropolitanas.
Para a prestación de servizos que esixan 
unha actuación conxunta ou coordinada do 
Concello de Santiago de Compostela e dos 
concellos limítrofes poderá constituírse un 
consorcio na forma e polo procedemento 
regulado na Lei de Administración Local 
de Galicia. As iniciativas que con este fin 
se adopten haberán de lle ser comunicadas 
ao Consello da Capitalidade.

Artigo 22. Patrimonio histórico-
artístico de Santiago de Compostela.
 1. A consellería competente en materia de 
patrimonio histórico-artístico e o Concello 
de Santiago de Compostela remitiranlle ao 
Consello da Capitalidade unha programación 
anual das actuacións tendentes á conserva-
ción e rehabilitación do patrimonio histórico 
e monumental da cidade de Santiago de 
Compostela.
 2.  A Administración autonómica e 
o Concello de Santiago de Compostela 
establecerán os mecanismos de colabo-
ración e cooperación necesarios para 
determinar e financiar as políticas de 
recuperación urbana integral do casco 
histórico de Santiago de Compostela, 
así como dos contornos monumentais e 
espazos naturais de interese histórico-
artístico do concello, nos que se indiquen 
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os obxectivos que se pretenden alcanzar e 
os recursos comprometidos.

Artigo 23. Territorio e urbanismo.
 1.  O Concello de Santiago de Com-
postela reservará nos plans xerais de 
ordenación municipal o solo necesario 
para lles dar resposta ás necesidades de 
localización de edificios de organismos 
públicos, ben sexan autonómicos, estatais 
ou internacionais, que desexen ter sedes 
permanentes en Galicia.
 2.  O Concello de Santiago de Com-
postela emitirá informe previo nos casos 
de deseño de grandes infraestruturas de 
comunicación que o afecten, de acordo co 
disposto na lexislación sectorial.

Artigo 24. Seguridade pública.
 1.  O Concello de Santiago de Compos-
tela velará pola seguridade pública nos 
actos protocolarios oficiais que se celebren 
na cidade, en colaboración e coordinación 
coas demais forzas de seguridade, nos 
termos previstos na Lei Orgánica de Cor-
pos e Forzas de Seguridade.
 2.  No ámbito de aplicación desta lei e co 
fin de garantir a seguridade por parte da 
policía local, a Xunta de Galicia e o Con-
cello de Santiago de Compostela asinarán 
os convenios de colaboración precisos no 
marco da Xunta Local de Seguridade, de 
acordo co disposto na Lei de Coordinación 
de Policías Locais de Galicia.

Artigo 25. Transporte.
A Xunta de Galicia e o Concello de San-
tiago de Compostela deberán establecer 
fórmulas de colaboración e cooperación 
no marco da Lei de Coordinación de 
Transportes por estrada para asegurar a 
prestación do transporte público no ámbi-
to da área de Santiago de Compostela.

Artigo 26. Turismo.
 1.  Para os efectos previstos na Lei de 
Administración Local de Galicia e na Lei 
de Ordenación do Turismo de Galicia, 
Santiago de Compostela terá a condición 
de municipio turístico.
 2.  De acordo co artigo 91.1 da Lei 
�/199�, do 22 de xullo, de Administración 

Local de Galicia, poderanse establecer con-
venios entre a Administración autonómica 
e o Concello de Santiago de Compostela 
para a coordinación e apoio en materia de 
salubridade e espazos públicos, protección 
civil e seguridade cidadá, información, 
atención e promoción turística.

Artigo 27. Relacións entre o Consello 
da Capitalidade e o Consorcio da Cidade 
de Santiago de Compostela.
O Consello da Capitalidade coordinará as 
súas actuacións co Consorcio da Cidade de 
Santiago de Compostela, de conformidade 
co disposto nos seus estatutos.

TÍTULO IV 
RéXIME DE fINANCIAMENTO

Artigo 28. Financiamento da capita-
lidade.
A condición de capital de Galicia da 
cidade de Santiago de Compostela terá 
un apartado específico nos orzamentos 
da Comunidade Autónoma. Para tal fin, 
antes da elaboración do Proxecto de Lei de 
Orzamentos, o Consello da Capitalidade 
poderá emitir o correspondente informe.

DISpOSIcIóN DeRRADeIRA
Esta lei entrará en vigor o día seguinte 

ao da súa publicación no “Diario Oficial 
de Galicia”.

7. LEI 11/2001, DO 18 DE 
SETEMBRO, DE COLEXIOS 

PROfESIONAIS DA COMUNIDADE 
AUTóNOMA DE GALICIA  

(DOGA N.º 189, 28. 9. 2001) 
(...) 11�

capítulo I 
DisPosiCións XerAis

Sección 1.ª 
Ámbito de aplicación

Exercicio das profesións

Artigo 1. Ámbito de aplicación.
Esta lei élles aplicable aos colexios profe-
sionais que desenvolvan a súa actividade 

��5	 Exposición	de	motivos	omitida.
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exclusivamente no ámbito territorial da 
Comunidade Autónoma de Galicia, que 
se rexen, no marco da lexislación básica 
estatal, por esta lei e as súas normas de 
desenvolvemento, polas súas leis de crea-
ción e polos seus estatutos e regulamentos 
de réxime interior.

Artigo 2. Exercicio das profesións.
 1.  A Comunidade Autónoma de Galicia, 
no ámbito da súa competencia, garante o 
exercicio das profesións colexiadas de con-
formidade co disposto nas leis. Enténdese 
por profesión colexiada aquela na que se 
require a colexiación para o seu exercicio.
 2.  O exercicio das profesións colexiadas 
realizarase en réxime de libre competencia 
e estará suxeito, en canto á oferta de ser-
vizos e á fixación da súa remuneración, á 
Lei sobre Defensa da Competencia e á Lei 
sobre a Competencia Desleal. Os demais 
aspectos do exercicio profesional conti-
nuarán rexéndose pola lexislación xeral e 
específica sobre a ordenación substantiva 
propia de cada profesión aplicable.
 3.  É requisito indispensable para o 
exercicio das profesións colexiadas estar 
incorporado ao colexio correspondente. 
Cando unha profesión se organice por co-
lexios territoriais, bastará a incorporación 
a un só deles, que será o do domicilio pro-
fesional único ou principal, sen que poidan 
esixir os colexios nos que no seu ámbito 
territorial non radique o dito domicilio 
habilitación ningunha nin o pagamento 
de contraprestacións económicas distintas 
daquelas que esixan habitualmente aos 
seus colexiados pola prestación dos ser-
vizos dos que sexan beneficiarios e que 
non se atopen cubertos pola cota colexial. 
O anterior enténdese sen prexuízo de que 
os estatutos xerais ou, se é o caso, os au-
tonómicos poidan establecer a obriga dos 
profesionais que exerzan nun territorio di-
ferente ao de colexiación de comunicarlles 
aos colexios distintos aos da súa inscrición 
a actuación no seu ámbito territorial.
 4.  Toda persoa que posúa a titulación 
adecuada e reúna os requisitos establecidos 

polos correspondentes estatutos terá de-
reito a ser admitida no colexio profesional 
correspondente.

Artigo 3. Profesionais ao servizo da 
administración.
Os profesionais titulados vinculados coa 
administración pública mediante relación 
de servizos de carácter administrativo ou 
laboral non precisarán estar colexiados 
para o exercicio de funcións puramente 
administrativas nin para a realización de 
actividades propias da correspondente pro-
fesión por conta da administración á que 
pertenzan, cando o destinatario inmediato 
daquelas sexa esa administración. Si será 
obrigatoria, en consecuencia, a colexiación 
para o exercicio da actividade privada.

capítulo II 
Dos ColeXios ProfesionAis

Sección 1.ª 
Natureza

Réxime de funcionamento
Exercicio de competencias 

administrativas

Artigo 4. Natureza xurídica.
Os colexios profesionais e os consellos 
galegos de colexios son corporacións 
de dereito público, con personalidade 
xurídica propia e plena capacidade para o 
cumprimento dos seus fins.

Artigo 5. Estrutura interna e réxime 
de funcionamento.
A estrutura interna e o funcionamento dos 
colexios profesionais e dos consellos galegos 
de colexios deberán ser democráticos.

Artigo 6. Relacións coa Administración 
autonómica.
Os colexios profesionais, nas cuestións 
relativas aos aspectos institucionais e 
corporativos considerados nesta lei, 
relacionaranse coa Administración da 
Comunidade Autónoma de Galicia a tra-
vés da consellería competente en materia 
de colexios profesionais, e nas cuestións 
referentes ao contido de cada profesión, 
a través da consellería ou consellerías 
competentes ao respecto.
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Artigo 7. Exercicio de competencias 
e colaboración coa administración.
 1.  Os colexios profesionais exercerán, 
ademais das súas funcións propias, as 
funcións administrativas que lles atribúa a 
lexislación estatal e autonómica e as com-
petencias administrativas que lles delegue 
o correspondente órgano da administra-
ción. O acto de delegación deberá estar 
autorizado mediante unha disposición 
legal ou regulamentaria.
 2.  A Comunidade Autónoma de Gali-
cia poderalles encomendar aos colexios 
profesionais, a través do correspondente 
convenio, a realización de actividades de 
carácter material, técnico ou de servizos da 
súa propia competencia, segundo os termos 
do artigo 1� da Lei 30/1992, de Réxime 
Xurídico das Administracións Públicas e 
do Procedemento Administrativo Común.
 3.  Así mesmo, a Comunidade Autónoma 
de Galicia poderá subscribir convenios de 
colaboración cos colexios profesionais para 
a realización de actividades de interese 
común e para a promoción de actuacións 
orientadas á defensa do interese público 
e, en especial, dos usuarios dos servizos 
profesionais dos colexiados.

Sección 2.ª 
Fins e funcións

Artigo 8. Fins.
 1.  Os colexios profesionais regulados 
por esta lei terán como fins esenciais a 
ordenación do exercicio das profesións 
dentro do marco legal respectivo, a repre-
sentación delas e a defensa dos intereses 
profesionais dos colexiados.
Ademais, terán os seguintes fins:

a.  Velar pola satisfacción dos intereses 
xerais relacionados co exercicio das co-
rrespondentes profesións.

b.  Lograr a constante mellora do nivel 
de calidade das prestacións profesionais 
dos colexiados, promovendo a formación e 
o perfeccionamento deles.

c.  Cooperar na mellora dos estudos 
conducentes á obtención de títulos habili-
tantes para o exercicio das corresponden-
tes profesións.

d.  Colaborar coas administracións públi-
cas no exercicio das súas competencias, nos 
termos previstos na lexislación vixente.
 2.  O disposto no apartado anterior 
enténdese sen prexuízo da competencia 
da administración pública por razón da 
relación funcionarial.

Artigo 9. Funcións.
Para o cumprimento dos seus fins, os co-
lexios profesionais exercerán as funcións 
encomendadas na lexislación básica do 
Estado, e como propias as seguintes:

a.  Exercer no seu ámbito a representa-
ción e defensa da profesión.

b.  Ordenar no marco da súa competencia 
a actividade dos seus colexiados, velando 
pola ética e dignidade profesional deles 
así como conciliando os seus intereses co 
interese social e cos dereitos dos cidadáns.

c.  Exercer a potestade disciplinaria sobre 
os profesionais colexiados, nos termos pre-
vistos nesta lei e nos seus propios estatutos.

d.  Exercitar as accións legais e adoptar as 
medidas necesarias para evitar o intrusis-
mo profesional e a competencia desleal.

e.  Establecer os baremos de honorarios, 
que terán carácter meramente orientativo.

f.  Encargarse do cobramento das per-
cepcións, remuneracións ou honorarios 
profesionais, cando o colexiado o solicite 
libre e expresamente, nos casos nos que o 
colexio profesional teña creados os ser-
vizos adecuados e nas condicións que se 
determinen nos estatutos de cada colexio.

g.  Establecer e esixir as achegas econó-
micas dos colexiados.

h.  Elaborar e aprobar os seus orzamentos 
anuais de ingresos e gastos, así como as 
súas contas e liquidacións orzamentarias.

i.  Visar os traballos profesionais dos 
colexiados cando así se estableza ex-
presamente nos estatutos. O visado non 
comprenderá os honorarios nin as demais 
condicións contractuais, que se determi-
narán por libre acordo das partes.

j.  Organizar actividades dirixidas á 
formación e ao perfeccionamento profe-
sional dos colexiados.
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k.  Participar de forma activa coas enti-
dades de formación dos futuros titulados 
na mellora dos plans de estudo e na prepa-
ración destes.

l.  Organizar actividades e servizos 
comúns de carácter profesional, cultural, 
asistencial, de previsión e análogos que 
sexan de interese para os colexiados, así 
como de cobertura de posibles respon-
sabilidades civís contraídas por eles no 
exercicio da súa profesión.

m. Intervir como mediador nos conflitos 
profesionais que xurdan entre os colexiados.

n. Relacionarse e coordinarse con 
outros colexios profesionais, así como cos 
consellos galegos de colexios.

o. Emitir informe sobre aqueles proxec-
tos de normas que elabore a Comunidade 
Autónoma de Galicia que afecten os profe-
sionais que agrupen ou se refiran aos fins 
ou funcións a eles encomendados.

p. Participar nos órganos consultivos 
da Administración de Galicia cando esta 
o requira ou así se estableza na normati-
va vixente e designar representantes en 
calquera xulgado ou tribunal nos que se 
esixan coñecementos relativos a materias 
específicas, sempre que sexan requiridos 
para iso nos termos establecidos na Lei de 
axuizamento civil.

q.  Emitir informes e dictames, de ca-
rácter non vinculante, en procedementos 
xudiciais ou administrativos nos que se 
susciten cuestións que afecten materias da 
competencia profesional.

r.  Colaborar coas administracións pú-
blicas en materia das súas competencias, 
de acordo coas disposicións vixentes.

s.  Garantir a prestación da función 
polos profesionais colexiados.

t.  Actuar como árbitro nos conflitos 
entre os colexiados e terceiros, cando así 
o soliciten ambas as partes.

u.  Cantas outras funcións repercutan 
en beneficio dos intereses profesionais dos 
colexiados e se encamiñen ao cumprimen-
to dos fins colexiais.

Artigo 10. Deontoloxía profesional.
 1.  Os profesionais integrados nos co-
lexios profesionais respectivos deben ter 

como guía da súa actuación o servizo á 
comunidade e o cumprimento das obrigas 
deontolóxicas propias da profesión.
 2. Constituirá conduta sancionable o 
incumprimento das normas deontolóxicas 
da profesión respectiva. Os colexiados non 
poderán ser sancionados por accións ou 
omisións que non estean tipificadas como 
faltas nos correspondentes estatutos. A 
imposición de sancións requirirá a previa 
instrución dun procedemento disciplina-
rio, rexéndose a tramitación deste polo 
disposto nos estatutos.

Sección 3.ª 
Creación

Artigo 11. Constitución.
 1.  No ámbito territorial da Comuni-
dade Autónoma de Galicia, a creación 
de colexios profesionais farase por lei do 
Parlamento galego.
 2.  Cando o exercicio da iniciativa lexisla-
tiva sexa do Consello da Xunta de Galicia, 
o correspondente anteproxecto de Lei de 
Creación farase por petición dos profe-
sionais interesados e logo da apreciación 
por parte do Goberno autonómico do 
interese público concorrente na creación 
do colexio.
 3.  Unicamente poderá crearse un novo 
colexio profesional respecto daquelas pro-
fesións para o exercicio das que se esixa 
estar en posesión dun título académico 
oficial, e tamén respecto daquelas activi-
dades profesionais nas que o seu exercicio 
estea condicionado á posesión dun título 
oficial que acredite a cualificación e habi-
lite legalmente para o seu exercicio.
 4.  O ámbito territorial mínimo dos co-
lexios de nova creación será a provincia.
 �.  Non se poderá constituír máis dun 
colexio profesional de idéntica profesión 
dentro dun mesmo ámbito territorial.

Artigo 12. Personalidade xurídica.
Os colexios profesionais terán personalida-
de xurídica dende o momento no que entre 
en vigor a súa Lei de Creación e Capaci-
dade de Obrar dende o momento no que se 
constitúan os seus órganos de goberno.
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Artigo 13. Denominación.
 1.  A denominación dos colexios pro-
fesionais deberá responder á titulación 
oficial requirida para a incorporación 
dos seus compoñentes ou á profesión que 
desempeñen ou poidan desempeñar.
 2.  A denominación dos colexios pro-
fesionais non poderá coincidir nin ser 
similar á doutros colexios existentes ou 
susceptible de inducir a erro en canto a 
quen sexan os profesionais integrados 
nese colexio profesional.
 3.  O cambio de denominación dun 
colexio profesional será por iniciativa do 
propio colexio, da Administración auto-
nómica ou do consello galego respectivo, 
e deberá ser obxecto de informe polos 
colexios e consellos galegos que non exer-
citasen a iniciativa e polos que puidesen 
resultar afectados polo novo nome. A 
súa aprobación realizarase por medio de 
decreto do Consello da Xunta de Galicia.

Artigo 14. Fusión.
 1.  A constitución dun novo colexio 
profesional por fusión de dous ou máis 
colexios ata entón correspondentes a 
distintas profesións ou actividades profe-
sionais aprobarase por lei da Comunidade 
Autónoma de Galicia, por proposta dos 
colexios afectados, de acordo co estableci-
do nos seus respectivos estatutos, logo do 
informe dos consellos galegos respectivos 
se estivesen constituídos.
 2.  A constitución dun novo colexio pro-
fesional pola fusión de dous ou máis deles da 
mesma profesión ou actividade profesional, 
sempre que non excedan o ámbito territo-
rial da Comunidade Autónoma de Galicia, 
será acordada polos colexios profesionais 
afectados, de acordo co establecido nos 
seus respectivos estatutos, e aprobarase por 
decreto do Consello da Xunta de Galicia, 
logo do informe, se é o caso, do consello 
galego de colexios respectivo.

Artigo 15. Segregación.
 1.  A segregación dun colexio doutro ou 
doutros no que se esixa, para o seu ingreso, 

a partir dese momento, titulación diferente 
á do colexio de orixe realizarase mediante 
lei, seguíndose os mesmos trámites que 
para a súa creación.
 2.  A modificación do ámbito territorial 
dos colexios profesionais por segregación 
requirirá o correspondente acordo do 
colexio afectado, de conformidade co 
establecido nos seus respectivos estatutos, 
e deberá ser aprobada por decreto, logo do 
informe do correspondente consello de 
colexios, se existise.

Sección 4.ª 
Estatutos

Artigo 16. Elaboración e aprobación.
Os colexios profesionais gozarán de auto-
nomía para a elaboración e aprobación dos 
seus estatutos, sen máis límites cós esta-
blecidos polo ordenamento xurídico. Os 
estatutos deberán asegurar que a estrutura 
interna e o funcionamento dos colexios 
sexan democráticos.

Artigo 17. Contido.
Os estatutos dos colexios profesionais 
conterán, ademais das determinacións 
esixibles pola lexislación básica do Esta-
do, as seguintes:

a.  Denominación, domicilio, sede e, 
se é o caso, delegacións, así como ámbito 
territorial do colexio profesional.

b.  Requisitos para a admisión no colexio 
e causas de denegación, debendo constar en 
todo caso a titulación oficial esixida.

c.  Causas de suspensión ou perda da 
condición de colexiado.

d.  Dereitos e deberes dos colexiados.
e. Denominación, composición e forma 

de elección dos seus órganos de goberno, así 
como requisitos para formar parte deles.

f.  Procedemento para a remoción dos 
órganos de goberno por medio da moción 
de censura efectuada pola asemblea ou 
xunta xeral.

g.  Competencias e réxime de funcio-
namento da asemblea ou xunta xeral e 
dos demais órganos de goberno, tendo en 
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conta os supostos nos que poidan produ-
cirse vacantes en máis da metade dos seus 
membros, e forma de adoptar acordos.

h.  Réxime económico-financeiro.
i.  Réxime de distincións e premios.
j.  Réxime disciplinario, con tipifica-

ción das infraccións e sancións nas que 
poidan incorrer os colexiados, así como 
procedemento sancionador.

k.  Réxime xurídico dos actos dos co-
lexios e recursos contra eles nos termos 
previstos no artigo 31.

l. Supostos e procedementos para 
instar á disolución do colexio e réxime de 
liquidación.

Artigo 18. Deber de inscrición e 
comunicación.
 1.  Os colexios profesionais comunicaran-
lle á consellería competente en materia de 
colexios profesionais os estatutos aprobados, 
así como as súas modificacións para os 
efectos da súa aprobación definitiva, logo 
da cualificación de legalidade, e inscrición 
no rexistro de colexios.
A aprobación definitiva deberá producirse 
no prazo máximo de seis meses; transco-
rrido o citado prazo sen declaración expresa, 
esta entenderase de carácter favorable. A 
resolución de carácter desfavorable, que 
deberá ser motivada, determinará a devo-
lución dos estatutos.
Aprobados os estatutos, publicaranse no 
“Diario Oficial de Galicia” mediante orde 
da consellería competente en materia de 
colexios profesionais.
Cando se trate de colexios profesionais 
únicos co ámbito territorial da Comunidade 
Autónoma, a aprobación definitiva será com-
petencia do Consello da Xunta de Galicia, 
publicándose no “Diario Oficial de Galicia” 
o decreto aprobatorio e os correspondentes 
estatutos e as súas modificacións.
 2.  Unha vez elixidos os membros dos 
órganos de goberno, comunicaráselle a 
súa composición á consellería competente 
en materia de colexios profesionais e á 
consellería ou consellerías competentes 
por razón da profesión.

 3.  Os colexios profesionais comunicaran-
lle ao consello galego de colexios respectivo 
a composición dos seus órganos de goberno.

Sección 5.ª 
Organización

Artigo 19. Organización mínima.
 1.  Son órganos esenciais da estrutura 
colexial:

a.  O órgano plenario.
b.  O órgano de goberno.
c.  O órgano presidencial.

 2.  Os estatutos poderán crear outros 
órganos xerarquicamente dependentes dos 
anteriores.

Artigo 20. Órgano plenario.
 1.  A asemblea ou xunta xeral, integrada 
por todos os colexiados, é o órgano sobera-
no de decisión dos colexios profesionais.
 2.  A convocatoria, constitución, fun-
cionamento e competencias das asembleas 
ou xuntas xerais determinaranse estatuta-
riamente. Deberase realizar, cando menos, 
unha asemblea ou xunta xeral ao ano.
En todo caso, son competencias exclusivas 
do órgano plenario as seguintes:

a.  A aprobación e a reforma dos estatu-
tos e das normas deontolóxicas colexiais.

b.  A elección do órgano de goberno e 
do seu presidente, e a remoción deles por 
medio da moción de censura.

c.  A aprobación dos orzamentos e das 
contas do colexio.

d.  A aprobación da xestión do órgano 
de goberno e do seu presidente.

Artigo 21. Órgano de goberno.
 1.  A dirección e administración do 
colexio corresponderalle ao órgano de go-
berno e a súa denominación determinarase 
nos estatutos.
 2.  O órgano de goberno será sempre co-
lexiado e estará composto, cando menos, 
polos seguintes membros:

a.  O presidente, que terá a representa-
ción legal do colexio profesional, ademais 
das funcións que lle encomenden os 
estatutos, poderá tamén recibir a denomi-
nación de decano ou calquera outra que lle 
outorguen os estatutos.
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b.  O secretario, que terá o carácter de 
fedatario dos actos e acordos do colexio.

c.  Os vogais, en número necesario para 
o desenvolvemento das actividades que 
teña atribuídas o colexio correspondente 
e en función do número de colexiados 
adscritos a el.
 3.  A elección dos membros do órgano 
de goberno dos colexios profesionais fa-
rase por sufraxio universal, libre, directo e 
secreto. O voto poderase exercitar persoal-
mente ou por correo.
 4.  As normas sobre elección dos 
membros do órgano de goberno, a con-
vocatoria de reunións, a composición e o 
funcionamento, o réxime de acordos e as 
súas competencias determinaranse nos 
respectivos estatutos, sen prexuízo da 
lexislación básica do Estado e desta lei.

Artigo 22. Órgano presidencial.
 1.  O órgano presidencial terá a deno-
minación que teña recollida nos estatutos, 
ten a representación do colexio, executa 
os acordos do órgano de goberno e exerce 
cantas facultades e funcións lle confiren 
os estatutos e a normativa vixente.
 2.  Corresponde a presidencia do órgano 
de goberno a quen lle corresponda a titu-
laridade do órgano presidencial, salvo que 
os estatutos dispoñan outra cousa.

capítulo iii 
Consellos GAleGos  

De ColeXios ProfesionAis
Sección 1.ª 

Constitución e natureza

Artigo 23. Constitución.
Os colexios profesionais dunha mesma 
profesión con ámbito territorial circunscri-
to ao da Comunidade Autónoma de Galicia 
poderán constituír o correspondente con-
sello galego de colexios.
A creación esixirá o acordo favorable da 
maioría dos colexios afectados, sempre 
que estes representen a maioría dos 
colexiados da profesión en Galicia, e 
realizarase mediante decreto, que deberá 
así mesmo aprobar os correspondentes 

estatutos, de conformidade co sinalado no 
artigo 28.
O prazo para a tramitación do procede-
mento administrativo para a creación dun 
consello galego de colexios profesionais 
non poderá ser superior a seis meses.
Transcorrido o devandito prazo sen decla-
ración expresa, entenderase de carácter 
favorable.

Artigo 24. Natureza.
Os consellos galegos de colexios son corpo-
racións de dereito público que adquirirán 
personalidade xurídica propia dende que 
entre en vigor o seu decreto de creación. 
A capacidade de obrar plena adquirirase 
dende a constitución dos seus órganos 
de goberno.

Sección 2.ª 
Fins e funcións

Artigo 25. Fins.
Son fins dos consellos galegos de colexios 
profesionais os seguintes:

a.  A coordinación dos colexios profe-
sionais que os integren e a representación 
da profesión no ámbito territorial da Co-
munidade Autónoma de Galicia.

b.  As relacións coas institucións e coa 
Administración autonómica, en especial 
co Goberno galego, para facilitar a mutua 
colaboración para a mellor satisfacción 
dos intereses sociais e profesionais dos 
que teñen encomendada a súa defensa.

c.  Todos aqueles que, de acordo coa 
lei, os seus estatutos xerais e regulamen-
tos establezan.

Artigo 26. Funcións.
Os consellos galegos de colexios terán, 
ademais das funcións que determinen os 
seus estatutos, as seguintes:

a.  Elaborar os seus propios estatutos e 
emitir informe sobre os dos colexios da 
profesión ou actividade de ámbito territo-
rial inferior.

b.  Coordinar a actuación dos colexios 
que o integren.

c. Representar a profesión no ámbito 
da Comunidade Autónoma de Galicia 
e perante os correspondentes consellos 
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xerais, cando así se permita nas súas 
normas reguladoras.

d.  Resolver os conflitos que poidan 
suscitarse entre os distintos colexios, sen 
prexuízo do ulterior recurso contencioso-
administrativo.

e.  Exercer as funcións disciplinarias 
respecto dos membros dos órganos de 
goberno dos colexios que o integren e dos 
do propio consello.

f.  Elaborar as normas deontolóxicas 
comúns á profesión.

g.  Elaborar o orzamento e fixar a partici-
pación dos colexios nos gastos do consello.

h.  Emitir informe sobre os proxectos 
de normas aos que se refire o artigo 9.o) 
desta lei.

i.  Exercer aquelas funcións que lles 
poidan ser delegadas ou encomendadas 
pola Comunidade Autónoma de Galicia e 
as que poidan ser obxecto dos correspon-
dentes convenios de colaboración.

j.  Realizar aquelas actividades que se 
consideren de interese para os profesio-
nais e as demais funcións que lles atribúan 
a lexislación vixente e os seus estatutos.

Artigo 27. Colexios profesionais únicos.
Os colexios profesionais únicos cun ámbito 
de actuación que coincida coa Comunida-
de Autónoma de Galicia desenvolverán as 
funcións descritas no artigo anterior, en 
tanto manteñan a dita natureza.

Artigo 28. Estatutos.
 1.  Os estatutos de cada consello deberán 
ser elaborados polos colexios profesionais 
que o vaian integrar e aprobados por acor-
do das xuntas de goberno, que deberá de 
ser ratificado polas xuntas xerais de cada 
colexio. Será necesario o acordo favorable 
da maioría dos colexios afectados, sempre 
que estes representen a maioría dos co-
lexiados da profesión en Galicia.
 2. Os estatutos determinarán os órganos 
de goberno, a forma de elección dos seus 
integrantes, o réxime de competencias e 
funcionamento de cada consello, que en 
todo caso será democrático, así como as 

restantes funcións recollidas no artigo 9 
desta lei que lles fosen aplicables a elas.
 3.  A súa aprobación efectuarase median-
te decreto do Consello da Xunta de Galicia, 
logo da verificación da súa legalidade 
pola consellería competente en materia de 
colexios profesionais e do informe da con-
sellería ou consellerías das que o ámbito 
competencial teña relación co contido da 
profesión.
 4.  O decreto aprobatorio e os corres-
pondentes estatutos publicaranse no “Diario 
Oficial de Galicia”.
 �.  A modificación dos estatutos esixirá 
o mesmo procedemento cá súa aprobación, 
correspondéndolle a iniciativa, así mesmo, 
aos órganos de goberno de cada consello.

Sección 3.ª 
Extinción

Artigo 29. Extinción.
A extinción dos consellos galegos de 
colexios terá lugar por iniciativa dos pro-
pios consellos ou da maioría dos colexios 
afectados que representen á súa vez a 
maioría dos colexiados da profesión, e de 
acordo co procedemento que se estableza 
nos estatutos do respectivo consello, e 
será aprobada mediante decreto, salvo 
que medien razóns de interese público que 
impidan tal aprobación.

capítulo Iv 
DisPosiCións Comúns A 

ColeXios e Consellos GAleGos 
De ColeXios ProfesionAis

Artigo 30. Réxime xurídico.
Os colexios profesionais e os consellos 
galegos de colexios profesionais, en canto 
corporacións de dereito público, están 
suxeitos ao dereito administrativo no re-
lativo á constitución dos seus órganos e en 
canto exerciten funcións administrativas.

Artigo 31. Recursos.
 1.  Contra os actos suxeitos ao dereito 
administrativo emanados do órgano de 
goberno dos colexios profesionais caberá 
recurso de alzada perante o correspondente 
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consello galego dos colexios. En defecto 
de consello galego, nos casos de colexios 
únicos de ámbito autonómico e contra 
os actos administrativos dos órganos de 
goberno dos consellos galegos, caberá o 
recurso perante o consello xeral nacional 
soamente se así está previsto nos estatu-
tos colexiais.
 2.  No suposto de actos e resolucións 
dictados en exercicio de competencias ad-
ministrativas delegadas, haberá que aterse 
aos termos da propia delegación en canto 
ao órgano competente para coñecer se é o 
caso do recurso correspondente.

Artigo 32. Medios instrumentais.
 1.  Cada colexio profesional e consello 
galego de colexios dispoñerá dos medios 
persoais e materiais que precise para o des-
envolvemento da súa actividade. Os medios 
persoais dos consellos galegos de colexios 
serán facilitados polos colexios, salvo que 
os estatutos dispuxesen outra cousa.
 2.  Cada colexio profesional e consello 
galego de colexios dispoñerá do seu 
propio orzamento, que terá un carácter 
meramente estimativo e comprenderá 
todos os ingresos e gastos previstos para 
cada ano natural.
 3.  Os colexios profesionais e os con-
sellos galegos de colexios deberán ser 
auditados, na forma na que determinen 
os seus estatutos, cando se produza a 
renovación ordinaria, total ou parcial, dos 
seus órganos directivos, sen prexuízo da 
función fiscalizadora que lles corresponde 
aos organismos públicos legalmente habi-
litados para iso.

capítulo v 
reXistro De ColeXios ProfesionAis 

e De Consellos GAleGos De 
ColeXios ProfesionAis

Artigo 33. Rexistro.
 l.  No rexistro de colexios profesionais e 
de consellos galegos de colexios profesio-
nais inscribiranse, para os meros efectos 
de publicidade, os colexios profesionais e 
os consellos galegos de colexios incluídos 

no marco de aplicación desta lei, así como 
os seus estatutos.
 2.  Só poderá denegarse a inscrición 
no rexistro por razóns de legalidade, e 
sempre mediante resolución motivada do 
titular da consellería á que está adscrito o 
rexistro 11�.

DISpOSIcIóN ADIcIONAl pRIMeIRA
Considéranse colexios profesionais de 

Galicia aqueles que teñan, á entrada en 
vigor desta lei, un ámbito territorial que 
non exceda da Comunidade Autónoma.

DISpOSIcIóN ADIcIONAl SeguNDA
 1.  As delegacións galegas dos colexios 
profesionais de ámbito supraautonómico 
que dispoñan de órganos de goberno elixi-
dos democraticamente poderán solicitar 
a súa inscrición no rexistro de colexios 
profesionais e de consellos de colexios 
de Galicia para os efectos de constancia 
e publicidade.
 2.  Unha vez inscritas, as delegacións 
galegas dos colexios profesionais de ám-
bito supraautonómico poderán manter coa 
Administración da Comunidade Autóno-
ma de Galicia as relacións que procedan 
no que afecte os intereses profesionais.

DISpOSIcIóN ADIcIONAl teRceIRA
Non se lles esixirá a previa incorpo-

ración ao colexio no suposto de libre 
prestación ocasional de servizos a aqueles 
nacionais dos estados membros da Unión 
Europea que estean previamente estable-
cidos con carácter permanente en calque-
ra dos mencionados estados, de acordo, 
en cada caso, co que dispoñan as normas 
comunitarias aplicables ás profesións 
afectadas, todo iso sen prexuízo da obriga 
de lle notificar a súa actuación ao colexio 
correspondente mediante a achega da 
documentación esixible segundo aquelas 

��6	 Decreto	�6�/�997,	do	5	de	xuño,	polo	que	se	regulan	
os	consellos	galegos	de	colexios	profesionais	e	se	crea	o	
rexistro	de	colexios	profesionais	e	os	seus	consellos.
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normas e nos termos que regulamentaria-
mente se establezan.

DISpOSIcIóN tRANSItORIA
Os colexios profesionais galegos e os 

consellos galegos de colexios profesionais 
que estivesen constituídos á entrada en 
vigor desta lei adaptarán os seus estatutos 
a ela no prazo dun ano. O incumprimento 
desta obriga supoñerá singularmente a 
denegación das solicitudes de inscrición 
no rexistro de colexios profesionais e dos 
consellos galegos de colexios profesionais. 
Ademais, a administración poderá suspen-
der tanto as delegacións de competencias 
coma a eficacia dos convenios subscritos 
ao abeiro do artigo � desta lei.

DISpOSIcIóN DeRRADeIRA pRIMeIRA
Autorízase o Consello da Xunta de 

Galicia para que desenvolva regulamenta-
riamente esta lei.

DISpOSIcIóN DeRRADeIRA SeguNDA
Esta lei entrará en vigor aos vinte días 

da súa publicación no “Diario Oficial de 
Galicia”.

8. LEI 5/2004, DO 8 DE XULLO, DE 
CÁMARAS OfICIAIS DE COMERCIO, 

INDUSTRIA E NAVEGACIóN DE 
GALICIA (DOGA N.º 140, 21. 7. 2004)

(…) 11�

capítulo I 
DisPosiCións XerAis

Artigo 1. Obxecto.
Esta lei ten por obxecto a regulación das cá-
maras oficiais de comercio, industria e, se é o 
caso, navegación da Comunidade Autónoma 
de Galicia, así como a creación e regulación 
do Consello Galego de Cámaras.

Artigo 2. Natureza xurídica.
As cámaras oficiais de comercio, industria 
e, se é o caso, navegación da Comunidade 
Autónoma de Galicia son corporacións de 

��7	 Exposición	de	motivos	omitida.

dereito público e configúranse como ór-
ganos consultivos e de colaboración coas 
administracións públicas, especialmente 
coa Administración da Comunidade 
Autónoma de Galicia, sen menoscabo dos 
intereses privados que perseguen. Para 
o cumprimento dos seus fins gozarán de 
personalidade xurídica propia e plena 
capacidade de obrar. A súa estrutura e 
funcionamento deberán ser democráticos.

Artigo 3. Finalidade.
As cámaras, de acordo co establecido no 
artigo 1.2 da Lei 3/1993, do 22 de marzo, 
básica das cámaras oficiais de comercio, 
industria e navegación, ademais do exer-
cicio das funcións de carácter público 
que lles atribúe a presente lei e das que 
lles poidan encomendar ou delegar as 
administracións públicas, teñen como 
finalidade a representación, promoción e 
defensa dos intereses xerais do comercio, 
a industria e, se é o caso, a navegación. Así 
mesmo terán como finalidade a prestación 
de servizos ás empresas que exerzan as 
indicadas actividades, sen prexuízo da 
liberdade sindical e de asociación empre-
sarial e da representatividade e actuacións 
doutras organizacións empresariais ou 
sociais legalmente constituídas.

Artigo 4. Funcións.
 1.  Ás cámaras corresponderalles o 
exercicio das seguintes funcións:

a. A prestación de servizos de in-
formación, formación, asesoramento e 
asistencia técnica ao seu electorado. Para 
estes efectos as cámaras poderán levar a 
cabo calquera clase de actividades que 
contribúan á promoción e defensa do co-
mercio, industria e navegación de Galicia, 
con especial atención ás microempresas, 
tanto no relativo á súa creación como para 
o desenvolvemento da súa actividade.

b.  As funcións de carácter público-ad-
ministrativo legalmente atribuídas.

c.  A xestión de servizos públicos ou 
a realización de funcións que lles enco-
menden ou deleguen as administracións 
públicas na forma prevista nas leis.
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 2.  Así mesmo, correspóndelles ás 
cámaras o exercicio das funcións pú-
blico-administrativas que se enumeran 
a continuación, das que o seu contido e 
procedemento poderán desenvolverse 
regulamentariamente. Estas funcións 
entenderanse sen prexuízo das actuacións 
que desenvolvan outras institucións ou 
organizacións legalmente constituídas:

a.  Elaborar estatísticas do comercio, a 
industria e a navegación de Galicia e rea-
lizar enquisas de avaliación e estudos dos 
distintos sectores comerciais, industriais e 
navieiros, así como publicalos e difundilos, 
con suxeición, en todo caso, ao disposto na 
Lei 12/1989, do 9 de maio, sobre función 
estatística pública, na Lei �/1993, do 24 de 
maio, de modificación da Lei 9/1988, do 
19 de xullo, de estatística de Galicia, e nas 
demais disposicións aplicables.

b.  Promover e cooperar na organización 
de feiras e exposicións.

c.  Difundir e impartir formación non 
regulamentada referente á empresa.

d.  Colaborar nos programas de for-
mación permanente establecidos polas 
empresas, por centros docentes públicos 
ou privados e, se é o caso, polas adminis-
tracións públicas competentes, dentro dos 
termos que se establezan.

e.  Crear e administrar lonxas de contra-
tación e bolsas de subcontratación, logo da 
autorización da Administración autonómica.

f.  Emitir informe sobre os proxectos de 
disposicións xerais emanados da Comuni-
dade galega que afecten directamente os 
intereses xerais do comercio, a industria 
e a navegación, nos supostos e coas 
condicións e alcance que o ordenamento 
xurídico determine.

g.  Colaborar na execución dos progra-
mas públicos de axudas ás empresas nos 
termos que se establezan en cada caso, 
así como xestionar os servizos públicos 
relacionados con elas, cando a súa xestión 
lle corresponda á Administración auto-
nómica e sempre que así se estableza nas 
súas respectivas normas.

h.  Colaborar cos órganos competentes 
da Comunidade Autónoma de Galicia 
emitindo informe sobre os estudos, tra-
ballos e accións que se realicen sobre a 
ordenación do territorio, medio ambiente 
e localización industrial e comercial.

i.  Designar as persoas que, se é o caso, 
exerzan as funcións de arbitraxe institu-
cional previstas no artigo 14.1.a) da Lei 
�0/2003, do 23 de decembro, de arbitraxe, 
así como participar no sistema arbitral de 
consumo, sen prexuízo do establecido no 
artigo 2.1.i) da Lei básica de cámaras.

j.  Difundir as actividades e os pro-
gramas de apoio dirixidos ás empresas e 
participar na elaboración deles, cando así 
se determine.

k.  Colaborar na promoción comercial e 
turística, desenvolver actividades de apoio 
e estímulo ao comercio exterior, en espe-
cial á exportación, e apoiar e fomentar a 
presenza dos produtos e servizos galegos 
no exterior.
 3.  Para o adecuado desenvolvemento 
das súas funcións, as cámaras poderán, 
co obxecto de conseguir un máis eficaz 
cumprimento dos fins que teñen enco-
mendados en beneficio das empresas da 
súa circunscrición, logo da autorización 
do órgano competente da Administra-
ción autonómica en materia de cámaras, 
promover ou participar, xunto a outras 
entidades públicas ou privadas, en asocia-
cións, consorcios, fundacións, sociedades 
civís ou mercantís de carácter público ou 
privado, ou entidades de natureza análoga, 
así como establecer os oportunos conve-
nios de colaboración con outras cámaras.
Para o outorgamento da citada autoriza-
ción deberá xustificarse a necesidade ou 
conveniencia da promoción ou participa-
ción prevista.
 4.  As cámaras elaborarán dentro do 
primeiro semestre de cada ano unha 
memoria que recolla todas as actividades 
e servizos desenvolvidos durante o exer-
cicio anterior, segundo as súas funcións 
recoñecidas, e que lle deberá ser remitida 
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ao órgano competente en materia de tutela 
de cámaras.
 �.  No desenvolvemento das funcións pú-
blico-administrativas descritas neste artigo, 
así como na súa xestión interna, as cámaras 
normalizarán o uso do idioma galego.

Artigo 5. Delegación de funcións e 
encomenda de xestión.
 1.  O Consello da Xunta de Galicia, 
logo do informe do Consello Galego de 
Cámaras, poderá delegar en todas ou 
nalgunha das cámaras o exercicio de 
funcións ou a xestión de actividades atri-
buídas á Administración da Comunidade 
Autónoma, sempre que sexan plenamente 
compatibles coa súa natureza e funcións. 
Na tramitación do expediente, que haberá 
de acreditar a concorrencia de circuns-
tancias técnicas, económicas, sociais, 
xurídicas ou territoriais que aconsellen a 
delegación, darase audiencia á cámara ou 
cámaras afectadas.
 2.  A Administración autonómica podera-
lles encomendar ás cámaras a realización 
de actividades de carácter material, téc-
nico ou de servizos da súa competencia 
cando razóns de eficacia ou de carencia 
de medios técnicos idóneos para o seu 
desempeño así o aconsellen. A enco-
menda de xestión formalizarase a través 
dun convenio entre a Administración da 
Comunidade Autónoma e a cámara ou 
cámaras afectadas no que se fará constar 
a actividade ou actividades obxecto da 
encomenda, o prazo de vixencia desta, a 
natureza e alcance da xestión encomenda-
da e, se é o caso, os medios económicos 
que se habilitan por ambas as partes. Toda 
encomenda de xestión deberá ser obxecto 
de informe previo polo Consello Galego 
de Cámaras.

Artigo 6. Servizos mínimos obriga-
torios.
A Administración autonómica poderá, logo 
do informe favorable do Consello Galego 
de Cámaras, declarar servizos mínimos 
obrigatorios para cada cámara respecto das 

funcións previstas no artigo 4 desta lei, con 
audiencia das cámaras afectadas naqueles 
casos en que os servizos mínimos non tive-
ran carácter xeral para todas elas.

capítulo II 
ámbito territoriAl

Artigo 7. Ámbito territorial.
 1.  En cada provincia existirá polo 
menos unha cámara oficial de comercio, 
industria e, se é o caso, navegación. O 
seu ámbito competencial aplicarase na 
súa demarcación. Tamén poderán existir 
cámaras de distinto ámbito territorial, das 
que a súa creación e integración se axusta-
rá ao procedemento establecido nesta lei.
 2.  Non poderán integrarse nin fusio-
narse cámaras pertencentes a distintas 
provincias. Tampouco poderán existir 
cámaras cun ámbito que abranga dúas ou 
máis provincias, nin cámaras cunha de-
marcación que non coincida, polo menos, 
cun termo municipal.

Artigo 8.  Requisitos e supostos de 
creación de cámaras.
 1.  A creación de novas cámaras só 
poderá realizarse sobre a base de intere-
ses comerciais, industriais ou navieiros 
específicos e sempre que a entidade 
resultante conte con recursos suficientes 
para o cumprimento satisfactorio das súas 
funcións e non supoña mingua na calidade 
dos servizos que viñan sendo prestados.
 2.  Poderán crearse novas cámaras:

a.  Por fusión de dúas ou máis cámaras 
de ámbito infraprovincial.
O procedemento iniciarase cos acordos, 
adoptados pola maioría absoluta dos 
membros dos plenos, favorables á fusión 
das distintas cámaras afectadas.

b.  Por integración dunha ou máis 
cámaras de ámbito infraprovincial. Pode-
rase iniciar o procedemento cando unha 
cámara, durante catro exercicios conse-
cutivos, liquide cun déficit superior ao 
20% dos seus ingresos ou non alcance a 
porcentaxe mínima de autofinanciamen-
to, previsto na Lei básica 3/1993, do 22 de 
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marzo, mediante ingresos non provenien-
tes do recurso cameral permanente, ou 
cando a administración tutelante, tendo 
en conta os intereses xerais do comercio, 
industria e navegación da Comunidade 
Autónoma de Galicia e logo do informe 
favorable do Consello Galego de Cáma-
ras, o considere conveniente.

Artigo 9. Disolución de cámaras.
As cámaras de ámbito infraprovincial 
poderán disolverse por acordo do pleno 
respectivo adoptado en sesión convocada 
para o efecto. Para a validez do acordo re-
quirirase o voto favorable de dúas terceiras 
partes dos membros do pleno e posterior 
aprobación polo Consello da Xunta. A Ad-
ministración autónoma determinará, logo 
do informe do Consello Galego de Cáma-
ras, a corporación na que deba integrarse 
a cámara disolta, podendo incorporarse a 
varias xa existentes, establecéndose neste 
caso as novas demarcacións camerais.

Artigo 10. Modificación de demar-
cacións.
O Consello da Xunta de Galicia poderá 
alterar a demarcación territorial das cá-
maras:

a.  Cando estas, conxuntamente, así o 
acorden por maioría de dous terzos dos 
membros do pleno.

b.  Cando o soliciten máis de dous ter-
zos do electorado dos termos municipais 
por segregar dunha cámara para agregalos 
a outro limítrofe que representen, polo 
menos, o �0% das cotas do recurso came-
ral permanente deles e conten co acordo 
do pleno da cámara á que se agregarían os 
ditos termos municipais.

c.  Cando a administración tutelante, 
tendo en conta os intereses xerais do 
comercio, industria e navegación da Co-
munidade Autónoma de Galicia e logo do 
informe favorable do Consello Galego de 
Cámaras, o considere conveniente.

Artigo 11. Normas comúns para os 
procedementos de creación, disolución e 
modificación das demarcacións camerais.
 1.  A creación, a disolución e a mo-
dificación das demarcacións camerais 

realizarase por decreto do Consello da 
Xunta de Galicia.
 2.  Nos supostos de fusión, disolución 
e modificación da demarcación cameral 
a instancia do pleno ou do electorado de 
acordo co previsto no artigo 10. a) e b), 
requirirase autorización do órgano tutelar, 
que poderá denegala por medio de resolu-
ción motivada. Transcorridos seis meses 
dende a entrada da solicitude no rexistro do 
órgano tutelar sen que se ditase resolución 
expresa, esta entenderase desestimada. 
Nos devanditos supostos, será obxecto de 
publicación no “Diario Oficial de Galicia” 
o acordo cameral ou a solicitude do electo-
rado que promove o expediente.
 3. Nos supostos de creación dunha nova 
cámara ou modificación da súa demarca-
ción, promovidas polo órgano tutelar, o 
procedemento iniciarase mediante a publi-
cación da orde correspondente.
 4.  En todos os casos, agás no suposto de 
disolución, será preceptiva a audiencia da 
cámara ou cámaras afectadas, así como o 
informe do Consello Galego de Cámaras.

Artigo 12. Creación de delegacións.
 1.  Co fin de garantir en todo o territo-
rio da Comunidade Autónoma de Galicia 
o eficaz e pleno cumprimento das fun-
cións de carácter público-administrativo 
que se lles atribúen ás cámaras, así como 
a mellor prestación dos seus servizos, 
estas poderán crear delegacións naquelas 
áreas ou zonas nas que a súa importancia 
económica o aconselle, dentro da súa 
demarcación territorial.
 2.  O órgano tutelar poderá recomendarlles 
ás cámaras o establecemento de delegacións 
cando exista un núcleo de empresas sufi-
cientemente representativas para xustificar 
a proximidade dos servizos.
 3.  En cada delegación existirá un dele-
gado que será designado e separado polo 
pleno da cámara. O procedemento de de-
signación e cesamento e as súas funcións 
determinaranse no regulamento de réxime 
interior de cada cámara.
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capítulo III 
orGAnizACión

Artigo 13. Órganos de goberno das 
cámaras oficiais de comercio, industria e, 
se é o caso, navegación de Galicia.
Os órganos de goberno das cámaras son o 
pleno, o comité executivo e a presidencia.

Sección 1.ª 
Do pleno

Artigo 14. O pleno.
 1.  O pleno é o órgano supremo de 
goberno e de representación da cámara, 
ten un mandato de catro anos e estará 
composto por:

a.  Os vogais que, en número non inferior 
a dez nin superior a sesenta, e que se deter-
minen no regulamento de réxime interior 
de cada cámara, serán elixidos mediante 
sufraxio libre, igual, directo e secreto entre 
todo o electorado da cámara, clasificado en 
grupos e categorías, en atención á impor-
tancia económica relativa dos diferentes 
sectores representados e na forma que 
regulamentariamente se estableza.

b.  Os vogais que, en número do 1�% 
dos sinalados no parágrafo anterior, serán 
elixidos polos membros do pleno sinalados 
na letra anterior, entre persoas de recoñe-
cido prestixio na vida económica galega, 
propostos polas organizacións empresa-
riais á vez intersectoriais e territoriais máis 
representativas, na forma que regulamen-
tariamente se determine. Para este fin, as 
ditas organizacións deberán propoñer unha 
lista de candidaturas que supere nun terzo 
o número de vogais que hai que cubrir.
 2.  Sempre que estea previsto nos regula-
mentos de réxime interior de cada cámara, 
os plenos destas poderán elixir un número 
de vogais cooperadores, nun número que 
non poderá ser superior a unha quinta 
parte dos e das vogais electos, de entre 
persoas de recoñecido prestixio, que non 
poderán formar parte do comité executivo 
nin representar a cámara en entidades ou 
organismos públicos ou privados. Poderán 
asistir ao pleno con voz pero sen voto, sem-
pre que fosen convocados para o efecto.

 3.  A condición de membro do pleno é 
única e indelegable, non tendo carácter 
retribuído.
 4.  Os membros do pleno teñen o dereito 
e o deber de asistir, con voz e voto, ás 
sesións que este leve a cabo.
 �.  O pleno cesa tras a convocatoria de 
eleccións, permanecendo en funcións ata a 
toma de posesión dos seus novos membros.
 �.  A estrutura e composición do pleno, 
no referente á súa distribución por grupos 
e categorías, revisarase e actualizarase 
antes de cada período electoral. Para esta 
revisión e actualización teranse en conta as 
variables relacionadas co crecemento eco-
nómico dos diferentes sectores económicos 
galegos, todo isto de acordo coas directri-
ces establecidas polo órgano tutelar.
 �.  Regulamentariamente determinarase o 
réxime de provisión de vacantes no pleno.

Artigo 15. Atribucións.
 1.  Como órgano supremo da cámara, 
correspóndenlle ao pleno as seguintes 
atribucións:

a.  A elección e cesamento de quen 
exerza a presidencia.

b.  O control e fiscalización dos demais 
órganos de goberno da cámara.

c.  A aprobación provisional do regu-
lamento de réxime interior e das súas 
modificacións, para a súa remisión ao 
órgano tutelar para os efectos da súa apro-
bación definitiva.

d.  A aprobación dos convenios de cola-
boración e cooperación coas administracións 
públicas e con calquera outra entidade.

e.  A adopción dos acordos relativos á 
creación ou participación da cámara en aso-
ciacións, fundacións e sociedades civís ou 
mercantís, así como dos acordos para a súa 
supresión ou finalización da participación.

f.  A aprobación, por proposta do comi-
té executivo, do cadro de persoal, así como 
dos criterios para a súa cobertura.

g.  A aprobación inicial do orzamento e 
das contas anuais da cámara, así como o 
seu sometemento ao órgano tutelar para a 
súa aprobación definitiva.
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h.  A elección e cesamento dos mem-
bros do pleno que teñan que formar parte 
do comité executivo.

i. A aprobación inicial das bases da 
convocatoria para a provisión do posto de 
quen ocupe a secretaría xeral.

j.  O nomeamento e cesamento de quen 
ocupe a secretaría xeral.

k.  O nomeamento e cesamento do persoal 
de alta dirección ao servizo da cámara.

l.  A aprobación dos informes que se te-
ñan que remitir ás administracións públicas.

m. A adopción de acordos sobre o 
exercicio de accións e a interposición de 
recursos ante calquera xurisdición.

n.  O alleamento de patrimonio e a con-
certación de operacións de crédito.

ñ.  A aprobación dos plans anuais de 
actuación e xestión da cámara.

o.  A constitución de comisións consul-
tivas e de ponencias.

p.  O nomeamento de representantes da 
cámara noutras entidades.

q.  Cantas outras atribucións lle confiran 
as leis expresamente.
 2.  Conforme o procedemento previsto 
no regulamento de réxime interior, o pleno 
da cámara poderá delegar e revogar, sen 
prexuízo da súa comunicación ao órgano 
tutelar, o exercicio das súas atribucións 
no comité executivo, agás as enumeradas 
nos apartados a), b), c), e), f), g), h), i), j), 
k) e n) do punto primeiro deste artigo. As 
delegacións en materia de xestión financeira 
decaerán automaticamente coa aprobación 
de cada orzamento anual. En calquera caso, 
as delegacións conferidas polo pleno non 
poderán exceder do seu período de mandato, 
extinguíndose automaticamente no momento 
en que se renove o pleno da cámara.

Sección 2.ª 
Do comité executivo

Artigo 16. Composición.
 1.  O comité executivo é o órgano perma-
nente de xestión, administración e proposta 
da cámara, que será elixido polo pleno de 
entre os seus vogais con dereito a voto e por 
un mandato de duración igual ao destes e 

estará formado polas persoas que ocupen a 
presidencia, dunha a tres vicepresidencias, 
a tesouraría e un número de vogais que non 
será superior a seis nin inferior a tres, que 
se fixará no regulamento de réxime interior 
de cada cámara. Os cargos do comité exe-
cutivo non serán remunerados.
 2.  O órgano tutelar poderá nomear 
unha persoa representante da Adminis-
tración autonómica que, sen condición 
de membro, terá voz pero non voto nas 
sesións do comité executivo, ás que deberá 
ser convocada nas mesmas condicións que 
os seus membros.
 3.  No regulamento de réxime interior 
de cada cámara, preverase o exercicio 
das funcións dos membros do comité 
executivo nos casos de ausencia, vacante 
ou enfermidade.

Artigo 17. Atribucións.
Correspóndenlle ao comité executivo as 
seguintes atribucións:

a.  Realizar ou ordenar a realización de 
informes e estudos relacionados cos fins 
da corporación.

b.  Propoñerlle ao pleno os plans anuais 
de actuación e xestión corporativa, así como 
realizar e dirixir os xa aprobados, dándolle 
conta a aquel do seu cumprimento.

c.  Elaborar os proxectos de orzamentos e 
presentalos ao pleno para a súa aprobación.

d.  Confeccionar as liquidacións de or-
zamentos e as contas anuais e presentalas 
ao pleno para a súa aprobación.

e.  Elaborar os proxectos do cadro de 
persoal, así como os criterios para a súa co-
bertura, para a súa aprobación polo pleno.

f.  A contratación do persoal, agás o de 
alta dirección.

g.  Aprobar as resolucións corresponden-
tes á liquidación, así como as relativas á 
recadación do recurso cameral permanente.

h.  Aprobar e revisar o censo electoral e 
resolver as impugnacións a este.

i.  En casos de urxencia debidamente 
motivada, adoptar acordos sobre materias 
competencia do pleno susceptibles de 
delegación, dándolle conta a este para 
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que proceda á súa ratificación na primeira 
sesión que realice e que terá lugar, como 
máximo, no prazo de trinta días.

j.  Velar polo normal funcionamento 
dos servizos da cámara.

k.  Exercer as competencias que lle sexan 
delegadas ou encomendadas polo pleno.

l.  Exercer aquelas competencias da 
cámara que non estean expresamente 
atribuídas a outro órgano.

Artigo 18. Perda da condición de 
membro do pleno e do comité executivo.
 1.  Ademais de pola causa prevista no 
artigo 14.�, a condición de membro do 
pleno perderase, coas garantías e réxime 
de recursos establecidos nesta lei, por 
algunha das seguinte causas:

a.  Cando desapareza calquera dos 
requisitos legais de elixibilidade que con-
correron para a súa elección.

b.  Por resolución administrativa ou 
xudicial firme que anule a súa elección 
ou proclamación como membro dunha 
candidatura.

c.  Pola falta de asistencia inxustificada 
ás sesións do pleno, por tres veces conse-
cutivas ou catro veces non consecutivas, 
dentro do ano natural, logo da incoación 
do expediente administrativo no que se lle 
dará audiencia ante o pleno.

d.  Por dimisión ou renuncia, ou calque-
ra causa que incapacite para o desempeño 
do cargo.

e.  Por falecemento dos que teñan a 
consideración de persoas físicas ou pola 
extinción da personalidade xurídica no caso 
dos membros do pleno con forma societaria.
 2.  Pola súa parte, e ademais da termi-
nación ordinaria dos seus mandatos, tanto 
quen exerza a presidencia como os cargos 
do comité executivo cesarán:

a.  Pola perda da condición de membro 
do pleno.

b.  Por acordo do pleno, adoptado por 
maioría absoluta na forma que no regula-
mento de réxime interior se estableza.

c.  Por renuncia ao cargo, aínda que se 
manteña a condición de membro do pleno.

d.  Por falta de asistencia inxustificada 
ás sesións do comité executivo, por tres 
veces consecutivas ou catro veces non 
consecutivas, dentro do ano natural, logo 
da incoación do expediente administrativo 
no que se lle dará audiencia ante o pleno.
 3.  O procedemento para a cobertura 
das vacantes será o que se determine en 
cada regulamento de réxime interior, de 
conformidade co que regulamentariamen-
te estableza a Administración autonómica. 
As persoas elixidas para ocupar vacantes 
no pleno, no comité executivo ou na pre-
sidencia serano soamente polo tempo que 
reste para cumprir o mandato durante o 
cal se producira a vacante.

Sección 3.ª 
Da presidencia

Artigo 19. Elección.
 1.  O presidente é o órgano de goberno 
que ten a representación da cámara e exer-
ce a presidencia de todos os seus órganos 
colexiados. É responsable da execución dos 
acordos do pleno e do comité executivo.
 2.  Será elixido polo pleno de entre os 
seus membros, na forma que determinen 
os regulamentos de réxime interior de 
cada cámara e supletoriamente na forma 
que regulamentariamente determine a 
Administración autonómica. Para resultar 
elixido, o candidato deberá obter o voto fa-
vorable da maioría absoluta dos membros 
do pleno. De non se obter a dita maioría, 
procederase a unha segunda votación, 
e resultará elixido quen obteña o maior 
número de votos. En caso de empate, pro-
cederase no terceiro día hábil seguinte a 
unha nova votación. De persistir o empate, 
resultará elixida a empresa que teña maior 
antigüidade no exercicio da actividade 
empresarial dentro da circunscrición ca-
meral, agás que concorra á elección algún 
dos vogais do artigo 14.1.b), neste caso 
elixirase por sorteo.

Artigo 20. Cesamento.
 1.  Quen exerza a presidencia cesará, 
ademais de polas causas previstas no 
artigo 18.2, como consecuencia de:
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a.  Substitución da persoa física desig-
nada para ter a representación da persoa 
xurídica titular do cargo.

b.  Convocatoria de eleccións para a re-
novación do pleno, actuando en funcións 
durante o dito período.

c.  A aprobación, por maioría absoluta 
do pleno, dunha moción de censura, que 
deberá ser proposta, polo menos, por unha 
quinta parte do número de membros do 
pleno, en sesión realizada para o efecto, 
e que incluirá necesariamente a proposta 
dun candidato á presidencia da cámara.

d.  Dimisión.
e.  Sentenza firme que implique a súa 

inhabilitación para o cargo.
f.  Falecemento.
g.  Perda da condición de membro do 

pleno.
 2.  Cando concorra calquera destes 
supostos, a presidencia da cámara pasará 
a ser exercida por quen desempeñe as 
vicepresidencias, pola súa orde, ata a 
elección de novo presidente ou presidenta, 
de acordo co previsto no regulamento de 
réxime interior.

Artigo 21. Atribucións.
 1.  Á presidencia da cámara correspón-
denlle as seguinte atribucións:

a.  Convocar, presidir e dirixir as se-
sións do pleno, do comité executivo e de 
calquera outro órgano da cámara, dirimin-
do co seu voto de calidade os empates que 
se produzan.

b.  Executar os acordos dos órganos 
colexiados da cámara.

c.  Dispoñer gastos dentro dos límites 
que o pleno estableza e ordenarlle á te-
souraría todos os pagamentos, debéndolle 
render contas ao pleno.

d.  Asumir e levar a representación da 
cámara nos actos oficiais.

e.  Presidir os organismos e as institu-
cións que dependan ou poidan depender 
no sucesivo da cámara.

f.  Asinar a correspondencia oficial da 
cámara.

g.  Visar as actas e as certificacións que 
dos acordos deban librarse.

h.  Adoptar as medidas disciplinarias 
que procedan, de acordo co establecido no 
regulamento de réxime interior.

i.  Representar á cámara en todos os 
actos xurídicos e exercitar os dereitos e as 
accións que a ela correspondan.

j.  En casos de extrema urxencia, adop-
tar as resolucións que sexan necesarias 
para garantir o adecuado funcionamento 
da cámara e dos servizos camerais, dándo-
lle conta ao comité executivo na primeira 
sesión que este celebre e que terá lugar, 
como máximo, no prazo de trinta días.

k.  Delegar a súa representación nos 
termos previstos no punto segundo deste 
artigo.

l.  Dispoñer o reparto de asuntos, temas 
ou cuestións ás comisións consultivas, 
cando, ao seu xuízo, deban ser obxecto de 
estudo ou exame previo á consideración 
do pleno.

m. Sen prexuízo das funcións atribuídas 
aos órganos de goberno, a presidencia dispo-
ñerá sobre os aspectos formais ou accesorios 
que sexan necesarios para a boa marcha da 
cámara e das actividades corporativas.

n.  Exercer cantas outras funcións lle 
encomenden as leis e o regulamento de 
réxime interior.
 2.  A presidencia poderá delegar e 
revogar o exercicio das súas atribucións 
nas vicepresidencias, agás a relativa á pre-
sidencia do pleno e do comité executivo, e 
isto sen prexuízo dos casos de substitución 
previstos nos artigos 20.2 e 22.2 desta lei, 
decaendo a delegación automaticamente 
coa extinción do mandato de quen exerza 
a presidencia. O regulamento de réxime 
interior poderá prever a posibilidade de 
delegacións especiais a favor de calquera 
membro do pleno para a dirección e xes-
tión de asuntos determinados.

Sección 4.ª 
Das vicepresidencias

Artigo 22. Designación, cesamento 
e funcións.
 1.  As persoas que exerzan as vicepre-
sidencias serán elixidas e separadas por 
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acordo do pleno de cada cámara, de entre 
os seus membros, conforme o establecido 
no regulamento de réxime interior.
 2.  Quen exerza as vicepresidencias 
substituirá, pola súa orde, a persoa que 
ocupe a presidencia nos casos de ausencia, 
enfermidade ou vacante.
 3.  Quen desempeñe as vicepresidencias 
exercerá ademais aquelas funcións que lle 
sexan delegadas pola presidencia, de acor-
do co previsto no artigo 21.2 desta lei.

Sección 5.ª 
Do persoal

Artigo 23. Réxime xurídico.
 1. Todo o persoal, incluído quen ocupe a 
secretaría xeral e o persoal de alta dirección 
ao servizo das cámaras, quedará suxeito ao 
dereito laboral, sen prexuízo do disposto na 
disposición transitoria oitava da Lei 3/1993, 
do 22 de marzo, básica das cámaras.
O regulamento de réxime interior de 
cada cámara establecerá o réxime do 
persoal ao servizo da cámara así como 
o procedemento para a súa contratación, 
que deberá adecuarse aos principios de 
igualdade, mérito, capacidade e publici-
dade da convocatoria.
 2.  Así mesmo quedarán sometidos 
ao réxime de incompatibilidades que se 
establezan no regulamento de réxime 
interior de cada cámara. En calquera caso, 
o desempeño dun posto de traballo ao 
servizo das cámaras será incompatible co 
exercicio de calquera cargo, profesión ou 
actividade, pública ou privada, que poida 
impedir ou menoscabar o estrito cumpri-
mento dos seus deberes ou comprometer a 
súa imparcialidade ou independencia.
 3.  Anualmente, o pleno de cada cámara 
aprobará un cadro de persoal no que se rela-
cionarán, debidamente clasificados, todos 
os postos de traballo, con expresión da súa 
denominación, funcións e categoría.

Artigo 24. A secretaría xeral.
 1.  Cada cámara terá un secretario xeral 
retribuído, que conte coa titulación de 
licenciatura en dereito.
 2.  Quen ocupe a secretaría xeral ten 
como funcións, ademais daquelas que 

expresamente lle atribúa o regulamento 
de réxime interior ou que, se é o caso, lle 
delegue expresamente a presidencia ou o 
propio comité executivo, velar pola legali-
dade dos acordos dos órganos de goberno 
da cámara, debendo facer, cando proceda, 
as advertencias pertinentes en tal sentido e 
dando fe pública dos actos e acordos adop-
tados por elas; para estes efectos asistirá 
ás sesións dos órganos de goberno con voz 
pero sen voto.
 3.  O nomeamento da persoa que ocupe 
a secretaría xeral correspóndelle ao pleno 
da cámara, logo da convocatoria pública, 
da que as súas bases serán aprobadas polo 
órgano tutelar. Tanto o acordo de nomea-
mento como o de cesamento deben ser 
adoptados de forma motivada pola metade 
máis un dos membros do pleno.
 4.  Quen ocupe a secretaría dirixirá 
todos os servizos da cámara, e do seu 
funcionamento responderá ante o comité 
executivo, agás naqueles casos nos que 
as cámaras dispoñan a creación dunha 
dirección xeral. Esta función será desem-
peñada por unha persoa vinculada pola 
relación laboral de carácter especial de alta 
dirección que dirixirá aqueles servizos da 
cámara previstos no regulamento de réxi-
me interior e do funcionamento dos cales 
será responsable ante o comité executivo.
 �.  O regulamento de réxime interior 
determinará a forma e os supostos en que 
deba ser substituído quen ocupe a secreta-
ría xeral, con ocasión de ausencia temporal, 
vacante, enfermidade ou calquera outro 
suposto de impedimento temporal.
 �.  A persoa que desempeñe a secre-
taría haberá de exercer as súas funcións 
con autonomía funcional, imparcialidade 
e estrito sometemento á legalidade. 
Para o desenvolvemento delas goza de 
inmobilidade de acordo co establecido no 
parágrafo seguinte.
 �. Sen prexuízo do establecido na nor-
mativa laboral, quen ocupe a secretaría só 
poderá ser destituído das súas funcións 
pola comisión dalgunha das faltas que, con 
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carácter obxectivo e taxado, estean previs-
tas no regulamento de réxime interior de 
cada cámara. A súa apreciación compételle 
ao pleno, mediante acordo motivado, 
adoptado pola metade máis un dos seus 
membros en sesión extraordinaria convo-
cada para o efecto e logo da instrución dun 
expediente no que se lle dará audiencia á 
persoa interesada.
A instrución do expediente corresponde-
ralle ao membro do comité executivo que 
este designe, non podendo concorrer á 
sesión do pleno na que se adopte a decisión 
sobre a súa destitución.
Contra o acordo do pleno poderá inter-
poñerse recurso administrativo ante o 
órgano tutelar.

Artigo 25. Persoal de alta dirección.
Os regulamentos de réxime interior 
establecerán, con suxeición á normativa 
laboral, todas as cuestións relativas ao 
persoal de alta dirección ao servizo da 
cámara, non sendo de aplicación a este 
persoal a previsión de modificación con-
tractual da indemnización establecida no 
artigo 11.1 do Real decreto 1382/198�, do 
1 de agosto.

Sección 6.ª 
Regulamento de réxime interior

Artigo 26. Aprobación e modifica-
ción do regulamento de réxime interior.
 1.  Correspóndelle ao órgano tutelar a 
aprobación dos regulamentos de réxime 
interior das cámaras así como das súas 
modificacións. Igualmente poderá, de 
acordo co establecido no artigo �.3 da Lei 
3/1993, promover a modificación deles.
 2.  Os regulamentos de réxime interior 
das cámaras sometidos a aprobación con-
sideraranse aprobados se, transcorridos 
tres meses dende a entrada da solicitude 
no rexistro do órgano tutelar, este non 
denegara expresamente a súa aprobación, 
formulara obxeccións na súa contra ou 
promovera a súa modificación.
 3.  No suposto de que o órgano tute-
lar, de oficio ou como consecuencia da 

presentación dun regulamento de réxime 
interior, promovera a súa modificación, 
deberá sinalar o prazo, non inferior a dous 
meses, para un novo envío do regulamen-
to, a súa modificación ou as alegacións 
que se consideren oportunas.
 4.  Recibidas as alegacións, ou trans-
corrido o prazo de dous meses sen que se 
recibise a nova proposta, ou cando esta 
non se axuste á modificación requirida, o 
órgano competente en materia de cámaras 
ditará a resolución que se considere pro-
cedente, incluída unha nova redacción do 
regulamento de réxime interior.
 �.  Presentado o texto corrixido dentro do 
prazo establecido ou as alegacións á modi-
ficación proposta, entenderanse estimadas 
estas ou aprobada a modificación cando 
transcorreran dous meses dende a súa pre-
sentación no rexistro do órgano tutelar.

Artigo 27. Contido do regulamento 
de réxime interior.
 1.  No regulamento de réxime interior 
constará, entre outros extremos, a estrutura 
do seu pleno, o número e forma de elección 
dos membros do comité executivo e, en xe-
ral, as normas de funcionamento dos seus 
órganos de goberno, organización e réxime 
do persoal ao servizo da cámara.
 2.  Así mesmo no regulamento de réxime 
interior estableceranse os mecanismos 
adecuados para asegurar o normal funcio-
namento da cámara, no non previsto nesta 
lei e nas súas normas de desenvolvemento 
regulamentario.
 3.  Incluiranse como anexos ao regu-
lamento de réxime interior a estrutura 
e a composición do pleno no referente á 
súa distribución por grupos e categorías, 
elaborado de acordo co establecido no 
artigo 14.� desta lei, así como o réxime de 
persoal ao servizo da cámara.

capítulo Iv 
réXime eleCtorAl

Artigo 28. Dereito de sufraxio activo.
Terán a condición de electores as persoas na-
turais ou xurídicas, nacionais ou estranxeiras, 
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que exerzan actividades comerciais, indus-
triais ou navieiras nos termos establecidos 
no artigo � da Lei 3/1993, do 22 de marzo, 
básica de cámaras oficiais de comercio, 
industria e navegación.

Artigo 29. Dereito de sufraxio pasivo.
 1.  As persoas que formen parte das 
candidaturas aos órganos de goberno de 
cada cámara, ademais de reunir os requisi-
tos necesarios para ser electoras, deberán:

a.  Ter a nacionalidade española ou a 
dun Estado membro da Unión Europea.

b.  Levar, como mínimo, dous anos de 
exercicio na actividade empresarial nos 
territorios citados.

c.  Non se atopar en descuberto no pa-
gamento do recurso cameral permanente.

d.  Non estar en situación de inhabilita-
ción por sentenza firme durante o prazo 
que esta determine.
 2.  Para ser candidato a formar parte 
do pleno será necesario, ademais, estar 
incluído no censo electoral dentro do 
grupo e categoría por representación da 
cal se opta.
 3.  As persoas doutra nacionalidade 
poderán ser candidatas de acordo co 
principio de reciprocidade, e sempre 
que cumpran os requisitos esixidos nos 
números anteriores, con excepción do 
apartado 1.a) anterior.
 4.  As persoas naturais ou xurídicas 
que exerzan actividades correspondentes 
a diversos grupos ou diversas categorías 
do mesmo grupo do censo dunha cámara 
teñen dereito de sufraxio activo e pasivo 
en cada un deles. Se resultasen elixidas 
en máis dun grupo ou categoría deberán 
optar pola representación nos órganos de 
goberno de só un deles.

Artigo 30. Censo electoral.
 1.  O censo electoral de cada cámara 
comprenderá a totalidade do seu electora-
do, clasificado por grupos e, se é o caso, 
por categorías.
 2.  A súa revisión será anual e realizarase 
con data do día 1 de xaneiro de cada ano.
 3.  Os grupos comprenderán colectivos 
formados por suxeitos pasivos do imposto 

de actividades económicas ou tributo 
que o substitúa. Cada grupo poderase 
subdividir en categorías en atención á im-
portancia económica relativa dos diversos 
sectores representados e de acordo co que 
regulamentariamente se estableza.

Artigo 31. Publicidade do censo 
electoral.
 1.  Aberto o proceso electoral, e dentro 
dos prazos que regulamentariamente se 
establezan, cada cámara deberá expoñer o 
seu censo ao público, no enderezo corpo-
rativo, nas súas delegacións e naqueloutros 
lugares que coide oportuno.
 2.  As reclamacións sobre a inclusión 
ou exclusión das empresas nos grupos e 
categorías correspondentes poderán pre-
sentarse dende o momento no que se inicie 
a exposición dos censos ao público ata o 
termo do prazo que regulamentariamente 
se estableza.
 3.  Correspóndelle ao comité executivo da 
cámara resolver as reclamacións ás que se fai 
referencia no apartado anterior, nos prazos 
que regulamentariamente se determinen.
 4.  Contra os acordos do comité exe-
cutivo as persoas interesadas poderán 
interpoñer recurso administrativo ante 
o órgano tutelar, nos termos previstos 
na Lei de Réxime Xurídico das Admi-
nistracións Públicas e do Procedemento 
Administrativo Común.

Artigo 32. Convocatoria de eleccións, 
publicidade e contido.
 1.  Corresponderalle ao órgano tutelar, 
logo da consulta ás cámaras, a convoca-
toria de eleccións para a renovación dos 
membros dos plenos destas.
 2.  A convocatoria deberá conter:

a.  Os días e horas en que cada grupo 
ou categoría debe emitir o voto para a 
elección dos seus representantes.

b.  O número de colexios electorais e os 
lugares onde se deban instalar.

c.  Os prazos e o modelo de documento 
para o exercicio do voto por correo.

d.  As sedes das xuntas electorais.
 3.  A convocatoria publicarase no “Diario 
Oficial de Galicia” e cada cámara daralle 
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publicidade nas súas sedes sociais e nas 
súas delegacións así como mediante a 
publicación do anuncio no diario de maior 
circulación na súa correspondente demar-
cación territorial, sen prexuízo da súa 
maior difusión a través doutros medios de 
comunicación que considere oportunos.

Artigo 33. Xuntas electorais.
 1.  Publicada a convocatoria, no prazo 
que regulamentariamente se estableza, 
constituirase en cada cámara unha xunta 
electoral que terá como finalidade ga-
rantir a transparencia e obxectividade do 
proceso electoral.
 2.  Cada xunta electoral integrarase por 
tres representantes do electorado da cáma-
ra elixidos polo pleno desta de acordo co 
procedemento regulamentariamente pre-
visto, e por dúas persoas designadas polo 
órgano tutelar, exercendo unha delas as 
funcións de presidente. No suposto de que 
alguén designado polo pleno presentara a 
súa candidatura ao proceso electoral será 
substituído por algunha das persoas que 
previamente deben ser elixidas polo pleno 
da cámara para estes efectos.
 3.  A presidencia nomeará unha persoa 
que ocupe a secretaría da xunta electoral 
con voz pero sen voto entre o funciona-
riado do órgano tutelar ou do persoal da 
cámara respectiva.
 4.  O mandato das xuntas electorais 
prolongarase, tras a celebración das 
eleccións, ata o momento no que proceda 
a súa disolución, que se fixará regulamen-
tariamente, e unha vez efectuada a toma 
de posesión dos cargos electos.
 �.  As cámaras poñerán á disposición da 
xunta electoral os medios persoais ou ma-
teriais necesarios para o exercicio das súas 
funcións. Igualmente, as xuntas electorais 
poderán solicitar o asesoramento do secre-
tario ou secretaria da cámara respectiva.
 �.  Contra os acordos das xuntas electo-
rais poderase interpoñer recurso de alzada 
ante o órgano tutelar, que solicitará en 
todo caso o informe da comisión de segui-
mento do proceso electoral á que se refire 
o artigo 3�.

 �.  No que resulte compatible coa súa 
natureza e funcións seralles de aplicación 
ás xuntas electorais o réxime de funcio-
namento dos órganos colexiados previsto 
na Lei de Réxime Xurídico das Admi-
nistracións Públicas e do Procedemento 
Administrativo Común.

Artigo 34. Presentación e proclama-
ción de candidaturas.
 1.  Publicada a convocatoria no “Diario 
Oficial de Galicia” procederá a presenta-
ción de candidaturas ante a secretaría da 
cámara respectiva. As candidaturas serán 
avaladas pola sinatura como mínimo do 
4% do electorado do grupo ou, se é o caso, 
da categoría correspondente. Se o número 
de electores do grupo ou categoría fora 
superior a douscentos, será suficiente coa 
sinatura de dez deles para a presentación 
da candidatura.
 2.  Correspóndelle á xunta electoral 
respectiva, despois de comprobar o cum-
primento dos requisitos esixidos para a 
presentación das candidaturas, a procla-
mación destas.
 3.  A xunta electoral reflectirá nunha 
acta a proclamación das candidaturas e 
as incidencias que houbera. Desta en-
viaráselle copia certificada á delegación 
provincial do órgano tutelar e darase pu-
blicidade do seu contido mediante anuncio 
fixado no enderezo da cámara e nas súas 
delegacións, que se publicará polo menos 
nun dos xornais de maior circulación da 
súa circunscrición.
 4.  Os prazos de presentación e procla-
mación de candidaturas determinaranse 
regulamentariamente.

Artigo 35. Comisión de seguimento 
do proceso electoral.
 1.  Dentro da administración tutelante, 
constituirase unha comisión para o segui-
mento do proceso electoral, composta por 
dous representantes das cámaras designa-
dos polo Consello Galego de Cámaras e 
outros dous designados polo órgano com-
petente en materia de tutela das cámaras.
 2.  A comisión para o seguimento do 
proceso electoral emitirá informe sobre 
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todos aqueles asuntos que se lle sometan 
en relación co proceso electoral e elección 
e proclamación dos membros dos órganos 
de goberno das cámaras.
Naqueles casos nos que non exista unani-
midade dentro da comisión, os membros 
disidentes emitirán voto particular.
 3.  O dito informe, cos votos particu-
lares, seralle remitido á consideración do 
órgano competente en materia de cámaras, 
o cal, á vista daquel, ditará unha resolución 
motivada que terá carácter vinculante.

Artigo 36. Voto por correspondencia.
Os electores que prevexan que na data 
das eleccións non poden comparecer nos 
colexios electorais poderán exercer o seu 
dereito ao voto emitíndoo por correo con 
suxeición aos requisitos que se establezan 
regulamentariamente.

Artigo 37. Funcionamento dos órganos 
de goberno durante o período electoral.
Dende a convocatoria de eleccións ata a 
constitución dos novos órganos de gober-
no, os órganos de goberno saíntes deberán 
limitar as súas actuacións á xestión, á ad-
ministración e á representación ordinarias 
da corporación, adoptando e executando 
os acordos e levando a cabo as actuacións 
que fagan falta para o funcionamento 
normal das cámaras e para o cumprimento 
das súas funcións.

capítulo v 
réXime eConómiCo  

e orzAmentArio
Sección 1.ª 

Réxime económico

Artigo 38. Financiamento.
Para o financiamento das súas actividades, as 
cámaras dispoñerán dos seguintes ingresos:

a.  O rendemento dos conceptos inte-
grados no denominado recurso cameral 
permanente, que regula o capítulo III da 
Lei 3/1993, do 22 de marzo.

b.  O rendemento, se é o caso, derivado 
da elevación pola Comunidade Autóno-
ma, da alícuota cameral xirada sobre as 

cotas tributarias do imposto de actividades 
económicas ou tributo que o substitúa.

c.  Os ingresos ordinarios e extraordina-
rios obtidos polos servizos que presten e, en 
xeral, polo exercicio das súas actividades.

d.  Os recursos que as administracións 
públicas destinen a sufragar o custo dos 
servizos público-administrativos ou a 
xestión de programas que, se é o caso, lles 
sexan encomendados.

e.  Os produtos, rendas e incrementos 
do seu patrimonio.

f.  As contribucións voluntarias do seu 
electorado.

g.  As subvencións, legados ou donati-
vos que poidan recibir.

h.  Os procedentes das operacións de 
crédito que se realicen.

i.  Calquera outro que lles poida ser 
atribuído por lei, en virtude de convenio 
ou por calquera outro procedemento de 
conformidade co ordenamento xurídico.

Artigo 39. Elevación do recurso 
cameral.
No marco da lexislación básica e dentro 
dos límites establecidos nela, as leis de 
orzamentos da Comunidade Autónoma 
de Galicia poderán elevar as alícuotas do 
recurso cameral permanente xirado sobre 
as cotas do imposto de actividades econó-
micas ou calquera outro que o substitúa 
por riba do tipo xeral, así como afectar o 
dito incremento, total ou parcialmente, 
á realización de funcións de carácter 
público-administrativo das cámaras ou ao 
financiamento complementario do Conse-
llo Galego de Cámaras.

Artigo 40. Recurso cameral perma-
nente: obriga de pagamento, devengo e a 
súa recadación.
No referente á obriga de pagamento e deven-
go, así como para a recadación e en xeral 
os demais extremos relativos ao recurso 
cameral permanente, haberá que aterse ao 
disposto na Lei 3/1993, do 22 de marzo.

Artigo 41.  Información sobre recada-
ción do recurso cameral permanente.
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As cámaras, ao enviaren a liquidación 
dos orzamentos anuais, daranlle conta ao 
órgano tutelar do número e contía das cotas 
non satisfeitas das distintas exaccións que 
o compoñen, achegando unha memoria ex-
plicativa da situación dos ditos expedientes 
ou se é o caso os oportunos xustificantes.

Artigo 42. Subvencións e doazóns.
As cámaras de Galicia soamente poderán 
conceder subvencións e efectuar doazóns 
se se atopan directamente relacionadas 
cos seus propios fins e non exceden glo-
balmente do �% do orzamento ordinario 
de ingresos líquidos do recurso cameral 
permanente de cada exercicio, agás auto-
rización expresa do órgano competente en 
materia de cámaras.

Artigo 43. Porcentaxe máxima de fi-
nanciamento con cargo ao recurso cameral 
permanente e fondos de reserva.
 1.  Os ingresos de cada cámara proce-
dentes do recurso cameral permanente 
non poderán exceder do �0% dos totais 
da corporación.
Para estes efectos, non se computarán, entre 
os ingresos da cámara, os procedentes do 
endebedamento, nin, entre os que proveñan 
do recurso cameral permanente, as porcen-
taxes del que se atopen preceptivamente 
afectados a unha finalidade concreta, 
como o Plan cameral de promoción das 
exportacións e a función de colaboración 
coas administracións competentes en 
tarefas de formación sinaladas no artigo 2 
da Lei 3/1993 e 4 do presente texto legal.
 2.  Cando os ingresos procedentes do 
recurso cameral permanente, excluídos 
os mencionados no parágrafo segundo 
do apartado anterior, superen o límite do 
�0% sinalado, o exceso deberá destinarse 
á constitución dun fondo de reserva.
Da dita reserva soamente se poderá 
dispoñer, en exercicios sucesivos, para 
complementar os ingresos procedentes do 
recurso cameral permanente ata alcanzar a 
porcentaxe máxima permitida en relación 
cos ingresos doutra procedencia.

No caso de que, transcorridos cinco anos 
dende a finalización do exercicio no que 
se constituíu a reserva, esta ou os seus 
rendementos non puidesen ser aplicados 
na forma antes sinalada, destinaranse ao 
financiamento dos plans de actuación 
conxunta do Consello Galego de Cámaras 
para a promoción e internacionalización 
de empresas, produtos e servizos galegos, 
ou, alternativamente, devolveránselle a 
quen ingresara as cotas do recurso cameral 
permanente en proporción ás súas res-
pectivas contribucións.
 3.  Cando a recadación efectiva da 
parte do recurso cameral permanente 
afectado ao Plan cameral de promoción 
das exportacións resulte superior aos 
gastos e investimentos efectuados para 
o financiamento do dito plan, a cámara 
constituirá unha reserva patrimonial, 
materializada en dispoñible a curto prazo, 
da que unicamente se poderá dispoñer en 
exercicios seguintes para financiar as ac-
tividades incluídas no mencionado plan.
 4.  Ademais dos fondos de reserva, re-
gulados no parágrafo anterior, e para facer 
fronte a baixas de recadación en exercicios 
sucesivos ou a gastos urxentes ou impre-
vistos, as cámaras deberán constituír, cos 
superávits dos orzamentos ordinarios, 
unha reserva obrigatoria materializada en 
dispoñible a curto prazo ata que alcance 
o �0% do orzamento total de ingresos 
liquidados no último exercicio pechado.

Artigo 44. Suxeición ao réxime de 
contabilidade e orzamento.
 1. A actividade financeira das cámaras 
está suxeita ao réxime de contabilidade 
e orzamento, polo que a súa estrutura 
orzamentaria e contable se someterá aos 
principios contidos na normativa en vigor.
 2.  As cámaras están obrigadas a reflec-
tir no libro diario o movemento dos seus 
ingresos e gastos, así como as variacións da 
súa situación patrimonial, confeccionando, 
polo menos trimestralmente, un cadro 
que reflicta a execución orzamentaria dos 



- �� -

Código da Administración Galega

ingresos e gastos, e a realizar con igual pe-
riodicidade o correspondente balance que 
exprese a situación patrimonial, económica 
e financeira da corporación. Os fins da 
contabilidade cameral serán os seguintes:

a.  Facilitar a análise económica das 
actividades da cámara.

b.  Coñecer o movemento e situación da 
súa tesouraría.

c.  Rexistrar diariamente o movemento 
dos seus ingresos e gastos e poñer de 
manifesto a composición e valoración do 
seu patrimonio.

d.  Determinar os resultados das activi-
dades da cámara.

e.  Permitir o establecemento das previ-
sións orzamentarias e a anotación diaria da 
execución do orzamento.

f.  Permitir a comparación da informa-
ción coas do resto das cámaras de Galicia 
e cos exercicios anteriores.
 3. O órgano tutelar poderá ditar as dis-
posicións oportunas a fin de que o sistema 
contable e orzamentario aplicado polas 
cámaras sexa único e uniforme para todas 
elas e permita coñecer en todo momento 
o patrimonio de cada unha delas, as súas 
relacións con terceiros e os resultados 
económicos da súa actividade.
 4.  As cámaras elaborarán un orzamen-
to anual ordinario, que coincidirá co ano 
natural, no que se consignarán a totalidade 
dos ingresos que se prevexa liquidar e as 
obrigas que poidan recoñecerse no pe-
ríodo, debendo, en todo caso, manterse 
o equilibrio orzamentario. Os créditos 
do estado de gastos destinaranse exclu-
sivamente á finalidade específica para 
a que fosen autorizados no orzamento. 
Non poderán adquirirse compromisos de 
gasto por contía superior ao importe dos 
créditos autorizados no correspondente 
estado de gastos. Malia o disposto neste 
apartado, poderán efectuarse ampliacións 
e transferencias de crédito entre capítulos 
así como calquera outra modificación do 
orzamento, sempre que se xustifiquen 

debidamente as causas que as motivan e 
se observe o procedemento previsto para a 
súa aprobación.
 �.  Para a realización de obras e servizos 
non previstos no orzamento ordinario do 
exercicio, e para aqueles gastos, servizos 
e obras que se realicen con carácter non 
habitual, deberán formalizarse orzamen-
tos extraordinarios, e os proxectos destes, 
unha vez aprobados polo pleno, somete-
ranse á aprobación do órgano competente.

Artigo 45. Operacións especiais.
As cámaras poderán allear e gravar os 
seus bens, se ben para os actos de dispo-
sición sobre inmobles e valores e para a 
formalización de operacións de crédito 
precisan unha expresa autorización previa 
do órgano tutelar, que poderá denegala 
mediante resolución motivada.

Sección 2.ª 
Réxime orzamentario

Artigo 46. Elaboración e aprobación 
dos orzamentos.
 1.  As cámaras elaborarán os seus 
orzamentos ordinarios e extraordinarios 
ordenados por capítulos, artigos, concep-
tos e partidas.
 2.  Para os efectos económicos e or-
zamentarios o exercicio coincidirá co 
ano natural. O peche da contabilidade, a 
determinación de resultados e a rendición 
de contas referenciaranse cada ano ao 31 
de decembro.
 3.  A elaboración do proxecto de orzamen-
tos corresponderalle ao comité executivo, 
que deberá presentalos ao pleno da cámara 
para a súa aprobación inicial.
 4.  Os plenos das cámaras, sobre a base 
da proposta elaborada polo comité execu-
tivo, aprobarán o proxecto de orzamento 
ordinario para o ano seguinte, antes do 1 
de novembro, e elevarano seguidamente 
ao órgano competente.
 �.  Os orzamentos deberán ser presentados 
ao órgano tutelar para a súa aprobación defi-
nitiva, xuntando a seguinte documentación:

a.  Memoria explicativa do orzamento.
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b.  Programa de actuación e investimen-
tos previstos.

c.  Programa de financiamento e das 
súas actuacións.

d.  Estado de execución dos orzamen-
tos vixentes.

e.  Cadro de persoal, especificando 
as categorías e retribucións por todos os 
conceptos de cada posto de traballo.
 �. Os orzamentos entenderanse aproba-
dos definitivamente se, transcorridos dous 
meses dende a súa presentación ao órgano 
tutelar, este non manifestara formalmente 
reparo ningún.
 �.  Se o orzamento non se atopase 
aprobado definitivamente ao comezar o 
exercicio económico, entenderase pro-
rrogado automaticamente o orzamento 
consolidado do exercicio anterior.

Artigo 47. Liquidación e fiscaliza-
ción dos orzamentos e contas anuais.
 1.  As cámaras elaborarán e aprobarán 
as contas anuais e liquidacións de orza-
mentos da súa corporación, que conterán 
os seguinte documentos:

a.  Memoria económica.
b.  Liquidación anual do orzamento 

ordinario, así como dos orzamentos ex-
traordinarios xa executados, e estado de 
execución dos orzamentos extraordinarios 
en curso de realización.

c.  Balance de situación anual e conta de 
perdas e ganancias que reflictan a situación 
patrimonial e financeira da corporación.
 2. O comité executivo deberá formular as 
contas anuais no prazo máximo de tres meses 
dende o peche do exercicio. As ditas contas 
serán sometidas a un informe de auditoría, 
e presentaranse, xunto coa liquidación do 
orzamento ordinario do exercicio pechado, 
antes do 31 de maio, ao pleno da cámara para 
a adopción do acordo que proceda. O pleno 
deberá pronunciarse antes do 30 de xuño.
 3. As contas anuais, o informe de 
auditoría, a liquidación do orzamento 
ordinario e o certificado do contido do 
acordo do pleno remitiránselle nun prazo 

máximo de dez días ao órgano tutelar para 
a súa aprobación definitiva.
 4. A aprobación entenderase concedida 
se non media obxección ningunha no pra-
zo de tres meses a partir da súa recepción.
 �. A administración tutelante poderá 
requirir da cámara toda aquela documenta-
ción complementaria que coide procedente 
e, no seu labor de fiscalización, deberá 
recibir toda a colaboración que requira da 
cámara e ter libre acceso, se o considera 
necesario, á documentación interior da 
auditoría certificante e a recibir desta os 
informes complementarios que solicite.
 �. Ao abeiro do previsto no artigo 232 
da Lei 3/1993, a fiscalización superior do 
destino dado ás cantidades percibidas polas 
cámaras e polo Consello Galego de Cámaras 
procedentes dos rendementos do recurso ca-
meral permanente así como da elevación das 
súas alícuotas corresponderalle, nos termos 
previstos na súa normativa reguladora, ao 
Consello de Contas de Galicia.

Artigo 48. Responsabilidades.
As persoas que xestionen bens e dereitos 
das cámaras oficiais de comercio, indus-
tria e, se é o caso, navegación de Galicia 
quedarán suxeitas a indemnizar os danos 
e perdas que poidan causarlles por accións 
e omisións realizadas intervindo dolo, 
culpa ou neglixencia grave con infracción 
da normativa vixente, con independencia 
da responsabilidade penal ou doutra orde 
que lles poida corresponder.

capítulo vI 
Consello GAleGo De CámArAs
Artigo 49. Natureza.

 1. Créase o Consello Galego de Cáma-
ras como organismo de representación, 
relación e coordinación das cámaras e 
como organismo consultivo e colaborador 
da Xunta de Galicia.
 2. O Consello Galego de Cámaras 
constitúese como corporación de dereito 
público con personalidade xurídica e plena 
capacidade de obrar para o cumprimento 
dos seus fins.
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 3. O Consello Galego de Cámaras está in-
tegrado por representantes da totalidade das 
cámaras da Comunidade Autónoma galega.
 4. O Consello Galego de Cámaras 
terá o seu enderezo na cidade sede do 
Goberno galego, sen prexuízo de que os 
seus órganos colexiados poidan realizar 
sesións en calquera lugar da Comunidade 
Autónoma de Galicia, de conformidade 
co que se estableza no seu regulamento 
de réxime interior.

Artigo 50. Funcións do Consello 
Galego de Cámaras.
Sen prexuízo das competencias atribuídas 
ás cámaras, son funcións do Consello 
Galego de Cámaras:

a.  Defender de forma global e integra-
da os intereses do comercio, da industria e 
da navegación no ámbito da Comunidade 
Autónoma.

b.  Promover a arbitraxe mercantil.
c.  Representar o conxunto das cáma-

ras de Galicia ante as administracións 
públicas e demais entidades, públicas ou 
privadas, sen prexuízo da competencia 
propia de cada cámara.

d.  Ser o órgano de coordinación e im-
pulso das actuacións comúns das cámaras 
e de promoción do máximo desenvolve-
mento das súas funcións.

e.  Potenciar a prestación de servizos 
mancomunados entre as cámaras.

f.  Coordinar a emisión de informes, 
por requirimento das administracións 
públicas, naqueles asuntos de carácter 
intersectorial que afecten o comercio, a 
industria ou a navegación da Comunidade 
Autónoma e teñan un ámbito ou repercu-
sión superior ao de cada unha das cámaras 
que o integran.

g.  Coordinar a elaboración e actua-
lización de estatísticas do comercio, a 
industria e a navegación, de acordo coas 
previsións contidas na Lei 9/1988, do 
19 de xullo, de Estatística de Galicia, e 
normativa que a desenvolva, e realizar as 
enquisas de avaliación e os estudos nece-
sarios que permitan coñecer a situación 

dos distintos sectores de Galicia, coor-
dinando as actuacións realizadas polas 
cámaras nestas materias.

h.  Establecer servizos de asesoramento 
e apoio ás cámaras galegas ou acordar 
convenios de colaboración con estas, logo 
da autorización do órgano tutelar.

i.  Mediar e dirimir nos conflitos ou 
discrepancias que se formulen entre as 
cámaras galegas.

j.  Establecer convenios con outras 
entidades públicas e privadas, así como 
plans de actuación conxunta das cámaras 
galegas e as propostas de financiamento 
correspondentes, con especial atención á 
promoción dos produtos, da industria e do 
turismo exterior.

k.  Emitir informe sobre os proxectos de 
disposicións xerais emanados da Comuni-
dade galega que afecten directamente os 
intereses do sector do comercio, da industria 
ou dos servizos representados polas cámaras, 
nos supostos e coas condicións e alcance que 
o ordenamento xurídico determine.

l.  Propoñer a aprobación de normas 
en asuntos que afecten directamente os 
intereses xerais do comercio, industria e 
navegación de Galicia.

m. Colaborar coa Administración autonó-
mica, nos supostos en que sexa requirido 
por esta, emitindo informes ou realizando 
estudos, proxectos, traballos e accións 
en materia de comercio, industria e 
navegación que afecten o conxunto da 
Comunidade Autónoma ou máis dunha 
demarcación cameral.

n. Asesorar a Administración autonómica 
en temas referentes ao comercio, á industria 
e á navegación por iniciativa propia ou cando 
así sexa requirido por ela, así como propo-
ñerlle cantas reformas xulgue necesarias 
para a defensa e fomento daqueles.

ñ.  Nos supostos e coas condicións e 
alcance que estableza a Administración 
autonómica, corresponderalle colaborar, se é 
o caso, na tramitación de programas públicos 
de axudas ás empresas, na xestión de servi-
zos públicos e no desempeño das funcións 
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administrativas que se lle encomenden e par-
ticipar naqueles proxectos de infraestruturas 
e servizos comúns que afecten o conxunto da 
Comunidade galega.

o.  Prestar outros servizos ou realizar 
outras actividades, a título oneroso ou 
lucrativo, que redunden en beneficio dos 
intereses representados polas cámaras que 
o integran.

p.  Elaborar anualmente, e de acordo 
co realizado por cada unha das cámaras, 
un censo público de todas as empresas 
radicadas no ámbito da Comunidade 
Autónoma, así como das súas delegacións, 
axencias e establecementos.

q.  Coordinar calquera outra función de 
carácter público-administrativo que lle 
encomende a Administración autonómica.

r.  Cantas outras atribucións lle confi-
ran as leis expresamente.

Artigo 51. Órganos de goberno.
 1. Os órganos de goberno e administra-
ción do Consello Galego de Cámaras son o 
pleno, o comité executivo e a presidencia.
 2. O Consello Galego de Cámaras 
contará cunha persoa que desenvolva as 
funcións da secretaría. A súa elección e 
funcións serán as establecidas no artigo 
24 desta lei.

Artigo 52. O Pleno.
O Pleno do Consello Galego de Cámaras, 
órgano supremo de goberno e representa-
ción deste, estará composto por:

- Os presidentes ou presidentas de todas 
as cámaras oficiais de comercio, industria 
e, se é o caso, navegación da Comunidade 
Autónoma de Galicia.

- Tres vogais consultores elixidos polos 
demais membros do pleno de entre per-
soas de recoñecido prestixio nos ámbitos 
empresariais de Galicia.

- A persoa que ocupe a secretaría, que 
actuará con voz pero sen voto.

- Un representante do órgano tutelar, 
con voz pero sen voto.
A composición do pleno actualizarase 
periodicamente, unha vez concluído o 
proceso electoral nas cámaras galegas.

Artigo 53. Comité executivo.
O Comité Executivo do Consello Galego 
de Cámaras é o seu órgano de xestión, ad-
ministración e proposta, e estará composto 
polas persoas que ocupen a presidencia 
do consello, a secretaría e catro membros 
do pleno elixidos da forma que estableza 
o regulamento de réxime interior, tendo o 
presidente ou presidenta voto de calidade 
en caso de empate.

Artigo 54. A presidencia.
 1. Quen exerza a presidencia será elixi-
do polos membros do Pleno do Consello 
Galego de Cámaras, en sesión convocada 
para o efecto, e recaerá naquel membro 
do pleno do consello que nunha primeira 
votación obteña o maior número de votos, 
esixíndose en todo caso maioría absoluta; de 
non alcanzarse a dita maioría, procederase 
a unha segunda votación entre o segundo e 
cuarto día seguintes, quedando elixido quen 
obteña maior número de votos.
 2. A presidencia exerce a representación 
do Consello Galego de Cámaras e preside 
os seus órganos colexiados sendo respon-
sable da execución dos seus acordos. Terá 
as funcións que lle asigna esta lei e o re-
gulamento de réxime interior. Así mesmo, 
posúe a representación das cámaras galegas 
naqueles órganos ou institucións nos que 
esta representación sexa precisa.
O regulamento de réxime interior poderá 
prever a creación dunha vicepresidencia 
do consello, que substituirá a quen exerza 
a presidencia como regulamentariamente 
se determine e que deberá ser membro do 
comité executivo.

Artigo 55. Regulamento de réxime 
interior.
 1. O consello rexerase por un regula-
mento de réxime interior que se someterá 
á aprobación do órgano competente, 
por proposta do consello. A aprobación 
e modificación do dito regulamento de 
réxime interior deberá aprobarse co voto 
favorable, polo menos, dos dous terzos do 
Pleno do Consello Galego de Cámaras.



- �0 -

Código da Administración Galega

 2. No regulamento de réxime interior 
estableceranse, entre outros extremos, as 
normas de funcionamento dos órganos 
colexiados, a organización e o réxime do 
persoal ao servizo do consello.
 3. As disposicións que se prevexan 
nesta lei relativas ás cámaras e á normativa 
vixente en materia de cámaras oficiais de co-
mercio, industria e navegación aplicaranse, 
con carácter subsidiario, ao consello, aos 
seus órganos de goberno e ao seu persoal.

Artigo 56. Réxime económico e orza-
mentario.
 1. Os ingresos permanentes do Consello 
Galego de Cámaras estarán constituídos 
polas contribucións das cámaras na contía 
que fixe anualmente o consello ao aprobar 
os seus orzamentos. A contribución de 
cada cámara non debe ser inferior ao 3% 
do rendemento do recurso cameral per-
manente que resulte da última liquidación 
orzamentaria, unha vez deducidos os gas-
tos de recadación. Esta porcentaxe será a 
mesma para todas as cámaras.
 2. O consello tamén poderá contar 
con outros recursos eventuais como 
contribucións voluntarias, donativos e 
subvencións, así como polo rendemento, 
se é o caso, derivado da elevación pola 
Comunidade Autónoma, da alícuota ca-
meral xirada sobre as cotas do imposto de 
actividades económicas ou tributo que o 
substitúa, ou calquera outro previsto pola 
lexislación vixente.
 3. O réxime económico e orzamentario, 
no que sexa compatible, rexerase polo dis-
posto no capítulo V desta lei.

capítulo vII 
réXime XuríDiCo

Artigo 57. Normativa de aplicación.
 1. As cámaras de Galicia e o Consello Ga-
lego de Cámaras rexeranse polo establecido 
nesta lei e nas súas normas de desenvolve-
mento, nos respectivos regulamentos de 
réxime interior e na Lei 3/1993, do 22 de 
marzo, Básica das Cámaras Oficiais de 
comercio, Industria e Navegación.

 2. Seralles de aplicación con carácter 
supletorio a lexislación referente á estru-
tura e funcionamento das administracións 
públicas en canto sexa conforme coa súa 
natureza e finalidades.
 3. A contratación e o réxime patrimonial 
das cámaras rexeranse polo dereito privado, 
agás disposición legal en contrario, con so-
metemento aos principios de publicidade, 
concorrencia e obxectividade, agás que a 
natureza da operación que se vaia realizar 
sexa incompatible con eles.

Artigo 58. Tutela.
 1. As cámaras de Galicia, así como 
o Consello Galego de Cámaras, están 
suxeitas no exercicio da súa actividade á 
tutela da Administración da Comunidade 
Autónoma de Galicia.
 2. A función de tutela comprende as 
facultades e obrigas contidas nesta lei e 
na súa normativa de desenvolvemento, 
así como o exercicio das potestades admi-
nistrativas de aprobación, fiscalización, 
resolución de recursos e suspensión e 
disolución dos seus órganos de goberno.
 3. A Administración da Comunidade 
Autónoma de Galicia dispoñerá dun pe-
ríodo de dous meses a partir da entrada no 
órgano competente das solicitudes formais 
das cámaras para a resolución delas, agás 
naqueles casos en que esta lei prevexa 
prazos distintos.

Artigo 59. Reclamacións e recursos.
 1. As resolucións das cámaras, ditadas 
en exercicio das súas competencias de na-
tureza público-administrativa, así como 
as que afecten o seu réxime electoral, 
serán impugnables ante a xurisdición 
contencioso-administrativa, logo do re-
curso administrativo formulado ante o 
órgano tutelar.
 2. As liquidacións e demais actos re-
lativos á xestión e recadación do recurso 
cameral permanente serán susceptibles de 
reclamación económico-administrativa.
 3. As actuacións da cámara noutros 
ámbitos e, singularmente, as de carácter 
laboral dilucidaranse ante os xulgados e 
tribunais competentes.
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 4. As actuacións das cámaras poderán 
ser obxecto de queixa ou reclamación ante 
o órgano tutelar por parte do electorado. 
Á vista da reclamación formulada, dará-
selle traslado dela á cámara respectiva 
para que no prazo de quince días formule 
as alegacións que considere convenientes. 
Transcorrido o dito prazo, o órgano com-
petente resolverá o que coide pertinente.

Artigo 60. Deber de información e de 
emisión de informes.
 1. As cámaras de Galicia deberán re-
mitirlle á Administración da Comunidade 
Autónoma, nos prazos e na forma que 
determinen os regulamentos de réxime 
interior, copia ou extracto de todos os 
acordos que adopten os seus órganos de 
goberno en relación coas súas funcións 
público-administrativas. Os titulares da 
presidencia e, se é o caso, da secretaría 
serán os responsables do cumprimento do 
deber de información.
 2. A Administración da Comunidade 
Autónoma de Galicia poderá solicitar a 
ampliación ou aclaración da información 
á que se refire o apartado anterior, así 
como calquera outra que considere de 
interese relacionado.
 3. Nos supostos previstos por esta lei nos 
que se esixa de modo preceptivo a emisión 
de informe por parte das cámaras ou do 
Consello Galego de Cámaras, haberán de 
remitirllo ao órgano competente no prazo 
máximo de trinta días. En caso contrario 
entenderase que o seu ditame é favorable 
á pretensión formulada. Naqueles asuntos 
nos que o informe teña carácter vinculante 
tanto o consello como, se é o caso, as cáma-
ras haberán de resolver expresamente.

Artigo 61. Suspensión e disolución 
dos órganos de goberno das cámaras.
 1. O Goberno da Comunidade Au-
tónoma de Galicia poderá suspender 
a actividade dos órganos de goberno 
das cámaras no caso de que produzan 
transgresións do ordenamento xurídico 
vixente que, pola súa gravidade ou reite-
ración, fagan aconsellable esta medida, 

así como nos supostos de imposibilidade 
de funcionamento normal daqueles.
Para estes efectos, concederáselles un prazo 
de quince días á cámara afectada e ao Con-
sello Galego de Cámaras para que efectúen 
as alegacións que consideren convenientes, 
podendo reducirse o dito prazo a cinco días 
naqueles casos nos que o transcurso daquel 
prazo poida supoñer prexuízos de imposi-
ble ou difícil reparación.
 2. O acordo de suspensión determinará 
o seu prazo de duración, que non poderá 
exceder de tres meses, así como o órgano 
que terá ao seu cargo a xestión dos intere-
ses das cámaras durante este período.
 3. Se, transcorrido o prazo de suspensión, 
subsistisen as razóns que deron lugar a ela, 
procederase, dentro do prazo dun mes, á di-
solución dos órganos de goberno, así como á 
convocatoria de novas eleccións, manténdo-
se nas súas funcións, ata a constitución dos 
novos órganos camerais, o órgano designado 
no acordo de suspensión.

DISpOSIcIóN ADIcIONAl pRIMeIRA
No prazo dun ano dende a entrada en 

vigor desta lei, as cámaras adaptarán ao 
contido dela os seus actuais regulamentos 
de réxime interior.

DISpOSIcIóN ADIcIONAl SeguNDA
Cando esta lei lle atribúa competen-

cias á consellería competente en materia 
de cámaras, ou á Xunta de Galicia sen 
especificar o órgano concreto desta en-
cargado de exercelas, ou xenericamente á 
Administración autonómica, entenderase 
cando proceda que as mencións se refiren 
á dirección xeral que teña as competencias 
en materia de comercio ou ao órgano 
administrativo ao que as futuras reestrutu-
racións orgánicas lle atribúan con carácter 
xeral a tutela sobre as cámaras.

DISpOSIcIóN tRANSItORIA pRIMeIRA
En tanto non se produzan as circuns-

tancias que motiven un procedemento de 
modificación dos previstos no capítulo II 
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desta lei, as cámaras seguirán exercendo 
as súas funcións nas súas respectivas 
circunscricións actuais.

DISpOSIcIóN tRANSItORIA SeguNDA
A exixencia de licenciatura en dereito 

prevista no artigo 24 desta lei non se lles 
aplicará aos actuais secretarios xerais das 
cámaras, en tanto se manteñan na secre-
taría respectiva e ata a nova convocatoria 
pública da praza.

DISpOSIcIóN tRANSItORIA teRceIRA
 1. Quen ocupe a Dirección Xeral de 
Comercio e Consumo da Xunta de Galicia 
convocará aos presidentes ou presidentas 
das cámaras galegas para a elección dos 
vogais consultores. Constituído o pleno, a 
dirección xeral convocará novamente os 
seus membros para a elección da presidencia 
e do comité executivo. En ambos os casos, 
e en tanto non se designe unha persoa que 
ocupe a secretaría xeral do consello, actuará 
como tal o secretario ou secretaria de maior 
idade das cámaras galegas.
 2. Mentres non se aprobe o regulamento 
de réxime interior do Consello Galego de 
Cámaras, o órgano tutelar ditará as normas 
necesarias para o seu bo funcionamento. 
O dito regulamento presentarase para a 
súa aprobación nun prazo máximo de seis 
meses dende a constitución do consello.

DISpOSIcIóN DeRROgAtORIA pRIMeIRA
Queda derrogado o Decreto 14/1980, 

do 19 de xuño, polo que se crea o Consello 
Consultivo e Colaborador das Cámaras 
Oficiais de Comercio, Industria e, se é o 
caso, Navegación de Galicia.

DISpOSIcIóN DeRROgAtORIA SeguNDA
Quedan derrogadas cantas normas 

de igual ou inferior rango se opoñan ao 
disposto nesta lei.

DISpOSIcIóN DeRRADeIRA pRIMeIRA
O Regulamento xeral de cámaras 

establecido polo Decreto 1291/19�4, do 2 

de maio, modificado polos reais decretos 
��3/19�8, do 2� de marzo, e 81�/1990, do 
22 de xuño, e o Decreto 11�/199�, do 14 
de maio, polo que se regula o réxime elec-
toral das cámaras oficiais de comercio, 
industria e navegación da Comunidade 
Autónoma de Galicia, serán de aplicación 
subsidiaria ao establecido nesta lei e nas 
súas normas de desenvolvemento.

DISpOSIcIóN DeRRADeIRA SeguNDA
Facúltase a Xunta de Galicia para ditar 

as normas de desenvolvemento desta lei.

9. LEI 6/1985, DO 24 DE XUÑO, 
DO CONSELLO DE CONTAS 

(DOGA Nº. 130, DE 9.7.1985)
(…) 118

TÍTULO I  
COMPETENCIAS

Artigo 1. Competencias. 
 1. O Consello de Contas de Galicia, 
como órgano de fiscalización das contas 
e da xestión económico-financeira e con-
table, exercerá a súa función en relación 
coa execución dos programas de ingresos 
e gastos do sector público da Comunida-
de Autónoma. 
 2. Depende directamente do Parlamen-
to de Galicia e exerce as súas funcións con 
plena independencia e sometemento ao 
ordenamento xurídico. 

Artigo 2. Ámbito de actuación. 
Aos efectos desta lei, compoñen o sector 
público da Comunidade Autónoma:
 1. A Administración Autonómica e os 
seus organismos autónomos. 
 2. As Entidades Locais e os seus orga-
nismos autónomos, así como as empresas 
públicas dependentes das mesmas, no 
ámbito competencial das institucións de 
autogoberno 119. 
 3. As empresas públicas, calquera que 
sexa a súa forma xurídica, dependentes da 
Administración Autonómica.
��8	 Exposición	de	motivos	omitida.
��9	 Véxase	STC	�8/�99�,	do	3�	de	xaneiro.	FJ	5.	
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 4. As Corporacións a que se refire o 
número 29 do artigo 2� do Estatuto de 
Autonomía de Galicia 120.

Artigo 3. Réxime interior. 
Correspóndelle ao Consello de Contas a 
competencia para todo o concernente ao 
goberno e ao réxime interior do mesmo e 
ao persoal ao seu servizo. 
Deberá elaborar o seu proxecto de pre-
supostos, que se integrará nos xerais da 
Comunidade Autónoma, nunha sección 
específica diferenciada, para que sexa some-
tido á aprobación do Parlamento de Galicia.

Artigo 4. Fiscalización. 
Son funcións do Consello de Contas de 
Galicia:
 a. Fiscalizar as funcións económico-fi-
nanceira do sector público de Galicia, ve-
lando para que se axuste ao ordenamento 
xurídico e ao principio de racionalidade, 
determinada por criterios de eficencia e 
economía. 
 b. Fiscalizar as subvencións, os créditos 
e as axudas con cargo aos presupostos dos 
entes públicos galegos, así como os avais 
e exencións fiscais directas e persoais, 
concedidas por aqueles entes, xa sexan 
percibidas por persoas físicas ou xurídicas. 
 c. Fiscalizar os contratos celebrados 
pola Administración Autonómica e outros 
entes do sector público de Galicia nos 
casos en que se estableza así ou que o Con-
sello de Contas o considere conveniente. 
 d. Fiscalizar a situación e as variacións 
do patrimonio da Comunidade Autónoma 
de Galicia e demais entes públicos galegos.
 e. Fiscalizar os créditos extraordinarios 
e suplementos de créditos, así como as in-
corporacións, ampliacións, transferencias 
e demais modificacións dos créditos pre-
supostarios galegos. 
 f. Emitir dictames e consultas que en 
materia de contabilidade pública e de xes-
tión económico-financeira lle soliciten as 
institucións e os entes públicos galegos. 
 g. Analizar a utilización dos recursos 
dispoñibles atendendo ao menor custo 
�20	 Véxase	STC	�8/�99�,	do	3�	de	xaneiro.	FJ	6.	

na realización do gasto e formular as 
propostas tendentes a mellorar os servizos 
prestados polo sector público de Galicia. 
 h. Fiscalizar o grao de cumprimento 
dos obxectivos propostos nos diversos 
programas presupostarios e nas memo-
rias das subvencións, créditos, axudas 
e dos avais, e indicar, no seu caso, as 
causas de incumprimento. 

Artigo 5. Enxuizamento. 
 1. Se no exercicio da súa función fisca-
lizadora o Consello de Contas advertise 
a existencia de indicios de responsabi-
lidade contable, (…) e dará traslado das 
correspondentes actuacións ao Tribunal 
de Contas para que este efectúe o enxui-
ciamento das mesmas 121. 
 2. Así mesmo, en materia de enxuicia-
mento contable, realizará todas as funcións 
que lle delegue o Tribunal de Contas, de 
acordo co que prevé a Lei Orgánica 2/82, 
do 12 de maio. 

TÍTULO II  
ORGANIzACIóN E 
fUNCIONAMENTO

capítulo I  
orGAnizACión 

Artigo 6. Órganos. 
Son órganos do Consello de Contas:
 1. O Pleno. 
 2. O Conselleiro Maior. 
 3. A Comisión de Goberno. 
 4. As Seccións: 
 a. De fiscalización 
 b. De enxuiciamento 
 �. A Secretaría Xeral. 

Artigo 7. O Pleno. 
 1. O Pleno estará integrado por cinco 
Conselleiros, dos que un será o Consellei-
ro maior.
 2. O Pleno quedará validamente consti-
tuído cando estean presentes tres dos seus 

�2�	 O	 parágrafo	 do	 art.	 5.�,	 cuxo	 texto	 era	 “instruirá	
o	 oportuno	 procedemento	 xurisdicional”	 foi	 declarado	
inconstitucional	por	STC	�8/�99�,	do	3�	de	xaneiro.	FX.	4.
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membros e os acordos serán adoptados por 
maioría dos presentes 122.
 3. Correspóndelle ao Pleno: 
 a. Exercer a función fiscalizadora de 
acordo coas disposicións desta lei. 
 b. Adoptar as disposicións necesarias 
para cumprir os fins que esta lei lle enco-
menda ao Consello de Contas. 
 c. Aprobar o Proxecto de Presuposto. 
 d. Aprobar todos os informes, me-
morias, propostas, dictames e consultas 
que formulen os órganos competentes do 
Consello de Contas. 
 e. Propor o nomeamento dun dos seus 
membros para o cargo de Conselleiro Maior. 
 f. Resolver os conflitos de atribucións 
e cuestións de competencias entre os di-
versos órganos do Consello de Contas. 
 g. Designar os Presidentes das Seccións. 
 h. Nomear o Secretario Xeral. 
 i. Plantexar os conflitos que afectan ás 
competencias ou atribucións do Consello. 
 j. Decidir sobre a instrución do proce-
demento a que se refire o n.° 1 do artigo � 
desta lei. 
 k.  As demais funcións que, por lei, se 
lle encomende. 
 l. O Pleno será convocado polo 
Conselleiro maior, a iniciativa propia ou 
sempre que o soliciten, polo menos, dous 
dos seus membros 123.

Artigo 8. O Conselleiro Maior. 
 1. O Conselleiro Maior será nomeado 
por un período de tres anos polo Presiden-
te da Xunta, a proposta do Pleno de entre 
os seus membros. 
 2. O Conselleiro Maior cesará no seu 
cargo: por expiración do período do seu 
mandato; por renuncia; por invalidez 
permanente, que o incapacite para o exer-
cicio da súa función; ou cando perda a súa 
condición de Conselleiro. 

�22	 Art.	 7.�	 e	 7.2	 modificados	 por	 Lei	 4/�986,	 do	 26	
de	decembro,	de	modificación	da	Lei	6/�985,	do	24	de	
xuño,	do	Consello	de	Contas.
�23	 Art.	7.4	modificado	por	Lei	4/�986,	do	26	de	decem-
bro,	de	modificación	doa	Lei	6/�985,	do	24	de	xuño,	do	
Consello	de	Contas.

 3. O Conselleiro Maior será subs-
tituído provisionalmente en caso de 
ausencia e enfermidade, así como no 
suposto de vacante, ata que se produza 
o novo nomeamento, polo Conselleiro de 
maior antigüidade de entre os que integran 
a Comisión de Goberno, dirimíndose a 
substitución, en caso de empate, en favor 
do Conselleiro de maior idade. 
 4. Son atribucións do Conselleiro Maior: 

a. Representar ao Consello de Contas. 
b. Convocar e presidir o Pleno e a Comi-

sión de Goberno, así como decidir co seu 
voto de calidade en caso de empate. 

c. Exercer a xefatura superior do persoal. 
d. Dispor os gastos propios do Consello 

e a contratación de obras, bens, servizos, 
subministros e demais prestacións necesa-
rias para o seu funcionamento. 

e. Resolver as demais cuestións de 
carácter interno non asignadas a outros 
órganos do Consello. 

f. As demais que lle recoñeza a lei. 
Artigo 9. A Comisión de Goberno. 

 1. A Comisión de Goberno está constituí-
da polo Conselleiro Maior e os Conselleiros 
de Contas Presidentes de sección. 
 2. Correspóndelle á Comisión de Go-
berno: 
 a. Establecer o réxime de traballo do 
persoal. 
 b. Distribuír os asuntos entre as seccións. 
 c. Exercer as funcións relativas ao noma-
mento e contratación do persoal, goberno 
e administración en xeral. 
 d. Exercer a potestade disciplinaria 
respecto ao persoal de acordo coas normas 
de réxime interior. 
 e. Nomear os Delegados Instrutores. 
 f. As outras facultades que o Pleno lle 
delegue para a maior eficacia no exercicio 
das funcións propias do Consello. 

Artigo 10. As seccións. 
 1. Á Sección de Fiscalización corres-
ponderalle a verificación da contabilidade 
das entidades do sector público de Galicia e 
o exame e a comprobación das súas contas. 
Organizarase en departamentos sectoriais 
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ao frente de cada un dos cales estará un 
conselleiro. 
 2. Á Sección de Enxuiciamento corres-
póndelle, no marco establecido polo artigo 
� desta lei, a instrución dos procedemen-
tos xurisdicionais e o enxuiciamento das 
responsabilidades contables daqueles que 
teñen ao seu cargo caudais ou efectos pú-
blicos conforme as funcións do Consello 
de Contas. 
 3. Os Presidentes das Seccións serán 
designados polo Pleno, para un período de 
tres anos. 

Artigo 11. A Secretaría Xeral. 
 1. O Secretario Xeral desempeñará 
as funcións conducentes ao adecuado 
exercicio das competencias gobernativas 
do Pleno da Comisión de Goberno e do 
Conselleiro Maior en todo o relativo ao 
réxime interior do Consello de Contas. 
 2. O Secretario Xeral velará especial-
mente pola redacción das Actas das Sesións 
do Pleno e da Comisión de Goberno, 
formará o anteproxecto de presuposto e o 
proxecto de memoria anual que se deban 
someter ao Pleno. 

capítulo II  
funCionAmiento 

Sección 1.ª  
Os Membros do Consello

Artigo 12. Os Conselleiros. 
 1. Os Conselleiros, en número de cinco, 
son designados polo Parlamento mediante 
votación por maioría de tres quintas par-
tes, para un período de seis anos. Se se 
producisen vacantes, cubriranse de acordo 
co establecido anteriormente e polo tempo 
que reste de mandato 124.
 2. Os Conselleiros de Contas son inde-
pendentes e inamovibles e serán elixidos 
entre Conselleiros do Tribunal de Contas, 
Censores Xurados de Contas, Maxistrados, 
Fiscais, funcionarios públicos pertencentes 
�24	 Art.	�2.�	modificado	por	Lei	4/�986,	do	26	de	decem-
bro,	de	modificación	da	Lei	6/�985,	do	24	de	xuño,	do	
Consello	de	Contas.

a Corpos que esixen a titulación académica 
superior, e entre licenciados en Dereito, 
en Ciencias Económicas, en Ciencias 
Empresariais e Intendentes Mercantís de 
recoñecida competencia con máis de doce 
anos de exercicio profesional. 
 3. Non poderán ser designados Con-
selleiros de Contas os que, nos dous anos 
anteriores, estivesen comprendidos nalgúns 
dos supostos que se citan a seguir: 
 a. As autoridades ou funcionarios que 
teñen ao seu cargo a xestión, inspección 
ou intervención dos ingresos e gastos do 
sector público de Galicia. 
 b. Os Presidentes, Directores e mem-
bros dos Consellos de administración de 
organismos autónomos e das empresas 
integradas no sector público de Galicia. 
 c. Os particulares que, excepcional-
mente, administren, recaden ou custodien 
fondos ou valores públicos. 
 d. Os perceptores das subvencións con 
cargo a fondos públicos. 
 e. Calquera outra persoa que teña a 
condición de contadante perante o Conse-
llo de Contas. 
 f. Os beneficiarios de avais ou exencións 
fiscais directas e persoais, concedidas por 
calquera dos entes indicados no artigo 2.

Artigo 13. Incompatibilidades. 
 1. Os membros do Consello de Contas 
estarán suxeitos ás mesmas causas de 
incapacidade, incompatibilidade e prohi-
bicións establecidas para os Xuíces na Lei 
Orgánica do Poder Xudicial.
 2. A condición de membro do Consello 
de Contas de Galicia é incompatible con: 
 a.  A de Deputado do Parlamento de 
Galicia ou de calquera outro Parlamento 
Autonómico. 
 b.  A de Deputado do Congreso de De-
putados. 
 c.  A de Senador. 
 d.  A de membro do Tribunal de Contas. 
 e.  A de Valedor do Pobo. 
 f.  A de Defensor do Pobo. 
 g.  Calquera cargo político ou admi-
nistrativo do Estado, das Comunidades 
Autónomas e das Entidades Locais ou 



- �� -

Código da Administración Galega

dos seus organismos autónomos, das em-
presas públicas, calquera que sexa a súa 
forma xurídica. 
 h.  O exercicio de funcións directivas ou 
executivas en partidos políticos, centrais 
sindicais, organizacións empresariais e 
Colexios Profesionais. 
 i.  A de membro de calquera dos órga-
nos asesores da Xunta de Galicia. 
 j.  O exercicio da súa profesión ou de 
calquera outra actividade remunerada. 
 3. Se a designación recaese nalgunha 
das persoas ás que se refire o apartado 
anterior, antes de tomar posesión, deberá 
renunciar ao seu cargo ou función. 
 4. O nomeamento dos membros do 
Consello de Contas implicará, no seu caso, 
a declaración do interesado na situación 
de servizos especiais ou equivalente na 
carreira ou Corpo de procedencia. 

Artigo 14. Abstención e recusación. 
Para os Conselleiros rexen as causas de 
abstención e de recusación seguintes:
 a. Ter interés persoal no asunto ou na 
empresa ou entidades interesadas, ou ter 
cuestión litixiosa pendente ou relación de 
servizo con algún interesado. 
 b. Ter parentesco de consanguinidade 
ata o cuarto grao ou de afinidade ata o 
segundo grao con calquera dos conta-
dantes ou administradores das entidades 
indicadas no artigo 2.
 c. Ter amizade íntima ou enemistade 
manifiesta con algunha das persoas sina-
ladas no apartado anterior. 

Artigo 15. Responsabilidade. 
A responsabilidade disciplinaria do Con-
selleiro Maior e dos Conselleiros deberá 
ser establecida polas normas de réxime 
interior do Consello de Contas. 

Artigo 16. Perda da condición. 
Os membros do Consello de Contas de 
Galicia perden a súa condición polas 
seguintes causas:
 1. Por morte ou por renuncia presentada 
e aceptada polo Parlamento. 
 2. Por extinción do mandato ao expirar 
o término. 
 3. Por incapacidade declarada por deci-
sión xudicial firme. 

 4. Por inhabilitación para o exercicio 
dos dereitos políticos declarada por deci-
sión xudicial firme. 
 �. Por condena en sentenza firme a 
causa de delito. 
 �. Por incumprimento das obrigas do 
cargo, conforme as normas de réxime 
interior do Consello de Contas. 

Sección 2.ª 
Persoal ao Servizo do Consello 

Artigo 17. Réxime xeral. 
 1. O persoal ao servizo do Consello de 
Contas, integrado por funcionarios con 
titulación axeitada, sen prexuízo das normas 
especiais que lle sexan de aplicación, estará 
suxeito ao réxime xeral da Función Pública e 
ás súas incompatibilidades. 
 2. O desempeño da Función Pública no 
Consello de Contas será incompatible con 
calquera outra función, destino ou cargo, 
así como co exercicio profesional e coa 
intervención en actividades industriais, 
mercantís ou profesionais, mesmo as con-
sultivas e as de asesoramento. 

Artigo 18. Comisionados. 
 1. O Consello de Contas poderá co-
misionar a expertos que teñan titulación 
adecuada ao obxecto de inspeccionar, 
revisar e comprobar documentación, li-
bros, metálico, valores, bens e existencias 
das Entidades do sector público galego, 
ou para practicar a función prevista no 
apartado b) do artigo 4 desta lei, e, en 
xeral, para comprobar a realidade das 
operacións reflexadas nas súas contas e 
emitir os informes correspondentes. 
 2. Non poderán ser comisionados os 
que incorran nalgún dos supostos a que se 
refire o número 3 do artigo 12. 

Sección 3.ª  
Documentación e Memoria Anual
Artigo 19. Documentación das ac-

tuacións. 
 1. O resultado da fiscalización farase 
constar por medio de mocións ou notas 
dirixidas á Autoridade, Organismo ou 
Entidade ás que afecten e de memorias 
ordinarias ou extraordinarias, que se 
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elevarán ao Parlamento de Galicia, con 
remisión de copias á Xunta de Galicia e 
mais ás indicadas Autoridades, Organis-
mos e Entidades afectadas e publicaranse 
no “Diario Oficial de Galicia”. 
 2. O Consello de Contas fará constar 
cantas infraccións, abusos ou prácticas 
irregulares observase, con indicación da 
responsabilidade en que, ao seu xuízo, se 
incorrese e das medidas para esixila. 
 3. O Consello de Contas poderá emitir 
en calquera momento, a petición do Parla-
mento ou por iniciativa propia, informes 
ou memorias relativas ás funcións sinala-
das nesta lei. 

Artigo 20. Memoria anual.
 1. O Consello de Contas de Galicia 
deberá elaborar e elevar ao Parlamento 
unha memoria das súas actividades, que 
comprenderá a análise da Conta Xeral da 
Comunidade Autónoma e das demais do 
sector público de Galicia. Extenderase, 
ademais, á fiscalización da xestión econó-
mica da Comunidade e do sector público 
galego e comprenderá, entre outros, os 
seguintes extremos: 
 a.  Observancia da Constitución, do 
Estatuto de Autonomía de Galicia, das 
leis reguladoras dos ingresos e gastos do 
sector público de Galicia e, en xeral, das 
normas que afectan á actividade económi-
co-financeira e contable do mesmo. 
 b.  Cumprimento das previsións e da 
execución dos Presupostos da Comunidade 
Autónoma, das Entidades Locais e demais 
entidades suxeitas á súa fiscalización. 
 c.  Racionalidade na execución do gasto 
público baseado en criterios de eficacia e 
economía. 
 d.  Execución dos programas de actua-
ción, inversións e financiación e demais 
plans ou previsións que rexan a actividade 
das empresas públicas e das empresas vin-
culadas á Comunidade Autónoma, así como 
o emprego ou aplicación de subvencións 
con cargo ao presuposto da Comunidade 
Autónoma e das exencións fiscais directas 
e persoais concedidas. 
 2. O Consello de Contas proporá as 
medidas a adoptar, no seu caso, para a 

mellora da xestión económico-financeira 
do sector público de Galicia. 
 3. Así mesmo, a memoria anual conterá 
un informe das actividades xurisdicio-
nais do Consello durante o exercicio 
correspondente. 

Sección 4.ª  
Relacións entre o Consello  
de Contas e o Parlamento

Artigo 21. Comisión parlamentaria. 
Unha Comisión parlamentaria encargarase 
das relacións do Parlamento co Consello 
de Contas. 

Artículo 22.  Las cuentas del Consejo. 
El examen de las cuentas del Consejo de 
Cuentas corresponde al Parlamento de 
Galicia, al que se deberán trasladar con 
esta finalidad como un anexo en la memo-
ria anual a que se refiere el artículo 20 de 
la presente lei. 

TÍTULO III 
GARANTÍAS, NORMAS E 

PROCEDEMENTOS PARA ASEGURAR 
A RENDICIóN DE CONTAS 

Artigo 23. Deber de colaboración. 
 1. Todas as entidades a que se refire o 
artigo 2 colaborarán co Consello de Contas 
no exercicio das funcións deste, estando 
obrigadas a subministrarlle cantos datos, 
estados, documentos, antecedentes ou 
informes lles solicite 12�.
 2. O incumprimento dos requirimentos 
do Consello poderán supor a aplicación 
das sancións legalmente establecidas. 
Se os requirimentos se refiren á recla-
mación de xustificantes de inversións ou 
gastos públicos, e non son cumpridos no 
prazo solicitado, iniciarase de oficio o 
oportuno expediente de reintegro.
O Consello de Contas porá en coñece-
mento do Parlamento de Galicia a falta de 
colaboración dos obrigados a prestarlla. 
 3. Trasladaranse ao Consello de Contas 
as auditorías practicadas polos servizos 

�25	 Véxase	Circular	do	9	de	decembro	de	�999,	da	Con-
sellería	de	Economía	e	Facenda,	da	Xunta	de	Galicia,	de	
normas	relativa	á	documentación	a	rendir	ao	Consello	
de	Contas.
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competentes da Administración Autonómica 
ou baixo a dirección da Xunta de Galicia. 

Artigo 24. Procedemento. 
 1. Os procedementos para o exercicio 
da función fiscalizadora impulsaranse de 
oficio en todos os seus trámites. A inicia-
tiva correspóndelle ao propio Consello e 
ao Parlamento de Galicia. 
 2. Os requirimentos de inhibición fei-
tos ao Consello de Contas non producirán 
a suspensión do respectivo procedemento. 

Artigo 25. Presentación das contas. 
 1. O Consello de Contas, por delegación 
do Parlamento de Galicia, procederá ao 
exame e comprobación da conta xeral da Co-
munidade Autónoma dentro do prazo de seis 
meses, a partir da data na que se rendese.
O Pleno dictará a declaración definitiva 
que lle mereza para elevala ao Parlamento, 
coa oportuna proposta, dando traslado 
á Xunta de Galicia, a cal deberá dispor a 
publicación das conclusións no “Diario 
Oficial de Galicia”. 
 2. As Entidades Locais deberán emitir 
as contas de cada exercicio, directamente, 
ao Consello, antes do 31 de xullo do ano 
seguinte ao do remate do exercicio.
Consello de Contas debe formar e unir a 
conta xeral das entidades Locais, que debe 
ser recoñecida polo Parlamento. 
 3. Á conta xeral da C.A. acompañarase 
a conta xeral de operacións realizadas po-
las Corporacións a que se refire o número 
29 do artigo 2� do Estatuto de Autonomía 
de Galicia. 

Artigo 26. Contadantes.
Serán contadantes nas que se deban render 
ao Consello de Contas: 
 a. Os funcionarios e demais persoal das 
Entidades do sector público galego que 
teñan ao seu cargo a xestión dos ingresos 
e gastos públicos, así como as demais 
operacións de administración. 
 b. Os Presidentes ou Directores dos or-
ganismos autónomos e empresas públicas 
a que se refire o artigo 2 desta lei. 
 c. Os particulares que, excepcional-
mente, administren, recaden ou custodien 

fondos ou valores da Comunidade Autóno-
ma, sen prexuízo de que sexan intervidas 
as respectivas operacións; e 
 d. Os perceptores das subvencións co-
rrentes a que se refire o artigo �8, apdo. 3, 
e artigo 8�, apdo. 3, da Lei 3/1984, do 3 de 
abril, da Xestión Económica e Financeira 
Pública de Galicia.

Artigo 27. Medios de apremio. 
 1. Os medios de apremio que o Conse-
llo poderá empregar gradualmente para 
asegurar a rendición de contas e o mellor 
cumprimento das súas funcións, son: 
 a.  O requirimento, entendéndose por 
tal a orde que se comunique polo Conse-
llo, fixando o prazo para o cumprimento 
dun servizo. 
 b.  A imposición de multas coercitivas. 
 c.  A formación de oficio da conta retra-
sada e dos estados ou documentos que se 
pidan, a cargo e risco do apremiado. 
 2. En calquera caso, e sen prexuízo de 
deducir tanto de culpa por desobediencia 
aos efectos de instrución do proceso pe-
nal, o Consello de Contas poderá propor 
á autoridade ou órgano competente de 
que dependa o contadante a apertura do 
procedemento sancionador. 

Artigo 28. Multas coercitivas. 
 1. No caso de incumprimento dos requi-
rimentos efectuados, o Consello de Contas 
poderá impor multas ata a contía dun mes 
dos seus haberes aos funcionarios, e para 
os particulares ata a cantidade de 100.000 
pesetas, pola primeira vez, e de ata dous 
meses ou �00.000 pesetas, respectivamen-
te, en caso de reincidencia. 
 2. Se o requirido ao pagamento fose 
persoal ao servizo das entidades a que se 
refire o artigo 2 e non o fixese efectivo, 
ordenarase ao habilitado ou pagador que, 
baixo a súa responsabilidade, faga efectivo 
o importe da mesma deducindo da primeira 
mensualidade que lle corresponda percibir 
ou das sucesivas, se excedese, na cantidade 
que legalmente poida ser descontada. 
 3. Cando o apremiado sexa un particu-
lar, o Consello, para efectividade da multa, 
procederá ao seu cobro en voluntaria, e, de 
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non se efectuar o pagamento, en vía execu-
tiva, aplicando as normas da Comunidade 
Autónoma que regulen a recadación dos 
seus tributos, e no seu defecto, as normas 
estatais. A estes efectos, a correspondente 
certificación de descuberto será expedida 
polo Secretario Xeral do Consello de Contas. 
 4. De toda imposición de multa a altos 
cargos ou persoal das Administracións 
Autonómica, Local ou Corporativa darase 
conta á autoridade da que dependa, expondo 
as causas que determinasen o devandito 
medio de apremio, para que, sen prexuízo 
da exacción da multa polo Consello de 
Contas, adopte aqueloutras medidas que 
coide convenientes. 

DISpOSIcIóN ADIcIONAl
En todo o non regulado por esta lei será 

de aplicación, en canto fose conducente, o 
establecido na Lei Orgánica 2/1982, do 12 
de maio, do Tribunal de Contas.

DISpOSIcIóN tRANSItORIA pRIMeIRA
O Parlamento nomeará, no prazo de 

tres meses dende a entrada en vigor desta 
lei, os membros do Consello de Contas, de 
acordo co procedemento establecido.

DISpOSIcIóN tRANSItORIA SeguNDA
Na primeira sesión que se celebre despois 

de se constituír o Consello de Contas, o 
Pleno debe designar ao chou tres Consellei-
ros, o mandato dos cales durará tres anos. 
Transcorrido o devandito prazo, o Pleno do 
Parlamento designará os novos Conselleiros 
na forma establecida pola lei 12�.

DISpOSIcIóN DeRRADeIRA 
No término de seis meses a partir da 

súa constitución, o Consello de Contas 
elaborará un proxecto de normas de réxi-
me interior, que presentará ao Parlamento 
para a súa aprobación 12�.

�26	 Disposición	 transitoria	 segunda	 modificada	 por	
Lei	4/�986,	do	26	de	decembro,	de	modificación	da	Lei	
6/�985,	do	24	de	xuño,	do	Consello	de	Contas.
�27	 Véxase	Resolución	do	25	de	xuño	de	�992,	Regu-
lamento	 de	 réxime	 interior	 do	Consello	 de	Contas	 de	
Galicia.
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1. LEI 5/1997, DO 22 DE 
XULLO, DE ADMINISTRACIóN 

LOCAL DE GALICIA  
(DOGA N.º 149, 5. 8. 1997)

(…) 128

TÍTULO PRELIMINAR 
DISPOSICIóNS XERAIS

Artigo 1. 1. A Comunidade Autóno-
ma de Galicia organízase en municipios 
e provincias, que teñen a condición de 
entidades locais territoriais, ás que se lles 
garante a autonomía para a xestión dos 
seus respectivos intereses.
 2. Nos termos que determinará unha 
lei do Parlamento de Galicia, as parro-
quias rurais galegas terán a consideración 
de entidades locais territoriais e gozarán 
de autonomía para a xestión dos seus 
intereses patrimoniais.

Artigo 2. Gozan da condición de 
entidades locais non territoriais as áreas 
metropolitanas, as mancomunidades de 
municipios, os consorcios locais e as en-
tidades locais menores.

Artigo 3. A Xunta de Galicia levará 
un rexistro no que se inscribirán todas as 
entidades locais de Galicia. O contido, a 
organización e o funcionamento daquel 
determinaranse regulamentariamente 129.

Artigo 4. 1. As entidades locais 
galegas rexeranse conforme o disposto 

�28	 Exposición	de	motivos	omitida.
�29	 Véxanse:
-	Decreto	37�/�998,	 do	�0	de	decembro,	 polo	que	 se	
regula	o	rexistro	de	Entidades	Locais	de	Galicia.
-	 Orde	 do	 8	 de	 marzo	 de	 2000	 de	 desenvolvemento	
do	Decreto	37�/�998,	do	�0	de	decembro,	polo	que	se	
regula	o	rexistro	de	Entidades	Locais	de	Galicia.

nesta lei e na normativa que a desenvolva, 
sen prexuízo do establecido na normativa 
básica estatal.
 2. Os regulamentos orgánicos e as 
ordenanzas de cada entidade local serán 
aplicables en todo o non previsto pola 
lexislación básica e por esta lei.

Artigo 5. 1. As entidades locais 
servirán con obxectividade os intereses 
públicos que se lles encomenden e actua-
rán de acordo cos principios de eficacia e 
servizo aos cidadáns, descentralización, 
desconcentración e coordinación, con 
autonomía propia e sometemento pleno á 
lei e ao dereito.
 2. As entidades locais, conforme os cri-
terios de reciprocidade nas súas relacións 
entre si e coas outras administracións 
públicas, rexeranse polos principios 
de colaboración, cooperación, auxilio 
e respecto aos respectivos ámbitos de 
competencias.
 3. A Xunta de Galicia, a través da Co-
misión Galega de Cooperación Local, 
fomentará e promocionará as relacións 
de colaboración e cooperación entre 
as distintas administracións públicas 
galegas.

Artigo 6. 1. Na súa calidade de admi-
nistracións públicas, corresponderanlles 
ás entidades locais territoriais de Galicia, 
no ámbito das súas competencias e nos 
termos establecidos pola lexislación de 
réxime local:

a. A potestade regulamentaria e de 
autoorganización.

b. A potestade tributaria e financeira.
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c. A potestade de programación ou 
planificación.

d. As potestades expropiatoria e de inves-
tigación, deslinde e recuperación de oficio 
dos seus bens.

e. A potestade de lexitimidade e execu-
tividade dos seus actos.

f. A potestade de execución forzosa e 
sancionadora.

g. A potestade de revisión de oficio dos 
seus actos e acordos.

h. A inembargabilidade dos seus bens 
e dereitos nos termos previstos nas leis, e 
as de prelación, preferencia e demais pre-
rrogativas recoñecidas á Facenda pública 
en relación cos seus créditos, sen prexuízo 
das que lle correspondan á Facenda do 
Estado e da Xunta de Galicia.

i. A exención dos impostos do Estado e 
da Xunta de Galicia, nos termos estableci-
dos polas leis.
 2. As potestades e prerrogativas deter-
minadas polo apartado anterior seranlles 
tamén aplicables ás demais entidades lo-
cais non territoriais, de conformidade, se é 
o caso, co establecido polos seus estatutos, 
coas seguintes particularidades:

a. A potestade tributaria referirase, ex-
clusivamente, ao establecemento de taxas, 
contribucións especiais e prezos públicos.

b. A potestade expropiatoria corres-
ponderalle ao municipio ou provincia, que 
a exercerá en beneficio e a instancia da 
entidade local interesada.

Artigo 7. 1. O galego, como lingua 
propia de Galicia, éo tamén da súa Admi-
nistración local.
As convocatorias de sesións, ordes do día, 
mocións, votos particulares, propostas de 
acordo, ditames das comisións informativas, 
actas, notificacións, recursos, escrituras pú-
blicas, comparecencias xudiciais e todos 
os actos de carácter público ou adminis-
trativo que se realicen por escrito en nome 

das corporacións locais redactaranse en 
lingua galega 130.
 2. Sen prexuízo do disposto no apartado 
anterior, tales entidades poden facelo, ade-
mais, na outra lingua oficial, o castelán.
 3. A Xunta de Galicia impulsará o pro-
ceso de incorporación da lingua galega na 
Administración local, especialmente a través 
de programas de formación de funcionarios 
das entidades locais en lingua galega.

Artigo 8. 1. As competencias das en-
tidades locais son propias ou atribuídas por 
delegación, logo da aceptación da entidade 
correspondente.
 2. As competencias propias de mu-
nicipios, provincias e demais entidades 
territoriais só poderán ser determinadas 
por lei e exerceranse en réxime de autono-
mía e baixo a súa propia responsabilidade, 
atendendo sempre a debida coordinación, 
na súa programación e execución, coas de-
mais administracións públicas nos termos 
establecidos polas leis.
�30	 Lei	5/�988,	do	2�	de	xuño,	do	uso	do	galego	como	
lingua	oficial	de	Galicia	polas	Entidades	Locais
(…)*
*	Exposición	de	motivos	omitida.
Artigo	�
�.	As	convocatorias	de	sesións,	ordes	do	día,	mocións,	votos	
particulares,	propostas	de	acordo,	ditames	das	Comisións	
informativas	 e	 Actas	 das	 entidades	 locais	 de	 Galicia	 se	
redactarán	en	lingua	galega.
2.	 Sen	 prexuízo	 do	 disposto	 no	 apartado	 anterior,	 ditas	
entidades	poden	facelo,	ademais,	na	outra	lingua	oficial.
Artigo	2
�.	Corresponde	á	Xunta	de	Galicia	o	 impulso	do	proceso	
de	incorporación	da	lingua	galega	na	Administración	local,	
moi	especialmente	a	través	de	programas	de	formación	de	
funcionarios	en	lingua	galega.
2.	Sen	prexuízo	do	anterior,	a	Xunta	de	Galicia	adoptará	
as	medidas	oportunas	para	que	nos	concursos	de	acceso	
de	 funcionarios	 á	 Administración	 local	 se	 garantice	 o	
coñecemento	da	lingua	galega.
Disposición	transitoria	única
�.	 As	 entidades	 locais	 que	 non	 estean	 en	 condicións	 de	
incorporar	de	inmediato	o	galego	como	lingua	normal	nos	
actos	 escritos	 da	 Administración	 disporán	 dun	 prazo	 de	
dous	anos	a	partir	da	publicación	desta	 lei	para	adoptar	
acordo	 sobre	 a	 realización	 material	 do	 disposto	 nela	 e	
darlle	cumprimento.
2.	A	Xunta	de	Galicia	elaborará	un	programa	de	actuacións	
co	obxecto	de	garantir	que,	ao	cabo	do	prazo	sinalado	no	
parágrafo	 anterior,	 todas	 as	 entidades	 locais	 de	 Galicia	
están	en	condicións	de	cumprir	o	preceptuado	nesta	lei.
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 3. A Xunta de Galicia poderá delegar 
competencias nas entidades locais e enco-
mendarlle a xestión ordinaria dos seus servi-
zos nos termos establecidos por esta lei. Para 
a súa efectividade cumprirá a aceptación 
expresa do Pleno da Corporación.

A delegación non supoñerá cesión da 
titularidade da competencia. As compe-
tencias delegadas exerceranse nos termos 
da delegación, que preverá as técnicas de 
dirección e control e os medios para des-
empeñalas, que, en todo caso, terán que 
respectar a potestade de autoorganización 
dos servizos da entidade local que asuma 
a delegación.
A encomenda de xestión non supoñerá 
cesión da titularidade da competencia nin 
dos elementos substantivos do seu exerci-
cio, sendo responsabilidade da Xunta de 
Galicia ditar cantos actos ou resolucións 
de carácter xurídico dean soporte ou nos 
que se integre a concreta actividade mate-
rial obxecto da encomenda.
 4. As competencias municipais poderán 
ser exercidas polas áreas metropolitanas, 
mancomunidades de municipios ou con-
sorcios locais nos supostos e cos requisitos 
establecidos por esta lei e sempre logo da 
delegación da entidade local mediante 
acordo corporativo.

Artigo 9. Sempre que sexa posible, e 
cando non se opoñan razóns de interese 
público debidamente consignadas, con-
cederáselles ás asociacións de municipios 
e provincias que teñan a representación e 
defensa dos intereses das entidades locais 
galegas diante dos correspondentes pode-
res públicos a oportunidade de expoñeren 
o seu parecer sobre as disposicións de 
carácter xeral e os anteproxectos de lei 
que, en materia de réxime local, elabore a 
Xunta de Galicia. Farase efectivo median-
te un informe razoado e nun prazo mínimo 
de dez días, contados dende o seguinte á 
súa remisión para consulta.

TÍTULO I 
DO MUNICIPIO

Artigo 10. 1. Os municipios son 
entidades locais básicas da organización 
territorial da Comunidade Autónoma de 
Galicia e canles de participación cidadá 
nos asuntos públicos locais.
 2. O municipio ten personalidade xurídica 
e plena capacidade para o cumprimento dos 
seus fins.
 3. Son elementos do municipio o terri-
torio, a poboación e a organización.

capítulo I 
territorio

Artigo 11. 1. O termo municipal é o 
territorio no que o Concello exerce as súas 
competencias.
O exercicio de competencias fóra do termo 
municipal levará consigo a nulidade radical 
da actuación por manifesta incompetencia, 
agás nos supostos nos que as potestades 
municipais poidan, ao abeiro dunha norma 
específica, exceder o propio termo.
 2. Todo municipio pertencerá a unha 
soa provincia.

Sección 1.ª 
Das alteracións  

dos termos municipais

Artigo 12. 1. A alteración dos termos 
municipais só poderá producirse entre 
municipios limítrofes.
 2. O termo municipal poderá ser alterado:

a. Por fusión de dous ou máis muni-
cipios limítrofes para constituír un novo 
municipio.

b. Por incorporación dun ou máis mu-
nicipios a outro limítrofe.

c. Por segregación de parte do termo 
dun municipio ou de varios municipios 
para constituír un novo municipio.

d. Por segregación de parte do termo 
dun municipio ou de varios municipios 
para agregarse a outro limítrofe.
 3. Ningunha alteración poderá dar 
lugar a un termo municipal descontinuo.

A
dm

in
is

tr
ac

ió
n 

lo
ca

l



- �0� -

Código da Administración Galega

 4. Os límites territoriais dos termos mu-
nicipais poderán modificarse coa finalidade 
de axeitalos ás iniciativas de corrección de 
disfuncionalidades territoriais elaboradas 
pola Comisión Galega de Delimitación 
Territorial. Amodificación será acordada 
polo Consello da Xunta de Galicia, por 
proposta do conselleiro competente en 
materia de réxime local, logo da audien-
cia, polo prazo dun mes, dos municipios 
afectados, do informe da respectiva Depu-
tación Provincial e do dictame do Consello 
Consultivo de Galicia.
 �. As alteracións dos termos municipais 
inscribiranse no Rexistro de Entidades 
Locais de Galicia e no estatal.

Artigo 13. A Xunta de Galicia pode-
rá establecer, entre outras, as seguintes 
medidas de fomento para a fusión de 
municipios ou para a incorporación vo-
luntaria a outros:

a. Axudas económicas e técnicas.
b. Criterios prioritarios ou especiais na 

asignación de subvencións finalistas.
c. Creación dun fondo especial.
Artigo 14. 1. Non procederá a segre-

gación parcial cando isto supoña:
a. Que o municipio segregado non 

conte con recursos suficientes para pres-
tar, na parte non segregada do seu termo 
municipal, os servizos mínimos esixidos 
polo artigo 81 desta lei e pola lexislación 
básica na materia.

b. Diminución na calidade media dos 
servizos que viñan sendo prestados polo 
municipio que se pretende segregar. Pola 
contra, deberá supoñer unha mellora na 
calidade do servizos que pasen a ser xes-
tionados polo municipio agregante.

c. Cando a parte que se trate de segregar 
estivese unida por rúa ou zona urbana a outro 
núcleo ou poboado do municipio orixinario.

d. Cando existan datos e evidencias que 
permitan deducir que os supostos benefi-
cios da segregación non se poden acadar 
con outros mecanismos.
 2. A segregación parcial levará con-
sigo, ademais da división do termo, a de 

bens, dereitos e accións, débedas e cargas 
en función do número de habitantes e da 
riqueza impoñible correspondentes ao 
territorio que se trate de segregar, que se 
practicarán conxuntamente.
 3. A aprobación do expediente de se-
gregación condicionarase á subrogación 
formal do novo municipio ou daquel no 
que se integre o territorio segregado nas 
débedas pendentes e nas cargas financei-
ras derivadas dos investimentos e servizos 
que se viñan prestando no territorio que se 
vai segregar, por parte do municipio ou 
dos municipios orixinarios.

Subsección 1.ª 
Da Comisión Galega de 
Delimitación Territorial

Artigo 15. 1. Créase a Comisión 
Galega de Delimitación Territorial como 
órgano de estudo, consulta e proposta en 
relación coas materias que atinxen a de-
terminación, revisión e modificación dos 
límites territoriais das entidades locais 
galegas e das demarcacións en que se es-
trutura a Administración da Comunidade 
Autónoma de Galicia.
 2. Serán funcións da Comisión:

a. Emitir informe sobre todos os expe-
dientes de alteración de límites municipais.

b. Emitir informe sobre todos os expe-
dientes de cambio de capitalidade.

c. Elaborar, a pedimento do Consello da 
Xunta de Galicia, os estudos e as propos-
tas de revisión para proceder á aplicación 
do establecido no artigo 13 desta lei.

d. Estudar e dictaminar as alegacións 
presentadas e os distintos informes emitidos 
sobre o Mapa municipal de Galicia antes 
da súa elevación ao Consello da Xunta de 
Galicia para a súa aprobación definitiva.

e. Exercer as demais que lle atribúen 
as leis.

Artigo 16. O Mapa municipal de Ga-
licia elaborarase baixo a responsabilidade 
da Consellería competente en materia de 
réxime local, axustándose na súa elabo-
ración e aprobación ao que resulte dos 
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expedientes de delimitación e deslinde e, 
se é o caso, das resolucións definitivas en 
caso de conflito, e aprobarase de acordo 
co seguinte procedemento:

a. O Mapa municipal de Galicia será 
aprobado inicialmente pola Consellería 
competente en materia de réxime local.

b. Aprobado inicialmente o documento, 
remitiráselle ao Instituto Xeográfico Nacio-
nal para o seu informe e someterase a infor-
mación pública para alegacións polo prazo 
de trinta días, mediante a súa publicación 
no “Diario Oficial de Galicia” e nos boletíns 
oficiais das catro provincias galegas.

c. Simultaneamente daráselles traslado 
do documento ás deputacións provinciais, 
aos concellos interesados e á Delegación 
do Goberno para que, no mesmo prazo, 
poidan emitir informe, que se entenderá 
favorable no caso de que, transcorrido o 
devandito prazo, non o remitisen.

d. Estudadas e ditaminadas, pola Comi-
sión Galega de Delimitación Territorial, as 
distintas alegacións e informes e feitas as 
correccións que procedan e logo do ditame 
do Consello Consultivo de Galicia, seralle 
elevado o expediente, polo conselleiro 
competente en materia de réxime local, ao 
Consello da Xunta de Galicia para a súa 
aprobación definitiva.

e. O decreto polo que se aprobe defini-
tivamente o Mapa municipal publicarase 
no “Diario Oficial de Galicia” e no “Bole-
tín Oficial del Estado” e comunicaráselle 
á Administración do Estado, para os 
efectos previstos na lexislación básica de 
réxime local.

Artigo 17. A composición, a estrutura 
orgánica e o funcionamento da Comisión 
Galega de Delimitación Territorial deter-
minaranse regulamentariamente, e, en 
calquera caso, deberán formar parte dela 
representantes da Xunta de Galicia e das 
entidades locais galegas, designados polas 
súas entidades asociativas máis repre-
sentativas na forma máis axeitada para 
garantir unha presenza sensiblemente 

proporcional aos resultados das últimas 
eleccións municipais.
Igualmente poderán formar parte as insti-
tucións públicas e privadas que, en virtude 
dos seus obxectivos e finalidades, teñan 
unha relación ou incidencia especial sobre 
a organización territorial de Galicia 131.

Subsección 2.ª 
Da fusión de municipios

Artigo 18. 1. Enténdese por fusión de 
dous ou máis municipios o resultado da 
súa unión, de xeito que se produza a des-
aparición de todos eles, creándose un novo 
no que o ámbito territorial e a poboación 
se correspondan coa suma dos municipios 
fusionados.
 2. Como consecuencia da fusión, o 
novo ente creado poderá manter a de-
nominación de calquera dos municipios 
orixinarios ou establecer unha nova.
 3. O novo municipio poderá fixar a súa 
capitalidade en calquera núcleo do termo 
resultante.
 4. Tanto a denominación coma a capita-
lidade do municipio resultante dun proce-
so de fusión deberán ser propostas dende 
o comezo do procedemento por parte dos 
municipios orixinarios.

Artigo 19. Poderá realizarse a fusión 
cando se dea algún dos seguintes requisitos:

a. Cando se confundan núcleos de 
poboación que sexan capitalidade dos 
respectivos municipios.

b. Cando separadamente carezan os 
municipios de recursos suficientes para 
atender os servizos mínimos esixidos 
polos artigos 81 desta lei e 2�.1 da Lei 
reguladora das Bases do Réxime Local 
ou os que en cada momento determine a 
normativa aplicable.

c. Cando existan notorios motivos de 
necesidade ou conveniencia económica ou 
administrativa ou consideracións de orde 
xeográfica e demográfica.
�3�	 Véxase	Decreto	370/�998,	do	�0	de	decembro,	polo	
que	 se	 establece	 a	 natureza	 e	 funcións	 da	 Comisión	
Galega	de	Delimitación	Territorial.	
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d. Cando do proceso de fusión deriven 
importantes vantaxes para os municipios 
afectados no que á prestación de servizos 
se refire e así sexa estimado polos conce-
llos fusionados.

Artigo 20. No suposto de concorrer 
algunha das circunstancias previstas nos 
apartados b) e d) do artigo anterior, o 
expediente de fusión poderá iniciarse a 
instancia dos municipios interesados ou 
de oficio por parte da Xunta de Galicia. 
No caso do apartado b), a Xunta de Galicia 
garantirá o investimento para o primeiro 
establecemento dos servizos mínimos.

Subsección 3.ª 
Da incorporación de municipios

Artigo 21. 1. Enténdese por incor-
poración dun ou de varios municipios a 
outro limítrofe a operación consistente 
na integración do incorporado ou dos 
incorporados ao incorporante, de forma 
que aquel ou aqueles desaparezan pasando 
a formar parte deste.
 2. O territorio e a poboación do mu-
nicipio resultante quedarán constituídos 
pola suma de todos eles, manténdose a 
capitalidade e denominación do municipio 
incorporante, que integrará para todos 
os efectos a personalidade xurídica dos 
municipios incorporados.

Artigo 22. Poderá acordarse a in-
corporación dun ou de varios municipios 
a outro limítrofe cando se dea algún dos 
seguintes requisitos:

a. Cando resulte imposible a prestación 
aos veciños dos municipios que se van 
incorporar dos servizos mínimos previs-
tos nos artigos 81 desta lei e 2�.1 da Lei 
reguladora das Bases do Réxime Local 
ou os que en cada momento determine a 
normativa aplicable, e se opte por esta vía 
no canto da fusión.

b. Cando resulte gravemente diminuído 
algún dos elementos básicos do municipio 
ou dos municipios que se incorporen.

c. Cando do proceso de integración 
deriven significativas vantaxes para os mu-
nicipios afectados no que á prestación de 

servizos se refire e así sexa estimado polos 
concellos que se integran e polo receptor.

Artigo 23. 1. No caso de concorrer 
algunha das circunstancias previstas nos 
apartados a) e c) do artigo anterior, o expe-
diente de incorporación poderá iniciarse a 
instancia dos municipios interesados ou 
de oficio por parte da Xunta de Galicia. 
No caso do apartado a), a Xunta de Galicia 
garantirá o investimento para o primeiro 
establecemento dos servizos mínimos.
 2. No caso de concorrer algunha das 
circunstancias previstas no apartado b) do 
artigo anterior, a Comunidade Autónoma 
de Galicia deberá iniciar de oficio o expe-
diente de incorporación.

Subsección 4.ª 
Da segregación para a creación 
de municipios independentes

Artigo 24. Enténdese por segregación 
para a creación de novos municipios a ope-
ración consistente en separar parte do termo 
dun ou de varios municipios para constituír 
un novo e independente municipio.

Artigo 25. Para que poida crearse 
un municipio novo e independente, por 
segregación, cómpre que se dean todos e 
cada un dos seguintes requisitos:

a. Que existan motivos permanentes de 
interese público.

b. Que se trate dun ou de varios núcleos 
de poboación territorialmente diferen-
ciados e afastados da capitalidade do 
municipio ou dos municipios orixinarios 
en máis de dez quilómetros, ou que, sen 
mediar esta distancia, as vías e os medios 
de comunicación con aquela resulten ma-
nifestamente insuficientes, e sempre que 
exista unha franxa de solo non urbaniza-
ble de, polo menos, cinco quilómetros.
En todo caso, o novo municipio non pode-
rá ter descontinuidades no seu territorio e 
non poderá constituír un enclave dentro de 
calquera dos municipios orixinarios.

c. Que o núcleo ou os núcleos que se 
van segregar conten cunha poboación 
non inferior a cinco mil habitantes e que 
o municipio ou os municipios dos que 
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se segregan non baixen deste límite po-
boacional ao producirse a segregación.

d. Que o novo municipio conte con 
recursos propios suficientes para a im-
plantación e o mantemento dos servizos 
que a lei lle esixe e a súa independencia 
non supoña en ningún caso diminución na 
calidade dos que viñan sendo prestados 
por el ou polos municipios orixinarios.

e. Que no núcleo ou nos núcleos que se 
pretenden segregar non viñesen sendo pres-
tados, polo municipio ou polos municipios 
orixinarios, os servizos mínimos esixidos 
pola lei coa calidade media coa que se 
prestan no resto do seu termo municipal.

f. Que en calquera caso non exista 
outra alternativa que permita resolver os 
problemas que motivan a segregación.

Artigo 26. No expediente que para o 
efecto se instrúa, deberán constar fidedig-
namente todos os requisitos mencionados 
no artigo anterior, así como o proxecto de 
orzamento relativo aos gastos e ingresos 
correntes, tanto do municipio ou dos 
municipios orixinarios coma do que se 
pretende constituír. Neste figurarán, de 
xeito especial, os ingresos previstos e os 
gastos precisos para o mantemento dos 
servizos mínimos coa calidade esixida 
por esta lei.

Artigo 27. O novo municipio, ade-
mais das débedas pendentes e das cargas 
financeiras que lle correspondan, deberá 
asumir as mesmas cargas, funcionarios, 
persoal laboral e servizos que ata o mo-
mento da segregación viñesen prestando 
as súas actividades ao servizo do núcleo 
ou dos núcleos de poboación que integra-
rán o novo territorio, debendo subrogarse 
nas conseguintes obrigas.

Subsección 5.ª 
Da segregación-agregación

Artigo 28. Enténdese por segrega-
ción-agregación a operación consistente 
en separar parte dun termo municipal 
do seu ámbito territorial orixinario para 
agregalo ao doutro limítrofe.

Artigo 29. Poderá levarse a cabo a 
segregación parcial dun termo municipal 
para a súa agregación a outro municipio 
limítrofe cando concorra algunha das 
seguintes causas:

a. No caso de que se confundan nú-
cleos urbanos de dous ou máis municipios 
como consecuencia do desenvolvemento 
urbanístico e ningún destes núcleos sexa 
capital dos municipios afectados ou só o 
sexa o do municipio agregante.

b. Cando existan notorios motivos de 
necesidade ou conveniencia económico-
administrativa que así o aconsellen.

c. Cando o núcleo de poboación que se 
vai segregar estea recibindo os servizos 
mínimos, esixidos polos artigos 2�.1 
da Lei reguladora das Bases do Réxime 
Local e 81 desta lei, do municipio ao que 
pretende agregarse.

Artigo 30. 1. O municipio ao que se 
lle agregue unha parte do termo municipal 
doutro deberá indemnizar económicamen-
te a este nunha contía igual a dez veces 
o valor actual das cantidades deixadas 
de percibir polos impostos sobre bens 
inmobles e actividades económicas que 
se devenguen no territorio que se vai se-
gregar. Esta valoración deberá figurar no 
expediente que se tramite para o efecto.
Se a valoración fose estimada insuficiente 
con respecto ao beneficio que lle reportaba 
ao municipio orixinario a parte do termo 
municipal que se segregou, a indemniza-
ción será fixada polo Consello da Xunta 
de Galicia, por proposta do conselleiro 
competente en materia de réxime local.
 2. Se o municipio do que se segrega 
unha porción de territorio non aceptase 
a valoración sinalada, o procedemento 
poderá continuar coa consignación do im-
porte dela na Caixa Xeral de Depósitos.

Subsección 6.ª 
Do procedemento común para a 
alteración dos termos municipais

Artigo 31. As alteracións de termos 
municipais poderán ser iniciadas de oficio 
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pola Consellería competente en materia de 
réxime local ou a instancia de:

a. Calquera dos municipios interesados.
b. As deputacións provinciais respectivas.
Artigo 32. 1. As alteracións de termos 

municipais poderán, así mesmo, ser tramita-
das, con carácter voluntario, polos concellos 
interesados. En tal caso o expediente será 
iniciado polos acordos dos respectivos con-
cellos, adoptados co voto favorable das dúas 
terceiras partes do número de feito e, en todo 
caso, da maioría absoluta do número legal de 
membros da Corporación.
 2. Os acordos someteranse a informa-
ción pública por un prazo non inferior a 
trinta días.
 3. Rematado o período de información 
pública, os concellos adoptarán novo 
acordo, coa mesma maioría ca no acordo 
de iniciación, no que se resolverá sobre a 
procedencia da alteración e, se é o caso, 
sobre as reclamacións presentadas.
 4. Se os acordos fosen favorables á altera-
ción, elevaráselle o expediente á Consellería 
competente en materia de réxime local.

Artigo 33. 1. As alteracións de 
termos municipais consistentes na súa 
segregación parcial para a constitución 
dun novo e independente municipio ou 
na segregación de parte do termo dun 
municipio para agregalo a outro limítrofe 
poderán ser promovidas a instancia dos 
veciños residentes na parte ou nas partes 
que se vaian segregar.
 2. No suposto de que a segregación 
fose promovida a instancia veciñal, pre-
cisarase o apoio das dúas terceiras partes 
dos veciños residentes, cunha residencia 
mínima de dez anos no territorio que se 
vai segregar.
 3. No suposto de iniciación veciñal será 
constituída polos veciños unha Comisión 
Promotora. Para isto deberán comparecer 
todos os interesados perante fedatario 
público, coa finalidade de manifestar a 
súa vontade de designar os membros da 
Comisión Promotora.
 4. A Comisión Promotora deberá incor-
porar ao expediente toda a documentación 
prevista nos artigos 34 e 3� desta lei.

 �. Unha vez completada a documentación 
pola Comisión, elevaráselles aos concellos 
correspondentes, que, tras sometela a infor-
mación pública por un prazo non inferior 
a trinta días, adoptarán acordo sobre ela, 
no prazo de dous meses. Os acordos serán 
adoptados co voto favorable das dúas ter-
ceiras partes do número de feito e, en todo 
caso, da maioría absoluta do número legal 
de membros da Corporación.
 �. Adoptados os acordos municipais e 
incorporada ao expediente certificación 
deles, o Concello elevarallo á Consellería 
competente en materia de réxime local, 
aínda cando os acordos municipais non 
fosen favorables. Se transcorrido o prazo 
de dous meses ao que se refire o apartado 
anterior non se adoptou acordo municipal 
expreso, a Comisión Promotora elevaralle 
o expediente á Consellería competente en 
materia de réxime local.

Artigo 34. 1. Deberán incorporarse aos 
expedientes de alteracións de termos munici-
pais os seguintes documentos, sen prexuízo 
de cantos outros se estimen oportunos:

a. Plano do termo ou dos termos muni-
cipais que vaian ser obxecto de alteración, 
con sinalamento, se é o caso, dos novos lí-
mites ou da liña divisoria dos municipios.

b. Informe no que se xustifique que 
concorren as motivacións necesarias para 
levar a cabo a alteración que se propón.

c. Memoria xustificativa de que as 
alteracións non minguan a solvencia dos 
municipios aos que afectan, en prexuízo 
dos acredores, ou, se é o caso, acta notarial 
na que se acredite, por comparecencia 
das dúas terceiras partes dos veciños das 
porcións segregadas, que se comprometen 
no novo municipio a responder subsidia-
riamente, no seu día, respecto da parte 
correspondente dos créditos que existan, 
agás as obrigas persoais de cada un daqueles.
 2. Así mesmo, achegaranse as estipu-
lacións xurídicas e económicas que se 
propoñen, entre as que deberán figurar, 
cando procedan:

a. A forma de liquidar as débedas ou os 
créditos contraídos por cada municipio.



- �0� -

Administración local

A
dm

in
is

tr
ac

ió
n 

lo
ca

l

b. As fórmulas de administración de 
bens e xestión de servizos.

c. Calquera outra que lles conveña aos 
municipios afectados respecto das obrigas, 
dereitos e intereses de cada un.

Artigo 35. 1. Nos supostos de se-
gregación parcial para constituír un novo 
municipio, incorporaranse ao expediente, 
ademais dos documentos aos que se refire o 
artigo anterior, os seguintes documentos:

a. Informe demostrativo de que nin 
o novo municipio nin o orixinario ou os 
orixinarios carecerán dos medios precisos 
para o cumprimento dos seus fins.

b. Proxecto de división de bens, aprovei-
tamentos, usos públicos, créditos e calquera 
outro dereito e obriga entre o concello ou os 
concellos orixinarios e o novo, e bases que 
se establezan para resolver, posteriormen-
te, calquera outra cuestión que non fose 
posible dilucidar.

c. Certificación, expedida polo secreta-
rio, dos bens, dereitos e aproveitamentos 
comunais do municipio ou dos municipios 
obxecto da segregación, así como dos que lle 
correspondan exclusivamente á veciñanza da 
parte ou das partes que se fosen segregar.

d. Certificación do secretario relativa 
ao número de electores, habitantes e ve-
ciños dos termos municipais e da porción 
que se pretenda segregar.
 2. Nos casos de segregacións par-
ciais de termos municipais iniciadas a 
pedimento das dúas terceiras partes dos 
veciños, acreditarase, mediante certifica-
ción do secretario do Concello respectivo, 
estendida ao remate das sinaturas que 
subscriban a solicitude, que han de estar 
autenticadas notarialmente, que os asi-
nantes figuran como residentes veciños no 
padrón municipal.

Artigo 36. Instruído o expediente 
de alteración de termos municipais, e 
para efectos de que emitan o informe que 
estimen oportuno, daráselles audiencia no 
prazo dun mes a:

a. Os municipios e as demais entidades 
locais interesadas cando a iniciación 
fose decretada de oficio pola Consellería 

competente en materia de réxime local ou 
a instancia dos municipios ou das deputa-
cións provinciais respectivas.

b. As deputacións provinciais no caso 
de que as alteracións de termos municipais 
fosen tramitadas, con carácter voluntario, 
polos concellos interesados ou promovi-
das polos veciños residentes na parte ou 
nas partes que se vaian segregar.

Artigo 37. 1. Recibidos os informes 
aos que se refire o artigo anterior ou transco-
rrido o prazo dun mes sen que fosen emitidos, 
a Consellería competente en materia de 
réxime local elevaralle o expediente á Co-
misión Galega de Delimitación Territorial 
para que emita informe e elaborará pro-
posta de resolución. Para estes efectos a 
devandita Consellería poderá solicitarlles 
a todas as administracións públicas que 
considere precisas cantos datos estime 
necesarios coa finalidade de dispoñer dos 
elementos obxectivos suficientes para a 
elaboración da proposta de resolución.
 2. O informe e a proposta de resolu-
ción aos que se refire o apartado anterior 
seranlle remitidos, xunto co expediente, 
pola Consellería competente en materia 
de réxime local, para dictame, ao Consello 
Consultivo de Galicia.

Artigo 38. 1. A resolución definitiva 
do procedemento farase por decreto do 
Consello da Xunta de Galicia, do que se lle 
dará traslado á Administración do Estado 
para os efectos previstos no artigo 14.1 da 
Lei reguladora das Bases do Réxime Local.
 2. As resolucións definitivas dos expe-
dientes de alteración de termos municipais 
deberán conter, se é o caso:

a. Nome do novo municipio.
b. Núcleo no que radicará a capitalidade.
c. Novos límites dos termos munici-

pais afectados.
d. Poboación e parroquias dos termos 

municipais afectados.
e. Aprobación das estipulacións xurídi-

cas e económicas acordadas.
 3. A resolución publicarase no “Diario 
Oficial de Galicia”, no Boletín Oficial da 
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provincia correspondente e no “Boletín 
Oficial del Estado”.
 4. No caso de que o expediente fose 
iniciado de oficio pola Consellería compe-
tente en materia de réxime local e de que 
no trámite de informe formulasen oposi-
ción un ou máis dos municipios afectados, 
a alteración de termos municipais aproba-
rase por lei do Parlamento de Galicia.

Artigo 39. Nos casos de creación 
de novos municipios ou de alteración de 
termos municipais durante o período que 
medie entre eleccións municipais, obser-
varanse as seguintes normas:
 1.ª  No caso da fusión de dous ou máis 
municipios limítrofes, cesarán todos os al-
caldes e concelleiros e será designada unha 
Comisión Xestora pola Consellería da Xun-
ta competente en materia de réxime local, 
integrada por un número de vogais xestores 
igual ao que lle correspondese de conce-
lleiros segundo a poboación total resultante 
do novo municipio. A designación farase 
seguindo os mesmos criterios de reparto 
utilizados para as eleccións municipais 
segundo os resultados producidos nelas no 
conxunto dos municipios afectados.
 2.ª  Nos supostos de incorporación dun 
ou máis municipios a outro limítrofe, 
cesarán os alcaldes e concelleiros dos 
concellos dos municipios incorporados. 
Se como consecuencia da incorporación 
lle correspondese ao municipio resultante 
un maior número legal de concelleiros, de 
conformidade co disposto na lexislación 
electoral, a diferencia cubrirase por vogais 
xestores designados pola Consellería da 
Xunta competente en materia de réxime 
local entre os concelleiros cesados. A 
designación farase seguindo os mesmos 
criterios que se utilizaron para as eleccións 
municipais, repartindo o número de con-
celleiros en que resultaría incrementada 
a nova Corporación entre as candidaturas 
segundo os resultados que obtivesen no 
conxunto dos concellos que se incorporan.
 3.ª  Cando se trate da creación dun novo 
municipio pola segregación de parte dun 

ou de varios municipios ou da segregación 
de parte dun municipio para agregalo a 
outro, aquel do que se segregue a porción 
de territorio permanecerá co mesmo 
número de concelleiros que tiña. O novo 
municipio procedente da segregación será 
rexido e administrado por unha Comisión 
Xestora designada pola Consellería da 
Xunta competente en materia de réxime 
local de acordo cos resultados das elec-
cións municipais na Mesa ou nas mesas 
correspondentes ao territorio segregado.
Se como consecuencia da agregación lle 
correspondese ao municipio que recibiu 
a porción segregada un maior número de 
concelleiros, a diferencia cubrirase por vo-
gais xestores designados pola Consellería 
da Xunta competente en materia de réxime 
local de acordo cos resultados das eleccións 
municipais na Mesa ou nas mesas corres-
pondentes ao territorio segregado.

Sección 2.ª 
Da demarcación, deslinde  

e amolloamento

Artigo 40. 1. Os concellos terán a 
facultade de promover a demarcación, o 
deslinde e o amolloamento dos seus ter-
mos municipais.
 2. Enténdese por demarcación a opera-
ción consistente na fixación, a unha entidade 
local, do termo municipal que lle correspon-
de ou na corrección do que fose fixado.
 3. Enténdese por deslinde a operación 
consistente na identificación dos límites 
determinantes do ámbito territorial de 
dúas ou máis entidades locais limítrofes 
no caso de existir confusión entre eles.
 4. Enténdese por amolloamento a ope-
ración consistente na colocación de fitos 
ou marcos cos que se sinale ou faga per-
ceptible a liña divisoria entre os termos 
municipais pertencentes a dúas ou máis 
entidades locais limítrofes. Esta operación 
realizarase de acordo coas corresponden-
tes coordenadas GSM.

Artigo 41. 1. Os conflitos que poidan 
presentarse entre municipios en relación 
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coa demarcación e co deslinde dos seus ter-
mos serán resoltos polo Consello da Xunta 
de Galicia, por proposta do conselleiro 
competente en materia de réxime local e 
logo do informe da Comisión Galega de 
Delimitación Territorial.
 2. No suposto de que se trate de ex-
pedientes que supoñan a alteración de 
termos municipais, será preceptivo, ade-
mais, o dictame do Consello Consultivo 
de Galicia.

Artigo 42. 1. Para a demarcación, 
o deslinde e o amolloamento dos termos 
municipais cada un dos concellos aos 
que afecte a liña divisoria nomeará unha 
comisión composta polo alcalde e tres 
concelleiros, os cales, co secretario da 
Corporación e co perito que designe cada 
Concello, verificarán a operación de que 
se trate.
 2. Unicamente asistirán ao acto, por 
cada municipio, ademais dos membros 
da citada comisión, dúas persoas que pola 
súa idade e acreditado xuízo poidan xusti-
ficar o sitio no que estiveron os marcos ou 
sinais divisorios e mailos propietarios dos 
terreos afectados polo deslinde.

Artigo 43. Cando os concellos in-
teresados estean conformes cos límites 
existentes na actualidade non procederá 
nova fixación, agás nos casos excep-
cionais nos que documentalmente se 
xustifiquen erros materiais ou vicios de 
procedemento na delimitación anterior.

Artigo 44 1. Cando existisen diver-
xencias entre os concellos implicados, 
en canto á maneira de apreciar o sitio 
por onde deba pasar a liña divisoria ou 
no que deban colocarse fitos ou marcos, 
cada comisión levantará acta por separa-
do. Nela faranse constar todos os datos, 
antecedentes e detalles que se estimen 
precisos para xustificar a súa apreciación. 
Con esta actuación daranse por rematadas 
as actuacións previas.
 2. As alcaldías respectivas remitiranlle 
as actas, con todos os demais antecedentes, 

á Consellería competente en materia de 
réxime local, que lle enviará o devandito 
expediente ao Instituto Xeográfico Na-
cional para que este designe técnico ou 
técnicos que deban presentarse sobre o 
terreo en unión das comisións sinaladas e 
dun representante desta Consellería, a fin 
de levar a cabo, á vista e de conformidade 
cos documentos presentados, o deslinde 
dos termos municipais, establecendo a súa 
demarcación definitiva e os puntos onde 
deben situarse os correspondentes marcos.
 3. Recibido o informe do Instituto 
Xeográfico Nacional, remitirase o expe-
diente a informe da Comisión Galega de 
Delimitación Territorial e da Deputación 
Provincial respectiva, e será resolto polo 
Consello da Xunta de Galicia, por propos-
ta do conselleiro competente en materia de 
réxime local, logo do dictame do Consello 
Consultivo de Galicia.
 4. Da fixación da correspondente liña 
límite daráselle coñecemento á Adminis-
tración central do Estado, co obxecto da súa 
inscrición no Rexistro Estatal de Entidades 
Locais, aínda que deberá inscribirse tamén 
no rexistro que leve a Xunta de Galicia.

Artigo 45. Cando os deslindes afec-
ten os límites das provincias, cada unha 
das deputacións interesadas terá dereito 
a integrarse nas comisións previstas no 
artigo 42 desta lei cunha representación 
igual á de cada Concello.

Artigo 46. Nos expedientes de sinala-
mento da liña de deslinde, a incomparecen-
cia da representación dalgún dos concellos, 
sempre que fosen convocados de forma 
fidedigna, nas operacións de campo que 
se deban realizar levará implícito o decae-
mento do seu dereito para impugnar a liña 
que se fixe, coa presencia do Concello ou 
dos concellos comparecentes.

Artigo 47. A determinación dos límites 
dos novos municipios constituídos pola se-
gregación de parte do termo dun ou de varios 
municipios corresponderalle ao Consello da 
Xunta de Galicia.
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Sección 3.ª 
Do cambio de denominación  
e capitalidade do municipio

Artigo 48. O nome e a capitalidade 
dos municipios poderán ser alterados por 
decreto do Consello da Xunta de Galicia, 
por proposta do conselleiro competente en 
materia de réxime local e logo do acordo 
do Concello interesado e do informe da 
Deputación Provincial respectiva.

Artigo 49. 1. O acordo deberá ser 
adoptado polas dúas terceiras partes do 
número de feito da Corporación e, en todo 
caso, da maioría absoluta do número legal 
de membros dela.
 2. O expediente someterase a información 
pública polo prazo de trinta días, para que os 
particulares ou as entidades que se cresen 
prexudicados poidan presentar reclamación.
 3. Resoltas, se é o caso, as reclamacións 
presentadas, elevaráselle o expediente ao 
Consello da Xunta para a súa resolución, 
logo do informe da Comisión Galega de 
Delimitación Territorial no caso de cam-
bio de capitalidade e da Comisión Galega 
de Toponimia se se tratase dun cambio de 
denominación.
 4. Os cambios de denominación e capi-
talidade dos municipios serán inscritos no 
Rexistro de Entidades Locais da Comuni-
dade Autónoma de Galicia e publicados no 
“Diario Oficial de Galicia” e no Boletín 
Oficial da respectiva provincia.
 �. Daráselle conta destes cambios á 
Administración do Estado, co obxecto da 
súa anotación no Rexistro de Entidades 
Locais e da súa publicación no “Boletín 
Oficial del Estado”.

Artigo 50. Nos expedientes de cam-
bio de nome dos municipios teranse en 
conta as seguintes regras:

a. Non se autorizará cambio de nome 
cando o proposto sexa idéntico a outro 
existente ou poida producir confusións na 
organización dos servizos públicos.

b. Cando a nova denominación acor-
dada conteña incorreccións lingüísticas 

ou non se axeite á toponimia galega, 
corresponderalle ao Consello da Xunta 
de Galicia, por proposta do conselleiro 
competente en materia de réxime local, 
a resolución definitiva sobre o cambio 
de nome, logo do informe da Comisión 
Galega de Toponimia e da audiencia do 
municipio interesado.

Artigo 51. O cambio de capitalidade 
terá que fundarse nalgún dos seguintes 
motivos:

a. Desaparición do núcleo urbano onde 
estiver establecida.

b. Maior facilidade de comunicacións.
c. Carácter histórico da poboación 

elixida.
d. Maior número de habitantes.
e. Importancia económica ou benefi-

cios notorios que lles reporte este cambio 
aos residentes no termo.

capítulo II 
PoboACión

Artigo 52. 1. Apoboación do muni-
cipio está constituída polo conxunto de 
persoas inscritas no padrón municipal.
 2. Toda persoa que viva na Comunida-
de Autónoma de Galicia está obrigada a 
inscribirse no padrón do municipio no que 
resida habitualmente. Quen viva en varios 
municipios deberá inscribirse unicamente 
no que habite durante máis tempo do ano.
 3. Os inscritos no padrón municipal 
son os veciños do municipio. A condición 
de veciño adquírese no mesmo momento 
da súa inscrición no padrón.
 4. Todas as persoas que teñan veciñanza 
administrativa nun municipio de Galicia 
teñen a condición política de galegos.

Artigo 53. 1. O padrón municipal é 
o rexistro administrativo onde constan os 
veciños dun municipio. Os seus datos cons-
titúen proba da residencia no municipio e 
do domicilio habitual neste. As certifi-
cacións que se expidan destes datos terán 
carácter de documento público e fidedigno 
para todos os efectos administrativos.
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 2. A inscrición no padrón municipal 
conterá como obrigatorios só os seguin-
tes datos:

a. Nome e apelidos.
b. Sexo.
c. Domicilio habitual.
d. Nacionalidade.
e. Lugar e data de nacemento.
f. Número do documento nacional de 

identidade ou, tratándose de estranxeiros, 
do documento que o substitúa.

g. Certificado ou título escolar ou aca-
démico que se posúa.

h. Cantos outros datos poidan cumprir 
para a elaboración do censo electoral, sem-
pre que se garanta o respecto aos dereitos 
fundamentais recoñecidos na Constitución.
 3. Os datos do padrón municipal cede-
ránselles a outras administracións públicas 
que o soliciten sen consentimento previo 
do afectado soamente cando lles cumpran 
para o exercicio das súas respectivas com-
petencias, e exclusivamente para asuntos 
nos que a residencia ou o domicilio sexan 
datos sobranceiros. Tamén poden servir 
para elaborar estatísticas oficiais some-
tidas ao segredo estatístico, nos termos 
previstos na Lei 12/1989, do 9 de maio, da 
Función Estatística Pública.
 4. Fóra destes supostos, os datos do 
padrón son confidenciais e o acceso a eles 
rexerase polo disposto na Lei Orgánica 
�/1992, do 29 de outubro, de Regulación 
do Tratamento Automatizado dos Datos 
de Carácter Persoal, e na Lei 30/1992, do 
2� de novembro, de Réxime Xurídico das 
Administracións Públicas e do Procede-
mento Administrativo Común.

Artigo 54. 1. A formación, o mante-
mento, a revisión e a custodia do padrón 
municipal correspóndenlle ao Concello, 
de acordo co que estableza a lexislación 
do Estado.
 2. A xestión do padrón municipal 
será levada polos concellos con medios 
informáticos. As deputacións provinciais 
galegas asumirán a xestión informatizada 

dos padróns dos municipios que, pola súa 
insuficiente capacidade económica e de 
xestión, non poidan manter os datos de 
forma automatizada.
 3. Os concellos realizarán as actuacións e 
operacións que cumpran para manter actuali-
zados os seus padróns, de xeito que os datos 
contidos nestes concorden coa realidade.

Artigo 55. Os concellos galegos remi-
tiranlles ao Instituto Nacional de Estatística 
e ao Instituto Galego de Estatística os 
datos dos seus respectivos padróns.

Artigo 56. Os concellos da Comuni-
dade Autónoma de Galicia confeccionarán 
un padrón especial de residentes no es-
tranxeiro que tivesen a última veciñanza 
administrativa en Galicia e acrediten esta 
condición no correspondente Consulado 
de España. Inscribiranse tamén os seus 
descendentes inscritos como españois, se 
así o solicitan. Para este efecto, a Xunta de 
Galicia poderá dispoñer os fondos preci-
sos e prestar a debida colaboración técnica 
e administrativa.

Artigo 57. 1. Son dereitos e deberes 
dos veciños:

a. Ser elector e elixible, de conformida-
de co disposto pola lexislación electoral.

b. Participar na xestión municipal, de 
conformidade co disposto polas leis e 
polos regulamentos propios do municipio 
e, se é o caso, cando os órganos de gober-
no e administración municipal soliciten a 
colaboración con carácter voluntario.

c. Utilizar, de acordo coa súa natureza, 
os servizos públicos municipais e acceder 
aos aproveitamentos comunais de acordo 
coas normas aplicables.

d. Contribuír, mediante as prestacións 
económicas e persoais establecidas pola lei, 
ao exercicio das competencias municipais.

e. Ser informado, mediante pedimento 
razoado, e dirixir solicitude previa á Ad-
ministración municipal, en relación con 
todos os expedientes e coa documentación 
municipal, de conformidade co estable-
cido polo artigo 10� da Constitución, 
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pola lexislación de réxime local, pola Lei 
30/1992, do 2� de novembro, de Réxime 
Xurídico das Administracións Públicas e 
do Procedemento Administrativo Común, e 
polos regulamentos da Corporación.

f. Pedir a consulta popular nos termos 
establecidos pola lei.

g. Esixir a prestación e, se é o caso, o 
establecemento do correspondente servi-
zo público, cando constitúa competencia 
municipal propia de carácter obrigatorio.

h. Exercer os demais dereitos e deberes 
establecidos polas leis e, se é o caso, polos 
regulamentos da Corporación.
 2. A inscrición dos estranxeiros no 
padrón municipal non constituirá proba 
da súa residencia legal en España nin lles 
atribuirá ningún dereito que non lles con-
fira a lexislación vixente, especialmente 
en materia de dereitos e liberdades dos 
estranxeiros en España.
 3. Os estranxeiros menores de idade 
emancipados ou xudicialmente habilitados 
terán os mesmos dereitos e deberes cós ve-
ciños, a excepción dos de carácter político.

Artigo 58. 1. Para facer efectivos os 
dereitos establecidos polo artigo prece-
dente desta lei, os titulares poderán iniciar 
os procedementos administrativos e xuris-
dicionais que lles correspondan por lei.
 2. Para esixir a prestación ou o estable-
cemento dos servizos obrigatorios, poderán 
formularse, en calquera caso, reclamacións 
contra a aprobación inicial dos orzamentos, 
cando estes non consignen os créditos pre-
cisos para tales efectos. Contra os actos que 
resolvan definitivamente a reclamación os 
interesados poderán interpoñer recurso 
contencioso-administrativo.

capítulo III 
orGAnizACión

Artigo 59. 1. Os municipios da Co-
munidade Autónoma de Galicia teñen a 
potestade de autoorganización e por iso 
poderán aprobar os seus regulamentos 
orgánicos sen outro límite có respecto ás 

regras de organización municipal estable-
cidas pola lexislación básica do Estado e 
por esta lei.
 2. A organización municipal rexerase 
polas seguintes regras:

a. O alcalde, os tenentes de alcalde e o 
Pleno existirán en todos os concellos.

b. Existirá unha Comisión de Goberno 
nos municipios cunha poboación de derei-
to superior a cinco mil habitantes e nos de 
poboación inferior cando o acorde o Pleno 
do Concello ou o estableza o regulamento 
orgánico deste.

c. A Comisión Especial de Contas existirá 
en todos os concellos.

d. Poderán complementar a organización 
municipal os alcaldes de barrio, as comisións 
de estudo, informe ou consulta, os órganos 
de xestión desconcentrada e de participación 
cidadá e calquera outro órgano establecido 
polo Concello e regulado polo seu regula-
mento orgánico.
 3. A creación dos órganos comple-
mentarios responderá aos principios de 
eficacia, economía organizativa e parti-
cipación cidadá e esixirá o cumprimento 
dos seguintes requisitos:

a. Determinación da súa forma de 
integración na organización municipal e 
da súa dependencia xerárquica.

b. Delimitación das súas funcións e 
competencias.

c. Dotación dos créditos precisos para a 
súa posta en marcha e funcionamento.
 4. Non poderán crearse novos órganos 
que supoñan duplicación doutros xa existen-
tes se ao mesmo tempo non se suprime ou 
restrinxe debidamente a competencia destes.

Artigo 60. 1. O goberno e a admi-
nistración municipal correspóndenlle ao 
Concello, integrado polo alcalde e mailos 
concelleiros.
 2. Os concelleiros son elixidos me-
diante sufraxio universal, igual, libre, 
directo e secreto e o alcalde é elixido 
polos concelleiros ou polos veciños, todo 
isto nos termos que estableza a lexislación 
electoral xeral.
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Sección 1.ª 
Do alcalde

Artigo 61. 1. O alcalde é o presidente da 
Corporación e ten as seguintes atribucións:

a. Representar o Concello.
b. Dirixir o goberno e a administra-

ción municipais.
c. Convocar e presidir as sesións do 

Pleno, da Comisión de Goberno e de cal-
quera outro órgano municipal.

d. Dirixir, inspeccionar e impulsar os 
servizos e as obras municipais.

e. Publicar, executar e facer cumprir os 
acordos municipais.

f. Ditar bandos e velar polo seu cum-
primento.

g. Autorizar e dispoñer os gastos dentro 
dos límites da súa competencia, ordenar 
os pagamentos e render as contas.

h. Exercer a dirección superior de todo 
o persoal da Corporación.

i. Exercer a xefatura superior da Policía 
municipal, así como nomear e sancionar os 
funcionarios que usen armas.

j. Exercitar accións xudiciais e admi-
nistrativas en caso de urxencia.

k. Adoptar persoalmente e baixo a súa 
responsabilidade, en caso de catástrofe ou 
infortunios públicos, ou de grave perigo 
de que estes se produzan, as medidas 
precisas e axeitadas, dándolle inmediata 
conta delas ao Pleno da Corporación.

l. Sancionar as faltas de desobediencia 
á súa autoridade ou as infraccións das orde-
nanzas municipais, agás nos casos nos que 
a facultade se lles atribúa a outros órganos.

m. Contratar obras, servizos e abas-
tecementos sempre que a súa contía non 
exceda do cinco por cento dos recursos 
ordinarios do seu orzamento nin do cin-
cuenta por cento do límite xeral aplicable 
ao procedemento negociado.

n. A contratación e a concesión de 
obras, servizos e abastecementos que 
excedendo da contía sinalada no punto 
anterior teñan unha duración non superior 
a un ano ou non esixan créditos superiores 
ao consignado no orzamento anual.

ñ. Decidir os empates con voto de 
calidade.

o. Outorgar as licenzas, agás no caso 
de que as ordenanzas ou as leis sectoriais 
llo atribúan expresamente ao Pleno ou á 
Comisión de Goberno.

p. O desenvolvemento e a xestión eco-
nómica conforme o orzamento aprobado.

q.  Presidir as poxas e os concursos 
para vendas, arrendamentos, abastece-
mentos e toda clase de adxudicacións de 
servizos e obras municipais.

r.  Solicitar a delegación de competencias 
para a contratación e a execución de obras e 
servizos con outras administracións.

s.  Exercer as demais que de xeito expre-
so lle atribúan as leis e as que a lexislación 
lle asigne ao Concello e non llelas atribúa 
a outros órganos municipais.
 2. Corresponderalle tamén ao alcalde o 
nomeamento dos tenentes de alcalde.
 3. O alcalde poderá delegar o exercicio 
das súas atribucións nos membros da 
Comisión de Goberno e, no caso de que 
esta non existise, nos tenentes de alcalde, 
agás as de convocar e presidir as sesións 
do Pleno e da Comisión de Goberno e as 
mencionadas nas letras b, f, h, j e k do 
apartado 1 deste artigo.
O alcalde poderá, así mesmo, conferir as 
delegacións especiais para encargos especí-
ficos, a prol de calquera concelleiro, aínda 
que non pertenza á Comisión de Goberno.
 4. O acordo de delegación determinará 
os asuntos que esta comprenda, as po-
testades que se deleguen e as condicións 
concretas do seu exercicio.

Sección 2.ª 
Dos tenentes de alcalde

Artigo 62. 1. Os tenentes de alcalde 
serán libremente nomeados e destituídos 
polo alcalde de entre os membros da Co-
misión de Goberno e, onde esta non exista, 
de entre os concelleiros.
 2. Nos municipios con Comisión de Go-
berno o número de tenentes de alcalde non 
poderá exceder do número de membros 
daquela. Naqueloutros nos que non exista 
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tal Comisión, o número de tenentes de 
alcalde non poderá exceder do tercio do 
número legal de membros da Corporación. 
Non se terán en conta, para os efectos do 
cómputo, os decimais que resulten de divi-
dir por tres o número total de concelleiros.
 3. A condición de tenente de alcalde 
pérdese, ademais de polo cesamento, por 
renuncia expresa manifestada por escrito 
e por perda da condición de membro da 
Comisión de Goberno.

Artigo 63. Correspóndelles aos te-
nentes de alcalde, en canto tales, substituír 
na totalidade das súas funcións e pola orde 
do seu nomeamento ao alcalde, nos casos 
de ausencia, enfermidade ou impedimento 
que imposibilite a este para o exercicio das 
súas atribucións, así como desempeñar 
as funcións do alcalde nos supostos de 
vacante na Alcaldía ata que tome posesión 
o novo alcalde.

Sección 3.ª 
Do Pleno

Artigo 64. 1. O Pleno estará integra-
do por todos os concelleiros e presidido 
polo alcalde.
 2. Corresponderanlle ao Pleno as se-
guintes atribucións:

a. Controlar e fiscalizar os órganos de 
goberno.

b. Tomar os acordos relativos á partici-
pación en organizacións supramunicipais, 
a alteración do termo municipal, a creación 
ou supresión de municipios e entidades de 
administración descentralizada, a creación 
de órganos desconcentrados, a alteración 
da capitalidade do municipio, o cambio de 
nome do municipio e a adopción ou modifi-
cación da bandeira, insignia ou escudo.

c. Aprobar a iniciación e poñer fin á 
tramitación municipal dos instrumentos 
de planeamento nos termos previstos na 
lexislación urbanística galega.

d. Aprobar o regulamento orgánico e as 
ordenanzas.

e. Crear e regular órganos complemen-
tarios.

f. Determinar os recursos propios de 
carácter tributario, aprobar e modificar os 
orzamentos, dispoñer gastos nos asuntos 
da súa competencia e aprobar as contas.

g. Contratar obras, servizos e abastece-
mentos no caso de que a súa contía exceda 
da que lle está permitida ao alcalde ou á 
Comisión de Goberno e concertar ou mo-
dificar operacións de crédito, así como an-
ticipos de tesourería, cando a contía destes 
exceda do cinco por cento dos recursos 
ordinarios do orzamento municipal.

h. Aprobar as formas de xestión dos ser-
vizos e expedientes de municipalización.

i. Aceptar a delegación de competencias 
feita por outras administracións públicas.

j. Presentar conflitos de competencia a 
outras administracións públicas.

k. Aprobar o cadro de persoal, a relación 
dos postos de traballo, as bases das probas 
para a selección de persoal e para os con-
cursos de provisión de postos de traballo, 
fixar a contía das retribucións complemen-
tarias dos funcionarios e o número e réxime 
do persoal eventual, todo isto nos termos 
establecidos pola lexislación sobre función 
pública local, así como separar do servizo 
aos funcionarios da Corporación, agás o 
establecido polo artigo 99.4 da Lei regula-
dora das Bases do Réxime Local, e ratificar 
o despedimento do persoal laboral.

l. Exercitar as accións administrativas 
e xudiciais.

m. Alterar a cualificación xurídica dos 
bens de dominio público.

n. Calquera acto de disposición sobre 
os bens, incluídos a adquisición, a tran-
sacción, o alleamento e a cesión gratuíta a 
outras administracións ou institucións pú-
blicas e a institucións privadas de interese 
público sen ánimo de lucro. A concesión, 
o arrendamento ou a cesión de uso de 
bens por máis de cinco anos, sempre que 
a súa contía exceda do dez por cento dos 
recursos ordinarios do seu orzamento, e 
a regulación do aproveitamento dos bens 
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comunais e a cesión, por calquera título, 
do aproveitamento destes bens.

ñ. As demais que lle deban corres-
ponder ao Pleno cando a súa aprobación 
requira unha maioría especial.

o.  Exercer as demais que de xeito ex-
preso lle atribúan as leis.
 3. Corresponderalle, así mesmo, ao 
Pleno a votación sobre a moción de censu-
ra ao alcalde, que se rexerá polo disposto 
na lexislación electoral xeral.
 4. Non son delegables as atribucións 
reservadas ao Pleno polos apartados 2, 
letras a, b, c, d, e, f, h, i, j, k, m e ñ, e 3 
deste mesmo artigo.
 �. A delegación de atribucións do Pleno 
en favor da Comisión de Goberno requirirá 
acordo adoptado pola maioría do número 
legal de membros da Corporación.
O acordo de delegación determinará os 
asuntos que esta comprenda, as potestades 
que se deleguen e as condicións concretas 
do seu exercicio.

Sección 4.ª 
Da Comisión de Goberno

Artigo 65. 1. A Comisión de Goberno 
estará integrada polo alcalde e un número 
de concelleiros non superior ao terzo do 
número legal deles, nomeados ou separa-
dos libremente polo alcalde, que deberá 
darlle conta disto ao Pleno.
 2. Corresponderanlle á Comisión de 
Goberno:

a. Aasistencia ao alcalde no exercicio 
das súas atribucións.

b. As atribucións que o alcalde ou outro 
órgano municipal lle deleguen e as que lle 
atribúan as leis.

Sección 5.ª 
Da Comisión Especial de Contas

Artigo 66. 1. A Comisión Especial 
de Contas da entidade local estará consti-
tuída polos membros dos distintos grupos 
políticos da Corporación.
 2. O número de membros será propor-
cional á súa representatividade no Concello 

ou igual para cada grupo. No último caso 
aplicarase o sistema de voto ponderado.

Artigo 67. 1. Corresponderanlle á 
Comisión Especial de Contas o exame, o 
estudo e o informe da Conta xeral e das 
demais contas anuais.
 2. Para o exercicio axeitado das súas 
funcións, a Comisión poderá requirir, 
por medio do alcalde, a documentación 
complementaria que considere precisa e a 
presenza dos membros e funcionarios da 
Corporación especialmente relacionados 
coas contas que se analicen.
 3. As competencias da Comisión Espe-
cial de Contas entenderanse sen prexuízo 
das que lles correspondan ao Tribunal de 
Contas e ao Consello de Contas, de con-
formidade coa súa lexislación específica.

Sección 6.ª 
Das comisións de estudo, 

informe ou consulta

Artigo 68. 1. Constituiranse comi-
sións de estudo, informe e consulta en 
todos os municipios de máis de cinco mil 
habitantes. Nos demais poderán consti-
tuírse potestativamente, se así o acorda o 
Pleno da Corporación.
 2. Corresponderanlles a estas comisións 
o estudo e o ditame previos dos asuntos 
que deban someterse á decisión do Pleno 
ou da Comisión de Goberno cando actúe 
por delegación deste. Así mesmo, poderán 
intervir en relación cos asuntos que deban 
someterse á Comisión de Goberno cando 
este órgano lles solicite dictame.
 3. Corresponderalle ao Pleno determinar 
o número e a denominación das comisións 
de estudo, informe ou consulta e mais as 
súas modificacións.
 4. Estas comisións poderán constituírse 
tamén con carácter temporal para tratar de 
temas específicos.
 �. As comisións estarán integradas 
polos membros que designen os distintos 
grupos políticos que forman parte da Cor-
poración, de conformidade aos criterios 
aos que se refire o artigo ��.2 desta lei.
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Sección 7.ª 
Dos órganos territoriais para a 

xestión municipal desconcentrada  
e de participación cidadá

Artigo 69. 1. Nos municipios con 
máis de vinte mil habitantes poderanse 
constituír, coa finalidade de facilitar a 
participación cidadá na xestión dos asuntos 
municipais, órganos territoriais de xestión 
desconcentrada que integrarán concelleiros 
nun número que non poderá ser superior á 
metade do total dos seus compoñentes e 
representantes das asociacións de veciños, 
designados polo alcalde por proposta destas 
de acordo coa súa efectiva implantación.
 2. A presidencia do órgano correspondera-
lle ao concelleiro que para o efecto designe 
o alcalde de entre os que figuren na lista 
máis votada no territorio de que se trate.

Artigo 70. Os órganos aos que se 
refire o artigo anterior poderán exercer as 
competencias e funcións que cada Conce-
llo lles confira, atendendo as características 
do asentamento da poboación no termo 
municipal e, en especial, nos sectores 
sanitario, asistencial, cultural, deportivo e 
recreativo, garantíndose, en todo caso, o 
principio de unidade de goberno e xestión 
no municipio, e para tal efecto establece-
ranse no acordo de delegación os sistemas 
de revisión e control dos actos e acordos 
adoptados polos órganos de participación.

Artigo 71. 1. Así mesmo, por acordo 
do Pleno e en municipios con máis de vinte 
mil habitantes, poderán crearse órganos 
de participación sectorial en relación cos 
ámbitos de actuación pública municipal 
que pola súa natureza o permitan, coa 
finalidade de integrar a participación dos 
cidadáns e das súas asociacións nos asun-
tos municipais.
 2. Presidirán os órganos de partici-
pación sectorial os concelleiros nos que 
delegue o alcalde.

Artigo 72. Corresponderanlles aos ór-
ganos de participación sectorial, en relación 

co territorio ou co sector material correspon-
dente, as seguintes funcións:

a. Propoñerlle ao órgano competente 
fórmulas encamiñadas a resolver os pro-
blemas relacionados co ámbito das súas 
funcións.

b. Emitir informes, por iniciativa pro-
pia ou do Concello, sobre materias da súa 
competencia.

c. Emitir e formular propostas e suxes-
tións en relación co funcionamento dos 
servizos e organismos públicos municipais.

d. Exercer as demais de natureza seme-
llante que determine o acordo de creación.

Sección 8.ª 
Do alcalde de barrio

Artigo 73. 1. Nos núcleos de poboación 
afastados do centro urbano e que non consti-
túan entidade local o alcalde poderá nomear 
un alcalde de barrio para cada núcleo, entre 
os veciños que residan neste.
 2. O alcalde tamén poderá nomear 
alcaldes de barrio nas cidades nas que os 
servizos requiran esta designación. Cada 
alcalde de barrio terá que ser veciño da-
quel no que exerza as súas funcións.
 3. A duración do cargo estará suxeita á 
do mandato do alcalde que o nomeou, quen 
poderá removelo cando o xulgue oportuno.
 4. Os alcaldes de barrio terán carácter 
de autoridade no cumprimento das súas 
tarefas habituais, en canto representantes 
do alcalde que os nomeou.

Sección 9.ª 
Dos grupos políticos

Artigo 74. 1. Os concelleiros, para 
os efectos da súa actuación corporativa, 
constituiranse en grupos, que se correspon-
derán cos partidos políticos, federacións, 
coalicións ou agrupacións que obtivesen 
postos na Corporación.
 2. Cada partido político, federación, 
coalición ou agrupación constituirá un 
único grupo.
 3. Ninguén pode pertencer simultanea-
mente a máis dun grupo.
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 4. Integraranse, en todo caso, no grupo 
mixto os membros dos partidos políticos, 
federacións, coalicións ou agrupacións que 
non obtivesen un mínimo de dous escanos.
No suposto de que non existise grupo mix-
to, este quedará constituído polo membro 
do partido político, federación, coalición 
ou agrupación que obtivese un só escano.
 �. Durante o mandato da Corporación, 
ningún membro dela poderá integrarse 
nun grupo distinto daquel en que o faga 
inicialmente.

Artigo 75. 1. Os grupos políticos 
constituiranse mediante escrito dirixido 
ao presidente e subscrito por todos os seus 
integrantes, que se presentará na Secretaría 
Xeral da Corporación dentro dos cinco días 
hábiles seguintes á constitución da Corpo-
ración. Se algún concelleiro non asinase o 
escrito de constitución do grupo, isto non 
impedirá a súa constitución e os non asi-
nantes integraranse no grupo mixto.
 2. No mesmo escrito de constitución 
farase constar a designación do voceiro do 
grupo, podendo designarse tamén suplentes.
 3. Da constitución dos grupos políticos 
e dos seus integrantes e voceiros o presi-
dente daralle conta ao Pleno na primeira 
sesión que se desenvolva tras cumprirse o 
prazo previsto anteriormente.

Artigo 76. 1. Os membros da Corpo-
ración que adquiran a súa condición con 
posterioridade á sesión constitutiva dela 
deberán incorporarse ao grupo corres-
pondente á lista na que fosen elixidos ou, 
se é o caso, ao grupo mixto. No primeiro 
suposto dispoñerán dun prazo de cinco 
días hábiles, que comezará a contar dende 
que tomen posesión do seu cargo, para 
acreditar a súa incorporación ao grupo 
que corresponda mediante escrito dirixido 
ao presidente e asinado, así mesmo, polo 
correspondente voceiro.
 2. Se non se produce a súa integración na 
forma prevista no apartado anterior, e salvo 
que se interpuxese causa de forza maior, 
integraranse automaticamente no grupo co-
rrespondente á lista na que saísen elixidos.

Artigo 77. Correspóndelles aos gru-
pos políticos designar, mediante escrito do 
seu voceiro dirixido ao presidente, aqueles 
dos seus compoñentes que vaian repre-
sentalos en todos os órganos colexiados 
integrados por corporativos pertencentes 
aos diversos grupos.

Artigo 78. As funcións e atribucións 
dos grupos políticos entenderanse, en cal-
quera caso, sen prexuízo das que a lexislación 
de réxime local lles atribúa aos órganos 
municipais e aos membros da Corporación.

Artigo 79. 1. Sempre que sexa posible, 
os diversos grupos políticos dispoñerán, na 
sede da entidade local, dun despacho ou lo-
cal para xuntarse de maneira independente 
e recibir visitas dos cidadáns.
 2. Os grupos políticos poderán facer 
uso de locais municipais de reunión da 
Corporación para realizar xuntanzas e 
sesións de traballo con asociacións para a 
defensa dos intereses colectivos, xerais ou 
sectoriais da poboación. Estas xuntanzas 
non se permitirán se coinciden con sesións 
do Pleno ou porque a dispoñibilidade de 
espazos para outros actos político-admi-
nistrativos da Corporación o impida.

capítulo Iv 
ComPetenCiAs

Sección 1.ª 
Das competencias propias

Artigo 80. 1. O municipio, para a 
xestión dos seus intereses e no ámbito 
das súas competencias, poderá promover 
toda clase de actividades e prestar todos 
os servizos públicos que contribúan a 
satisfacer as necesidades e aspiracións da 
comunidade de veciños.
 2. O municipio exercerá, en todo caso, 
competencias nos termos da lexislación do 
Estado e da Comunidade Autónoma nas 
seguintes materias:

a. A seguridade en lugares públicos.
b. A ordenación do tráfico de vehículos 

e persoas nas vías urbanas.
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c. A protección civil e a prevención e 
extinción de incendios.

d. A ordenación, xestión, execución 
e disciplina urbanística; a promoción e 
xestión de vivendas; os parques e xardíns; 
a pavimentación de vías públicas urbanas 
e a conservación de camiños e vías rurais.

e. O patrimonio histórico-artístico.
f. A protección do medio ambiente.
g. Abastos, matadoiros, feiras, mercados 

e a defensa de usuarios e consumidores.
h. A protección da salubridade pública.
i. A participación na xestión da aten-

ción primaria da saúde.
j. Os cemiterios e servizos funerarios.
k. A prestación dos servizos sociais e a 

promoción e reinserción sociais.
l. O abastecemento de auga, a ilumi-

nación pública, os servizos de limpeza 
viaria, a recollida e o tratamento de resi-
duos, a rede de sumidoiros e o tratamento 
de augas residuais.

m. O transporte público de viaxeiros.
n. As actividades e instalacións cultu-

rais e deportivas, a ocupación do tempo de 
lecer e o turismo.

ñ. A participación na programación da 
educación e a cooperación coa Administra-
ción educativa na creación, construción e 
mantemento dos centros docentes públicos, 
a intervención nos órganos de xestión 
dos centros docentes e a participación na 
vixilancia do cumprimento da escolari-
dade obrigatoria.

o.  A execución de programas propios 
destinados á infancia, xuventude, muller e 
terceira idade.

p. A participación na formación de 
activos e desempregados.

Sección 2.ª 
Dos servizos mínimos

Artigo 81. Os municipios, indepen-
dentemente ou asociados, prestarán, como 
mínimo, os seguintes servizos:

a. En todos os municipios: iluminación 
pública, cemiterio, recollida selectiva, 
se é o caso, de residuos, limpeza viaria, 

abastecemento domiciliario de auga 
potable, rede de sumidoiros, acceso aos 
núcleos de poboación, pavimentación e 
conservación das vías públicas e control de 
alimentos e bebidas en todo o que non sexa 
competencia doutras administracións.
Nos municipios que conten cun núcleo urba-
no con poboación superior aos mil habitantes 
prestarase o servizo de biblioteca pública.

b. Nos municipios cunha poboación 
superior aos cinco mil habitantes, ademais: 
parque público, biblioteca pública, mercado 
e tratamento de residuos.

c. Nos municipios de poboación su-
perior a vinte mil habitantes, ademais: 
protección civil, prestación de servizos so-
ciais, prevención e extinción de incendios e 
instalacións deportivas de uso público.

d. Nos municipios de poboación supe-
rior a cincuenta mil habitantes, ademais: 
transporte colectivo urbano de viaxeiros e 
protección do medio ambiente.

Artigo 82. 1. A prestación homoxé-
nea dos servizos mínimos constitúe un 
obxectivo e á súa consecución dirixiranse, 
preferentemente, as funcións asistenciais e 
de cooperación municipal das deputacións 
provinciais, así como a coordinación e 
axuda da Comunidade Autónoma.
 2. O Consello da Xunta de Galicia estable-
cerá, por proposta da Consellería competente 
en materia de réxime local, niveis homoxé-
neos de prestación dos servizos mínimos 
nos termos que regulamentariamente se 
determinen.

Artigo 83. 1. Se o establecemento ou 
a prestación dos servizos aos que se refire 
o artigo 81 resultase imposible ou de moi 
difícil cumprimento, en aplicación do prin-
cipio de subsidiariedade os municipios 
poderán solicitarlle á Xunta de Galicia a 
dispensa da obriga de prestalos.
 2. A tramitación do expediente de 
dispensa da obriga de prestar un servizo 
mínimo axustarase ás seguintes regras:

a. Cumprirá solicitude formulada polo 
Concello acompañada dos informes que se 
consideren pertinentes.
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b. Informe da Deputación Provincial 
correspondente.

c. Proposta de resolución do consellei-
ro competente en materia de réxime local, 
que, para o efecto, solicitará os informes 
precisos para determinar as característi-
cas económicas e financeiras do servizo 
e as características técnicas para prestalo 
axeitadamente.

d. A resolución corresponderalle ao 
Consello da Xunta de Galicia, e nela de-
terminaranse necesariamente:

- O órgano ou a Administración que 
deberá asumir o servizo.

- As contribucións económicas muni-
cipais para cubrir a totalidade do custo 
do servizo, cando a dispensa sexa debida 
a causas técnicas, ou para cubrir o custo 
parcialmente, cando sexa por razóns de 
natureza económica.
 3. A intervención supletoria a que se 
refire o apartado anterior non cumprirá 
cando a dispensa se xustifique na inne-
cesariedade da prestación do servizo, de 
acordo coas características particulares 
do municipio. Neste caso, a solicitude de 
dispensa achegarase ao resultado da infor-
mación pública que realizará previamente 
o municipio.

Artigo 84. 1. Non cumprirá a instru-
ción do expediente de dispensa de prestación 
de servizos mínimos cando concorran 
algúns dos seguintes supostos:

a. Municipios que, pola insuficiente 
capacidade financeira, pola especial es-
trutura do territorio e dos asentamentos 
da poboación ou por outras causas téc-
nicas, non poidan establecer ou prestar 
axeitada ou eficientemente os servizos 
mínimos da súa competencia.

b. Municipios onde as partidas or-
zamentarias para retribuír as funcións 
públicas necesarias constitúan máis do 
cincuenta por cento do seu orzamento.
 2. Corresponderalle á Deputación Pro-
vincial correspondente, en relación cos 
municipios aos que se refire o apartado 1 
deste artigo, establecer os servizos mínimos 

deficitarios ou asegurar a axeitada prestación 
dos que o requiran, así como, se é o caso, 
exercer as funcións públicas precisas.
Dende a Xunta de Galicia poderanse ar-
ticular os medios técnicos e económicos 
precisos para garantir a cooperación da 
Administración autonómica coa provincial 
no establecemento de servizos mínimos 
deficitarios ou na axeitada prestación dos 
que o requiran.
 3. A aplicación do establecido no pa-
rágrafo anterior requirirá a aprobación 
do Consello da Xunta de Galicia, por 
proposta da correspondente Deputación 
Provincial, e a non oposición do muni-
cipio interesado no trámite de consulta 
previa que se lle outorgue.

Artigo 85. A dispensa de prestación 
de servizos mínimos terá, en todo caso, 
carácter provisional e a Xunta de Galicia, 
oídas as entidades locais afectadas, esta-
blecerá os medios económicos e técnicos 
necesarios para que nun prazo non supe-
rior a dous anos garantan a súa prestación 
mediante a utilización dalgunhas das 
modalidades de colaboración previstas 
nesta lei.

Sección 3.ª 
Das actividades 

complementarias doutras 
administracións públicas

Artigo 86. 1. Para a xestión dos 
seus intereses e unha vez que se garanta 
a prestación dos servizos mínimos, o mu-
nicipio tamén poderá exercer actividades 
complementarias das propias doutras 
administracións públicas e, en particular, 
as relativas a:

a. A educación.
b. A cultura, a xuventude e o deporte.
c. A promoción da muller.
d. A vivenda.
e. A atención primaria á saúde.
f. A ocupación e a loita contra o paro.
g. Os arquivos, museos, conservatorios 

de música e centros de belas artes.
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h. O fomento das estruturas agrarias e a 
prestación de servizos de interese público 
agrario.

i. A protección do medio ambiente.
 2. Para a realización destas actividades, 
os municipios poderán exercer as potestades 
de execución que non lles estean atribuídas 
pola lexislación a outras administracións 
públicas, incluída, se é o caso, a de ditar 
regulamentos internos de organización dos 
correspondentes servizos.

Sección 4.ª 
Da transferencia e delegación de 
competencias da Comunidade 

Autónoma nos municipios  
e da encomenda de xestión

Artigo 87. 1. A Comunidade Autó-
noma de Galicia, sempre e cando afecte 
aos intereses xerais dela, poderá transferir 
ou delegar competencias nos municipios 
e, así mesmo, poderalles encomendar a 
estes, sempre que se trate de municipios 
que sexan capitais de provincia ou cunha 
poboación superior aos setenta mil habi-
tantes, a xestión ordinaria dos servizos 
propios da Comunidade Autónoma.
 2. O réxime das competencias que a 
Comunidade Autónoma poida transferir 
ou delegar nos municipios, mediante lei 
do Parlamento de Galicia ou decreto do 
Consello da Xunta de Galicia, así como 
o da encomenda de xestión dos servizos 
propios da Comunidade Autónoma, aco-
modarase ás regras previstas no título IV 
desta lei.

capítulo v 
réXimes muniCiPAis esPeCiAis

Artigo 88. 1. Polas súas singulares ca-
racterísticas, gozarán dun réxime especial os 
municipios turísticos, os histórico-artísticos, 
os industriais, os pesqueiros e os rurais.
 2. Correspóndelle tal declaración, confor-
me o procedemento que regulamentariamente 
se estableza, ao Consello da Xunta de Gali-
cia, de oficio ou a instancia dos municipios 
interesados.

 3. A aplicación de máis dun réxime ou 
tratamento especial poderá compatibi-
lizarse sempre que o municipio reúna as 
condicións e os requisitos legais esixidos 
en cada caso.
 4. Ademais dos réximes municipais 
especiais establecidos nesta lei, poderán 
regularse, mediante lei, outros nos que 
se teñan en conta outras particularidades 
propias de Galicia.
 �. Mediante lei do Parlamento de Galicia 
regularase o réxime xurídico específico das 
diferentes catalogacións dos municipios.

Artigo 89. l. Os municipios cunha 
poboación superior aos setenta mil habi-
tantes poderán contar cun réxime xurídico 
especial establecido por lei.
 2. Por lei do Parlamento de Galicia, 
dotarase dun estatuto especial a cidade de 
Santiago de Compostela como sede das 
institucións autonómicas.

Sección 1.ª 
Dos municipios turísticos

Artigo 90. 1. Poderán ser declarados 
municipios turísticos aqueles nos que, 
pola afluencia periódica ou estacional, a 
media ponderada anual de poboación tu-
rística sexa superior ao vinte e cinco por 
cento do número de veciños ou cando o 
número de aloxamentos turísticos e mais 
de segundas vivendas sexa superior ao 
cincuenta por cento do número de viven-
das de residencia primaria.
 2. Tamén poderán declararse municipios 
turísticos os que acrediten contar, dentro do 
seu territorio, con algún servizo turístico 
susceptible de producir unha atracción tu-
rística de visitantes nunha cantidade cinco 
veces superior a súa poboación, computada 
ao longo dun ano e repartida cando menos 
en máis de trinta días.

Artigo 91. 1. Os municipios turísti-
cos e a Xunta de Galicia poderán asinar 
convenios para establecer as fórmulas de 
asistencia e coordinación destinadas a ga-
rantir a prestación dos seus servizos máis 
característicos e, en especial, a protección 
da salubridade e hixiene no medio urbano e 
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natural e nas praias e costas así como tamén 
a protección civil e a seguridade cidadá.
 2. A Comunidade Autónoma fomentará 
a constitución de mancomunidades de mu-
nicipios turísticos para fins desta natureza 
e coordinará, a pedimento dos propios 
concellos, as campañas e actividades mu-
nicipais de difusión e promoción turística. 
Todos os municipios mancomunados terán 
a consideración de municipios turísticos.

Artigo 92. Os municipios turísticos 
poderán establecer tributos ou recargos 
específicos, de acordo coa lexislación das 
facendas locais.

Sección 2.ª 
Dos municipios histórico-artísticos

Artigo 93. Poderán ter a considera-
ción de municipios histórico-artísticos os 
que fosen declarados conxunto histórico de 
acordo coa lexislación específica ou conten 
cun conxunto individualizado de inmobles 
aos que lles fose outorgado tal carácter.

Artigo 94. 1. Os municipios históri-
co-artísticos e a Xunta de Galicia poderán 
asinar convenios polos que se regularán as 
formas de asistencia e cooperación técnica 
de proxectos especiais de protección, con-
servación, restauración e rehabilitación do 
patrimonio monumental.
 2. A Xunta de Galicia asistirá de modo 
especial estes municipios na elaboración 
do inventario do patrimonio histórico-ar-
tístico, moble e inmoble, e na defensa del.

Sección 3.ª 
Dos municipios industriais

Artigo 95. Poderán declararse munici-
pios industriais aqueles nos que a actividade 
económica predominante lle corresponda 
ao sector secundario e así sexa declarado 
polo Consello da Xunta de Galicia.

Artigo 96. Os municipios industriais e 
a Xunta de Galicia poderán asinar convenios 
mediante os que se regularán as formas de 
asistencia e cooperación técnica destinadas 
a dotar aqueles da infraestrutura precisa 
para o asentamento, nos seus termos, de 
actividades económicas desta natureza e, 

en especial, de mecanismos eficaces de 
protección medioambiental e das singula-
res condicións técnicas que as instalacións 
industriais impoñen para a axeitada presta-
ción dos servizos municipais.

Artigo 97. A Xunta de Galicia poten-
ciará a participación destes municipios na 
elaboración dos instrumentos de planifica-
ción física ou sectorial que poidan afectar 
o seu ámbito territorial e impulsará tanto 
o establecemento, neles, das dotacións 
e dos equipamentos precisos tendentes a 
equilibrar as carencias existentes coma a 
realización de operacións de rehabilita-
ción das áreas industriais. Igualmente os 
plans hidráulicos que, de acordo coa lexis-
lación do Estado, aprobe a Comunidade 
Autónoma establecerán as determinacións 
precisas para o abastecemento, a evacua-
ción e o tratamento das súas augas.

Sección 4.ª 
Dos municipios pesqueiros

Artigo 98. Poderán declararse munici-
pios pesqueiros aqueles nos que a actividade 
económica predominante corresponda a 
este sector primario e así sexa declarado 
polo Consello da Xunta de Galicia.

Artigo 99. Os municipios pesqueiros e 
a Xunta de Galicia poderán asinar convenios 
mediante os que se regularán as formas de 
asistencia e cooperación técnica destinadas 
a dotar aqueles da infraestrutura precisa, 
especialmente en materia de portos; apoiar 
as confrarías de pescadores e demais orga-
nizacións de produtores, cooperativistas 
do mar e asociacións de produtores; e 
promocionar acordos intersectoriais entre 
as asociacións e organizacións sinaladas.

Sección 5.ª 
Dos municipios rurais

Artigo 100. 1. Poderán declararse 
municipios rurais aqueles que cumpran as 
seguintes condicións:

a. Que a actividade económica predo-
minante se desenvolva no sector primario 
da agricultura.
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b. Que teñan menos de vinte e cinco 
mil habitantes.

c. Que o número de entidades dentro 
do seu termo municipal exceda de dez ou 
a densidade de poboación sexa inferior á 
media galega.
 2. Os municipios rurais e a Xunta de 
Galicia poderán asinar convenios mediante 
os que se regularán as formas de asistencia 
e cooperación técnica e económica desti-
nadas a dotar aqueles da infraestrutura 
precisa para garantírlle a prestación dos 
servizos mínimos aos cidadáns.
 3. A Xunta de Galicia poderá impulsar 
plans de actuación respecto destes munici-
pios co fin de fixar a poboación no campo 
e aproveitar as potencialidades produtivas 
que teñan.

TÍTULO II 
DA PROVINCIA

Artigo 101. 1. A provincia é unha 
entidade local de carácter territorial for-
mada pola agrupación de municipios, con 
personalidade xurídica propia, autonomía 
e plena capacidade para o cumprimento 
dos seus fins propios e específicos.
 2. Son fins propios e específicos da 
provincia garantir os principios de soli-
dariedade e equilibrio intermunicipais, 
no marco da política económica e social, 
e, en particular:

a. Asegurar a prestación integral e axei-
tada na totalidade do territorio provincial 
dos servizos de competencia municipal.

b. Participar na coordinación da Ad-
ministración local coa da Comunidade 
Autónoma e coa do Estado.
 3. O goberno e a administración das 
provincias galegas correspóndenlles ás 
deputacións provinciais.

capítulo I 
territorio

Artigo 102. 1. O termo provincial é 
o ámbito territorial no que a Deputación 
Provincial exerce as súas competencias.

 2. A modificación dos límites provin-
ciais só poderá producirse por alteración 
dos termos municipais e mediante lei orgá-
nica conforme a lexislación estatal básica.

capítulo II 
orGAnizACión

Artigo 103. 1. Formarán parte da 
organización provincial:

a. O presidente, os vicepresidentes, 
o Pleno e a Comisión de Goberno. Será 
tamén órgano da provincia a Comisión 
Especial de Contas.

b. Son órganos complementarios as 
comisións de estudo, informe ou consul-
ta, que acomodarán a súa constitución 
e funcionamento ás mesmas regras cás 
súas homónimas de ámbito municipal. O 
Pleno da Deputación, facendo uso da súa 
potestade de autoorganización, poderá 
crear calquera outro órgano de carácter 
complementario, sen outro límite có 
respecto á organización determinada pola 
lexislación básica e por esta lei.
 2. Todos os grupos políticos integrantes 
da Corporación terán dereito a participar, 
mediante a presenza de deputados perten-
centes a eles, nos órganos complementarios 
da Deputación Provincial que teñan por 
función o estudo, informe ou consulta 
dos asuntos que teñan que ser sometidos á 
decisión do Pleno.

Artigo 104. 1. A elección do presi-
dente réxese polo disposto na lexislación 
electoral xeral.
 2. Correspóndelle ao presidente o no-
meamento dos vicepresidentes.
 3. O Pleno da Deputación Provincial 
estará constituído polo presidente e polos 
demais deputados provinciais.
 4. A Comisión de Goberno estará inte-
grada polo presidente e por un número de 
deputados non superior á terceira parte do 
número legal de membros da Corporación, 
nomeados e separados libremente polo pre-
sidente, que lle dará conta disto ao Pleno.
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Artigo 105. 1. Correspóndelle, en 
todo caso, ao presidente da Deputación:

a. Representar a Deputación.
b. Dirixir o goberno e a administración 

da provincia.
c. Convocar e presidir as sesións do 

Pleno, a Comisión de Goberno e calquera 
outro órgano da Deputación.

d. Dirixir, inspeccionar e impulsar os 
servizos e obras dos cales a titularidade 
ou exercicio lle corresponde á Deputación 
Provincial.

e. Ordenar a publicación e execución e 
facer cumprir os acordos da Deputación.

f. Autorizar e dispoñer gastos, dentro 
dos límites da súa competencia, ordenar 
pagamentos e render contas.

g. Exercer a dirección e as facultades en 
materia de persoal que non teña atribuídas 
o Pleno.

h. Exercitar accións xudiciais e admi-
nistrativas en caso de urxencia.

i. Asegurar a xestión dos servizos pro-
pios da Comunidade Autónoma dos que a 
xestión ordinaria estea encomendada por 
esta á Deputación.

j. Adoptar persoalmente e baixo a súa 
responsabilidade, en caso de catástrofe ou 
infortunios públicos, ou de grave perigo 
de que estes se produzan, as medidas 
precisas e axeitadas, dándolle inmediata 
conta delas ao Pleno da Deputación.

k. Contratar obras e servizos sempre 
que a súa contía non exceda do cinco 
por cento dos recursos ordinarios do seu 
orzamento nin do cincuenta por cento do 
límite xeral aplicable ao procedemento 
negociado legalmente establecido.

l. Autorizar a contratación e concesión 
de obras, servizos e abastecementos que 
excedendo da contía sinalada no punto 
anterior teñan unha duración non superior 
a un ano ou non esixan créditos superiores 
ao consignado no orzamento anual.

m. Facer cumprir as ordenanzas e os 
regulamentos provinciais.

n. Decidir os empates con voto de calidade.

ñ. Outorgar as autorizacións ou as 
licenzas, non sendo que as ordenanzas ou 
as leis sectoriais llo atribúan expresamente 
ao Pleno ou á Comisión de Goberno.

o.  O desenvolvemento e a xestión eco-
nómica conforme o orzamento aprobado.

p. Presidir as poxas e adxudicar provi-
sionalmente o remate.

q.  Exercer as demais atribucións que 
expresamente lle atribúan as leis.

r.  O exercicio daqueloutras atribucións 
que as leis lle asignen á Deputación e non 
estean expresamente atribuídas a outros 
órganos.
 2. O presidente pode delegar na Co-
misión de Goberno o exercicio das súas 
atribucións, a non ser a de convocar e 
presidir as sesións do Pleno e da Comisión 
de Goberno e as enumeradas nas letras 
b), g) e h) do apartado anterior deste 
mesmo artigo, todo isto sen prexuízo das 
delegacións especiais que, para encargos 
específicos, poida realizar en favor de 
calquera membro da Corporación, aínda 
que non pertenza á Comisión de Goberno.

Artigo 106. Correspóndelles aos vi-
cepresidentes, en canto tales, substituír na 
totalidade das súas funcións e pola orde do 
seu nomeamento ao presidente, nos casos 
de ausencia, enfermidade ou impedimento 
que imposibilite a este para o exercicio 
das súas atribucións, así como desempe-
ñar as funcións do presidente nos supostos 
de vacante.

Artigo 107. 1. Correspóndenlle, en todo 
caso, ao Pleno as seguintes atribucións:

a. A organización da Deputación.
b. A aprobación de ordenanzas.
c. A aprobación e modificación dos 

orzamentos, a disposición de gastos dentro 
dos límites da súa competencia e a aproba-
ción das contas.

d. A aprobación dos proxectos de ca-
rácter provincial.

e. O control e a fiscalización da xestión 
dos órganos de goberno.

f. A aprobación do cadro de persoal, 
a relación de postos de traballo, as bases 
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das probas para a selección de persoal e 
para os concursos de provisión de postos 
de traballo, a fixación da contía das retri-
bucións complementarias de funcionarios 
e o número e réxime do persoal eventual, 
todo isto nos termos da lexislación básica 
e desta lei, así como a separación do servi-
zo dos funcionarios da Corporación, agás 
o disposto no artigo 99, número 4, da Lei 
�/198�, reguladora das Bases do Réxime 
Local, e a ratificación do despedimento do 
persoal laboral.

g. A alteración da cualificación xurídi-
ca dos bens de dominio público.

h. O alleamento do patrimonio.
i. A presentación de conflitos de com-

petencias a outras entidades locais e demais 
administracións públicas.

j. O exercicio de accións xudiciais e 
administrativas.

k. Aquelas que deben corresponderlle 
ao Pleno por esixir a súa aprobación unha 
maioría especial e ás que se refire o artigo 
21� desta lei.

l. A votación sobre a moción de censura 
ao presidente, que se rexerá polo disposto 
na lexislación electoral xeral.

m. Exercer as demais que expresamente 
lle atribúan as leis.
 2. O Pleno pode delegar na Comisión de 
Goberno o exercicio das súas atribucións, 
salvo as enumeradas nas letras a, b, c, d, e, 
f, g, i, k e l do apartado anterior.

Artigo 108. Correspóndelle á Comi-
sión de Goberno:

a. A asistencia ao presidente no exercicio 
das súas atribucións.

b. As atribucións que o presidente ou 
outro órgano provincial lle deleguen ou 
que lle atribúan as leis.

capítulo III 
ComPetenCiAs

Sección 1.ª 
Das competencias propias

Artigo 109. 1. Serán competencias 
propias das deputacións provinciais as que 

baixo este concepto lles atribúan as leis. 
As competencias propias exerceranse en 
réxime de autonomía.
Son competencias propias das deputacións 
provinciais, en calquera caso, as seguintes:

a. Coordinar os servizos municipais 
entre si para garantir a prestación integral 
e axeitada de servizos públicos en todo o 
territorio da provincia, cooperando, espe-
cialmente, cos municipios de poboación 
inferior a vinte mil habitantes para garan-
tir a súa efectividade.

b. Prestarlles asistencia e cooperación 
xurídica, económica e técnica aos munici-
pios, especialmente aos que teñan menor 
capacidade económica e de xestión.

c. Prestar os servizos públicos de ca-
rácter supramunicipal.

d. En xeral, o fomento e a administra-
ción dos intereses peculiares da provincia.
 2. No exercicio das competencias que lle 
corresponden á Comunidade Autónoma, as 
leis do Parlamento de Galicia reguladoras 
dos distintos sectores da acción pública 
delimitarán como competencias propias 
das deputacións provinciais as que se con-
sideren indispensables para a xestión dos 
intereses destas.

Subsección 1.ª 
Da coordinación dos servizos 

municipais entre si para garantir a 
prestación integral e axeitada dos 

servizos públicos en todo  
o territorio da provincia

Artigo 110. 1. As deputacións 
provinciais aprobarán anualmente un 
Plan provincial de cooperación de obras 
e servizos de competencia municipal, na 
elaboración do cal deberán participar os 
municipios da provincia.
 2. O plan, que deberá conter unha me-
moria xustificativa dos seus obxectivos e 
dos criterios de distribución dos fondos, 
poderá financiarse con medios propios 
da Deputación, coas contribucións mu-
nicipais e coas subvencións que acorden 
a Xunta de Galicia e a Administración 
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xeral do Estado con cargo aos respectivos 
orzamentos. A Xunta de Galicia poderá 
condicionar a utilización ou o emprego 
das súas subvencións ao establecemento 
dos criterios e das condicións que consi-
dere convenientes

Artigo 111. 1. As deputacións provin-
ciais participarán activamente na elaboración 
e xestión dos plans de desenvolvemento 
comarcal, colaborando no cumprimento dos 
seus obxectivos a través das unidades téc-
nicas comarcais.
 2. Os plans de desenvolvemento comar-
cal terán o carácter de marco de referencia 
para a elaboración dos plans de cooperación 
de obras e servizos.

Artigo 112. 1. Para acadar unha 
eficaz coordinación dos investimentos pú-
blicos no territorio galego, os programas 
de cooperación económica coas entida-
des locais que elaboren as deputacións 
provinciais, calquera que sexa a súa 
denominación e natureza, serán postos, 
antes da súa aprobación, en coñecemento 
da Xunta de Galicia e da Comisión Galega 
de Cooperación Local.
 2. As administracións públicas implica-
das procurarán a elaboración dun plan único 
no que se fundan os investimentos públicos 
provenientes de todas elas; este plan rexera-
se por un criterio de proporcionalidade que 
facilite o desenvolvemento dos referidos 
plans. Será coordinado pola Xunta de Ga-
licia co apoio e asesoramento da Comisión 
Galega de Cooperación Local.

Subsección 2.ª 
Da asistencia xurídica

Artigo 113. A cooperación na asisten-
cia xurídica en favor dos municipios será 
prestada polas deputacións provinciais, 
entre outras, das formas seguintes:

a. Mediante o informe e asesoramento en 
cantas consultas lles sexan formuladas polos 
órganos competentes de tales entidades.

b. Mediante a defensa en xuízo cando 
así lles sexa solicitado.

Subsección 3.ª 
Da asistencia económico-financeira

Artigo 114. A asistencia económico-
financeira será prestada polas deputacións 
provinciais, entre outras, das formas 
seguintes:

a. Mediante o informe e asesoramento 
en cantas consultas lles sexan formuladas, 
sobre a xestión económico-financeira, 
polos órganos competentes.

b. Mediante a cesión temporal en uso de 
material propio das deputacións provinciais.

c. Mediante a concesión de subvencións 
a fondo perdido.

d. Mediante a concesión de créditos e a 
creación de caixas de crédito para facilitar-
lles aos concellos operacións deste tipo.

Subsección 4.ª 
Da asistencia técnica

Artigo 115. As deputacións provin-
ciais prestaranlles asistencia técnica ás 
entidades locais mediante a elaboración 
de estudos, proxectos e dirección de obras 
relativas a servizos da súa competencia, 
en especial no ámbito do urbanismo, da 
xestión tributaria e do asesoramento e im-
pulso das medidas destinadas a mellorar a 
organización administrativa con especial 
atención aos sistemas de traballo e á me-
canización de tarefas.

Subsección 5.ª 
Da asistencia en materia de formación 

e perfeccionamento en xeral

Artigo 116. As deputacións provin-
ciais prestarán asistencia en materia de 
formación e perfeccionamento en xeral 
directamente ou a través da Escola Galega 
de Administración Pública na formación e 
perfeccionamento do persoal encargado da 
xestión económica das entidades locais.

Subsección 6.ª 
Da prestación de servizos  

de carácter supramunicipal

Artigo 117. 1. A prestación de ser-
vizos que, pola súa natureza, excedan 
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do ámbito dun municipio e non sexan 
asumidos por outra entidade local será 
atendida pola Deputación Provincial, logo 
do asinamento dos oportunos convenios 
ou acordos de cooperación.
 2. A prestación dos servizos supramuni-
cipais, cando fose asumida pola Deputación 
Provincial, poderá efectuarse:

a. A través dos servizos da propia 
Deputación Provincial, mediante calquera 
das formas de xestión previstas na lexisla-
ción vixente.

b. Mediante a constitución de consor-
cios locais.

Subsección 7.ª 
Do fomento e da administración dos 

intereses peculiares da provincia

Artigo 118. Compételles ás deputa-
cións provinciais rexer e administrar os 
intereses peculiares da provincia, creando, 
conservando e mellorando os servizos que 
teñan por obxecto o fomento deles, e, en 
especial, os seguintes:

a. Construción e conservación de estra-
das e camiños provinciais.

b. Conservación de monumentos histó-
rico-artísticos.

c. Establecemento e conservación de 
bibliotecas.

d. Organización de concursos e exposi-
cións e de calquera outra actividade que 
teña por finalidade o fomento en materia 
de cultura, educación e deporte.

e. Realización de obras en todo o terri-
torio provincial.

Sección 2.ª 
Da transferencia e delegación de 
competencias da Comunidade 

Autónoma nas provincias e  
da encomenda de xestión

Artigo 119. 1. A Comunidade Autóno-
ma de Galicia poderá transferir ou delegar 
competencias nas deputacións provinciais e 
encomendarlles a estas a xestión ordinaria 
dos seus propios servizos.
 2. O réxime das competencias que a 
Comunidade Autónoma poida transferir 

ou delegar nas deputacións provinciais 
mediante lei do Parlamento de Galicia ou 
decreto do Consello da Xunta de Galicia, 
así como o da encomenda de xestión de 
servizos propios, acomodarase ás regras 
previstas no título IV desta lei.

TÍTULO III 
OUTRAS ENTIDADES LOCAIS

capítulo I 
DAs áreAs metroPolitAnAs

Sección 1.ª 
Da creación das áreas metropolitanas

Artigo 120. As áreas metropolitanas 
son entidades locais integradas polos 
municipios onde existan grandes aglo-
meracións urbanas e cando entre os seus 
núcleos de poboación haxa vinculacións 
económicas e sociais que fagan precisa a 
planificación conxunta e a coordinación 
de determinados servizos e obras.

Artigo 121. 1. Por lei do Parlamento 
de Galicia poderanse crear, modificar ou 
suprimir áreas metropolitanas.
 2. Correspóndelle á Lei de Creación 
determinar os órganos de goberno e 
administración, o réxime económico e 
de funcionamento, os servizos que debe 
prestar e as obras que debe realizar a área 
metropolitana, así como as potestades que 
se lle atribúan e a xusta distribución de 
cargas entre os concellos que a integran.
 3. En ningún caso a creación dunha 
área metropolitana pode supoñer a perda 
de competencias dos municipios integra-
dos que lles fagan perder a súa condición 
de tales.
Artigo 122. 1. A iniciativa para a creación 
da área metropolitana poderá partir dos 
municipios interesados, e, neste caso, 
requirirase acordo adoptado co voto favo-
rable da maioría absoluta do número legal 
de membros de cada Corporación.
 2. Adoptados os acordos elevaránselle 
ao conselleiro competente en materia de 
réxime local, quen examinará a regulari-
dade do procedemento observado.
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Sección 2.ª 
Da organización e do funcionamento 

da área metropolitana

Artigo 123. A organización da área me-
tropolitana rexerase polas seguintes regras:
 1.ª  Todos os municipios integrados na 
área estarán representados nos seus órga-
nos de goberno e administración.
 2.ª  O goberno e a administración da área 
metropolitana corresponderanlle ao Conse-
llo Metropolitano. Deberá existir, ademais, 
unha Comisión de Goberno, un director 
xeral e un delegado da Xunta de Galicia na 
área metropolitana. Actuará como secreta-
rio quen o sexa do Concello onde radique a 
capitalidade da entidade local.
 3.ª  Poderán complementar a organiza-
ción da área metropolitana:

a. O Comité de Cooperación.
b. Os órganos de participación sectorial.

Subsección 1.ª 
Do Consello Metropolitano

Artigo 124. 1. O Consello Metro-
politano estará formado polo número 
de membros, representantes de todos os 
municipios integrados na área, que espe-
cifique a Lei de Creación.
 2. O presidente do Consello Metropolita-
no será elixido de entre os seus membros.
 3. Os membros do Consello serán elixi-
dos polos concellos integrados na área 
metropolitana garantindo, en todo caso, 
o pluralismo político existente nas súas 
corporacións locais.

Artigo 125. 1. Corresponderanlle ao 
Consello Metropolitano, entre outras, as 
seguintes atribucións:

a. Elaborar o inventario de necesidades 
da área e establecer unha orde de priorida-
des entre elas.

b. Aprobar o Plan metropolitano cua-
drienal de actividades, obras e servizos e a 
súa análise anual. Someterase á aprobación 
definitiva da Xunta de Galicia en relación 
con aqueles aspectos que a afecten.

c. Revisar anualmente o plan e velar 
pola súa execución.

d. Aprobar a memoria anual.
e. Adoptar os acordos relativos a trans-

ferencias ou delegación de competencias e 
os acordos de cooperación cos concellos 
da área metropolitana, coa Deputación 
Provincial, coa Xunta de Galicia e coa 
Administración central do Estado.

f. Coordinar as actuacións dos muni-
cipios integrados na área metropolitana e 
das demais administracións públicas que 
incidan na súa demarcación territorial. 
As decisións do Consello Metropolitano 
que atinxan soamente un dos municipios 
integrados na área non poderán adoptarse 
sen informe previo positivo do Pleno des-
te municipio.

g. A creación, modificación e disolución 
de empresas e de entidades de carácter pú-
blico ou mixto, ou a participación noutras 
empresas, cando isto contribúa a conseguir 
a máxima eficacia no cumprimento dos 
fins propios da área metropolitana.

h. A aprobación e modificación dos 
orzamentos.

i. A autorización e a disposición de 
gastos e a aprobación das contas anuais.

j. A aprobación do cadro de persoal e a 
relación de postos de traballo.

k. Exercer as demais facultades que lle 
sexan conferidas por lei ou por decreto da 
Xunta de Galicia.
 2. O Consello Metropolitano reunirase, 
polo menos, trimestralmente e cantas 
veces sexa preciso, por iniciativa do presi-
dente ou por solicitude dunha cuarta parte 
dos seus membros.

Subsección 2.ª 
Da Comisión de Goberno

Artigo 126. 1. A Comisión de Gober-
no estará integrada polo número de vogais 
que estableza a Lei de Creación da área 
metropolitana, que serán elixidos polo 
Consello Metropolitano.
 2. A cada municipio da área deberá 
corresponderlle, polo menos, un vogal na 
Comisión de Goberno.
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 3. A Comisión de Goberno estará 
presidida polo presidente do Consello 
Metropolitano.

Artigo 127. 1. A Comisión de Goberno 
é o órgano executivo da área metropolitana 
e con tal fin terá, entre outras, as seguintes 
atribucións:

a. Elaborar, de acordo coas directrices 
da Consellería competente en materia de 
réxime local, da Consellería de Economía 
e Facenda en relación coa planificación 
económica e do Gabinete de Planificación 
e Desenvolvemento
Territorial, o proxecto do Plan metropoli-
tano cuadrienal, sometelo a información 
pública no prazo dun mes e elevarllo ao 
Pleno do Consello.

b. Executar os acordos que adopte o 
Consello Metropolitano e a preparación 
das decisións que atinxan o dito Consello.

c. Propoñerlle ao Consello Metropo-
litano a aprobación e modificación dos 
orzamentos aos que se refire o apartado h) 
do artigo 12�.

d. Solicitarlle ao Consello Metropolitano 
a disposición de gastos referentes ás obras e 
aos servizos relativos ao apartado anterior.

e. Someterlle ao Consello Metropoli-
tano o proxecto de cadro de persoal e a 
relación de postos de traballo e a proposta 
de creación, modificación e disolución 
das empresas e entidades ás que se refire o 
apartado g) do artigo 12�.

f. Exercer as competencias que lle sexan 
delegadas polo Consello Metropolitano.
 2. A Comisión de Goberno reunirase, 
polo menos, unha vez ao mes e cantas 
veces cumpra, por iniciativa do presidente 
ou por solicitude dunha terceira parte dos 
membros da Comisión.

Subsección 3.ª 
Do director xeral

Artigo 128. O director xeral terá a 
consideración de persoal eventual e terá 
que reunir as condicións que se determi-
narán regulamentariamente.

Artigo 129. O Consello Metropolita-
no determinará as atribucións do director 
xeral, que serán exercidas baixo a super-
visión e o control directo do presidente e 
que, entre outras, poderán referirse a:

a. Asegurar o cumprimento dos acor-
dos do Consello Metropolitano e da súa 
Comisión de Goberno.

b. Impulsar e dirixir os servizos técnicos e 
administrativos que se creen para o exercicio 
das competencias da área metropolitana.

c. Propoñerlle ao Consello ou á Comi-
sión de Goberno cantas medidas considere 
convenientes no tocante ao funcionamento 
da entidade metropolitana e ao cumpri-
mento das súas funcións.

d. Desempeñar a xefatura do persoal 
adscrito á área metropolitana.

e. Presentar unha memoria anual sobre 
o labor realizado.

Subsección 4.ª 
Do delegado da Xunta de 

Galicia na área metropolitana

Artigo 130. 1. En cada área metro-
politana haberá un delegado da Xunta 
de Galicia, que será nomeado por esta e 
coordinará os servizos da Xunta de Ga-
licia cos que asuma a área metropolitana, 
podendo asistir, con voz pero sen voto, ás 
xuntanzas do Consello.
 2. O delegado exercerá cantas fun-
cións lle atribúa a Xunta de Galicia, 
debendo facilitarlle puntualmente a esta 
canta información lle solicite e elevándolle, 
anualmente, unha memoria explicativa 
das actividades realizadas e expresiva 
dos resultados obtidos, tanto respecto do 
desenvolvemento económico coma da 
calidade de vida na área metropolitana.

Subsección 5.ª 
Dos órganos complementarios

Artigo 131. 1. Poderá crearse o Comité 
de Cooperación, que terá carácter tripartito 
e estará formado por representantes da 
Xunta de Galicia, da respectiva Deputación 
Provincial e da área metropolitana.
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 2. As súas funcións serán, entre outras, 
as de coordinar as actividades que na 
área poidan levar en común e que estarán 
financiadas conxuntamente na proporción 
que, en cada caso, se estableza.

Artigo 132. 1. Poderán crearse órga-
nos de participación sectorial en relación 
cos ámbitos de actuación da área metro-
politana que pola súa natureza o permitan, 
coa finalidade de integrar a participación 
dos cidadáns e as súas asociacións no 
sector de que se trate.
 2. Presidirán os órganos de participa-
ción sectorial os membros da Comisión de 
Goberno aos que lles fose asignado o sector 
específico de materias de que se trate.
 3. Corresponderanlles aos órganos de 
participación, en relación co sector mate-
rial correspondente, as seguintes funcións:

a. Informar ao Consello Metropolitano 
ou á súa Comisión de Goberno sobre cues-
tións do sector específico nas que teña 
atribuídas competencias o órgano comple-
mentario, tanto por propia iniciativa coma 
a pedimento do devandito Consello ou da 
Comisión de Goberno.

b. Formular propostas e suxestións en 
relación co funcionamento do sector ou 
servizo concreto de que se trate.

c. Participar no seguimento da xestión 
dos asuntos metropolitanos do respectivo 
sector.

d. Exercer calquera outra análoga que 
determine o acordo de creación.

Sección 3.ª 
Das competencias  

das áreas metropolitanas

Artigo 133. 1. O obxecto da área 
metropolitana será determinado e non 
poderá incluír todas as competencias dos 
municipios que a integren.
 2. Corresponderalle á Lei de Creación 
da área metropolitana especificar as súas 
competencias. Poderán corresponderlle, 
entre outras, as seguintes:

a. A coordinación da planificación ur-
banística municipal e a xestión urbanística 
en ámbitos supramunicipais.

b. A prestación daqueles servizos 
públicos respecto dos cales as áreas me-
tropolitanas se converten no espacio máis 
idóneo, así:

- A planificación hidrolóxica e a adución 
e redes de abastecemento de auga en alta.

- Os mercados centrais de abastecemento 
e lonxas de peixe e a regulación e autoriza-
ción das grandes superficies comerciais.

- A coordinación dos transportes de 
viaxeiros e a súa infraestrutura.

- A ordenación do tráfico de vehículos nas 
vías urbanas que afecten varios municipios.

- A prevención e extinción de incendios.
- O tratamento do lixo e o control dos 

vertidos, sen prexuízo da competencia 
autonómica na materia.

Sección 4.ª 
Da facenda das áreas metropolitanas

Artigo 134. A facenda da área 
metropolitana estará constituída polos 
seguintes recursos:

a. Os ingresos procedentes do seu pa-
trimonio e demais de dereito privado.

b. As contribucións dos municipios 
integrados na área metropolitana.

c. As subvencións e os auxilios concedi-
dos por outras administracións públicas.

d. Os canons pola utilización de bens 
públicos ou as taxas e prezos públicos pola 
prestación de servizos.

e. O produto das operacións de crédito.
f. As doazóns de entidades particulares.
g. Calquera outro que lle corresponda 

percibir de acordo coas leis.

capítulo II 
DAs mAnComuniDADes  

De muniCiPios
Artigo 135. 1. Os municipios da 

Comunidade Autónoma de Galicia terán 
dereito a asociarse en mancomunidades 
para a execución ou prestación, en co-
mún, de obras, servizos e actividades da 
súa competencia.
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 2. O obxecto da mancomunidade deberá 
ser determinado e non poderá asumir todas 
as competencias dos municipios asociados.

Artigo 136. 1. A Xunta de Galicia, 
a través da Consellería competente en 
materia de réxime local:

a. Prestará canta asistencia técnica e 
xurídica cumpra para a constitución e o 
funcionamento dunha mancomunidade.

b. Consignará no proxecto de orzamen-
tos unha partida destinada ao fomento e 
á axuda das mancomunidades municipais 
estimulando o réxime asociativo.
 2. As axudas ás que se refire a letra b) 
do apartado anterior serán compatibles 
con outras que, en función da natureza 
da obra ou do servizo obxecto da manco-
munidade, puidesen ser outorgadas pola 
propia Comunidade Autónoma.
 3. A prestación mancomunada dos 
servizos municipais ou, se é o caso, a rea-
lización de obras do mesmo modo será un 
criterio que se considerará favorablemente 
á hora de outorgar calquera tipo de axuda ou 
subvención por parte da Xunta de Galicia.

Sección 1.ª 
Do procedemento de 

constitución e de disolución das 
mancomunidades de municipios

Artigo 137. A iniciativa para a cons-
titución dunha mancomunidade poderá 
partir dun ou de varios dos municipios 
interesados.

Artigo 138. 1. Os expedientes para 
a constitución de mancomunidades mu-
nicipais, así como para a elaboración e 
subseguinte aprobación dos seus estatu-
tos, iniciaranse cos acordos dos concellos 
promotores, que serán adoptados pola 
maioría absoluta do número legal de mem-
bros das corporacións.
 2. Mediante tales acordos cada Concello 
designará un representante da Corporación 
que pasará a formar parte da Comisión 
Xestora, que terá a representación do grupo 
de municipios ata a definitiva constitución 

dos órganos de goberno da mancomuni-
dade e que se encargará da tramitación do 
correspondente expediente.
 3. De entre os membros da Comisión 
Xestora elixirase un presidente e actuará 
como secretario o do Concello ao que per-
tenza o devandito presidente.

Artigo 139. A elaboración dos es-
tatutos, dos que o contido mínimo será o 
que se sinala no artigo 142 desta lei, será 
competencia da Comisión Xestora, que os 
aprobará inicialmente, e a súa aprobación 
provisional corresponderalle a unha asem-
blea integrada por todos os concelleiros dos 
concellos interesados. Esta asemblea será 
convocada polo presidente da Comisión 
Xestora, e para a súa válida constitución 
requirirá a asistencia, polo menos, da maio-
ría absoluta dos membros de dereito dela, 
cumprindo a presencia, como mínimo, dun 
representante de cada municipio.

Artigo 140. 1. O proxecto de estatu-
tos, unha vez aprobado, será sometido, polo 
prazo dun mes, a informe da Deputación ou 
das deputacións provinciais interesadas, 
entenderase favorable se no devandito prazo 
non fose emitido e expoñerase a informa-
ción pública por un período dun mes para 
que sexan presentadas, por parte dos in-
teresados, as observacións ou suxestións 
que estimen precisas.
 2. Rematado o prazo de información 
pública e antes da aprobación definitiva, 
seranlle remitidos os estatutos, xunto coa 
resolución das reclamacións que fosen 
presentadas, á Consellería competente en 
materia de réxime local para o seu informe, 
e esta poderá formular as observacións de 
legalidade así como as suxestións e pro-
postas que considere convenientes.
 3. Se do informe ao que se refire o 
apartado anterior resultasen modificacións 
do proxecto de estatutos provisional-
mente aprobado, someteranse aquelas 
á consideración da Comisión Xestora, 
que, de non aceptalas, estará obrigada á 
convocatoria da asemblea de concelleiros 
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para unha nova discusión delas. Tras esta 
nova xuntanza da asemblea decidirase se 
se continúa ou non co procedemento ata 
a aprobación definitiva dos estatutos e a 
constitución da mancomunidade.

Artigo 141. 1. Comunicada polo pre-
sidente á Comisión Xestora a emisión dos 
informes por parte da Deputación ou das 
deputacións provinciais interesadas ou 
pola Consellería competente en materia de 
réxime local, ou transcorrido o prazo legal 
para iso sen que aqueles fosen emitidos, os 
plenos de todos os concellos aprobarán, 
no prazo de dous meses, os estatutos. 
Os acordos requirirán o voto favorable 
da maioría absoluta do número legal dos 
membros de cada unha das corporacións.
No acordo de aprobación designaranse os 
representantes legais de cada Concello na 
mancomunidade, no número e coas con-
dicións previstas nos estatutos e tendo en 
conta o pluralismo político existente nas 
corporacións locais.
 2. O presidente da Comisión Xestora 
remitiralle copia certificada dos acordos 
de aprobación definitiva dos estatutos e 
da constitución da mancomunidade de 
municipios á Consellería competente en 
materia de réxime local, para a súa íntegra 
publicación no “Diario Oficial de Galicia”.
 3. Dentro do mes seguinte ao da publica-
ción dos estatutos, o alcalde do municipio 
no que radique a sede da mancomunidade 
convocará todos os representantes dos 
municipios mancomunados, co obxecto 
de elixir os órganos retores e iniciar o 
funcionamento dela.
 4. O presidente da mancomunidade co-
municaralles á Administración central do 
Estado e á Xunta de Galicia a constitución 
da nova entidade local para os efectos da 
súa inscrición nos rexistros estatal e auto-
nómico de entidades locais.

Artigo 142. 1. A organización e o fun-
cionamento das mancomunidades rexeranse 
polo establecido nos seus propios estatutos, 
que se aprobarán de conformidade coas 

prescricións desta lei e que, en todo caso, 
deberán conter:

a. Os municipios que a integran.
b. O obxecto e os fins da mancomuni-

dade.
c. A denominación e o lugar onde radi-

que a sede da mancomunidade.
d. Os órganos de goberno, o número e 

forma de designación dos representantes 
dos municipios asociados e a forma de 
nomear e revogar os administradores.

e. Os recursos financeiros, as contri-
bucións e compromisos e os dereitos e 
deberes dos municipios asociados.

f. O prazo de duración e os supostos de 
disolución.

g. As normas de funcionamento.
h. A forma de liquidación.
i. As relacións cos municipios intere-

sados.
 2. Os órganos de goberno da mancomu-
nidade serán representativos dos concellos 
que a integran, debendo existir, en todo 
caso, a figura do presidente e do Pleno da 
mancomunidade.

Artigo 143. 1. A modificación dos 
estatutos da mancomunidade ou a diso-
lución da entidade local axustaranse ao 
seguinte procedemento:

a. A iniciativa corresponderalle ao 
Pleno da mancomunidade, de oficio ou a 
instancia dos concellos que a constitúen.

b. Adoptado o acordo, someterase a in-
formación pública polo prazo dun mes e, 
simultaneamente, remitiráselles á Deputa-
ción ou deputacións provinciais respectivas 
e á Consellería competente en materia de 
réxime local para o seu informe, polo 
prazo dun mes.

c. Rematado o prazo de exposición públi-
ca e recibidos os informes aos que se refire 
o apartado anterior ou transcorrido o prazo 
dun mes sen que fosen emitidos, someterase 
o acordo de modificación dos estatutos ou de 
disolución da mancomunidade aos plenos 
dos concellos mancomunados. A adopción 
do devandito acordo, que resolverá tamén 
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as alegacións, no caso de que estas fosen 
presentadas, requirirá o voto favorable da 
maioría absoluta do número legal de mem-
bros de cada unha das corporacións.

d. Aprobados os acordos de modifi-
cación dos estatutos da mancomunidade 
ou de disolución desta pola maioría dos 
concellos mancomunados, o presidente 
da mancomunidade remitiralle copia cer-
tificada deles á consellería competente en 
materia de réxime local, para a súa íntegra 
publicación no “Diario Oficial de Galicia”, 
e comunicarallos á Administración cen-
tral do Estado para os efectos establecidos 
pola lexislación básica de réxime local.
 2. Toda incorporación ou separación de 
membros dunha mancomunidade levará 
consigo, necesariamente, a modificación 
dos seus estatutos.
 3. No caso de que un concello decida 
unilateralmente separarse da mancomuni-
dade, manifestarao cun ano de antelación, 
sen deixar de cumprir cos compromisos 
contraídos nese prazo.

Artigo 144. No caso de disolución 
dunha mancomunidade, esta manterá a 
súa personalidade xurídica en tanto non 
sexa adoptado polo Pleno o acordo de 
liquidación e distribución do seu patrimo-
nio, o cal se publicará no “Diario Oficial 
de Galicia” xunto co de disolución.

Sección 2.ª 
Da organización das 

mancomunidades de municipios

Artigo 145. 1. Os órganos de goberno 
ou xuntas de mancomunidade estarán inte-
grados por un presidente, un vicepresidente 
que o substitúa nas súas ausencias e o nú-
mero de vogais que sinalen os estatutos.
 2. Os estatutos da mancomunidade 
poderán prever, ademais, a existencia 
doutros órganos complementarios, xa 
sexan de carácter activo, como a Comi-
sión de Goberno, ou consultivo, como as 
comisións informativas, de especial in-
terese cando sexan múltiples os servizos 
asumidos e xestionados.

Artigo 146. 1. Na Xunta da mancomu-
nidade ou asemblea estarán representados, 
na proporción que se estableza nos estatu-
tos da mancomunidade, todos os municipios 
que a integren.
 2. A designación do presidente e do 
vicepresidente atinxiralle á Xunta da 
mancomunidade ou asemblea, e, se nada 
din os estatutos, a elección realizarase 
en sesión extraordinaria e por maioría 
absoluta de votos.
 3. O cargo de secretario ou secretario-
interventor, así como os de interventor-
tesoureiro, se existiren, terán que ser 
exercidos por funcionarios con habilitación 
de carácter nacional.

Sección 3.ª 
Das competencias das 

mancomunidades de municipios

Artigo 147. Son competencias das 
mancomunidades de municipios:

a. A administración e defensa do seu 
patrimonio.

b. A execución de obras e prestación par-
cial ou integral de servizos do seu interese.

c. Aqueloutras que lles sexan delegadas 
ou encomendadas por outras administra-
cións públicas.

Sección 4.ª 
Da facenda das 

mancomunidades de municipios

Artigo 148. 1. As mancomunidades 
de municipios contarán cunha facenda 
propia integrada por:

a. As taxas.
b. Os prezos públicos.
c. As contribucións especiais.
d. As contribucións municipais.
e. Os ingresos procedentes do seu pa-

trimonio e demais de dereito privado.
f. As subvencións.
g. O produto de operacións de crédito.
h. O produto de multas e sancións no 

ámbito da súa competencia.
 2. Os concellos mancomunados consig-
narán nos seus orzamentos as cantidades 
precisas para atender, nos sucesivos exercicios 
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económicos, as obrigas derivadas dos com-
promisos contraídos coa mancomunidade á 
que pertenzan.
Transcorrido o prazo para o ingreso das 
contribucións dos municipios que inte-
gran a mancomunidade, o seu presidente 
poderá dirixirse á Comunidade Autónoma 
para a retención dos fondos do municipio 
debedor e o seu ingreso na facenda da 
mancomunidade.

capítulo III 
Dos ConsorCios loCAis

Artigo 149. 1. As entidades locais 
galegas poderán, con carácter voluntario, 
constituír consorcios locais entre si ou:

a. Con outras administracións públicas 
para fins de interese común.

b. Con entidades privadas sen ánimo de 
lucro que persigan fins de interese público 
concorrentes cos das administracións pú-
blicas. Neste caso en todos os órganos dos 
que se dote ao consorcio deberase garantir 
a presencia maioritaria do sector público.
 2. Os consorcios locais son entidades 
locais dotadas de personalidade xurídica 
propia e de capacidade para o cumpri-
mento dos seus fins específicos, que virán 
definidos nos seus respectivos estatutos.
 3. Para a xestión dos servizos da súa com-
petencia, os consorcios poderán empregar 
calquera das formas previstas na lexislación 
básica de réxime local e nesta lei.

Artigo 150. 1. A iniciativa para a cons-
titución dun consorcio local poderá partir 
dun ou de varios entes locais interesados.
 2. Os expedientes para a constitución 
de consorcios locais, así como para a 
elaboración e subseguinte aprobación dos 
seus estatutos, iniciaranse cos acordos das 
entidades locais promotoras, que deberán 
ser adoptados pola maioría absoluta do nú-
mero legal de membros das corporacións.
 3. Mediante os devanditos acordos cada 
entidade local designará un representante 
da Corporación que pasará a formar 
parte da Comisión Xestora, que terá a 
representación do grupo de entidades ata a 

definitiva constitución dos órganos de go-
berno do consorcio, que estarán integrados 
por representantes de todas as entidades 
consorciadas na proporción que se fixe nos 
respectivos estatutos, e que se encargará da 
tramitación do correspondente expediente 
e da elaboración do proxecto de estatutos.

Artigo 151. 1. Para a elaboración dos 
estatutos e para a creación de consorcios 
locais seguiranse as mesmas regras e o 
mesmo procedemento que se estableceu 
para as mancomunidades de municipios 
na lexislación estatal básica e nos artigos 
13� e seguintes desta lei.
 2. Do mesmo xeito, para a modificación 
dos estatutos do consorcio local, así como 
para a súa disolución, seguiranse as mes-
mas regras e o mesmo procedemento có 
establecido pola lexislación estatal básica 
e polos artigos 143 e 144 desta lei para a 
modificación dos estatutos ou a disolución 
das mancomunidades de municipios.

Artigo 152. A Xunta de Galicia, a 
través da Consellería competente en ma-
teria de réxime local:

a. Prestará canta asistencia técnica e 
xurídica cumpra para a constitución e o 
funcionamento dos consorcios locais.

b. Poderá conceder subvencións a fondo 
perdido á constitución de consorcios locais 
para a prestación dos servizos municipais 
ou, se é o caso, a realización de obras do 
mesmo carácter.

capítulo Iv 
DAs entiDADes loCAis menores
Artigo 153. 1. Os núcleos de po-

boación afastados xeograficamente do que 
teña a condición de capitalidade do munici-
pio e con características peculiares propias 
poderán constituírse en entidades locais 
menores, para a xestión descentralizada 
dos seus intereses peculiares, sempre que:

a. Se acredite a posesión de recursos 
suficientes para tal xestión e o axeitado 
exercicio das súas competencias.
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b. A súa constitución non supoña unha 
notable diminución da capacidade econó-
mica do municipio, que impida o normal 
cumprimento das súas obrigas ou mingüe 
a calidade dos servizos que viñese pres-
tando.
 2. Non poderá constituírse en entidade 
local menor o núcleo territorial no que 
radique a capitalidade do municipio.

Sección 1.ª 
Do procedemento de constitución  

e de disolución das  
entidades locais menores

Artigo 154. 1. A iniciativa para a 
constitución dunha entidade local menor 
correspóndelles indistintamente a:

a. Os dous terzos dos veciños do núcleo 
de poboación que pretende a súa constitu-
ción en entidade local menor.

b. O Concello, que adoptará o acordo 
co voto favorable das dúas terceiras partes 
do número de feito da Corporación e, en 
todo caso, da maioría absoluta do número 
legal dos membros dela.
 2. O Concello someterá a iniciativa a 
información pública polo prazo dun mes.
 3. Transcorrido o prazo de exposición 
ao público, o Concello remitiralle á Con-
sellería competente en materia de réxime 
local o expediente, no que deberán cons-
tar, como mínimo:

a. Os motivos da iniciativa e a imposi-
bilidade de recorrer a outros mecanismos 
que permitan a participación para a 
defensa dos seus intereses nunha xestión 
descentralizada.

b. No caso de que se presentasen 
alegacións, certificación expedida polo 
secretario da Corporación relativa ao 
acordo de resolución delas, que deberá 
ser adoptado co voto favorable das dúas 
terceiras partes do número de feito e, en 
todo caso, da maioría absoluta do número 
legal de membros da Corporación.

c. Informe económico-financeiro so-
bre a viabilidade da entidade local menor, 
con expresión dos ingresos, debidamente 

xustificados, que integrarán o seu orza-
mento e do importe previsto de gastos.

d. Informe do Concello correspondente.
 4. A Consellería competente en materia 
de réxime local requirirá o informe da 
Deputación Provincial correspondente.
 �. O Consello da Xunta de Galicia apro-
bará, mediante decreto e por proposta do 
conselleiro competente en materia de réxi-
me local, a constitución da entidade local 
menor, que lle será comunicada á Admi-
nistración central do Estado para os efectos 
da súa inscrición no Rexistro Estatal de 
Entidades Locais. O decreto publicarase 
no “Diario Oficial de Galicia” e no Boletín 
Oficial da provincia respectiva.

Artigo 155. 1. Constituída a entidade 
local menor, estableceranse os seus lími-
tes territoriais e farase a súa segregación 
patrimonial por acordo do Concello e logo 
da proposta da Xunta Veciñal.
 2. O acordo municipal nesta materia re-
quirirá a ratificación do Consello da Xunta 
de Galicia, por proposta do conselleiro 
competente en materia de réxime local.

Artigo 156. Procederá a disolución 
dunha entidade local menor cando se 
aprecie a insuficiencia dos seus recursos 
ou a incapacidade para o exercicio das 
súas competencias.

Artigo 157. O procedemento para a 
disolución axustarase ás seguintes regras:
 1.ª  A iniciativa corresponderalle indis-
tintamente:

a. Ao Concello, que adoptará o acordo 
co voto favorable das dúas terceiras partes 
do número de feito da Corporación e, en 
todo caso, da maioría absoluta do número 
legal dos membros dela.

b. Á Xunta Veciñal, mediante acordo 
adoptado pola maioría de dous terzos.

c. Á Consellería competente en materia 
de réxime local, por apreciación das circuns-
tancias ás que se refire o artigo anterior.
 2.ª  No caso de que a iniciativa proceda 
do Concello ou da Xunta Veciñal, some-
terase o expediente a información pública 
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por prazo dun mes, transcorrido o cal se-
ralle remitido á Consellería competente en 
materia de réxime local, acompañado da 
certificación expedida polo secretario xe-
ral da Corporación acreditativa do acordo 
relativo á estimación ou desestimación das 
reclamacións, se estas fosen presentadas.
No caso de que a iniciativa proceda da Con-
sellería competente en materia de réxime 
local, daráselles audiencia previa á entida-
de local menor e ao Concello interesado.
 3.ª  Requiriráselle informe á Deputación 
Provincial correspondente, que o emitirá 
no prazo dun mes, e entenderase favorable 
se, transcorrido este, non fose emitido.
 4.ª  A resolución definitiva, mediante 
decreto e por proposta do conselleiro 
competente en materia de réxime local, 
correspóndelle ao Consello da Xunta de 
Galicia. O decreto publicarase no “Diario 
Oficial de Galicia” e no Boletín Oficial 
da respectiva provincia. Comunicaráselle, 
ademais, á Administración central, para os 
efectos da inscrición da entidade local me-
nor no Rexistro Estatal de Entidades Locais.

Sección 2.ª 
Da organización das  

entidades locais menores

Artigo 158. 1. As entidades locais 
menores contarán cun alcalde pedáneo, 
cunha Xunta Veciñal e cos outros órganos 
complementarios de que poidan dotarse de 
acordo co seu regulamento orgánico.
 2. A Xunta Veciñal estará formada polo 
alcalde pedáneo, que a presidirá, e por un 
número de vogais que non superará o tercio 
do de concelleiros que integren o Concello.
 3. O alcalde pedáneo será elixido direc-
tamente polos veciños da correspondente 
entidade local menor, por sistema maioritario, 
mediante a presentación de candidatos polos 
distintos partidos, federacións, coalicións ou 
agrupacións de electores, coincidindo coas 
eleccións locais.
 4. A designación dos vogais da Xunta Ve-
ciñal farase de conformidade cos resultados 

das eleccións para o Concello, na sección 
ou nas seccións constitutivas da entidade 
local menor, segundo o disposto na lexis-
lación electoral xeral.

Artigo 159. 1. O presidente ou alcalde 
pedáneo e a Xunta Veciñal terán as atribu-
cións que a lexislación sinale para o alcalde 
e o Pleno, respectivamente, circunscritas á 
área das súas competencias territoriais e 
de xestión.
 2. A Xunta Veciñal, órgano colexiado 
de goberno, ten as seguintes atribucións:

a. A aprobación dos orzamentos, das 
ordenanzas e dos acordos de establece-
mento e de modificación de servizos.

b. A administración do patrimonio e a 
adquisición, alleamento e cesión de bens.

c. O control e a fiscalización das actua-
cións do alcalde-presidente e da xestión 
económica.

d. En xeral, cantas lle asigne a lei ou 
o Pleno do Concello con respecto á súa 
administración no ámbito da entidade.
 3. O réxime de funcionamento axustara-
se ao que dispoña o seu propio regulamento 
orgánico, se o houbese, ou ás disposicións 
xerais que rexen para os concellos.

Artigo 160. O alcalde pedáneo desig-
nará, de entre os vogais da Xunta Veciñal, 
quen deba substituílo nos casos de vacante 
por ausencia ou enfermidade.

Artigo 161. 1. Na entidade de nova 
creación e mentres non se realicen elec-
cións locais, o goberno e a administración 
encomendaránselle a unha Comisión Xes-
tora, integrada por tres membros, que serán 
nomeados pola Deputación Provincial 
respectiva de conformidade co resultado 
das eleccións na sección ou nas seccións 
correspondentes, por proposta dos partidos 
políticos con representación no Concello.
 2. Despois dos dez días naturais da 
súa designación, deberá constituírse a 
Comisión Xestora e elixir de entre os seus 
membros o presidente, fixándose a hora da 
constitución na orde de nomeamento.
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 3. No caso de empate, será presidente 
o vogal da lista máis votada na sección 
correspondente.

Artigo 162. Un membro da Xunta 
Veciñal terá dereito a asistir, con voz 
pero sen voto no punto da orde do día co-
rrespondente, ás comisións informativas 
existentes no Concello, sempre que nelas 
vaia dictaminarse algún asunto que afecte 
a entidade local menor.
Para o exercicio deste dereito, deberá ser 
citado á Comisión de referencia, como un 
membro máis dela.

Sección 3.ª 
Das competencias das  

entidades locais menores
Artigo 163. 1. Son competencias das 

entidades locais menores:
a. A administración e a defensa do seu 

patrimonio.
b. A execución de obras e a prestación 

de servizos do seu interese, sempre e can-
do sexan realizados con fondos propios e 
non estean a cargo do respectivo Concello 
ou doutra entidade supramunicipal.

c. A vixilancia, o mantemento e a 
limpeza das vías urbanas, camiños rurais, 
montes, fontes e lavadoiros.

d. Aqueloutras que lle delegue o muni-
cipio, logo da aceptación pola entidade, e 
coa asignación dos recursos que cumpran 
para o seu exercicio.
 2. A Comunidade Autónoma, as depu-
tacións provinciais e os concellos poderán 
prestar a asistencia técnica, xurídica e 
económica precisa para que as entidades 
locais de ámbito territorial inferior ao 
municipal poidan facer efectivas as súas 
competencias coa maior economía e evi-
tando a duplicidade de servizos.

Sección 4.ª 
Da facenda das entidades  

locais menores
Artigo 164. 1. A facenda das enti-

dades locais menores estará constituída 
polos seguintes recursos:

a. Os ingresos procedentes do seu pa-
trimonio e demais de dereito privado.

b. As taxas e prezos públicos.
c. As contribucións especiais.
d. Os ingresos procedentes de opera-

cións de crédito.
e. O produto de multas e sancións no 

ámbito da súa competencia.
f. A participación nos impostos do 

Concello a que se refire a lexislación sobre 
facendas locais na contía que se estableza 
no decreto de creación. Esta participación 
non será en ningún caso inferior ao vinte-
cinco por cento dos que se devenguen no 
ámbito territorial da entidade.

g. As doazóns, as herdanzas, os legados 
e as cesións aceptadas pola entidade.

h. Os procedentes de contribucións do-
utras entidades públicas supramunicipais, 
con carácter finalista pola participación 
en proxectos de actuación e investimen-
tos xerais.

i. Calquera outro ingreso de dereito 
público que a lei puidese atribuírlles.
 2. Malia o establecido no apartado ante-
rior, estas entidades deberán contribuír ao 
pagamento das cargas xerais do Concello, 
na proporción que se estableza no decreto 
de creación delas.

capítulo v 
DAs AGruPACións De muniCiPios

Sección l.ª 
Das agrupacións voluntarias

Artigo 165. 1. Os municipios que 
por insuficiencia de recursos económicos 
non poidan soster as prazas reservadas a 
funcionarios con habilitación de carácter 
nacional poderán agruparse entre si para 
o único efecto do sostemento en común do 
devandito persoal.
 2. As entidades locais poderán agru-
parse, así mesmo, co obxecto de soster 
en común unha soa praza de funcionario 
técnico de administración especial ou de 
persoal auxiliar de administración xeral, 
cando a súa capacidade económica non 
lles permita sostela por si soas.
 3. A Consellería competente en ma-
teria de réxime local prestará especial 
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asesoramento e apoio á creación e ao fun-
cionamento deste tipo de agrupacións de 
municipios, podendo serlles concedidas 
subvencións ata un máximo do cincuenta 
por cento dos custos do persoal polo tem-
po que se estableza e para o sostemento do 
cal se constituísen.
 4. As prazas non se designarán en tanto 
non estean agrupadas.

Artigo 166. O funcionamento destas 
agrupacións regularase por uns estatutos 
que, para o efecto, serán redactados por unha 
comisión integrada por representantes dos 
municipios afectados, designados polos ple-
nos deles. Nos devanditos estatutos fixarase, 
necesariamente, a participación económica 
de cada Concello, así como o réxime de 
dedicación do persoal a cada un deles.

Artigo 167. O procedemento de cons-
titución e de disolución destas agrupacións 
municipais axustarase ás seguintes regras:

a. Iniciación por acordo das corpo-
racións locais interesadas adoptado por 
maioría simple.

b. Sometemento do expediente a infor-
mación pública durante o prazo dun mes.

c. Informe da Delegación do Goberno 
da Comunidade Autónoma galega e da 
Deputación ou das deputacións provinciais 
respectivas. Tales informes deberán ser 
emitidos no prazo dun mes a partir da súa 
solicitude, e entenderanse favorables no 
caso de non recibirse no referido prazo.

d. Aprobación definitiva por acordo 
dos concellos, que será adoptado co voto 
favorable da maioría absoluta do número 
legal de membros da Corporación.

e. Remisión do expediente á Consellería 
competente en materia de réxime local. For-
marán parte deste expediente, entre outros:
 1.°  As certificacións expedidas polos 
secretarios de cada Concello relativas aos 
acordos aos que se refiren os apartados 
anteriores deste mesmo artigo.
 2.°  Os informes aos que se refire o aparta-
do sinalado coa letra c deste mesmo artigo.

 3.°  O proxecto de estatutos ao que se 
refire o artigo 1�� desta lei.
 4.°  As certificacións expedidas polos secre-
tarios de cada Concello relativas á poboación 
e aos orzamentos municipais ordinarios e, se 
é o caso, á clasificación da praza.
Vistos os acordos, os informes e as certi-
ficacións aos que se refire este apartado, 
a Consellería competente en materia de 
réxime local elevaralle proposta de reso-
lución ao Consello da Xunta de Galicia, o 
cal resolverá.

f. Publicación do decreto polo que 
se constitúe a agrupación voluntaria de 
municipios no “Diario Oficial de Galicia” 
e no boletín ou nos boletíns oficiais das 
respectivas provincias.

g. A constitución da agrupación seralle 
comunicada, pola Consellería competente 
en materia de réxime local, á Administra-
ción central do Estado.

Sección 2.ª 
Das agrupacións forzosas

Artigo 168. 1. O Consello da Xunta 
de Galicia deberá acordar a agrupación 
daqueles municipios nos que a poboación 
e os recursos ordinarios non superen as 
cifras que determine a Administración 
central do Estado, co obxecto de soster en 
común un posto único de secretario.
 2. Así mesmo, deberá acordar a agrupa-
ción de municipios nos que as secretarías 
estean catalogadas como de segunda ou de 
terceira clase, co fin de soster en común 
un posto único de interventor.

Artigo 169. A constitución das agru-
pacións de municipios ás que se refire o 
artigo anterior axustarase ao procedemen-
to seguinte:

a. Iniciación do expediente de oficio 
pola Xunta de Galicia, dándoselles au-
diencia ás corporacións locais afectadas 
polo prazo dun mes.

b. Sometemento do expediente á infor-
mación pública durante o prazo dun mes.

c. Resolución do expediente polo Con-
sello da Xunta de Galicia, por proposta 
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do conselleiro competente en materia de 
réxime local.

d. Publicación no “Diario Oficial de 
Galicia” e no boletín ou nos boletíns ofi-
ciais das respectivas provincias do decreto 
de constitución da agrupación de muni-
cipios e remisión deste á Administración 
central do Estado.

Artigo 170. No acordo polo que 
se aprobe a constitución da agrupación 
forzosa de municipios para o sostemento 
en común de prazas de funcionarios 
con habilitación de carácter nacional 
determinaranse os municipios que deban 
agruparse e as normas mínimas polas que 
deberá rexerse a agrupación, que poderán 
ser desenvolvidas por acordo conxunto 
dos municipios afectados.
A Xunta de Galicia, atendendo cada caso 
concreto, poderá fixar unha contribución 
para a atención desta obriga.

TÍTULO IV 
DA TRANSfERENCIA E 

DELEGACIóN DE COMPETENCIAS 
DA COMUNIDADE AUTóNOMA 

NAS ENTIDADES LOCAIS E  
DA ENCOMENDA DE XESTIóN

capítulo I 
DisPosiCións XerAis

Artigo 171. 1. Conforme coa lexis-
lación básica do Estado en materia de 
réxime local e no marco desta lei, as leis 
do Parlamento de Galicia reguladoras dos 
distintos sectores da acción pública efec-
tuarán a redistribución das competencias 
entre a Administración da Comunidade 
Autónoma e as entidades locais.
Para facela efectiva deberán existir unhas 
circunstancias de índole técnica, econó-
mica, social, xurídica ou territorial que 
o fagan conveniente e, ademais, garantir 
unha máis eficaz prestación dos servizos.
 2. O procedemento de transferencias axus-
tarase ao establecido nos artigos seguintes e 

as competencias transferidas converteranse 
en propias das entidades locais.

Artigo 172. 1. Do mesmo xeito, a Xun-
ta de Galicia poderá delegar nas entidades 
locais competencias propias sempre que:

a. Se trate de competencias en materias 
que afecten os intereses propios das enti-
dades locais.

b. Coa delegación se mellore a eficacia 
da xestión pública.

c. Se acade unha maior participación 
cidadá.
 2. A delegación non supoñerá a asun-
ción da titularidade das competencias 
delegadas polas entidades locais benefi-
ciarias da delegación.
 3. Para facer efectiva a delegación de 
competencias a Administración autonó-
mica terá en conta a natureza e o grao 
de homoxeneidade das competencias e 
as entidades locais destinatarias para 
que, reunindo as mesmas circunstancias 
obxectivas, poidan asumir o seu exercicio 
en condicións de igualdade.

Artigo 173. 1. Así mesmo, por razóns 
de eficacia ou cando a Xunta de Galicia 
careza dos medios técnicos axeitados para 
o seu exercicio, poderá encomendárlles 
a realización de actividades de carácter 
material, técnico ou de servizos da súa 
competencia ás deputacións provinciais 
ou aos municipios que sexan capital de 
provincia ou conten cunha poboación su-
perior a setenta mil habitantes, actuando 
estes con suxeición plena ás instrucións 
xerais e particulares que para tal efecto 
dite a Xunta de Galicia.
 2. A encomenda de xestión non supoñe-
rá a cesión da titularidade da competencia, 
nin dos elementos substantivos do seu 
exercicio, sendo responsabilidade do Con-
sello da Xunta de Galicia ditar cantos actos 
ou resolucións de carácter xurídico dean 
soporte ou nos que se integre a concreta ac-
tividade material obxecto de encomenda.
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Artigo 174. 1. No caso de que se 
transfiran ou deleguen competencias nas 
deputacións provinciais ou se lles enco-
mende a xestión de servizos propios da 
Comunidade Autónoma, a transferencia, 
delegación ou encomenda de xestión 
efectuarase, sempre, para a totalidade das 
deputacións provinciais comprendidas no 
ámbito territorial da Comunidade Autóno-
ma de Galicia.
 2. A Comunidade Autónoma poderá 
realizar a transferencia ou delegación de 
competencias en favor dun ou de varios 
municipios agrupados entre si e esixirá 
que estes conten con capacidade de xes-
tión e medios técnicos suficientes, sen que 
disto poida derivar trato discriminatorio 
entre os diferentes municipios galegos.
 3. A encomenda de xestión só poderá 
realizarse en favor dalgunha das entida-
des locais ás que se refire o artigo 1�3.1 
desta lei.

Artigo 175. A transferencia ou dele-
gación de competencias da Comunidade 
Autónoma nas entidades locais, así como 
a encomenda de xestión, terán que ser 
previamente aceptadas por estas.

Artigo 176. Será requisito imprescin-
dible para que comecen os procedementos 
de transferencia e delegación que as com-
petencias que poidan ser transferidas ou 
delegadas se vaian executar integramente 
na circunscrición da entidade local.

Artigo 177. O procedemento para le-
var a efecto a transferencia ou delegación 
será iniciado de oficio pola Xunta de Gali-
cia ou por pedimento razoado da entidade 
ou das entidades locais interesadas ou das 
asociacións de municipios máis represen-
tativas da Comunidade Autónoma.

Artigo 178. A transferencia ou delega-
ción deberá levar aparellada a dos medios 
financeiros e económicos e, se é o caso, per-
soais precisos en favor das entidades locais 
beneficiarias e fomentará a constitución 
de mancomunidades ou de agrupacións de 

municipios nos casos nos que fose precisa 
ou conveniente a súa constitución.

capítulo II 
DA trAnsferenCiA

Artigo 179. 1. Atransferencia da 
titularidade de competencias en favor das 
entidades locais realizarase mediante lei 
sectorial do Parlamento de Galicia, que 
establecerá o procedemento para levala a 
cabo así como os medios e servizos nece-
sarios para o seu exercicio.
Na mesma lei determinaranse os supostos 
nos que sexa posible solicitar a revogación, o 
seu procedemento e os titulares lexitimados.
 2. Esta transferencia de medios e 
servizos, salvo o que dispoña a propia lei 
sectorial, seralle proposta ao Consello da 
Xunta de Galicia polas comisións sectoriais 
que se constitúan, que estarán integradas 
por un número igual de representantes da 
entidade local receptora e da Administración 
da Comunidade Autónoma. O número total 
de representantes non superará o de dez.
A Comisión será presidida polo consellei-
ro competente en materia de réxime local, 
formando parte dela, sempre, o conselleiro 
competente na materia obxecto de transfe-
rencia e un representante da Consellería 
de Economía e Facenda.
As propostas das comisións conterán:

a. Relación das competencias e dos ser-
vizos que se transfiren, así como dos que 
reserva para si a Comunidade Autónoma.

b. Referencia ás normas legais que 
xustifican a transferencia.

c. Medios persoais, materiais e finan-
ceiros que se traspasan, coa súa valoración 
e, se é o caso, o procedemento de revisión. 
Tal valoración realizarase con referencia 
ao 31 de decembro do ano anterior ao que 
se realice a proposta.

d. Valoración do custo efectivo do servi-
zo, tendo en conta que, cando se traspasen 
servizos nos que a súa prestación estea 
gravada con taxas ou reporte ingresos de 
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dereito privado, o seu importe minorará 
a valoración do custo efectivo do servizo 
transferido. Enténdese por custo efectivo 
o que corresponda ao gasto corrente, así 
como, se é o caso, ao gasto de investimen-
to novo e de reposición e ás subvencións 
condicionadas 132.

e. Referencia á documentación adminis-
trativa relativa ao servizo ou á competencia 
transferida.

f. Data de efectividade da transferencia.
 3. Elaboradas por consenso de ambas 
as dúas representacións as propostas de 
transferencia polas comisións ás que se 
refire o apartado 2 deste mesmo artigo, 
solicitarase, antes da súa elevación ao 
Consello da Xunta de Galicia, informe da 
Comisión Galega de Cooperación Local.

Artigo 180. Os recursos económi-
cos precisos para cubrir o custo efectivo 
do servizo transferido terán carácter de 
recursos propios da entidade local que 
reciba a transferencia. Tales fondos serán 
librados pola Consellería de Economía e 
Facenda, mediante as correspondentes 
baixas orzamentarias.

Artigo 181. A transferencia poderá 
ser obxecto de revogación, mediante lei do 
Parlamento de Galicia. A iniciativa poderá 
partir das asociacións de municipios máis 
representativas da Comunidade Autónoma.

capítulo III 
DA DeleGACión

Artigo 182. 1. Adelegación de com-
petencias da Comunidade Autónoma en 
favor das entidades locais realizarase 
mediante decreto do Consello da Xunta 
de Galicia.
 2. Para a fixación dos termos da dele-
gación constituirase unha Comisión mixta, 
integrada por tres representantes da Comu-
nidade Autónoma e tres das entidades locais 
�32	 Art.	 �79.2.d	modificado	por	 Lei	 8/�999,	 do	30	de	
decembro,	 de	 medidas	 fiscais	 e	 orzamentarias	 e	 de	
función	pública	e	actuación	administrativa.

receptoras da delegación. Así, formarán parte 
desta Comisión mixta:

a. Por parte da Administración autonó-
mica, o conselleiro competente en materia 
de réxime local, que, á súa vez, presidirá a 
Comisión, o conselleiro de Economía e Fa-
cenda e o conselleiro responsable da materia 
ou das materias obxecto da delegación.

b. Por parte da entidade local beneficia-
ria da delegación, o alcalde ou presidente 
da Corporación e dous membros dela 
designados polo Pleno.
 3. Adelegación de competencias re-
quirirá aceptación expresa por parte das 
entidades locais receptoras. Tal aceptación 
formularase e remitirase con carácter pre-
vio á deliberación do Consello da Xunta 
de Galicia. Ademais, con carácter previo á 
devandita deliberación, a Comisión mixta 
á que se refire o apartado 2 deste mesmo 
artigo solicitará informe da Comisión 
Galega de Cooperación Local.
 4. O decreto de delegación publicarase 
no “Diario Oficial de Galicia” e no “Bole-
tín Oficial del Estado” e deberá referirse, 
entre outros, aos seguintes extremos:

a. Competencias das que se delega a 
execución.

b. Referencia ás normas legais que 
xustifican a delegación.

c. Medios materiais, financeiros e, se é 
o caso, persoais que se poñen á disposición, 
así como a valoración e o procedemento da 
revisión dela.

d. Valoración do custo efectivo da 
prestación do servizo, tendo en conta que, 
cando se deleguen servizos dos que a súa 
prestación estea gravada con taxas ou 
reporte ingresos de dereito privado, o seu 
importe minorará a valoración do custo 
efectivo do servizo delegado. Enténdese 
por custo efectivo o que corresponda ao 
gasto corrente, así como, se é o caso, ao 
gasto de investimento novo e de reposición 
e ás subvencións condicionadas 133.
�33	 Art.	 �82.4.d	modificado	por	 Lei	 8/�999,	 do	30	de	
decembro,	 de	 medidas	 fiscais	 e	 orzamentarias	 e	 de	
función	pública	e	actuación	administrativa.
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e. Referencia á documentación admi-
nistrativa relativa á competencia ou ao 
servizo do que se delega a prestación.

f. Data de efectividade da delegación.
g. Duración da delegación.
h. Condicións, instrucións e directrices 

que formule a Xunta de Galicia, así como 
mecanismos de control e requirimentos que 
poidan ser formulados e supostos nos que 
procederá a revogación da delegación.

Artigo 183. Os recursos económicos 
precisos para cubrir o custo efectivo da 
competencia delegada serán librados pola 
Consellería de Economía e Facenda, mediante 
as correspondentes baixas orzamentarias.

Artigo 184. 1. Os municipios e as 
demais entidades locais que asuman por 
delegación o exercicio de competencias 
propias da Comunidade Autónoma virán 
obrigados, en canto a estas, a:

a. Cumprir os programas e as directri-
ces que a Comunidade Autónoma poida, 
se é o caso, elaborar.

b. Proporcionar información sobre o fun-
cionamento dos servizos, así como aterse aos 
requirimentos pertinentes para a emenda das 
deficiencias observadas polos órganos de 
asesoramento da Comunidade Autónoma.

c. Manter o nivel de eficacia na pres-
tación dos servizos que, como mínimo, 
tiñan antes da delegación.

d. Cumprir os módulos de funciona-
mento e os niveis de rendemento mínimo 
que a Xunta de Galicia periodicamente 
lle sinale, para o cal se lle facilitarán á 
entidade local os medios financeiros e, se 
é o caso, persoais e materiais que cumpran. 
As entidades locais poderán mellorar 
estes módulos ou niveis de rendemento 
empregando as súas propias dispoñibili-
dades orzamentarias.
 2. A Xunta de Galicia estará obrigada a 
respectar a autonomía municipal no exer-
cicio da competencia delegada, nos termos 
previstos no artigo 182.4.h).

Artigo 185. 1. Se a entidade local in-
cumprise as obrigas que derivan do artigo 

anterior, o Consello da Xunta de Galicia 
advertiraa formalmente disto, e, se man-
tivese a súa actitude, poderá ser revogada 
a delegación, reasumindo a Comunidade 
Autónoma, logo do informe da Comisión 
Galega de Cooperación Local, o exercicio 
das correspondentes competencias.
 2. Por razóns de interese público, debi-
damente xustificadas, o Consello da Xunta 
de Galicia poderá declarar extinguida a 
delegación, revisar o seu contido ou avocar 
o exercicio das competencias que foron 
delegadas.
 3. O acordo de revogación ou avocación 
publicarase no “Diario Oficial de Galicia” 
e no “Boletín Oficial del Estado”.

capítulo Iv 
DA enComenDA De Xestión

Artigo 186. 1. A encomenda de xes-
tión dos servizos propios da Comunidade 
Autónoma en favor das entidades locais ás 
que se refire o artigo 1�4 desta lei realizara-
se mediante decreto do Consello da Xunta 
de Galicia, logo do informe da Comisión 
Galega de Cooperación Local, e publica-
rase no “Diario Oficial de Galicia” e no 
Boletín Oficial da provincia respectiva.
 2. O acordo será adoptado por proposta 
da Comisión mixta á que se refire o artigo 
182.2 desta lei e concretará, polo menos, 
a actividade ou actividades que afecte, o 
prazo de vixencia, a natureza e alcance da 
xestión encomendada e as facultades de 
dirección e control que reserve para si a 
Xunta de Galicia.
 3. A efectividade da encomenda requi-
rirá que esta vaia acompañada da dotación 
ou do incremento, en favor das entidades 
locais receptoras, dos medios económicos 
precisos para levala a cabo.
 4. No caso de incumprimento das 
directrices e medidas ás que se refire o 
apartado 2 deste artigo, a Xunta de Galicia 
poderá, logo da advertencia ao ente local 
e do informe da Comisión Galega de Co-
operación Local, suspender ou deixar sen 
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efecto a encomenda e realizar directamen-
te as actividades de carácter material ou 
técnico ou a prestación dos servizos que 
fosen obxecto dela.

TÍTULO V 
RELACIóNS 

INTERADMINISTRATIVAS

capítulo I 
DisPosiCións XerAis

Artigo 187. As administracións pú-
blicas galegas axustarán as súas relacións 
aos principios de colaboración, coopera-
ción, auxilio, coordinación e respecto aos 
correspondentes ámbitos competenciais, 
garantíndose a máxima eficacia na xestión 
administrativa. Así mesmo, a Xunta de 
Galicia exercerá as funcións de coordina-
ción que prevé o Estatuto de Autonomía 
de Galicia.

capítulo II 
DA Comisión GAleGA  

De CooPerACión loCAl
Artigo 188. A Comisión Galega de 

Cooperación Local constitúese no órgano 
permanente de colaboración para a coordi-
nación entre a Administración autonómica 
e as entidades locais galegas.

Artigo 189. 1. A Comisión Galega 
de Cooperación Local estará integrada 
paritariamente, por representantes da Co-
munidade Autónoma e por representantes 
das entidades locais galegas.
O número total de compoñentes será de 
vinte e catro:

a. A representación da Comunidade 
Autónoma corresponderalles ao presi-
dente da Xunta de Galicia, ao conselleiro 
competente en materia de réxime local 
e a aqueloutros membros que designe o 
Consello da Xunta de Galicia.

b. As entidades locais estarán representa-
das polos presidentes das catro deputacións 
provinciais, por dous representantes dos 
concellos de ata cinco mil habitantes, por 
dous representantes dos concellos de cinco 

mil un ata vinte mil habitantes, por dous 
representantes dos concellos de vinte mil un 
ata cincuenta mil habitantes e por dous repre-
sentantes dos concellos de máis de cincuenta 
mil habitantes. Os ditos representantes serán 
designados pola asociación de municipios e 
provincias máis representativa e con maior 
implantación no territorio da Comunidade 
Autónoma de Galicia.
 2. A presidencia da Comisión Galega 
de Cooperación Local desempeñaraa o 
presidente da Xunta de Galicia.

Artigo 190. A Comisión Galega de Co-
operación Local elaborará o seu regulamento 
de organización e funcionamento, e remitira-
llo á Consellería competente en materia de 
réxime local, que llo elevará ao Consello da 
Xunta de Galicia para a súa aprobación 134.

Artigo 191. A Comisión Galega 
de Cooperación Local poderá exercer 
as funcións consultiva e deliberante nas 
seguintes materias:

a. Emitir informe sobre os anteproxec-
tos de lei, os regulamentos e os decretos 
que atinxan o réxime local.

b. Propoñer medidas de asistencia e 
asesoramento aos concellos, especialmen-
te a través do estudo, da información e da 
difusión das materias que os afecten.

c. Informar das necesidades e insu-
ficiencias dos municipios galegos en 
materia de servizos mínimos e propoñer 
criterios xerais para acordar a dispensa da 
súa prestación.

d. Velar polo cumprimento dos princi-
pios de autonomía e suficiencia financeira 
das entidades locais.

e. Estudar e propoñer as medidas que 
crea convenientes en relación coa situación 
económico-financeira das entidades locais.

f. Propoñer criterios de colaboración 
e coordinación para que as diferentes 
administracións públicas exerzan as súas 
funcións de cooperación económica, téc-
nica e administrativa.
�34	 Véxase	Decreto	280/�998,	do	24	de	setembro,	polo	
que	se	aproba	o	Regulamento	de	organización	e	funcio-
namento	da	Comisión	Galega	de	Cooperación	Local.	
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g. Coñecer e emitir informe sobre os 
acordos das comisións que se creen para 
a transferencia e delegación de competen-
cias propias da Comunidade Autónoma 
nas entidades locais para a encomenda de 
xestión, así como emitir informe previo 
nos casos de revogación da delegación ou 
da encomenda de xestión.

h. Estudar e propoñer criterios para a dis-
tribución do Fondo de Cooperación Local.

i. Coñecer e emitir informe sobre os 
proxectos de plans provinciais de coopera-
ción ás obras e aos servizos de competencia 
municipal.

j. Propoñer e emitir informe sobre os 
convenios ou outras fórmulas de cola-
boración interadministrativa que poidan 
subscribirse entre a Comunidade Autóno-
ma e as deputacións provinciais.

Artigo 192. 1. Ademais da Comisión 
Galega de Cooperación Local, e mediante 
lei, poderán crearse outros órganos paritarios 
de colaboración, cooperación e coordinación. 
A Lei de Creación determinará:

a. A composición e o funcionamento do 
órgano.

b. As funcións e o ámbito material e 
territorial de actuación del.
 2. As funcións atribuídas aos órganos 
de colaboración terán carácter deliberante 
ou consultivo.
 3. O disposto neste artigo enténdese 
sen prexuízo dos órganos específicos que 
poidan establecer os plans sectoriais de 
coordinación.

capítulo III 
DA ColAborACión,  

CooPerACión e AuXilio
Artigo 193. 1. As entidades locais 

galegas e a Xunta de Galicia axeitarán a 
súa actuación aos seguintes principios:

a. A lealdade institucional respecto do 
exercicio das competencias que lles corres-
pondan ás demais administracións públicas.

b. A colaboración, a cooperación e o 
auxilio que puidesen precisar conxuntu-
ralmente para o eficaz cumprimento das 
súas tarefas.

 2. A colaboración entenderase como:
a. O deber de todas as administracións 

públicas de ponderar e respectar, nas súas 
respectivas actuacións, a totalidade dos 
intereses públicos implicados, e, en con-
creto, os intereses particulares e lexítimos, 
dos cales a xestión lles estea encomendada 
ás demais administracións públicas.

b. O traballo en común para a solución 
daqueles problemas, tamén comúns, que 
se puidesen presentar máis alá do concreto 
reparto competencial nos distintos sectores 
da acción pública.
 3. Entenderase por cooperación o co-
exercicio de competencias, de tal xeito que 
a actuación sometida a este réxime será 
levada a cabo de forma mancomunada 
polas diversas administracións públicas 
participantes.
 4. Por auxilio entenderase:

a. A obriga que teñen todas as adminis-
tracións públicas de prestárlle o apoio e a 
asistencia activa precisos ás demais para 
que estas poidan exercer axeitadamente as 
súas competencias.

b. O deber que teñen todas as adminis-
tracións públicas de facilitarse información 
recíproca, especialmente cando a activi-
dade desenvolvida poida ter unha especial 
incidencia sobre o ámbito competencial 
doutras administracións.

Sección l.ª 
Da colaboración e cooperación

Artigo 194. 1. As relacións de 
colaboración e cooperación económica, 
técnica e administrativa entre as entidades 
locais galegas e a Xunta de Galicia, tanto 
nos asuntos locais coma nos asuntos de 
interese común, desenvolveranse, con 
carácter voluntario, baixo as formas e nos 
termos previstos nas leis.
 2. De cada acordo de cooperación forma-
lizado por algunha destas administracións 
daráselles comunicación a aqueloutras que, 
resultando interesadas, non interviñesen nel, 
para os efectos de manter unha recíproca e 
constante información.
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Artigo 195. A colaboración e a co-
operación poderán realizarse mediante:

a. A Comisión Galega de Cooperación 
Local á que se refiren os artigos 188 e 
seguintes desta lei.

b. Os mecanismos de información aos 
que se refiren os artigos 200 e seguintes 
desta lei.

c. O asesoramento xurídico-adminis-
trativo.

d. A asistencia técnica, que se concre-
tará na elaboración de estudos e proxectos, 
prestación de servizos ou calquera outra 
actividade propia ou común.

e. A axuda financeira, que se levará a 
cabo mediante subvencións eventuais ou 
continuas que se concederán aténdose a 
criterios determinados e a condicións para 
a súa utilización e emprego e para executar 
obras ou prestar servizos locais.

f. A creación de consorcios locais.
g. A creación de sociedades anónimas.
h. A subscrición de convenios.
i. En xeral, a delegación de competen-

cias ou a encomenda de xestión, técnicas 
reguladas no título IV desta lei.

Subsección 1.ª 
Dos consorcios locais

Artigo 196. 1. As entidades locais 
galegas poderán constituír consorcios 
locais coa Xunta de Galicia e con outras 
administracións públicas para fins de 
interese común ou con entidades privadas 
sen ánimo de lucro que persigan fins de 
interese público concorrentes cos das 
administracións públicas.
 2. O procedemento e as regras que 
deberán observar as entidades locais para 
a constitución dos consorcios locais e a 
elaboración dos seus estatutos, así como 
para a súa modificación ou disolución, 
serán os establecidos nos artigos 1�0 e 
seguintes desta lei.
 3. O Consello da Xunta de Galicia 
poderá acordar que a Administración 
autonómica forme parte do consorcio 
local. Neste caso, e mediante tal acordo, 
designará un representante que pasará a 

formar parte da Comisión Xestora encargada 
da tramitación do correspondente expediente 
e da elaboración dos estatutos.
Adoptados os seus acordos polas demais 
administracións públicasn integrantes do 
consorcio local, mediante os que se aproben 
definitivamente os estatutos e a constitución 
da entidade local, o Consello da Xunta de 
Galicia aprobaraos, mediante decreto, que 
se publicará no “Diario Oficial de Galicia” 
xunto co texto íntegro dos estatutos 13�.

Subsección 2.ª 
Das sociedades anónimas

Artigo 197. 1. Para a prestación de 
servizos cun contido que non implique o 
exercicio de autoridade e que afecten os 
intereses de dúas ou máis administracións 
públicas poderán constituírse sociedades 
anónimas, con capital que pertenza total ou 
maioritariamente ás entidades afectadas.
 2. Os acordos de constitución, participa-
ción ou adquisición de títulos representativos 
do capital das citadas sociedades serán 
adoptados polas administracións interesadas 
na forma prevista nas normas reguladoras 
dos seus respectivos patrimonios.

Subsección 3.ª 
Dos convenios de cooperación

Artigo 198. 1. A Xunta de Galicia 
e as entidades locais poderán subscribir 
convenios de cooperación entre si para a 
máis eficaz xestión e prestación de servi-
zos da súa competencia.
 2. A través dos convenios de coope-
ración as partes poderán coordinar as 
súas políticas de fomento dirixidas a un 
mesmo sector, distribuír as subvencións 
outorgadas por unha delas con referencia 
ao ámbito territorial ou á poboación 
doutra, executar puntualmente obras ou 
servizos da competencia dunha das par-
tes, compartir as sedes, os locais ou os 
edificios que cumpran para o desenvol-
vemento de competencias concorrentes, 

�35	 Decreto	 62/2009,	 do	 �2	 de	 marzo,	 polo	 que	 se	
aproba	 a	 modificación	 dos	 estatutos	 do	 Consorcio	
Provincial	contra	Incendios	e	Salvamento	da	Coruña.
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ceder e aceptar a cesión de uso dos bens 
patrimoniais, desenvolver actividades de 
carácter prestacional e adoptar as medidas 
oportunas para acadar calquera outra fina-
lidade de contido análogo ás anteriores.
 3. En especial, as deputacións provin-
ciais poderán subscribir, con todos ou con 
algún dos municipios da provincia, conve-
nios para garantir o acceso da poboación 
ao conxunto dos servizos municipais e a 
maior eficacia na prestación destes.

Artigo 199. Os instrumentos de for-
malización dos convenios de cooperación 
deberán especificar:

a. Os órganos que subscriben o convenio.
b. A competencia que exerce cada Ad-

ministración.
c. O seu financiamento.
d. A definición dos mecanismos de asis-

tencia técnica, coordinación ou actuación 
conxunta previstos para facer efectiva a 
colaboración-cooperación.

e. A necesidade ou non de establecer 
unha organización para a súa xestión.

f. O prazo de vixencia, o que non impe-
dirá a súa prórroga se así o acordan as partes 
asinantes do convenio, e os mecanismos de 
denuncia ou de solución de controversias.

g. A extinción por causa distinta á 
prevista no apartado anterior, así como 
a forma de determinar as actuacións en 
curso para o suposto de extinción.

h. Cada convenio deberá ir acompañado 
dunha memoria onde consten os anteceden-
tes, as razóns de oportunidade e os obxecti-
vos perseguidos coa súa formalización.

Sección 2.ª 
Do auxilio

Artigo 200. O auxilio que deben 
prestarse todas as administracións públicas 
galegas atopará a súa principal concreción 
na obriga de asistencia recíproca para o 
eficaz exercicio das súas competencias e 
no intercambio mutuo de información.

Artigo 201. 1. Para os efectos do 
disposto no artigo anterior, as administra-
cións públicas galegas poderán solicitar 

asistencia para a execución das súas com-
petencias respectivas.
 2. A asistencia requirida só poderá ne-
garse cando o ente do que se solicita non 
estea facultado para prestala, ou cando, 
de facelo, causase un prexuízo grave aos 
seus intereses ou ao cumprimento das súas 
propias funcións. A negativa a prestar 
asistencia comunicaráselle motivadamen-
te á Administración solicitante.

Artigo 202. A Xunta de Galicia e as 
entidades locais galegas teñen o deber de 
facilitarse mutuamente a información sobre 
os datos da súa propia xestión que conside-
ren de importancia para o desenvolvemento 
dos fins que teñen encomendados:

a. Comunicar ou informar, logo de 
pedimento razoado, todos aqueles datos 
ou extremos sobre a xestión que se realiza 
ou se pensa executar e que poida incidir 
nos ámbitos competenciais doutras admi-
nistracións públicas.

b. Comunicarlles, de oficio, os acordos 
de cooperación ou convenios que subscri-
bisen a aqueloutras administracións que 
non interviñesen pero sexan interesadas.

c. Facilitar o libre acceso das distintas 
administracións públicas aos rexistros pú-
blicos e exhibir toda clase de documentos 
e expedientes administrativos, nos termos 
previstos nas leis.

d. Facilitar o acceso das distintas ad-
ministracións públicas aos instrumentos 
de planificación, programación e xestión 
de obras e servizos que elaboren.

Artigo 203. 1. As entidades locais 
remitiranlle á Consellería competente 
en materia de réxime local, no prazo de 
seis días, copia ou, se é o caso, extracto 
comprensivo dos actos e acordos dos 
órganos de goberno municipais que teñan 
especial relevancia. Os presidentes das 
corporacións e, de forma inmediata, os 
secretarios serán responsables do cum-
primento deste deber.
 2. Coa finalidade de comprobar a efec-
tividade da aplicación da súa lexislación, 
a Xunta de Galicia, a través da Consellería 
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competente en materia de réxime local, 
poderá solicitarlles ás entidades locais 
información concreta sobre a súa acti-
vidade e mesmo requirir a exhibición de 
expedientes e a emisión de informes.
 3. A Xunta de Galicia elaborará un plan 
de informática municipal que estruture 
os medios precisos para integrar a infor-
mación local en toda Galicia. Asemade 
promoverá unha rede de comunicacións in-
formáticas entre todas as administracións. 
O deber de información establecido 
nos apartados 1 e 2 deste artigo poderá 
cumprirse mediante os servizos de infor-
mática, de conformidade coas condicións 
e cos requisitos que se determinen regu-
lamentariamente.

Artigo 204. 1. As entidades locais 
que, de conformidade co establecido por 
esta lei e pola lexislación reguladora dos 
diferentes sectores da acción pública, 
teñan atribuída a competencia de formu-
lación e de aprobación dos instrumentos 
de planificación facilitarán o acceso dos 
representantes legais do resto das admi-
nistracións públicas afectadas ao proceso 
de elaboración dos plans.
A participación poderá consistir en:

a. O outorgamento dun prazo de au-
diencia para poder formular observacións 
ou suxestións.

b. A emisión de informes previos.
c. A intervención directa na realización 

dos traballos de elaboración dos plans.
 2. A Xunta de Galicia facilitará o acce-
so dos representantes legais das entidades 
locais aos instrumentos de planificación, 
programación e xestión de obras e servi-
zos que os afecten directamente.

capítulo Iv 
DA CoorDinACión

Artigo 205. 1. As leis da Comunidade 
Autónoma reguladoras dos diferentes sec-
tores da acción pública poderán atribuírlle 
ao Consello da Xunta de Galicia a facultade 
de coordinar o exercicio das competencias 
propias das entidades locais entre si, e, 

especialmente, coas da Comunidade Au-
tónoma, cando a coherencia da actuación 
das diferentes administracións públicas 
non poida acadarse polos procedementos 
previstos nos artigos anteriores ou estes 
resulten manifestamente inadecuados por 
tratarse de actividades ou servizos locais 
que transcendan o interese propio das 
correspondentes entidades locais, incidan 
ou condicionen sobranceiramente os da 
Administración autonómica ou sexan con-
correntes ou complementarios dos desta.
 2. A coordinación terá por finalidade a 
fixación de medios e sistemas de relación 
que fagan posible a información recípro-
ca, a homoxeneidade técnica en diversos 
aspectos e a acción conxunta das distintas 
administracións públicas no exercicio das 
súas respectivas competencias, de tal xeito 
que se logre a integración na globalidade 
do sistema.
 3. As leis de Galicia que regulen os dis-
tintos sectores da acción pública preverán, 
se é o caso, o correspondente traspaso dos 
medios e servizos persoais, técnicos e fi-
nanceiros, a través da constitución dunha 
Comisión sectorial.
 4. As funcións de coordinación non 
afectarán en ningún caso a autonomía das 
entidades locais.
 �. Os instrumentos de coordinación 
non poderán comprometer os recursos 
locais de maneira obrigatoria.

Sección l.ª 
Dos plans sectoriais

Artigo 206. 1. De conformidade 
co que establece o artigo anterior, as leis 
reguladoras dos diferentes sectores da 
acción pública poderán atribuírlle a Xunta 
de Galicia a facultade de coordinar a acti-
vidade das entidades locais por medio de 
plans sectoriais de coordinación.
 2. As leis ás que se refire o apartado 
anterior deberán:

a. Precisar, con suficiente detalle, as 
condicións e os límites particulares da 
coordinación.
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b. Establecer as modalidades de con-
trol parlamentario de conformidade cos 
procedementos específicos fixados polo 
Regulamento do Parlamento.

c. Definir, de maneira concreta e en 
relación cunha materia, servizo ou com-
petencia determinados, os intereses xerais 
ou comunitarios que se articularán a tra-
vés de plans sectoriais, que determinarán 
os obxectivos e as prioridades da acción 
pública na materia correspondente e os 
medios técnicos, económicos e persoais cos 
que se conte. Estes obxectivos e prioridades 
poderán ser de obrigado cumprimento para 
a Administración autonómica e para as 
entidades locais implicadas.

d. Establecer os correspondentes ór-
ganos ou instrumentos de coordinación, 
nos que se garantirá a participación das 
entidades locais interesadas.
 3. Na redacción dos proxectos de plans 
sectoriais garantirase a participación das 
entidades locais interesadas. Unha vez 
redactados someteranse a informe da 
Comisión Galega de Cooperación Local 
e aprobaranse por decreto do Consello da 
Xunta de Galicia, por proposta do conse-
lleiro correspondente.
 4. As entidades locais exercerán as súas 
facultades de programación, ordenación e 
execución dos servizos e actividades da 
súa competencia no marco das previsións 
dos plans sectoriais de coordinación.

Sección 2.ª 
Doutras técnicas de coordinación

Artigo 207. 1. En cumprimento da 
disposición adicional terceira do Estatuto 
de Autonomía de Galicia, as deputacións 
provinciais unirán os seus orzamentos ao 
xeral da Xunta de Galicia, sen que isto 
poida implicar a súa integración.
 2. Para os efectos do disposto no apar-
tado anterior, as deputacións provinciais, 
antes da aprobación dos seus orzamentos, 
remitiranlle os proxectos á Xunta de Ga-
licia, que os poñerá en coñecemento da 
Comisión Galega de Cooperación Local e 
do Parlamento de Galicia.

Artigo 208. 1. A Xunta de Galicia 
poderá adoptar as medidas que cumpran 
para proceder á execución subsidiaria das 
competencias locais de exercicio obriga-
torio, se a entidade local incumpre obrigas 
impostas directamente pola lei, sempre que 
o incumprimento afecte o exercicio de com-
petencias da Administración autonómica e 
a obriga teña garantida legal ou orzamenta-
riamente a cobertura económica.
 2. O exercicio da potestade á que se 
refire o apartado anterior corresponderalle 
ao Consello da Xunta de Galicia, a instan-
cia da Consellería competente en materia 
de réxime local, sempre que previamente 
a entidade local non cumprise a súa 
obriga dentro dun mes, contado dende o 
requirimento que neste sentido lle fixese a 
devandita Consellería.

Artigo 209. Cando a natureza dunha 
actividade fixese moi difícil ou inconve-
niente unha asignación diferenciada de 
facultades executivas sobre unha materia, 
as leis sectoriais reguladoras da acción 
pública integrarán, en todo caso, o exer-
cicio das funcións das entidades locais en 
actuacións ou procedementos conxuntos 
cos da Administración autonómica.

TÍTULO VI 
DISPOSICIóNS COMúNS ÁS 

ENTIDADES LOCAIS
capítulo I 

réXime De funCionAmento
Artigo 210. 1. Os órganos de goberno 

colexiados das entidades locais funciona-
rán en réxime de sesións ordinarias, de 
periodicidade preestablecida, e extraordi-
narias, que poden ser, ademais, urxentes.
 2. En todo caso, o funcionamento do 
Pleno das corporacións locais axustarase 
ás seguintes regras:

a. O Pleno realizará sesión ordinaria, 
como mínimo, cada dous meses e extraor-
dinaria cando así o decida o presidente ou 
o solicite a cuarta parte, polo menos, do 
número legal dos membros da Corpora-
ción. Neste último caso o presidente verase 
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obrigado a convocala dentro dos catro días 
seguintes ao da súa solicitude e a súa rea-
lización non poderá demorarse por máis 
dun mes dende que fose solicitada.

b. As sesións plenarias serán convo-
cadas, polo menos, con dous días hábiles 
de antelación, agás as extraordinarias con 
carácter urxente, nas que a convocatoria 
deberá ser ratificada polo Pleno. A docu-
mentación íntegra dos asuntos incluídos 
na orde do día, que servirá como base para 
o debate e, se é o caso, a votación, estará 
á disposición dos concelleiros ou deputa-
dos, dende o mesmo día da convocatoria, 
na Secretaría da Corporación.

c. O Pleno constitúese validamente coa 
asistencia dun terzo do número legal dos 
seus membros, que nunca poderá ser infe-
rior a tres. Este quórum deberase manter 
durante toda a sesión.
En todo caso, requírese a asistencia do 
presidente e do secretario da Corporación 
ou dos que legalmente os substitúan.

d. A adopción de acordos prodúcese 
mediante votación ordinaria, a non ser 
que o propio Pleno acorde, para un caso en 
concreto, a votación nominal. O voto pode 
emitirse en sentido afirmativo ou negati-
vo, podendo os membros das corporacións 
absterse de votar.
A ausencia dun ou de varios concelleiros ou 
deputados, unha vez comezada a delibera-
ción dun asunto, equivale, para efectos da 
votación correspondente, á abstención.
No caso de votacións con resultado de 
empate, efectuarase unha nova votación, 
e, se persistise o empate, decidirá o voto 
de calidade do presidente.

Artigo 211. A Comisión de Gober-
no, para exercer as súas competencias 
resolutorias, terá sesións ordinarias coa 
periodicidade determinada polo Pleno 
da Corporación e sesións extraordinarias 
cando o presidente o decida.
Para o exercicio das súas funcións de 
asistencia, reunirase cando o presidente 
da Corporación o determine.

Artigo 212. 1. A periodicidade das 
sesións ordinarias das comisións de estudo, 

informe ou consulta e dos órganos de par-
ticipación será determinada polo Pleno. 
En todo caso será preceptiva a reunión 
das comisións con anterioridade ao pro-
nunciamento do Pleno en asuntos da súa 
materia, agás cando teñan que adoptarse 
acordos declarados urxentes.
 2. Poderán, nembargantes, realizar se-
sións extraordinarias cando o seu presidente 
o decida ou cando o solicite a cuarta parte, 
polo menos, do número legal de membros.
 3. A Comisión Especial de Contas terá 
que reunirse antes do día 1 de xuño de 
cada ano para emitir o informe preceptivo 
sobre as contas anuais da entidade local.
 4. As contas e a documentación comple-
mentaria estarán á disposición dos membros 
da Comisión para exame e consulta como 
mínimo quince días antes da reunión.

Artigo 213. Serán nulos os acordos 
adoptados en sesións extraordinarias sobre 
asuntos non comprendidos na súa convo-
catoria, así como os que se adopten nas 
sesións ordinarias sobre materias non 
incluídas na respectiva orde do día, agás 
especial e previa declaración de urxencia 
feita polo órgano correspondente, co voto 
favorable da maioría absoluta do número 
legal de membros da Corporación.

Artigo 214. As sesións dos órganos 
das corporacións locais terán lugar nas 
sedes delas, agás nos casos en que, por 
forza maior, o presidente crea conveniente 
realizalas noutro lugar do ámbito territo-
rial da Corporación.

Artigo 215. 1. Os acordos das corpora-
cións locais adoptaranse, como regra xeral, 
por maioría simple dos membros presentes. 
Existe maioría simple cando os votos afir-
mativos son máis cós votos negativos.
 2. Requirirase o voto favorable das dúas 
terceiras partes do número de feito e, en todo 
caso, da maioría absoluta do número legal de 
membros das corporacións para a adopción 
de acordos nas seguintes materias:

a. Creación e supresión de municipios e 
alteración de termos municipais.

b. Creación, modificación e supresión 
das entidades ás que fai referencia o artigo 
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4� da Lei reguladora das Bases do Réxime 
Local e o título III desta lei.

c. Aprobación da delimitación do ter-
mo municipal.

d. Alteración do nome e da capitalidade 
do municipio.
 3. Cumprirá o voto favorable da maioría 
absoluta do número legal de membros da 
Corporación para a adopción de acordos 
nas seguintes materias:

a. Aprobación e modificación do regu-
lamento orgánico propio da Corporación.

b. Creación, modificación e disolución 
de mancomunidades ou outras organiza-
cións asociativas, así como aprobación e 
modificación dos seus estatutos.

c. Transferencia e delegación de funcións 
ou actividades a outras administracións 
públicas.

d. Cesión, por calquera título, do apro-
veitamento de bens comunais.

e. Concesión de bens ou servizos por 
máis de cinco anos, sempre que a súa con-
tía exceda do dez por cento dos recursos 
ordinarios do orzamento.

f. O exercicio de actividades económi-
cas e a prestación de servizos esenciais en 
réxime de monopolio, así como a deter-
minación da forma concreta de xestión do 
servizo ou da actividade.

g. Aprobación de operacións financei-
ras ou de crédito ou concesión de quitas 
e esperas, cando o seu importe exceda do 
cinco por cento dos recursos ordinarios do 
seu orzamento.

h. Imposición e ordenación dos recursos 
propios de carácter tributario.

i. A aprobación que poña fin á trami-
tación municipal dos plans e instrumentos 
de ordenación previstos na lexislación 
urbanística.

j. Separación do servizo dos funcio-
narios da Corporación e ratificación do 
despedimento disciplinario.

k. Alleamento de bens, cando a súa 
contía exceda do dez por cento dos recur-
sos ordinarios do seu orzamento.

l. Alteración da cualificación xurídica 
dos bens demaniais ou comunais.

m. Cesión gratuíta de bens a outras 
administracións ou institucións públicas.

n. As restantes materias determinadas 
pola lei.

capítulo II 
imPuGnACión De ACtos e 

ACorDos e eXerCiCio De ACCións
Artigo 216. 1. Poderán impugnar os 

actos e acordos das entidades locais que 
incorran en infracción do ordenamento 
xurídico nos casos e termos previstos nos 
artigos 21� e 218:

a. A Administración galega, sen prexuízo 
dos supostos de lexitimación establecidos 
con carácter xeral pola lexislación reguladora 
da xurisdición contencioso-administrativa.

b. Os membros das corporacións locais 
que votasen en contra dos actos ou acordos.
 2. Así mesmo, os entes locais poderán 
impugnar as disposicións e os actos da 
Administración da Comunidade Autó-
noma que lesionen a súa autonomía de 
conformidade co establecido na lexis-
lación básica do Estado na materia e na 
lexislación reguladora da xurisdición 
contencioso-administrativa.

Artigo 217. 1. Cando a Xunta de 
Galicia considere, no ámbito das súas com-
petencias, que un acto ou acordo dalgunha 
entidade local infrinxe o ordenamento xu-
rídico, poderá requirila para que anule este 
acto ou acordo, invocando expresamente o 
artigo �� da Lei reguladora das Bases do 
Réxime Local.
O requirimento, que debe estar motivado 
e expresar a normativa que considere que 
é vulnerada, formularase no prazo de 
quince días hábiles a partir da recepción 
da comunicación do acordo.
Se xa fose solicitada ampliación da infor-
mación, quedará interrompido o cómputo 
do prazo, que se renovará a partir da re-
cepción da documentación solicitada.
A entidade local, en virtude do requirimento 
e no prazo sinalado para isto, poderá anular 
aquel acto ou acordo, logo da audiencia, se 
é o caso, dos interesados.
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 2. A Xunta de Galicia poderá impugnar 
o acto ou acordo ante a xurisdición con-
tencioso-administrativa nos dous meses 
seguintes ao día no que venza o prazo si-
nalado no requirimento dirixido á entidade 
local ou da recepción da comunicación 
dela, na que se rexeita o requirimento.
A Xunta de Galicia poderá impugnar o 
acto ou acordo ante a xurisdición conten-
cioso-administrativa directamente, sen 
necesidade de formular requirimento, nos 
dous meses seguintes ao día da recepción 
da comunicación do acto ou acordo.

Artigo 218. Os actos ou acordos 
das entidades locais que menoscaben as 
competencias da Xunta de Galicia ou 
interfiran o seu exercicio poderán ser 
impugnados directamente, sen necesidade 
de requirimento previo, ante a xurisdición 
contencioso-administrativa no prazo de 
dous meses, que comezará a contar dende 
a recepción da comunicación do acordo.
A impugnación deberá precisar a lesión 
ou, se é o caso, a extralimitación compe-
tencial que a motiva e as normas legais nas 
que se fundamente.

Artigo 219. As entidades locais terri-
toriais están lexitimadas para impugnar as 
disposicións e os actos da Administración 
da Comunidade Autónoma que lesionen a 
súa autonomía.

Artigo 220. 1. As entidades locais te-
ñen a obriga de exercer as accións precisas 
para a defensa dos seus bens e dereitos.
 2. Calquera veciño que se atope en pleno 
desfrute dos seus dereitos civís e políticos 
poderá requirirlle o seu exercicio á entidade 
interesada. Este requirimento, do que se lle 
dará coñecemento a quen puidese resultar 
afectado polas correspondentes accións, 
suspenderá o prazo para o exercicio delas 
por un termo de trinta días hábiles.
Se no prazo deses trinta días a entidade non 
acordase o exercicio das accións solicitadas, 
os veciños poderán exercitar esta acción no 
nome e interese da entidade local.

De prosperar a acción, o actor terá dereito 
a que a entidade local lle reembolse as 
custas procesuais e á indemnización de 
cantos danos e perdas lle seguisen.

capítulo III 
estAtuto Dos membros  

DAs CorPorACións loCAis
Artigo 221. 1. A determinación do nú-

mero de membros das corporacións locais, o 
procedemento para a súa elección, a duración 
do seu mandato e os supostos de inelixibili-
dade e incompatibilidade regularanse polo 
disposto na lexislación electoral.
 2. Os membros das corporacións locais 
gozan, unha vez que tomen posesión do 
seu cargo, dos honores, das prerrogativas 
e das distincións propios deles e estarán 
obrigados ao cumprimento estrito dos 
deberes e das obrigas inherentes a aquel.
 3. O concelleiro, deputado ou membro 
de calquera entidade local que resulte pro-
clamado electo deberá presentar a credencial 
diante da Secretaría Xeral da entidade ou da 
Corporación correspondente.

Artigo 222. Quen teña a condición de 
membro dunha Corporación quedará, non 
obstante, suspendido nos seus dereitos, pre-
rrogativas ou deberes cando unha resolución 
xudicial firme condenatoria o comporte.

Artigo 223. Quen teña a condición de 
membro dunha Corporación local perderá a 
súa condición de tal polas seguintes causas:
 1.ª  Por decisión xudicial firme, que 
anule a elección ou proclamación.
 2.ª  Por morte ou incapacitación, decla-
rada esta por decisión xudicial firme.
 3.ª  Por extinción do mandato, sen prexuízo 
de que continúe nas súas funcións, soamente 
para a administración ordinaria, ata a toma 
de posesión dos seus sucesores.
 4.ª  Por renuncia, que se fará efectiva por 
escrito perante o Pleno da Corporación.
 �.ª  Por incompatibilidade, nos supostos 
e nas condicións establecidos na lexisla-
ción electoral.
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Artigo 224. 1. Os membros das cor-
poracións locais quedan en situación de 
servizos especiais nos seguintes supostos:

a. Cando sexan funcionarios da propia 
Corporación para a que foron elixidos.

b. Cando sexan funcionarios de ca-
rreira doutras administracións públicas e 
desempeñen na Corporación, para a que 
foron elixidos, un cargo retribuído e de 
dedicación exclusiva.
En ambos os dous supostos, as corporacións 
afectadas aboarán as súas cotizacións ás 
mutualidades obrigatorias corresponden-
tes para aqueles funcionarios que deixen 
de prestar o servizo que motivaba a súa 
pertenza a elas, estendéndose ás súas 
cotas de clases pasivas.
 2. Para o persoal laboral rexen idénti-
cas regras, de acordo co previsto na súa 
lexislación específica.
 3. Os membros das corporacións locais 
que non teñan dedicación exclusiva nesta 
condición terán garantida, durante o pe-
ríodo do seu mandato, a permanencia no 
centro ou nos centros de traballo públicos 
ou privados nos que estivesen prestando 
servizos no momento da elección e a dis-
posición do tempo preciso para o exercicio 
do cargo, sen que poidan ser trasladados 
ou obrigados a concursar a outras prazas 
vacantes en distintos sitios.

Artigo 225. 1. Os membros das cor-
poracións locais terán dereito a percibir 
retribucións polo exercicio dos seus car-
gos cando os desempeñen con dedicación 
exclusiva. Neste caso serán dados de alta 
no réxime xeral da Seguridade Social, 
asumindo as corporacións o pagamento 
das cotas empresariais que correspondan, 
agás o disposto no artigo anterior.
En relación coas ditas retribucións, a 
súa percepción será incompatible coa de 
calquera outra retribución con cargo aos 
orzamentos das administracións públicas 
e dos entes, organismos e empresas que 
delas dependan.

 2. Todos os membros da Corporación, 
incluídos os que desempeñan cargos en 
réxime de dedicación exclusiva, terán de-
reito a recibir indemnización polos gastos 
ocasionados polo exercicio do seu cargo, 
cando sexan efectivos, e logo de xustifica-
ción documental.
 3. Só os membros da Corporación que 
non teñan dedicación exclusiva percibirán 
asistencia pola concorrencia efectiva a 
sesións dos órganos colexiados dos que 
formen parte, e na contía que sinale o 
Pleno dela.
 4. As corporacións locais consignarán nos 
seus orzamentos as retribucións, indemniza-
cións, compensacións e asistencias ás que 
se fai referencia nos apartados anteriores 
deste mesmo artigo.

Artigo 226. 1. Todos os membros das 
corporacións locais terán dereito a obter 
do alcalde ou presidente da Comisión de 
Goberno cantos antecedentes, datos ou 
informacións consten en poder dos ser-
vizos da Corporación e lles cumpran para 
o desenvolvemento da súa función. En 
todo caso, a denegación do acceso á docu-
mentación informativa farase a través de 
resolución ou acordo motivado.
 2. Os servizos da Corporación facili-
taranlles directamente información aos 
membros das corporacións nos seguintes 
casos:

a. Cando se trate do acceso dos mem-
bros da Corporación que teñan delega-
cións ou responsabilidades de xestión á 
información delas.

b. Cando se trate do acceso de calquera 
membro da Corporación á información e á 
documentación correspondente aos asun-
tos que deban ser tratados polos órganos 
colexiados dos que formen parte, así como 
ás resolucións ou aos acordos adoptados 
por calquera órgano da Corporación.

c. Cando se trate do acceso de mem-
bros da Corporación á información ou á 
documentación da entidade local que sexa 
de libre acceso para os cidadáns.
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Artigo 227. Todos os membros das 
corporacións locais teñen a obriga de gar-
dar reserva en relación coas informacións 
que se lles faciliten para facer posible 
o desenvolvemento das súas funcións, 
singularmente das que servirán de antece-
dentes para decisións que aínda se atopen 
pendentes de adopción, así como para evi-
tar a reproducción da documentación que 
poida facilitárselles, en orixinal ou copia, 
para o seu estudo.

Artigo 228. Os membros das corpo-
racións locais terán o dereito e a obriga de 
asistir a todas as sesións do Pleno e das 
comisións das que formen parte.

Artigo 229. 1. Os membros das corpora-
cións locais están suxeitos á responsabilidade 
civil e penal polos actos ou polas omisións 
realizados no exercicio do seu cargo. As 
responsabilidades esixiranse perante os 
tribunais de xustiza competentes e tra-
mitaranse polo procedemento ordinario 
aplicable.
Son responsables dos acordos das corpo-
racións locais os membros delas que os 
votasen favorablemente.
 2. As corporacións locais poderán 
esixir a responsabilidade dos seus mem-
bros cando por dolo ou culpa grave lles 
causasen danos e perdas á Corporación ou 
a terceiros, se estes tivesen que ser indem-
nizados por aquela.
 3. Os presidentes das corporacións 
locais poderán sancionar con multa os seus 
membros por falta non xustificada de asis-
tencia ás sesións ou por incumprimento 
reiterado das súas obrigas.

Artigo 230. No exercicio do seu car-
go, os membros das corporacións locais 
observarán, en todo momento, as normas 
sobre incompatibilidades establecidas 
no ordenamento vixente e absteranse de 
participar na deliberación, votación, de-
cisión e execución de calquera asunto se 
concorren nel algunhas das causas ás que 
se refire a lexislación sobre procedemento 
administrativo e a de contratos das admi-
nistracións públicas.

A actuación dos membros das corporacións 
locais en que concorran as mencionadas 
causas comportará, se foi determinante, a 
invalidez dos actos nos que interviñeron.

Artigo 230 bis. Os membros das 
corporacións locais adecuarán a súa acti-
vidade aos seguintes principios éticos e de 
actuación:

a. Exercerán os poderes que lles atribúe 
a normativa vixente coa finalidade exclusiva 
para a que lles foron outorgados e evitarán 
toda acción que poida poñer en risco o 
interese público, o patrimonio das adminis-
tracións ou a imaxe que debe ter a sociedade 
respecto dos seus representantes.

b. Usarán as prerrogativas inherentes aos 
seus cargos unicamente para o cumprimento 
das súas funcións e deberes, e non se valerán 
da súa posición na entidade local para obter 
vantaxes persoais ou materiais, sen que en 
ningún caso poidan invocar nin facer uso da 
súa condición no exercicio de calquera ac-
tividade mercantil, industrial ou profesional 
propia ou de terceiras persoas, relacionada 
coa entidade local a que pertenzan 13�.

capítulo Iv 
Do PersoAl Ao servizo  
DAs entiDADes loCAis

Sección 1.ª 
Disposicións xerais e comúns

Artigo 231. O persoal ao servizo das 
corporacións locais estará integrado por:

a. Funcionarios de carreira.
b. Persoal interino.
c. Persoal laboral.
d. Persoal eventual.

Dentro dos funcionarios de carreira in-
clúense os funcionarios con habilitación 
de carácter nacional.

Artigo 232. 1. Cada Corporación 
local deberá aprobar anualmente, a través 
do seu orzamento, o cadro de persoal no 
que figuren todos os postos de traballo 
reservados a funcionarios, persoal laboral 
e eventual.
�36	 Art.	 230	 bis	 engadido	 por	 Lei	 �8/2008,	 do	 29	 de	
decembro,	de	Vivenda	de	Galicia.	
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As corporacións locais formarán a re-
lación dos postos de traballo existentes 
na súa organización e nela deberán 
incluírse, en todo caso, a denominación, 
as características esenciais dos postos, 
as retribucións complementarias que lles 
correspondan e os requisitos esixidos para 
o seu exercicio.
A modificación dos cadros de persoal 
durante a vixencia do orzamento requirirá 
o cumprimento dos trámites establecidos 
para a modificación daquel.
 2. Remitiráselle copia do cadro de per-
soal e das relacións dos postos de traballo 
ao órgano competente da Comunidade 
Autónoma, no prazo de trinta días dende 
a súa aprobación.
 3. En cada Corporación local cons-
tituirase, así mesmo, un rexistro do seu 
persoal, no que se inscribirá todo o persoal 
ao seu servizo e se anotarán todos os actos 
que afecten a vida administrativa del.

Artigo 233. 1. As corporacións locais 
formularán publicamente a súa oferta de 
emprego, de conformidade cos criterios 
fixados pola normativa básica estatal.
 2. O acceso á condición de funciona-
rios de carreira ou de persoal laboral das 
corporacións locais efectuarase de con-
formidade coa oferta pública de emprego, 
mediante unha convocatoria pública e a 
través do sistema de concurso, concurso-
oposición ou oposición libre, nos que se 
garantirá o cumprimento dos principios 
constitucionais de igualdade, mérito e 
capacidade, así como o de publicidade.
 3. Os anuncios de convocatorias de 
probas de acceso á función pública local e 
de concursos para prover postos de traba-
llo publicaranse, ademais do disposto pola 
normativa básica do Estado, no “Diario 
Oficial de Galicia”.
 4. A selección efectuarase de conformi-
dade coas regras básicas, cos programas 
mínimos e coa titulación contida na 
normativa básica do Estado. O Pleno da 
Corporación local aprobará as bases.
Os procedementos de selección coidarán 
especialmente a conexión entre o tipo de 

probas que hai que superar e a adecuación 
aos postos de traballo que se vaian desem-
peñar, incluíndo, para tal efecto, as probas 
prácticas que cumpran.

Artigo 234. 1. Son funcións públicas 
das que o seu cumprimento queda reser-
vado exclusivamente ao persoal suxeito 
ao estatuto funcionarial as que impliquen 
exercicio de autoridade, as de fe pública 
e asesoramento legal preceptivo, as de 
control e fiscalización interna da xestión 
económico-financeira e orzamentaria, as 
de contabilidade e tesourería e, en xeral, 
aquelas que se lles reserven aos funciona-
rios para mellor garantir a obxectividade, 
imparcialidade e independencia no exerci-
cio da función.
 2. Son funcións públicas necesarias en 
todas as corporacións locais, e das que 
se responsabilizarán os funcionarios con 
habilitación de carácter nacional:

a. A de secretaría, comprensiva da fe 
pública e do asesoramento legal preceptivo.

b. O control e a fiscalización interna 
da xestión económico-financeira e orza-
mentaria, e a contabilidade, tesourería e 
recadación.

Artigo 235. 1. É persoal laboral aquel 
que, en virtude de contrato de natureza 
laboral, que deberá formalizarse en todo 
caso por escrito, ocupa postos de traballo 
clasificados como tales na relación de 
postos de traballo.
 2. Poderán ser desempeñados por per-
soal laboral:

a. Os postos de natureza non perma-
nente e aqueles de actividades dirixidas a 
satisfacer necesidades de carácter periódi-
co e descontinuo, incluíndo os auxiliares 
da Policía local.

b. Os postos de actividades propias de 
oficios.

c. Os postos de traballo de organismos 
autónomos de carácter comercial, indus-
trial, financeiro ou análogo, agás aqueles 
que impliquen exercicio de autoridade, 
inspección ou control, que se reservarán a 
funcionarios.

Artigo 236. 1. As retribucións básicas 
dos funcionarios terán a mesma estructura 
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e idéntica contía cás establecidas con ca-
rácter xeral para toda a función pública.
 2. As retribucións complementarias ate-
ranse, así mesmo, á estrutura e aos criterios 
de valoración obxectivos dos do resto dos 
funcionarios públicos. A súa contía será 
fixada polo Pleno da Corporación dentro 
dos límites legais.
 3. As corporacións locais reflectirán 
anualmente nos seus orzamentos a contía 
das retribucións dos funcionarios nos ter-
mos previstos na lexislación básica sobre 
función pública.

Artigo 237. A Xunta de Galicia, a 
través da Escola Galega de Administra-
ción Pública, prestará atención especial 
ao perfeccionamento, especialización e 
promoción dos funcionarios ao servizo da 
Administración local.

Sección 2.ª 
Dos funcionarios con 

habilitación de carácter nacional
Artigo 238. O réxime xurídico dos 

funcionarios da Administración local 
con habilitación de carácter nacional 
será o establecido pola lexislación básica 
do Estado e pola lexislación sectorial da 
Comunidade Autónoma en materia de 
réxime local.

Artigo 239. A Escola Galega de Admi-
nistración Pública ocuparase da selección 
e formación dos funcionarios con habili-
tación nacional nos termos do convenio 
que subscriba co Instituto Nacional de 
Administración Pública.

Artigo 240. 1. No concurso, como 
sistema normal de provisión de postos de 
traballo, teranse en conta os méritos xe-
rais e tamén os méritos específicos cando 
estes sexan establecidos pola Corporación 
local correspondente.
 2. Dentro da porcentaxe de baremo re-
servada a méritos xerais correspóndelle á 
Comunidade Autónoma de Galicia o dez 
por cento do total posible para fixar os 
méritos que correspondan ao coñecemento 
das especificidades da súa organización 
territorial, normativa autonómica e lin-
gua galega.

 3. Tanto as corporacións locais coma a 
Xunta de Galicia deberán incluír nas bases 
do concurso aqueles factores ponderados 
que garantan un grao suficiente de coñece-
mento da lingua galega para desempeñar as 
funcións do seu posto de traballo 13�.

Artigo 241. 1. A Comunidade Au-
tónoma de Galicia ten a competencia de 
execución, dentro do marco da lexislación 
básica do Estado, sobre clasificacións 
de postos, nomeamentos provisionais, 
comisións de servizo, acumulacións e 
permutas, dentro do ámbito territorial da 
Comunidade Autónoma.
 2. Os nomeamentos provisionais entende-
ranse concedidos no caso de non notificarse 
o contrario logo de transcorrer trinta días 
dende a remisión do expediente completo.

Sección 3.ª 
Dos demais funcionarios de carreira

Artigo 242. É competencia de cada 
Corporación local a selección dos funciona-
rios de carreira que non teñan habilitación 
de carácter nacional; esta efectuarase de 
conformidade coas regras básicas, cos pro-
gramas mínimos e coa titulación contidos na 
normativa básica do Estado 138.

Artigo 243. 1. Os funcionarios de 
carreira da Administración local que non 
teñan habilitación de carácter nacional in-
tegraranse nas escalas de administración 
xeral e administración especial de cada 
Corporación, que quedarán agrupadas, 
conforme o disposto na lexislación básica 
do Estado sobre función pública, nos 
grupos que esta determine, de acordo coa 
titulación esixida para o seu ingreso.
 2. A escala de administración xeral 
subdivídese nas subescalas seguintes:

a. Técnica.
b. Xestión.

�37	 Decreto	�03/2008,	do	8	de	maio,	polo	que	se	regula	
o	 coñecemento	 do	 galego	 nos	 procedementos	 para	 a	
provisión	de	postos	de	traballo	reservados	a	funciona-
rios/as	con	habilitación	de	carácter	estatal	no	ámbito	
territorial	da	Comunidade	Autónoma	de	Galicia.	
�38	 Decreto	49/2009,	 do	26	de	 febreiro,	 sobre	o	 exer-
cicio	 das	 competencias	 da	 Comunidade	 Autónoma	 de	
Galicia	respecto	dos/as	funcionarios/as	con	habilitación	
de	carácter	estatal.
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c. Administrativa.
d. Auxiliar.
e. Subalterno.

 3. A escala de administración especial 
subdivídese nas subescalas seguintes:

a. Técnica.
b. Servizos especiais.
Artigo 244. Correspóndelle a cada 

Corporación local determinar os corpos, 
as escalas, as prazas e as categorías dos 
seus funcionarios, que se agruparán de 
acordo cos grupos de titulación estableci-
dos pola lexislación básica estatal.
O exercicio desta facultade axustarase aos 
criterios de coordinación e homologación 
establecidos para garantir a mobilidade 
funcional.

Artigo 245. 1. De acordo coas ofer-
tas de emprego, as corporacións locais 
seleccionarán o persoal por medio de 
convocatoria pública e dos sistemas de:

- Oposición libre.
- Concurso-oposición.
- Concurso.

Nos distintos sistemas deberán estar 
garantidos os principios de igualdade, 
mérito, capacidade e publicidade.
 2. A selección por oposición consistirá 
en superar as probas teóricas e prácticas 
esixidas na convocatoria pública, axeita-
das ao exercicio da función.
 3. A selección por concurso-oposición 
consistirá en superar as correspondentes 
probas, así como posuír determinadas 
condicións debidamente valoradas de for-
mación, méritos ou graos de experiencia.
 4. A selección por concurso consistirá en 
valorar os méritos de conformidade co bare-
mo incluído na convocatoria correspondente, 
que será en calquera caso pública e libre.
 �. A prestación de servizos noutras 
administracións públicas valorarase en 
méritos, de acordo co principio de recipro-
cidade.
 �. Nos sistemas de selección que se 
realicen para o acceso ás prazas da Ad-
ministración local terá que demostrarse o 
coñecemento da lingua galega.

Artigo 246. 1. Logo de convocatoria 
pública e con respecto, en todo caso, aos 

principios de mérito e capacidade, o pre-
sidente da Corporación poderá efectuar 
nomeamentos de persoal funcionario inte-
rino para prazas vacantes sempre que non 
sexa posible, coa urxencia esixida polas 
circunstancias, a prestación do servizo por 
funcionarios de carreira. Tales prazas te-
rán que estar dotadas orzamentariamente 
e incluídas na oferta pública de emprego, 
agás no caso de que se trate de vacantes 
realmente producidas con posterioridade 
á aprobación desta.
 2. O persoal funcionario interino 
deberá reunir os requisitos xerais de ti-
tulación e as demais condicións esixidas 
para participar nas probas de acceso como 
funcionario de carreira.
 3. As prazas así cubertas incluiranse 
necesariamente na primeira convocatoria de 
provisión de postos de traballo e na primeira 
oferta pública de emprego que se aprobe.
 4. O persoal interino cesará cando a 
praza sexa cuberta por un funcionario de 
carreira ou a Corporación considere que 
cesaron as razóns de urxencia que motiva-
ron a súa cobertura.
 �. En todo caso a Corporación corres-
pondente establecerá con carácter xeral 
os mecanismos que deberán seguirse para 
garantir a eficaz aplicación dos principios 
de mérito e capacidade.

Artigo 247. As probas de selección 
e os concursos para a provisión de postos 
rexeranse polas bases que aprobe o Pleno 
da Corporación.
Nas probas selectivas, o tribunal elevara-
lle a correspondente relación de aprobados 
xunto coa proposta á autoridade compe-
tente para facer o nomeamento.
Os concursos para a provisión de postos 
de traballo serán resoltos, motivadamente, 
pola autoridade competente, logo da pro-
posta do tribunal.

Artigo 248. O presidente da Corpo-
ración convocará os procesos selectivos 
para o acceso ás prazas vacantes que deban 
cubrirse con persoal fixo de novo ingreso.
Nos supostos de concurso ou concurso-
oposición especificaranse os méritos e a 
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súa correspondente valoración, así como 
os medios de acreditación deles.

Sección 4.ª 
Persoal laboral e eventual

Artigo 249. 1. O persoal laboral será 
seleccionado pola propia Corporación, co 
máximo respecto ao principio de igualda-
de de oportunidades de cantos reúnan os 
requisitos esixidos e de acordo coa oferta 
pública de emprego. Agás os casos de 
urxencia, o procedemento de convocatoria 
será o concurso.
 2. A contratación laboral revestirá as mo-
dalidades previstas na lexislación laboral.
 3. O réxime de tales relacións, na súa 
integridade, será o establecido nas normas 
de dereito laboral.

Artigo 250. 1. O número, as carac-
terísticas e as retribucións do persoal 
eventual serán determinados polo Pleno 
de cada Corporación ao comezo do seu 
mandato. Estas determinacións só pode-
rán modificarse con motivo da aprobación 
dos orzamentos anuais.
 2. Os postos de traballo reservados a 
este tipo de persoal deberán figurar no 
cadro de persoal da Corporación.
 3. O nomeamento e cesamento destes 
funcionarios é libre e correspóndelle ao 
alcalde ou ao presidente da Corporación 
local correspondente.
Cesarán automaticamente cando se pro-
duza o cesamento ou expire o mandato 
da autoridade á que lle prestan a súa 
confianza ou asesoramento.
 4. En todo caso os servizos prestados 
como persoal eventual non poderán cons-
tituír mérito para o acceso á condición de 
funcionario nin para a promoción interna.

capítulo v 
DA informACión e  

PArtiCiPACión CiDADá
Artigo 251. 1. As entidades locais de-

berán facilitar a máis ampla información 
sobre a súa actividade e a participación de 
todos os cidadáns na vida local.
 2. As formas, os medios e os procede-
mentos de participación que as entidades 

locais establezan no exercicio da súa po-
testade de autoorganización non poderán, 
en ningún caso, diminuír as facultades de 
decisión que lles correspondan aos seus 
órganos representativos.
 3. Sen menoscabo da capacidade de 
decisión de cada un dos órganos nos que 
se estruturan os municipios, poderanse 
complementar, estimular e facilitar outros 
mecanismos de participación cidadá na 
vida pública e de colaboración na toma de 
decisións por parte do Concello.

Sección 1.ª 
Da información aos cidadáns

Artigo 252. 1. A Corporación, por 
acordo do Pleno, determinará os medios 
precisos para darlles publicidade aos 
acordos adoptados e ás convocatorias dos 
órganos dos que as sesións sexan públicas, 
co obxecto de garantir o dereito dos cida-
dáns á máis ampla información sobre as 
actividades da entidade local.
En todo caso as convocatorias das sesións 
plenarias remitiránselles aos medios in-
formativos.
 2. Todos os cidadáns teñen dereito a:

a. Coñeceren, en calquera momento, o 
estado da tramitación dos procedementos 
nos que teñan a condición de interesados 
e obteren copias de documentos contidos 
neles.

b. Identificaren as autoridades e o per-
soal ao servizo das corporacións locais 
que teñan baixo a súa responsabilidade a 
tramitación dos procedementos.

c. Obteren copia selada dos documen-
tos que presenten, proporcionándoa xunto 
cos orixinais, así como a devolución des-
tes, agás cando os orixinais deban constar 
no procedemento.

d. Utilizaren o idioma galego nas súas 
relacións coas corporacións locais da 
Comunidade Autónoma de Galicia.

e. Formularen alegacións e proporcio-
naren documentos en calquera fase do 
procedemento no que teñan a condición de 
interesados, anterior ao tramite de audien-
cia, que deberán ser tidos en conta polo 
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órgano competente ao redactar a proposta 
de resolución.

f. Obteren información e orientación 
no tocante aos requisitos xurídicos ou 
técnicos que as disposicións vixentes lles 
impoñan aos proxectos, actuacións ou 
solicitudes que se propoñan realizar.

g. Accederen aos rexistros e arquivos 
das corporacións locais nos termos previs-
tos na Constitución e nesta ou noutras leis.

h. Seren tratados con respecto e deferen-
cia polas autoridades e funcionarios, que 
lles facilitarán o exercicio dos seus dereitos 
e o cumprimento das súas obrigas.

i. Obteren copias e certificacións acre-
ditativas dos acordos das corporacións 
locais e os seus antecedentes.

j. Esixiren responsabilidades das cor-
poracións locais.

k. Exerceren calquera outro que lles 
recoñezan a Constitución e as leis.

Sección 2.ª 
Participación cidadá

Artigo 253. 1. As sesións do Pleno das 
corporacións locais serán públicas. Nem-
bargantes, poderán ser secretos o debate 
e a votación daqueles asuntos que poidan 
afectar o dereito fundamental dos cidadáns 
ao que se refire o artigo 18.1 da Constitu-
ción, cando así sexa acordado por maioría 
absoluta. Non serán públicas, sen embargo, 
as sesións das comisións de goberno.
Serán tamén públicas as sesións dos órga-
nos de participación.
 2. As sesións dos demais órganos de 
goberno serán secretas, agás que sexa 
disposto o contrario por acordo do Pleno.
 3. Cando algunhas das asociacións ou 
entidades constituídas para a defensa dos 
intereses xerais ou sectoriais dos veciños 
desexen efectuar unha exposición ante o 
Pleno en relación con algún punto da orde 
do día no que interviñeron na súa trami-
tación administrativa como interesados, 
deberán solicitarllo ao alcalde antes de 
comezar a sesión. Coa autorización deste e 
a través dun único representante, poderán 
expoñer o seu parecer durante o tempo que 
sinale o alcalde, sempre con anterioridade 

á lectura, debate e votación da proposta 
incluída na orde do día.
 4. Terminada a sesión do Pleno, o alcal-
de poderá establecer unha rolda de rogos 
e preguntas co público asistente e sobre 
temas concretos de interese municipal.
Correspóndelle ao alcalde ordenar e pechar 
esta rolda.

Artigo 254. 1. Os cidadáns poderán 
exercer o dereito de pedimento perante as 
autoridades locais solicitando a adopción 
de actos ou acordos en materias da súa 
competencia. Do seu exercicio non poderá 
derivar prexuízo ningún ao peticionario, 
agás que incorra en delito ou falta.
 2. No escrito no que se deduza o pedi-
mento, asinado polo peticionario, deberá 
constar o seu nome e domicilio e deberá 
dirixírselle ao alcalde ou presidente da 
entidade local de que se trate.
 3. A autoridade á que se lle dirixa o 
pedimento estará obrigada a acusar a 
recepción del.
 4. Se o pedimento se estimase fundado, 
adoptaranse as medidas oportunas co fin 
de lograr a súa plena efectividade. En 
calquera caso deberá comunicárselle ao 
interesado a resolución que se adopte.

Sección 3.ª 
Asociacións de veciños

Artigo 255. 1. Os concellos galegos 
favorecerán o desenvolvemento das asocia-
cións que se constitúan para a defensa dos 
intereses xerais ou sectoriais dos veciños.
 2. As asociacións constituídas con esta 
finalidade terán a consideración de entida-
des de participación cidadá.
 3. A Xunta de Galicia levará un rexistro 
xeral de asociacións no que se inscribirán to-
das as existentes na Comunidade Autónoma 
galega, cos datos que regulamentariamente 
se establezan. Os municipios establecerán un 
rexistro propio.
 4. En relación co Concello terán dereito a:

a. Recibiren información directa sobre 
os asuntos que sexan do seu interese.

b. Faceren propostas sobre os asuntos que 
afecten os intereses dos seus representados 
no ámbito da competencia municipal.
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c. Formaren parte dos órganos de parti-
cipación municipal.

d. Interviren nas sesións dos órganos 
do Concello cando sexan requiridas e 
autorizadas.
 �. A asignación de medios e a distribu-
ción de axudas, se é o caso, efectuaranse 
con criterios obxectivos, de acordo coa 
representatividade das asociacións.
A Xunta de Galicia, a través da Conselle-
ría competente en materia de réxime local, 
prestarlle a debida asistencia e axuda.

Artigo 256. As asociacións de veciños 
poderán federarse dentro de cada concello 
e a relación con elas exerceraa o alcalde ou 
o concelleiro delegado.

Sección 4.ª 
Consultas populares

Artigo 257. 1. Os alcaldes, logo do 
acordo do Pleno por maioría absoluta, 
poderán someter a consulta popular os 
asuntos da competencia propia municipal 
e de carácter local que sexan de especial 
importancia para os intereses dos veciños, 
agás os relativos ás facendas locais.
 2. Determinaranse regulamentariamente 
os requisitos e as condicións para exercer 
este dereito e a realización da consulta 
axustarase ás disposicións xerais e ao 
procedemento establecido pola lexislación 
do Estado en materia de referendo.
 3. O procedemento que se regule para o 
efecto adecuarase ás seguintes regras:

a. A Corporación local remitiralle á 
Xunta de Galicia unha copia literal do 
acordo adoptado polo Pleno do Concello, 
precisando os termos exactos da consulta.

b. O Consello da Xunta de Galicia en-
viaralle a solicitude municipal ao Goberno 
do Estado, á que se lle achegará, se é o 
caso, un informe sobre a conveniencia de 
efectuar a consulta, de conformidade co 
interese xeral de Galicia.

c. Corresponderalle ao Goberno do Esta-
do autorizar a consulta.

d. Concedida a autorización, se é o caso, 
e de conformidade coa resolución municipal, 

o Consello da Xunta de Galicia convocará a 
consulta popular mediante decreto.
O devandito decreto conterá o texto ínte-
gro da disposición ou decisión obxecto da 
consulta, sinalará claramente a pregunta 
ou as preguntas que deba responder o 
corpo electoral convocado e determinará 
a data en que deba facerse a consulta, a cal 
quedará incluída entre os trinta e os sesen-
ta días posteriores á data de publicación 
do decreto.

O decreto publicarase no “Diario Oficial 
de Galicia” e no Boletín Oficial da provincia 
correspondente. Ademais, anunciarase nun 
dos xornais de maior difusión da Comunida-
de Autónoma e será fixado polo respectivo 
Concello no seu taboleiro de anuncios.

capítulo vI 
Dos símbolos DAs  
entiDADes loCAis

Artigo 258. As entidades locais da 
Comunidade Autónoma de Galicia poderán 
adoptar escudos heráldicos e bandeiras pro-
pios e privativos, modificar os xa existentes 
ou rehabilitar os que historicamente em-
pregasen. Basearanse en feitos históricos 
ou xeográficos característicos e peculiares 
do seu territorio, conforme as normas de 
heráldica.

Artigo 259. Ningunha entidade local 
de Galicia poderá utilizar escudo heráldi-
co ou bandeira que non fosen aprobados 
polo Consello da Xunta de Galicia, sen 
prexuízo daqueles que foron aprobados 
pola Administración do Estado con ante-
rioridade á transferencia de competencias 
nesta materia en favor da Comunidade 
Autónoma de Galicia.

Artigo 260. 1. A Comisión de Herál-
dica, adscrita á Consellería competente en 
materia de réxime local, constitúese no 
órgano consultivo da Xunta de Galicia e 
corresponderalle emitir informe vincu-
lante nos procedementos de aprobación, 
modificación ou rehabilitación de escudos 
heráldicos ou de bandeiras das entidades 
locais galegas.
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 2. A Comisión de Heráldica estará 
facultada para elaborar, sen cargo ningún 
para a entidade local interesada, as corres-
pondentes propostas para a aprobación, 
modificación ou rehabilitación de escudos 
heráldicos e de bandeiras.
 3. Tamén poderá asesorar, en materia da 
súa competencia, os órganos dependentes 
da Xunta de Galicia, así como todas aque-
las corporacións locais e entidades públicas 
ou privadas que soliciten o seu ditame.

Artigo 261. A Comisión de Heráldi-
ca estará presidida polo director xeral con 
competencia en materia de réxime local e 
integrada por un vicepresidente e cinco 
vogais, catro deles designados polo con-
selleiro competente en materia de réxime 
local e o quinto pola asociación de muni-
cipios e provincias máis representativa e 
con maior implantación no territorio da 
Comunidade Autónoma de Galicia.
Será oída, en todo caso, a Corporación 
local interesada.

Artigo 262. As entidades locais que 
desexen aprobar, modificar ou rehabilitar o 
seu escudo heráldico ou bandeira seguirán 
o procedemento que regulamentariamente 
se estableza.

TÍTULO VII 
BENS, ACTIVIDADES E 

SERVIzOS E CONTRATACIóN

capítulo I 
bens DAs entiDADes loCAis

Sección 1.ª 
Disposicións comúns

Artigo 263. 1. O patrimonio das enti-
dades locais de Galicia estará constituído 
polo conxunto de bens, dereitos e accións 
que lles pertenzan por calquera título.
 2. Os bens das entidades locais clasifi-
caranse en bens de dominio público, bens 
comunais e bens patrimoniais ou de propios.

a. Son bens de dominio público os 
destinados ao uso ou servizos públicos.

b. Son bens comunais aqueles dos que 
lle corresponda o seu aproveitamento a 

unha comunidade de veciños pola nor-
mativa legal. Seralles aplicable o réxime 
xurídico que determine a lei ou, no seu 
defecto, o establecido para os bens de 
dominio público.

c. Son bens patrimoniais os de titularidade 
das entidades locais que non teñen o carácter 
de bens de dominio público ou comunal.

Artigo 264. Son bens de uso público 
local os camiños, prazas, rúas, paseos, 
parques, augas de fontes e estanques, 
pontes e demais obras públicas de apro-
veitamento ou utilización xeral dos que a 
conservación e policía sexan competencia 
da entidade local.

Artigo 265. Son bens de servizo 
público os destinados directamente ao 
cumprimento de fins públicos de res-
ponsabilidade das entidades locais, tales 
como casas do Concello, pazos provinciais 
e, en xeral, edificios que sexan sede delas, 
matadoiros, mercados, lonxas, hospitais, 
hospicios, museos, montes catalogados, 
escolas, cemiterios, elementos de trans-
porte, piscinas e campos de deporte e, en 
xeral, calquera outro ben directamente 
destinado á prestación de servizos públi-
cos ou administrativos.

Artigo 266. Os bens comunais e 
demais bens de dominio público son ina-
lienables, inembargables e imprescriptibles 
e non están suxeitos a ningún tributo.

Artigo 267. 1. Son bens patrimoniais 
ou de propios os que sendo propiedade da 
entidade local non estean destinados ao 
uso público nin afectados a ningún ser-
vizo público e poidan constituír fontes de 
ingresos para o erario da entidade.
 2. Os bens patrimoniais réxense pola 
súa lexislación específica e, se non, polas 
normas de dereito privado.

Artigo 268. 1. Clasifícanse como 
bens patrimoniais, entre outros, as parce-
las sobrantes e os efectos non utilizables.
 2. Conceptuaranse como parcelas sobran-
tes aquelas porcións de terreo propiedade 
das entidades locais que pola reducida 
extensión, forma irregular ou localización 
non fosen susceptibles de uso axeitado.
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Para declarar un terreo parcela sobrante re-
quírese expediente de cualificación xurídica, 
na forma establecida no seguinte artigo.
 3. Considéranse efectos non utilizables 
todos aqueles bens que pola súa deterio-
ración, depreciación ou deficiente estado 
de conservación resultasen inaplicables 
aos servizos municipais ou ao normal 
aproveitamento, atendida a súa natureza 
ou destino, aínda que aqueles non fosen 
dados de baixa no inventario.

Artigo 269. 1. A alteración da cuali-
ficación xurídica dos bens das entidades 
locais require expediente no que se acre-
diten a súa oportunidade e legalidade. O 
expediente terá que ser resolto polo Pleno 
logo de información pública polo prazo 
dun mes, mediante acordo adoptado co 
voto favorable da maioría absoluta do 
número legal de membros del.
 2. En calquera caso, a incorporación 
ao patrimonio da entidade local dos bens 
desafectados, mesmo cando procedan de 
deslinde de dominio público, non se en-
tenderá efectuada ata a recepción formal 
polo órgano competente da Corporación 
dos bens de que se trate, e en tanto esta 
non teña lugar seguirán tendo aqueles o 
carácter de dominio público.
 3. Non obstante, a alteración prodúcese 
automaticamente nos seguintes supostos:

a. Aprobación definitiva dos plans 
de ordenación urbana e dos proxectos de 
obras e servizos.

b. Adscrición de bens patrimoniais por 
máis de vinte e cinco anos a un uso ou 
servizo público ou comunal.

c. Adquisición por usucapión pola enti-
dade, de acordo co dereito civil, do dominio 
dunha cousa que viñese estando destinada 
a un uso ou servizo comunal.

Sección 2.ª 
Da adquisición e do alleamento dos 

seus bens polas entidades locais

Artigo 270. 1. As entidades locais 
terán capacidade xurídica plena para 
adquirir e posuír bens de todas as clases 

e exercitar as accións e os recursos proce-
dentes en defensa do seu patrimonio.
 2. As entidades locais teñen a obriga 
de exercer as accións que cumpran para a 
defensa dos seus bens e dereitos.

Artigo 271. As corporacións locais 
poden adquirir bens e dereitos:

a. Por atribución da lei.
b. A título oneroso por exercicio ou non 

da facultade de expropiación.
c. Por herdanza, legado ou doazón.
d. Por prescrición.
e. Por ocupación.
f. Por calquera outro modo lexítimo 

conforme o ordenamento xurídico.
Artigo 272. 1. A adquisición de bens 

a título oneroso esixirá o cumprimento dos 
requisitos previstos na normativa reguladora 
da contratación. Tratándose de bens inmobles 
esixirase, ademais, informe previo pericial, 
e sendo bens de valor histórico ou artístico 
requirirase o informe do órgano autonómico 
competente, sempre que o seu importe exce-
da do un por cento dos recursos ordinarios do 
orzamento da Corporación ou do límite xeral 
establecido para o procedemento negociado 
en materia de abastecementos.
 2. As adquisicións de bens derivadas de 
expropiacións forzosas rexeranse pola súa 
normativa específica.

Artigo 273. 1. A adquisición de bens 
a título gratuíto non estará suxeita a restri-
ción ningunha.
Non obstante, se a adquisición levase 
anexa algunha condición ou modalidade 
onerosa, só poderán aceptarse os bens 
logo de expediente no que se acredite que 
o valor do gravame imposto non excede do 
valor do que se adquire.
 2. A aceptación de herdanzas entende-
rase a beneficio de inventario.

Artigo 274. Se os bens se adquiren 
baixo a condición ou modalidade da súa 
afectación permanente a determinados 
destinos, entenderase esta cumprida e 
consumada cando durante trinta anos ser-
vise a aquel e aínda que despois deixase 
de estalo por circunstancias sobrevidas de 
interese público.
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Artigo 275. 1. As entidades locais 
prescribirán ao seu favor de acordo coas 
leis comúns, sen prexuízo do establecido 
en disposicións especiais.
 2. Os particulares poderán prescribir 
ao seu favor os bens patrimoniais das enti-
dades locais de acordo coas leis comúns.
 3. A ocupación de bens mobles polas 
entidades locais regularase polo estableci-
do no Código civil e nas leis especiais.

Artigo 276. 1. Todo alleamento, gra-
vame ou permuta de bens inmobles terá 
que comunicárselle ao órgano competente 
da Comunidade Autónoma. Se o valor 
excedese do vinte e cinco por cento dos 
recursos ordinarios do orzamento anual 
da Corporación, requirirá, ademais, auto-
rización daquel.
 2. Os bens inmobles patrimoniais non 
poderán cederse gratuitamente a non ser 
a entidades ou institucións públicas e 
para fins que redunden en beneficio dos 
habitantes do termo municipal, así como 
a institucións ou asociacións privadas de 
interese público sen ánimo de lucro.

Artigo 277. 1. Os alleamentos de 
bens patrimoniais realizaranse por poxa 
pública, agás no caso de alleamento 
mediante permuta con outros bens de 
carácter inmoble. Nos expedientes debe-
rán figurar os correspondentes informes 
técnicos relativos ao valor dos bens que se 
van allear.
 2. Cando se trate de alleamentos ou 
gravames que se refiran a monumentos, 
edificios ou obxectos de índole artística 
ou histórica, cumprirá o informe previo do 
órgano autonómico competente de acordo 
coa lexislación sobre patrimonio histórico 
e artístico.
 3. En ningún caso poderá procederse 
ao alleamento de bens patrimoniais para 
financiar gastos correntes, agás que se tra-
te de parcelas sobrantes de vías públicas 
non edificables ou de bens non utilizables 
en servizos locais.

Artigo 278. As entidades locais están 
obrigadas a formar inventario valorado de 

todos os bens e dereitos que lles pertenzan, 
así como tamén dos bens pertencentes aos 
organismos autónomos que dependan 
delas. Deste inventario remitiráselle copia 
ao órgano competente da Administración 
da Comunidade Autónoma e rectificarase 
anualmente, comprobándose sempre que 
se renove a Corporación.

Artigo 279. As entidades locais deberán 
inscribir no Rexistro da Propiedade os seus 
bens inmobles e dereitos reais, abondando 
para tal efecto a certificación que, con rela-
ción ao inventario aprobado pola respectiva 
Corporación, expida o secretario, co visto e 
prace do alcalde ou presidente.

Sección 3.ª 
Das potestades e prerrogativas 
das entidades locais respecto 

dos seus bens

Artigo 280. 1. Correspóndenlles ás 
entidades locais de carácter territorial as 
seguintes potestades en relación cos seus 
bens:

a. A potestade de investigación.
b. A potestade de deslinde.
c. A potestade de recuperación de oficio.
d. A potestade de desafiuzamento ad-

ministrativo.
 2. Para defender o seu patrimonio e 
para asegurar o axeitado emprego del, as 
corporacións locais tamén poderán esta-
blecer e impoñer sancións de acordo co 
previsto na normativa sectorial aplicable.

Artigo 281. As corporacións locais 
teñen a facultade de investigar a situación 
dos bens e dereitos que se supoñan da súa 
propiedade, sempre que esta non conste, 
coa finalidade de determinar a titularida-
de daqueles.

Artigo 282. 1. As corporacións locais 
terán a facultade de promover e executar o 
deslinde entre os bens da súa pertenza e os 
dos particulares, cando os límites apare-
cesen imprecisos ou sobre os que existisen 
indicios de usurpación.
 2. Os propietarios dos terreos lindeiros 
con predios pertencentes ás entidades 
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locais ou que estivesen enclavados dentro 
daqueles poderán reclamar o seu deslinde.

Artigo 283. 1. As corporacións lo-
cais poderán recobrar por si a posesión dos 
seus bens de dominio público en calquera 
tempo.
Cando se trate de bens patrimoniais, o prazo 
para recobralos será dun ano, que comezará 
a contar dende o día seguinte á data na que 
se producise a usurpación, e, transcorrido 
ese tempo, procederá a acción correspon-
dente perante os tribunais ordinarios.
 2. Non se admitirán interditos contra 
as actuacións dos axentes da autoridade 
nesta materia.

Artigo 284. 1. As corporacións locais 
poderán executar en vía administrativa a 
investigación, o deslinde e a reivindica-
ción dos bens sitos fóra do termo da súa 
xurisdición mediante exhorto á entidade 
do territorio no que radiquen, para que, 
pola súa mediación, se desenvolvan os 
actos correspondentes.
 2. As entidades locais terán plena 
capacidade para exercer todo tipo de 
accións e recursos en defensa dos seu 
dereitos e patrimonio.

Artigo 285. As corporacións locais 
non poderán ceder ás demandas xudiciais 
que afectasen o dominio e os demais de-
reitos reais integrantes do seu patrimonio.

capítulo II 
ACtiviDADes e servizos

Sección 1.ª 
Actividades

Artigo 286. 1. As corporacións locais 
poderán intervir na actividade dos cida-
dáns a través do seguintes medios:

a. As ordenanzas e os bandos.
b. O sometemento á previa licenza e 

outros actos de control preventivo.
c. As ordes individuais constitutivas 

de mandato para a execución dun acto ou 
para a súa prohibición.
 2. A actividade de intervención axus-
tarase, en todo caso, aos principios de 

legalidade, igualdade de trato, proporcio-
nalidade e congruencia cos motivos e fins 
que xustifiquen a potestade e o respecto á 
liberdade individual.

Artigo 287. 1. As ordenanzas e os 
bandos non poderán conter preceptos 
contrarios ás leis e a outras disposicións 
xerais de superior rango xerárquico.
As ordenanzas poderán tipificar infraccións 
e establecer sancións de conformidade co 
determinado polas leis sectoriais.
 2. Corresponderalle ao presidente da 
Corporación o exercicio da potestade san-
cionadora, a non ser que a lei llo atribúa a 
outro órgano da Corporación.

Artigo 288. 1. As licenzas e os de-
mais actos de control producirán efectos 
entre a entidade local e o suxeito da ac-
tividade á que se refiran e entenderanse 
outorgadas salvo dereito de propiedade e 
sen prexuízo de terceiros.
Non poderán ser invocadas para excluír ou 
diminuír a responsabilidade na que incorran 
os beneficiarios no exercicio da actividade.
 2. As licenzas quedarán sen efecto se 
se incumpren as condicións impostas ao 
beneficiario e cando remate o prazo polo 
que foron outorgadas.
Poderán ser revogadas as licenzas cando 
desaparezan as circunstancias que moti-
varon o seu outorgamento ou sobreviñesen 
outras que, de existiren no momento da 
concesión, xustificarían a súa denegación.

As licenzas poderán ser anuladas, así 
mesmo, cando resulten outorgadas erro-
neamente e revogadas cando se adopten 
novos criterios de apreciación. Nestes 
casos, a anulación e revogación compor-
tará o resarcimento dos danos e perdas 
efectivamente ocasionados.
 3. Serán transmisibles, logo da co-
municación á entidade local, as licenzas 
outorgadas sen consideración ás calidades 
do suxeito beneficiario. Noutro caso, 
haberá que aterse ao disposto na súa nor-
mativa específica e, no seu defecto, ao que 
se prevexa no acto de outorgamento.
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Non serán transmisibles as licenzas no 
caso de que o seu número de outorgamento 
sexa limitado.

Artigo 289. A infracción das disposi-
cións xerais e o incumprimento das obrigas 
establecidas mediante actos singulares de 
intervención determinarán a imposición 
da sanción.
A contía da sanción non poderá exceder 
os límites establecidos na normativa sobre 
facendas locais, a non ser nos casos en 
que as leis sectoriais establezan un réxime 
sancionador específico que determine 
unha contía superior.

Artigo 290. Terán a consideración 
de obras locais todas as de nova planta, 
reforma, reparación ou mantemento que 
executen as entidades locais, tanto cos seus 
propios fondos coma con auxilio doutras 
entidades públicas ou particulares, para a 
realización de servizos da súa competencia.
As obras municipais poderán ser de ur-
banización ou ordinarias. As primeiras 
réxense pola lexislación urbanística.

Artigo 291. Todo proxecto de obra 
deberá constar de planos, orzamento de 
realización e memoria na que se inclúa a re-
lación detallada e a valoración aproximada 
dos terreos e das construcións que teñen que 
ocuparse e, se é o caso, expropiarse, así como 
as condicións económicas e facultativas, que 
poderán ser ampliadas con anterioridade ao 
anuncio de poxa ou concurso.

Artigo 292. Estimaranse expropiables 
os edificios respecto dos cales o municipio 
adquirise compromiso firme de cederllos 
no momento oportuno ao Estado, á Co-
munidade Autónoma, á provincia ou a 
unha entidade pública, para destinalos a 
fins que redunden en prol dos intereses da 
comunidade municipal. A cesión terá que 
ser autorizada, se é o caso, polo órgano 
competente da Comunidade Autónoma.

Artigo 293. As obras comprendidas 
nos plans de obras e servizos locais, incluí-
dos os plans provinciais de cooperación, 
levarán anexa a declaración de utilidade 
pública e a necesidade de ocupación dos 

terreos e edificios neles comprendidos para 
os efectos da súa expropiación forzosa.

Artigo 294. 1. A actividade de 
fomento exercerase de conformidade cos 
principios de publicidade, obxectividade, 
libre concorrencia e igualdade e con ade-
cuación á legalidade orzamentaria.
 2. As corporacións locais poderán con-
cederlles subvencións e axudas de contido 
económico ou doutra natureza a entidades, 
organismos ou particulares, nos casos en 
que os servizos ou as actividades destes 
complementen ou substitúan os atribuídos 
á competencia local.
En todo caso a concesión destas subven-
cións ou axudas terá en conta os criterios, 
directrices e prioridades que establezan os 
plans sectoriais de coordinación.
 3. As corporacións locais comprobarán 
a aplicación efectiva dos medios de fo-
mento á finalidade prevista.

Sección 2.ª 
Servizos

Artigo 295. 1. Son servizos públicos 
locais cantos tendan á consecución dos 
fins sinalados como de competencia das 
entidades locais.
 2. Os servizos públicos locais poderán 
xestionarse de forma directa ou indirecta; 
en ningún caso poderán prestarse por 
xestión indirecta os servizos públicos que 
impliquen exercicio de autoridade.
 3. A xestión directa adoptará algunha 
das seguintes formas:

a. Xestión pola propia entidade local, a 
través dos seus órganos ordinarios ou me-
diante órgano especial de administración.

b. Organismo autónomo local.
c. Sociedade mercantil na que o capital 

social pertenza integramente á entidade 
local.
 4. A xestión indirecta adoptará algunha 
das seguintes formas:

a. Concesión.
b. Xestión interesada.
c. Concerto.
d. Arrendamento.
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e. Sociedade de economía mixta na que 
participe a Administración, por si ou por 
medio dunha entidade pública, en conco-
rrencia con persoas naturais ou xurídicas.
Poden xestionarse indirectamente os ser-
vizos de contido económico que os faga 
susceptibles de explotación por empresa-
rios particulares.

Artigo 296. 1. Os servizos esenciais 
que lles fosen reservados pola lei ás enti-
dades locais poderán prestarse en réxime 
de libre concorrencia ou en réxime de 
monopolio.
 2. A prestación do servizo en réxime de 
libre concorrencia necesitará da aproba-
ción definitiva do Pleno. A prestación en 
réxime de monopolio requirirá, ademais, a 
aprobación da Xunta de Galicia.
 3. Para o exercicio dos servizos esenciais 
reservados poderá empregarse calquera das 
formas de xestión establecidas pola lei.

Artigo 297. 1. As entidades locais 
terán plena potestade para constituír, or-
ganizar, modificar e suprimir os servizos 
da súa competencia, de conformidade co 
establecido pola lexislación de réxime 
local e por outras disposicións aplicables.
 2. As entidades locais acordarán de 
forma expresa a creación dun servizo 
público local e procederán, se é o caso, á 
súa regulamentación antes de empezar 
a prestalo. Así mesmo, determinarán as 
modalidades de prestación e o réxime esta-
tutario dos usuarios.
 3. As entidades locais poderán constituír 
consorcios locais con outras administra-
cións públicas para fins de interese común 
ou con entidades privadas sen ánimo de 
lucro que persigan fins de interese público 
concorrentes cos das administracións 
públicas. O procedemento para a constitu-
ción dos consorcios locais será o regulado 
polos artigos 149 e seguintes desta lei.

Artigo 298. 1. No acceso aos servizos 
públicos e na utilización deles respectarase 
o principio de igualdade en relación con 
todas aquelas persoas que cumpran os 

requisitos establecidos pola regulamenta-
ción do servizo.
 2. Se as características ou a natureza 
do servizo o permiten, as entidades locais 
establecerán as técnicas de participación 
dos usuarios na prestación dos servizos 
públicos, coa finalidade de garantir o seu 
axeitado funcionamento e a súa mellora.

Artigo 299. A xestión indirecta, nas 
súas distintas formas, non poderá ser 
outorgada por tempo indefinido, debendo 
fixarse o tempo do convenio de acordo 
coas características do servizo, sen que 
en ningún caso exceda do prazo total de 
cincuenta anos, incluídas as prórrogas.
Nos casos de arrendamento, concesión e 
empresa mixta, reverterán ao patrimonio 
local, ao remate do convenio, os bens, 
as instalacións e o material afectados ao 
servizo, en condicións normais de uso.

Artigo 300. Na xestión directa 
pola entidade local, esta asumirá, en 
exclusiva, o seu propio risco e exercerá 
os poderes de decisión e xestión a través 
dos seus órganos ordinarios ou mediante 
órgano especial instituído para tal efecto. 
En ambos os dous casos os medios persoais 
e materiais do servizo adscribiranse e inte-
graranse no orzamento da entidade local.

Artigo 301. 1. Os organismos autó-
nomos para a xestión directa son entidades 
de dereito público, con personalidade xurí-
dica pública e patrimonio propio, creadas 
polas corporacións locais para a xestión 
descentralizada dos seus intereses.
 2. Réxense polo seu propio estatuto, 
aprobado pola entidade local, que deter-
minará os fins que se lles asignen e os 
bens e recursos económicos afectados ao 
seu cumprimento, a organización xeral e 
réxime de funcionamento e o sistema de 
designación dos órganos e persoal direc-
tivo, así como as facultades de tutela que 
aquela se reserve.
 3. Os organismos autónomos elabo-
rarán un orzamento adaptado á estrutura 
dos orzamentos das entidades locais, que 
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se integrará no xeral da Corporación local 
da que dependan.
 4. Nos procedementos de contratación e 
de selección de persoal os organismos au-
tónomos procurarán adaptar os seus proce-
dementos aos aplicados na entidade local. 
En particular, na contratación, garantirán 
os principios de publicidade e libre conco-
rrencia, igualdade e non discriminación, 
e na selección de persoal, os de equidade, 
publicidade, mérito e capacidade.

Artigo 302. 1. As sociedades mercan-
tís con capital social achegado exclusiva 
ou maioritariamente pola entidade local 
adoptarán unha das formas de responsabi-
lidade limitada.
 2. Na escritura de constitución dunha 
sociedade constará o capital achegado 
pola entidade local, a forma de constituír 
o Consello de Administración e a determi-
nación dos que teñan dereito a emitir voto 
en representación do capital social.
 3. Nas sociedades mercantís nas que 
o seu capital pertenza integramente á 
entidade local a Corporación asumirá as 
funcións da Xunta Xeral.
 4. O persoal da sociedade non adquirirá 
en ningún caso a condición de funcionario. 
O procedemento de selección respectará 
os principios de publicidade, mérito e ca-
pacidade.
 �. As sociedades mercantís locais ela-
borarán un estado de previsión de gastos 
e ingresos que se integrará no orzamento 
xeral da entidade. Tamén elaborarán un 
programa de actuación, investimentos e 
financiamento que se unirá, como anexo, 
ao citado orzamento xeral.

Artigo 303. Na concesión adminis-
trativa, a entidade local encoméndalle a un 
particular ou entidade o establecemento, 
ao seu cargo, dun servizo público, median-
te a realización das obras e instalacións 
precisas, e a súa ulterior xestión, ou soa-
mente a prestación de servizo, cando non 
requira obras ou instalacións permanentes 
ou estivesen xa establecidas.

A xestión do servizo polo concesionario 
será feita ao seu risco e ventura.
A retribución do concesionario será a esta-
blecida no acordo de concesión, podendo 
incluírse nela a concesión de taxas, prezos 
de servizo, contribucións especiais ou 
outras achegas.

Artigo 304. Mediante a xestión inte-
resada, o particular ou empresario presta o 
servizo e a entidade local asume en exclusi-
va o resultado da explotación ou compárteo 
co xestor na proporción establecida no 
contrato.
Corresponderalle á entidade local a 
recepción das tarifas devengadas polos 
usuarios. Os gastos de explotación distri-
buiranse entre o xestor e a entidade local 
na proporción pactada no contrato.
A remuneración que o xestor perciba da 
Administración poderá consistir, conxun-
ta ou illadamente, nunha asignación fixa 
ou proporcional aos gastos ou aos benefi-
cios da explotación.
Así mesmo, poderase estipular un be-
neficio mínimo en favor de calquera das 
partes asociadas atendendo os resultados 
da explotación.

Artigo 305. As corporacións locais 
poderán concertar a prestación de servi-
zos con outros entes públicos ou privados 
e con particulares, empregando os que 
estes teñan establecidos mediante o paga-
mento dun prezo alzado predeterminado e 
inalterable pola totalidade do servizo, por 
unidades ou actos.
A entidade local poderá repercutir nos 
usuarios o custo dos servizos concertados.

Artigo 306. A prestación dos servi-
zos nos que as instalacións pertenzan ás 
entidades locais poderá ser obxecto de 
arrendamento por canon fixo anual.
Corresponderalle ao arrendatario a per-
cepción das contribucións dos usuarios e 
serán do seu cargo os gastos de explota-
ción e as reparacións que cumpran para o 
bo funcionamento do servizo.

Artigo 307. Sen prexuízo do esta-
blecido nesta lei e nas disposicións que 
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a desenvolvan, as sociedades mercantís 
con participación exclusiva ou parcial 
das entidades locais rexeranse pola nor-
mativa civil, mercantil ou laboral que lles 
sexa aplicable.

Artigo 308. 1. Nos casos de xestión 
indirecta mediante sociedade mercantil 
con responsabilidade limitada, ou coo-
perativa, a contribución da entidade local 
poderá ser minoritaria, sen que en ningún 
caso sexa inferior ao terzo do capital 
social, e poderá consistir na concesión ou 
outra clase de bens e dereitos que terán a 
consideración de patrimoniais e numera-
rios. O capital social será desembolsado 
completamente no momento da constitu-
ción ou da ampliación de capital.
 2. Os estatutos sociais delimitarán o 
carácter de empresa mixta en canto órga-
no xestor dun servizo público ou dunha 
actividade económica e, en especial, 
determinarán as facultades reservadas ao 
ente público ou aos seus representantes 
nos órganos directivos da sociedade e as 
causas de disolución destes. A responsa-
bilidade da entidade local polas obrigas 
sociais limitarase á súa contribución ao 
capital social.
 3. A xestión da sociedade será com-
partida pola Corporación local e polos 
particulares en proporción á participación 
respectiva no capital social. Non obstante 
requirirase a conformidade da entidade 
local para a modificación do acto de cons-
titución ou dos estatutos da sociedade, a 
concertación de operacións de crédito e a 
aprobación das contas e dos balances.

Artigo 309. 1. O exercicio polas en-
tidades locais de actividades económicas 
requirirá un expediente previo no que se 
acreditará a conveniencia e oportunidade 
da iniciativa pública.
 2. Para adoptar a iniciativa cumprirá:

a. O acordo inicial da Corporación, 
logo da designación dunha comisión de 
estudo composta por membros dela e por 
persoal técnico.

b. Unha memoria redactada pola 
comisión, relativa aos aspectos sociais, 
xurídicos, técnicos e financeiros da acti-
vidade económica de que se trate, na que 
se deberá determinar a forma de xestión, 
entre as previstas pola lei, e os casos en 
que debe cesar a prestación da actividade.

c. A toma en consideración da memoria 
polo Pleno e a exposición ao público por un 
período de trinta días como mínimo, durante 
o cal poderán presentarse reclamacións ou 
alegacións.

d. Aprobación final polo Pleno da enti-
dade local.

capítulo III 
ContrAtACión

Sección 1.ª 
Disposicións xerais

Artigo 310. As entidades locais 
poderán concertar os contratos, pactos 
ou condicións que consideren adecuados 
sempre que non sexan contrarios ao in-
terese público, ao ordenamento xurídico 
ou aos principios de boa administración, 
e cumpriranos de conformidade co seu 
contido, sen prexuízo das prerrogativas 
establecidas, se é o caso, pola lexislación 
básica ou pola lexislación da Comunidade 
Autónoma en favor das mencionadas 
entidades.

Artigo 311. 1. Os contratos que 
asinen as entidades locais terán carácter 
administrativo ou carácter privado.
 2. Os contratos administrativos pode-
rán ser ordinarios ou especiais:

a. Son ordinarios aqueles dos que o seu 
obxecto directo, conxunta ou separada-
mente, sexa a execución de obras, a xestión 
de servizos públicos e a realización de 
abastecementos, os de consultoría e asis-
tencia ou de servizos e os que se asinen 
excepcionalmente con persoas físicas para 
a realización de traballos específicos e 
concretos non habituais.

b. Son especiais os de obxecto distinto 
aos anteriormente expresados pero que 
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teñan natureza administrativa especial 
por resultar vinculados ao xiro ou tráfico 
específico das corporacións locais, por 
satisfacer de forma directa ou inmediata 
unha finalidade pública da específica 
competencia daquelas ou por declaralo así 
unha lei.
 3. Os restantes contratos asinados polas 
corporacións locais terán a consideración de 
contratos privados, e, en particular, os con-
tratos de compravenda, doazón, permuta, 
arrendamento e demais negocios xurídicos 
análogos sobre bens inmobles, propiedades 
incorporais e valores negociables.
 4. Cando un contrato administrativo 
conteña prestacións correspondentes a 
outro ou outros contratos administrativos 
de distinta clase, atenderase, para a súa 
clasificación e aplicación das normas que 
o regulen, o carácter da prestación que 
teña máis importancia dende o punto de 
vista económico.

Artigo 312. 1. Os contratos administra-
tivos rexeranse, en canto á súa preparación, 
adxudicación, efectos e extinción, polas leis 
de contratos das administracións públicas e 
polas súas disposicións de desenvolvemen-
to; supletoriamente aplicaranse as restantes 
normas de dereito administrativo e, no seu 
defecto, as normas de dereito privado. Non 
obstante, os contratos administrativos espe-
ciais, aos que se refire o apartado 2, letra b), 
do artigo 311 desta lei, rexeranse polas súas 
propias normas con carácter preferente.
 2. Os contratos privados das adminis-
tracións públicas rexeranse, en canto á súa 
preparación e adxudicación, en defecto 
de normas administrativas específicas, 
polas leis de contratos das administra-
cións públicas e polas súas disposicións 
de desenvolvemento, e, en canto aos seus 
efectos e extinción, polas normas de derei-
to privado. Os contratos de compravenda, 
doazón, permuta, arrendamento e demais 
negocios xurídicos análogos sobre bens 
inmobles, propiedades incorporais e valo-
res negociables rexeranse pola lexislación 

patrimonial das administracións públicas 
aplicable a cada caso.

Artigo 313. 1. Os contratos das enti-
dades locais axustaranse aos principios de 
publicidade e concorrencia, agás as excep-
cións establecidas pola Lei de Contratos das 
Administracións Públicas, e, en todo caso, 
aos de igualdade e non discriminación.
 2. Son requisitos necesarios para a subs-
crición dos contratos administrativos, a 
non ser que expresamente se dispoña outra 
cousa nesta lei e na Lei de Contratos das 
Administracións Públicas, os seguintes:

a. A competencia do órgano de contra-
tación.

b. A capacidade do contratista adxudi-
catario.

c. A determinación do obxecto do 
contrato.

d. A fixación do prezo.
e. A existencia de crédito adecuado e 

suficiente, se do contrato derivan obrigas de 
contido económico para a entidade local.

f. A tramitación do expediente, ao 
que se incorporarán os pregos nos que a 
entidade local establecerá as cláusulas que 
han de rexer o contrato que se vai realizar 
e o importe do orzamento do gasto.

g. A fiscalización previa dos actos 
administrativos de contido económico.

h. A aprobación do gasto polo órgano 
competente.

i. A formalización do contrato.
Artigo 314. 1. A competencia dos 

órganos das entidades locais en materia de 
contratación rexerase polas seguintes regras:

a. Será competencia do presidente a 
contratación de obras, servizos e abas-
tecementos sempre que a súa contía non 
exceda do cinco por cento dos recursos 
ordinarios do seu orzamento nin do cin-
cuenta por cento do límite xeral aplicable 
ao procedemento negociado.

b. Será competencia do Pleno a contra-
tación das obras, dos servizos e dos abas-
tecementos non incluídos no parágrafo 
anterior.
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 2. Acompetencia para subscribir o con-
trato comportará a facultade de aprobar o 
proxecto, o prego de cláusulas adminis-
trativas, o prego de prescricións técnicas, 
o expediente de contratación e o gasto, a 
facultade de adxudicar o contrato e todas 
as demais facultades que a lexislación lle 
atribúa ao órgano de contratación.
 3. O Pleno poderá delegar as facultades 
de contratación na Comisión de Goberno 
coas seguintes condicións:

a. O acordo de delegación determinará 
se se refire a todas as facultades de contra-
tación ou non.

b. Para o procedemento negociado 
fixarase previamente, por acto xeral ou 
regulamentariamente, a contía máxima 
da delegación.

c. Non poderán ser obxecto de delega-
ción as facultades de contratación cando 
por lei se esixa unha maioría cualificada 
para o establecemento do contrato.

Artigo 315. Estarán facultadas para 
contratar coas entidades locais as per-
soas naturais ou xurídicas, españolas ou 
estranxeiras, que teñan plena capacidade 
de obrar, non estean comprendidas en 
ningún dos supostos de incapacidade e 
incompatibilidade determinados pola 
lexislación básica estatal e polas normas 
que a desenvolven e acrediten a súa sol-
vencia económica, financeira e técnica 
ou profesional. Este último requisito será 
substituído pola correspondente clasifi-
cación nos casos en que, de acordo coa 
lexislación básica estatal, sexa esixible.

Artigo 316. 1. O obxecto do contrato 
deberá ser determinado e xustificarase 
no expediente de contratación a súa ne-
cesidade para os fins do servizo público 
correspondente.
 2. Os contratos terán sempre un prezo 
certo, expresado en moeda nacional, que 
se lle aboará ao contratista en función da 
prestación realmente efectuada e de acor-
do co convido.

Sección 2.ª 
Das actuacións relativas  

á contratación

Artigo 317. 1. As entidades locais po-
derán aprobar, logo do ditame do Consello 
Consultivo de Galicia, pregos de cláusulas 
administrativas xerais. Estes pregos con-
terán as determinacións xurídicas, econó-
micas e administrativas típicas que se lles 
aplicarán a todos os contratos de obxecto 
análogo e as determinacións esixidas pola 
lexislación aplicable á contratación local.
 2. Os pregos de cláusulas administrati-
vas xerais referiranse necesariamente aos 
seguintes aspectos:

a. A execución do contrato e as inci-
dencias del.

b. Os dereitos e obrigas das partes e o 
réxime económico.

c. As modificacións do contrato, con 
indicación dos supostos e límites.

d. As causas de resolución do contrato.
e. A conclusión do contrato, as recep-

cións e o prazo de garantía e a liquidación.
Artigo 318. 1. As entidades locais 

aprobarán, previa ou conxuntamente coa 
autorización do gasto e sempre antes da 
perfección e, se é o caso, da licitación do 
contrato, os pregos de cláusulas administrati-
vas particulares, que incluirán os pactos e as 
condicións definidoras dos dereitos e obri-
gas que asumirán as partes contratantes.
 2. A aprobación dos devanditos pregos 
corresponderalle ao órgano de contratación 
competente e requirirá informe previo do 
secretario e do interventor da Corporación.
 3. O órgano de contratación competen-
te poderá, así mesmo, establecer modelos 
tipo de pregos particulares de xeral aplica-
ción aos contratos de natureza análoga.
 4. Os contratos axustaranse ao contido 
dos pregos particulares e as súas cláusulas 
consideraranse parte integrante dos res-
pectivos contratos.
 �. As entidades locais facilitaranlle as 
copias dos pregos ou das condicións dos 
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contratos a todos os interesados que o 
soliciten.

Artigo 319. Os pregos e documentos 
que conteñan as prescricións técnicas 
particulares que teñan que rexer a exe-
cución da prestación serán elaborados, 
de conformidade cos requisitos que para 
cada contrato establece a lexislación 
estatal básica en materia de contratación, 
con anterioridade á autorización do gasto, 
correspondéndolle a súa aprobación ao 
órgano de contratación competente.

Artigo 320. Os contratos que con-
certen as entidades locais serán inválidos 
cando o sexa algún dos actos preparatorios 
ou o de adxudicación e cando concorra 
algunha das causas de dereito administra-
tivo ou de dereito civil ás que se refiran os 
artigos �2 e seguintes da Lei de Contratos 
das Administracións Públicas.

Artigo 321. 1. Dentro dos límites 
e con suxeición aos requisitos e efectos 
sinalados pola lexislación básica en mate-
ria de contratación, o órgano competente 
para a contratación terá a prerrogativa de 
interpretar os contratos administrativos 
e resolver as dúbidas que presente o seu 
cumprimento. De igual xeito, por razóns de 
interese público, poderá modificar os con-
tratos subscritos e acordar a súa resolución 
dentro dos límites e con suxeición aos re-
quisitos e efectos establecidos legalmente.
As facultades outorgadas no parágrafo 
anterior serano sen prexuízo da audiencia 
preceptiva do contratista e das responsabi-
lidades e indemnizacións que procedan.
 2. Os acordos dictados polo órgano 
competente para interpretar, modificar 
e resolver os contratos poñerán fin á vía 
administrativa e serán inmediatamente 
executivos. Antes de adoptalos será 
preceptivo o informe do secretario e do 
interventor da Corporación.
 3. Malia o anterior, será preceptivo o 
ditame do Consello Consultivo de Galicia 
nos casos de:

a. Interpretación, nulidade e resolu-
ción, cando sexa formulada oposición por 
parte do contratista.

b. Modificacións, cando a contía delas, 
illada ou conxuntamente, sexa superior a 
un vinte por cento do prezo orixinal do 
contrato e este sexa igual ou superior a mil 
millóns de pesetas.

Artigo 322. 1. Os expedientes de 
contratación poderán ser ordinarios, ur-
xentes ou de emerxencia.
 2. Poderán ser obxecto de tramitación 
urxente os expedientes de contratos cando 
a súa necesidade sexa inaprazable ou cum-
pra acelerar a súa adxudicación por razóns 
de interese público. Para tales efectos, o 
expediente deberá conter a declaración de 
urxencia, feita polo órgano de contratación, 
que estará debidamente motivada. Os expe-
dientes cualificados de urxentes seguirán o 
trámite abreviado establecido pola Lei de 
Contratos das Administracións Públicas.
 3. O Pleno e o presidente das entidades 
locais poderán exercer as facultades ex-
cepcionais en materia de contratación que 
cumpran cando as entidades locais teñan 
que realizar obras, servizos, adquisicións 
ou abastecementos de emerxencia, por 
causa de acontecementos catastróficos, 
de situacións que comporten un grave 
perigo ou de necesidades que afecten di-
rectamente a seguridade pública. Se fose o 
presidente quen exercese a facultade, da-
ralle conta disto ao Pleno da Corporación 
na primeira sesión que realice.

Artigo 323. 1. A adxudicación dos 
contratos poderá levarse a cabo por proce-
demento aberto, restrinxido ou negociado.
 2. Tanto no procedemento aberto coma 
no restrinxido a adxudicación poderá 
efectuarse por concurso ou poxa.
A poxa versará sobre un tipo expresado en di-
ñeiro, con adxudicación ao licitador que, sen 
exceder daquel, oferte o prezo máis baixo.
No concurso a adxudicación recaerá no 
licitador que, no seu conxunto, faga a pro-
posición máis vantaxosa, tendo en conta os 
criterios que fosen establecidos nos pregos, 
sen atender exclusivamente ao seu prezo e 
sen prexuízo do dereito da Corporación a 
declaralo deserto.
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Artigo 324. 1. Os órganos de contra-
tación utilizarán, normalmente, a poxa e o 
concurso como formas de adxudicación. O 
procedemento negociado só procederá nos 
casos determinados pola Lei de Contratos 
das Administracións Públicas para cada 
clase de contratos.
 2. En calquera caso deberá xustificarse 
no expediente a elección do procedemento 
e da forma empregados.

Artigo 325. 1. As entidades locais 
poderán executar directamente por ad-
ministración as obras en que concorran 
algunha das circunstancias establecidas 
na Lei de Contratos das Administracións 
Públicas, sen prexuízo das limitacións 
que regulamentariamente se establezan, 
atendidas as características da entidade e 
da obra que se vai realizar.
 2. O procedemento de adxudicación 
dos traballos que van executar terceiros 
axustarase así mesmo á devandita lexisla-
ción nos supostos do apartado anterior.

Artigo 326. 1. Todos os procedemen-
tos para a adxudicación dos contratos, con 
excepción dos procedementos negociados, 
publicaranse no Boletín Oficial da provin-
cia e no “Diario Oficial de Galicia”. Ade-
mais, cando por razón da súa contía estean 
suxeitos a publicación no Diario Oficial 
das Comunidades Europeas, publicaranse 
no “Boletín Oficial del Estado”.
 2. Nos procedementos abertos, o anun-
cio publicarase cunha antelación mínima 
de vinte e seis días ao sinalado como úl-
timo para a recepción das proposicións. 
Este prazo será de catorce días anteriores 
ao último para a recepción das solicitudes 
de participación nos procedementos res-
trinxidos e nos negociados con publicidade. 
Nos procedementos restrinxidos o prazo 
para a presentación de proposicións será 
de vinte e seis días dende a data do envío 
da invitación escrita.
 3. Nos anuncios expresaranse o prazo e 
as horas en que poidan presentarse as pro-
posicións na Secretaría da Corporación, 

onde deberá estar á disposición dos futu-
ros propoñentes o prego de condicións, o 
lugar, día e hora en que se reunirá a Mesa, 
o modelo de proposición, o extracto do 
prego de condicións e a garantía provi-
sional esixible para tomar parte na poxa 
ou no concurso, así como a definitiva que 
se deberá constituír no caso de adxudica-
ción, para a garantía das obrigas que haxa 
que cumprir.
 4. Igualmente, publicarase no Diario 
Oficial das Comunidades Europeas cando 
así proceda, por razón de contía e confor-
me se determine regulamentariamente, de 
acordo coas normas comunitarias vixentes 
na materia.

Artigo 327. O procedemento de adxu-
dicación dos contratos polas entidades locais 
rexerase polas normas xerais ás que se refire 
a Lei de Contratos das Administracións Pú-
blicas, ademais de polas seguintes regras:
 1.ª  Será potestativa a constitución de 
xuntas de compras naquelas corporacións 
nas que a importancia dos abastecementos 
o xustifique. O acordo da constitución 
será adoptado polo Pleno, e determinará 
tamén a súa composición.
 2.ª  Da Mesa de contratación será presiden-
te o da Corporación ou o membro desta no 
que se faga delegación, e formarán parte da 
devandita Mesa o secretario e o interventor 
da Corporación e, se é o caso, os vogais que 
se determinen regulamentariamente.
 3.ª  Os informes que a Lei de Contratos 
das Administracións Públicas lles asignan 
ás asesorías xurídicas serán emitidos pola 
Secretaría da Corporación.
 4.ª  Os actos de fiscalización serán exer-
cidos polo interventor da entidade.
 �.ª  O contrato será formalizado en 
escritura pública ou en documento admi-
nistrativo, dando fe neste caso o secretario 
da Corporación.
 �.ª  As garantías dos contratistas debe-
rán depositarse na Caixa da Corporación 
contratante.
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 �.ª  Admitirase o aval bancario como 
medio de garantía para constituír as fian-
zas definitivas dos contratistas.

Artigo 328. 1. O obxecto dos contra-
tos non poderá fraccionarse en partes ou 
grupos, a non ser que sexan susceptibles 
de emprego independente ou poidan ser 
substancialmente definidos, xustificándoo 
debidamente no expediente.
 2. Nos contratos nos que o período de 
execución exceda o dun orzamento anual, 
poderán redactarse proxectos indepen-
dentes relativos a cada unha das partes da 
obra, sempre que estas sexan susceptibles 
de emprego independente no sentido do uso 
xeral ou do servizo ou poidan ser substan-
cialmente definidas e proceda autorización 
concedida polo Pleno da Corporación 
adoptada co voto favorable da maioría 
absoluta legal dos seus membros.

TÍTULO VIII 
DAS fACENDAS LOCAIS

Artigo 329. A Comunidade Autónoma 
galega regulará, mediante lei do Parlamen-
to de Galicia, as facendas das entidades 
locais de Galicia no marco do establecido 
pola lexislación básica do Estado.

Artigo 330. Correspóndelle á Comu-
nidade Autónoma galega, de conformidade 
co artigo 49 do Estatuto de Autonomía de 
Galicia, exercer a tutela financeira sobre 
as entidades locais, respectándolle a auto-
nomía que lles recoñecen os artigos 140 e 
142 da Constitución.

Artigo 331. 1. Para o exercicio das 
súas competencias e o cumprimento dos 
fins que as entidades locais de Galicia 
teñen confiados estas serán dotadas de 
recursos suficientes.
 2. As facendas das entidades locais 
galegas nutriranse dos tributos propios, 
da participación nos tributos do Estado 
e da Comunidade Autónoma de Galicia e 
daqueloutros recursos que para tal efecto 
se prevexan, de conformidade e co alcance 
que se estableza na lei á que se refire o 

artigo 329 desta lei e, se é o caso, a lexisla-
ción xeral do Estado.

Artigo 332. 1. A lei á que se refire o 
artigo 329 desta lei regulará un Fondo de 
Cooperación Local, e a Lei de Orzamen-
tos da Comunidade Autónoma de Galicia 
fixará a contía anual do devandito fondo.
 2. Este Fondo de Cooperación Local 
terá por obxecto compensar os desequili-
brios internos de Galicia en infraestruturas 
básicas de carácter local e, en particular, 
incrementar estas, achegando os servizos 
públicos locais de Galicia á media do 
Estado, facilitando, ao mesmo tempo, o 
apoio á actividade económica nos núcleos 
e nas zonas menos desenvolvidos da Co-
munidade Autónoma.

Artigo 333. A lei que regule as facen-
das locais de Galicia ordenará en especial 
as seguintes materias:

a. Os ingresos procedentes do seu pa-
trimonio e demais de dereito privado.

b. Os tributos propios.
c. As participacións nos tributos da 

Comunidade Autónoma de Galicia.
d. As subvencións, establecéndose para 

tal efecto un rexistro das subvencións e 
axudas ás entidades locais.

e. O produto das operacións de crédito.
f. O produto das multas e sancións no 

ámbito das súas competencias.
g. As demais prestacións de dereito 

público.

DISpOSIcIóN ADIcIONAl
No prazo de seis meses, a partir da 

entrada en vigor desta lei, quedará cons-
tituída a Comisión Galega de Cooperación 
Local, á que se refiren os artigos 188 e 
seguintes desta lei.

DISpOSIcIóN tRANSItORIA pRIMeIRA
Os expedientes relativos á constitución 

de mancomunidades de municipios e 
de entidades locais menores, así como 
as alteracións de termos municipais en 
tramitación á entrada en vigor desta lei, 
axustaranse ao previsto nela.
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DISpOSIcIóN tRANSItORIA SeguNDA
Os expedientes relativos a plans, pro-

gramas de investimento ou calquera outro 
da mesma natureza regulado nesta lei e 
que se atopen en tramitación á súa entrada 
en vigor axustaranse ao previsto nela.

DISpOSIcIóN tRANSItORIA teRceIRA
A Federación Galega de Municipios e 

Provincias, recoñecida polas entidades 
locais como a entidade asociativa máis 
representativa e maioritaria, terá as facul-
tades establecidas nesta lei e as derivadas 
da súa representatividade.

DISpOSIcIóN DeRROgAtORIA 
Quedan derrogadas as normas de igual 

ou inferior rango no que contradigan ou se 
opoñan ao disposto nesta lei, especialmente 
a Lei 8/1989, do 1� de xuño, de Delimita-
ción e Coordinación das Competencias 
das Deputacións Provinciais Galegas.

DISpOSIcIóN DeRRADeIRA pRIMeIRA 
A organización, o funcionamento e as 

competencias da parroquia rural serán 
regulados, no seu día, por unha Lei do 
Parlamento de Galicia.

DISpOSIcIóN DeRRADeIRA SeguNDA
 1.  Autorízase o Consello da Xunta de 
Galicia para ditar as disposicións regulamen-
tarias para o desenvolvemento desta lei.
 2. O desenvolvemento regulamentario 
ao que se refire o apartado anterior efec-
tuarase no prazo dun ano dende a entrada 
en vigor desta lei.
 3. Mentres non se efectúe o desenvolve-
mento regulamentario serán aplicables os 
regulamentos e as demais disposicións do 
Estado sobre a materia en todo aquilo que 
non se opoña, contradiga ou sexa incom-
patible co establecido nesta lei. Aprobados 
os regulamentos pola Xunta de Galicia, as 
normas estatais serán aplicables supleto-
riamente, de conformidade co establecido 
polo artigo 149.3 da Constitución.

Establécese un período de vacatio legis de 
tres meses para a entrada en vigor desta lei, 
que se contará dende o día seguinte ao da súa 
publicación no “Diario Oficial de Galicia”.

2. LEI 7/1996, DO 10 DE XULLO, DE 
DESENVOLVEMENTO COMARCAL  

(DOGA N.º 142, 19. 7. 1996)

(…) 139

TÍTULO I 
DISPOSICIóNS XERAIS

Artigo 1. Obxecto da lei.
Coa finalidade de promover o desenvol-
vemento comarcal, a presente lei ten por 
obxecto establecer o marco normativo 
daquel, que se realizará a través dunha 
actuación territorial baseada na dina-
mización dos recursos endóxenos e das 
iniciativas locais, mediante a implanta-
ción gradual e participativa de plans de 
desenvolvemento comarcal que permitan 
a integración da planificación socioeco-
nómica e a ordenación do territorio, así 
como a coordinación das distintas admi-
nistracións e dos investimentos públicos 
nos ámbitos comarcais que se configuren 
e que serían o instrumento para ir dotando 
de capacidade de actuación as comarcas.

Artigo 2. Fins.
Os fins do desenvolvemento comarcal que 
persegue a presente lei son os seguintes:
 1.  A coordinación das diferentes admi-
nistracións implicadas para favorecer o 
desenvolvemento local, mediante un mo-
delo de cooperación horizontal e vertical 
que permita unha maior e máis eficiente 
asignación dos recursos.
 2. A configuración das comarcas como 
unidades supramunicipais, como o ámbito 
máis adecuado para a coordinación e inte-
gración da planificación socioeconómica 
e da planificación física, e para a protec-
ción do medio ambiente nun modelo de 
desenvolvemento integrado.
�39	 Exposición	de	motivos	omitida.
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 3. A implantación de estratexias de 
coordinación e de planificación integrada 
sen multiplicar as estruturas administrati-
vas existentes.
 4. O fortalecemento do papel dos axen-
tes socioeconómicos públicos e privados 
da comarca como factores dinamizadores 
do desenvolvemento.
 �. A aplicación dos principios e dos 
métodos do modelo de desenvolvemento 
local a todo o territorio, mediante unha 
implantación gradual e participativa para 
deseñar proxectos estratéxicos de desen-
volvemento comarcal.
 �. A busca dunha solución para as si-
tuacións críticas que derivan dos procesos 
de despoboamento demográfico, avellenta-
mento, descapitalización, infraequipamento 
e subutilización de recursos.
 �. A definición das especificidades 
produtivas comarcais, que permitan es-
tablecer as vantaxes comparativas dentro 
dunha oferta de calidade.
 8. A redución dos desequilibrios terri-
toriais existentes.
 9. A contribución á ordenación do 
territorio, co fin de facer compatible a 
protección do medio —entendido como 
recurso e como calidade de vida— co 
desenvolvemento comarcal.

Artigo 3. Ámbito de aplicación.
 1.  Subxectivo.

a. O cumprimento dos obxectivos especi-
ficados no artigo anterior é responsabilidade 
de todas as administracións públicas impli-
cadas, e, en particular, afectará a:

- A Administración autonómica.
- A Administración local.
b. Dentro do marco de competencias 

constitucionalmente establecido o Gabi-
nete de Planificación e Desenvolvemento 
Territorial da Xunta de Galicia procurará 
a coordinación coas accións da Adminis-
tración xeral do Estado.
 2. Territorial.
A presente lei abrangue a totalidade do terri-
torio da Comunidade Autónoma de Galicia.

TÍTULO II 
DO PLAN DE DESENVOLVEMENTO 

COMARCAL DE GALICIA

capítulo I 
PrinCiPios e obXeCtivos

Artigo 4. Dos plans de desenvolve-
mento comarcal.
 1.  A comarca constitúe o ámbito de 
actuación dos plans de desenvolvemento 
comarcal.
 2. O Plan de desenvolvemento co-
marcal concíbese como un instrumento 
de coordinación para a concreción das 
directrices e normas básicas contidas na 
lexislación de ordenación do territorio e 
no Plan económico e social para alcanzar 
o desenvolvemento territorial homoxéneo 
e equilibrado de Galicia.
 3. Os plans de desenvolvemento comarcal 
serán formulados, tramitados e aprobados 
segundo o procedemento establecido nesta 
lei e nas normas que a desenvolvan. En 
todo caso, deberá asegurarse o trámite de 
información pública e de audiencia das 
administracións implicadas.

Artigo 5. Principios do Plan de des-
envolvemento comarcal.
O Plan de desenvolvemento comarcal funda-
mentarase nos seguintes principios xerais:
 1.  Voluntariedade na incorporación ao 
proceso de desenvolvemento comarcal.
 2. Participación, mediante a colaboración 
activa e voluntaria, dos axentes económicos 
e sociais de cada comarca.
 3. Coordinación das accións das distin-
tas administracións no territorio comarcal.
 4. Subsidiariedade, como principio desti-
nado a alcanzar a maior eficacia na distribu-
ción das accións de desenvolvemento entre 
as diferentes administracións territoriais.
 �. Adicionalidade, mediante a suma 
de esforzos financeiros das distintas ad-
ministracións e axentes socioeconómicos 
implicados.
 �. Complementariedade entre as ini-
ciativas de desenvolvemento local a través 
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dos plans de desenvolvemento integrado 
de cada comarca.
 �. Flexibilidade, tanto no deseño e na 
aplicación dos plans coma no sistema de 
avaliación aberta e seguimento continuo.

Artigo 6. Obxectivos.
Para o cumprimento dos fins sinalados no 
título anterior, o Plan de desenvolvemento 
comarcal estará orientado á consecución de:

a. A estandarización dos equipamentos 
públicos.

b. O desenvolvemento social e eco-
nómico da comarca nos seus ámbitos 
formativos, culturais e sociais.

c. A inserción da comarca nos sistemas 
xerais de comunicación, produción, comer-
cialización, promoción e outros relativos ao 
desenvolvemento económico dela.

d. A determinación das distintas apti-
tudes e usos do solo en función das súas 
capacidades produtivas e do seu valor 
medioambiental.

e. Crear e mellorar as infraestructuras 
e servizos locais que favorezan a descen-
tralización produtiva, a capacidade de 
innovación e o uso de novas tecnoloxías, 
para competir nun mercado aberto.

f. Articular o sistema de asentamentos, 
potenciando os niveis intermedios, é dicir, 
os centros e subcentros comarcais de desen-
volvemento, como núcleos de crecemento.

g. Promover a creación de mancomu-
nidades voluntarias para a prestación de 
servizos na totalidade ou en parte dos 
concellos que integran a comarca.

h. Propiciar a creación e potenciación 
de organizacións intermedias de dinami-
zación interna.

i. Implantar unha estrutura territorial 
descentralizada, adaptada á dispersión do 
hábitat, co fin de lle achegar á poboación os 
servizos que a sociedade moderna demanda.

j. Racionalizar unha desconcentración 
flexible dos servizos administrativos, 
para conseguir unha mellor relación entre 
eles e as necesidades comarcais.

capítulo II 
A estruturA Dos instrumentos 

De PlAnifiCACión
Artigo 7. Dos instrumentos de plani-

ficación.
 1.  O Plan de desenvolvemento comarcal 
materialízase por medio dos plans de desen-
volvemento de cada comarca, que son así os 
instrumentos específicos de planificación.
 2. Os plans de desenvolvemento comar-
cal axustaranse aos plans de ordenación 
dos recursos naturais, ás directrices de 
ordenación do territorio e aos plans terri-
toriais integrados que os afecten, e, se é o 
caso, revisaranse para axustar a estes as 
súas determinacións no prazo e mediante 
o procedemento que regulamentariamente 
se estableza.
 3. Os plans de desenvolvemento comar-
cal que se aproben terán a consideración de 
programas coordinados de actuación pre-
vistos na Lei de Ordenación do Territorio.

Artigo 8. Estrutura e contido.
Os plans de desenvolvemento de cada 
comarca terán a seguinte estructura e 
contido mínimo:
 1.  Estudo socioeconómico.
 2. Estudo do medio físico.
 3. Programación de estratexias e ac-
cións de desenvolvemento comarcal.

Artigo 9. Estudo socioeconómico.
O estudo socioeconómico terá, polo me-
nos, os seguintes contidos:
 1.  Unha análise da cohesión interna 
e da integración funcional da comarca, 
así como a súa vertebración económica e 
social co resto de Galicia.
 2. O estudo do marco territorial, co fin 
de establecer unha clasificación do territo-
rio comarcal en áreas e subáreas.
 3. Unha análise dos recursos humanos, 
para determinar a estrutura e as tendencias 
na evolución da poboación.
 4. Unha análise da estrutura socioeco-
nómica, co fin de detectar as vantaxes 
comparativas e as barreiras que afecten o 
sistema produtivo.
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 �. Unha análise da calidade de vida, para 
determinar as debilidades existentes ou os 
problemas de marxinalidade que poden 
condicionar a habitabilidade e as condi-
cións de vida dos habitantes da comarca.
 �. O estudo da rede urbana comarcal e 
da estrutura funcional do territorio, esta-
blecendo, con criterios técnicos, os centros 
urbanos ou núcleos de poboación que, 
polas súas características e posibilidades, 
poidan funcionar como centros e subcen-
tros de desenvolvemento da comarca.
 �. Unha síntese funcional, detectando 
as oportunidades e debilidades existentes, 
co fin de fixar os mecanismos alternativos 
de potenciación ou corrección.

Artigo 10. O estudo do medio físico.
O estudo do medio físico ten como fin 

obter unha síntese do potencial do territo-
rio, en función dos recursos naturais da 
comarca. Isto implica unha clasificación 
do espazo comarcal segundo as súas 
aptitudes produtivas, para compatibilizar 
o desenvolvemento socioeconómico co 
medio ambiente e coa calidade de vida. O 
dito estudo incluirá, polo menos:

a. Un mapa ambiental, no que se lo-
calicen áreas con forte impacto negativo, 
áreas de conservación e de protección.

b. Un mapa de recursos naturais de valor 
estratéxico, que conteña os usos e as aptitu-
des do medio físico que, polo seu potencial 
natural, sexan susceptibles de seren utiliza-
dos como recursos para o desenvolvemento, 
en particular, no que concirne aos recursos 
paisaxísticos, cinexéticos, piscícolas ou 
doutras actividades de ocio.

Artigo 11. Programación de estra-
texias e accións de desenvolvemento.
A programación de estratexias e accións 
de desenvolvemento abranguerá, polo 
menos, os seguintes apartados:
 1.  Os factores diferenciais da comarca.

Determinarase, a partir dos estudos 
realizados, un diagnóstico das poten-
cialidades da comarca. Abranguerá 
tanto as debilidades estruturais coma as 

oportunidades existentes, determinando as 
vantaxes diferenciais que constitúen —ou 
poden constituír— o fundamento para o 
desenvolvemento da comarca.
 2. Obxectivos estratéxicos.
A partir dos factores diferenciais farase 
unha selección de prioridades e obxecti-
vos co fin de establecer unha estratexia 
integrada de desenvolvemento comarcal.
 3. Accións de desenvolvemento.
Cada obxectivo estratéxico componse dun 
conxunto de accións de desenvolvemento, é 
dicir, actuacións que se considera necesario 
realizar no período de vixencia do plan para 
a consecución dos ditos obxectivos.

Artigo 12. Iniciativa.
 1.  A iniciativa para a inclusión dunha 
comarca no Plan de desenvolvemento 
comarcal corresponderalles aos concellos 
integrantes, sempre que o soliciten polo 
menos dous terzos deles, mediante acordo 
que lle trasladarán á Xunta de Galicia.
O Consello da Xunta de Galicia, por pro-
posta do conselleiro competente por razón 
da materia, adoptará o acordo de incluír a 
área comarcal no Plan de desenvolvemen-
to comarcal.
 2. Adoptado o acordo anterior, consti-
tuirase o Consello Comarcal conforme o 
artigo 22 desta lei.

Artigo 13. Prediagnóstico.
Unha vez que o Consello da Xunta 

acorde a inclusión dunha comarca no Plan 
de desenvolvemento comarcal, e cons-
tituído o Consello Comarcal, o órgano 
competente da Xunta de Galicia elaborará 
un prediagnóstico, que incluirá o estudo 
socioeconómico e do medio físico. A súa 
elaboración prevé un sistema participa-
tivo que inclúe as corporacións locais da 
comarca e os axentes socioeconómicos 
dela. O dito prediagnóstico constitúe unha 
primeira proposta de obxectivos e accións, 
que se someterá á consideración do Conse-
llo Comarcal polo prazo dun mes.
Coas suxerencias que este emita daráselle 
traslado á Comisión de Comarcalización, 
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que emitirá informe no prazo dun mes 
sobre a súa viabilidade, conveniencia e 
oportunidade.

Artigo 14. Procedemento de aprobación 
do Plan de desenvolvemento comarcal.
 1.  Á vista das suxerencias emitidas 
polo Consello Comarcal e do informe da 
Comisión de Comarcalización, redactara-
se o proxecto do Plan de desenvolvemento 
comarcal da área.
O dito proxecto será sometido, simulta-
neamente, a informe:

a. Da Consellería de Economía e Fa-
cenda, co fin de verificar a súa adecuación 
aos obxectivos do Plan económico e social 
de Galicia e ao Plan de investimentos.

b. Da Consellería competente en polí-
tica territorial, para comprobar se as súas 
determinacións se axustan ás establecidas 
nos instrumentos de ordenación do terri-
torio de rango superior.

c. Da Consellería competente en mate-
ria de Administración local.

d. Da Consellería de Agricultura.
e. Da Consellería de Pesca nas comar-

cas pesqueiras.
Ao mesmo tempo, someterase a informe 
das demais consellerías que se conside-
ren interesadas.
Os ditos informes deberán emitirse no prazo 
de dous meses. Transcorrido o dito prazo, 
entenderase emitido con carácter positivo.
 2. Emitidos e incorporados, no que 
proceda, os ditos informes ao proxecto, 
remitiránselles estes aos concellos e ás de-
putacións provinciais afectados, para que 
no prazo dun mes formulen as alegacións 
que coiden convenientes. Igualmente, 
daráselle traslado á Delegación do Go-
berno en Galicia para que, se o considera 
oportuno, os distintos órganos sectoriais 
da Administración xeral do Estado intere-
sados emitan o oportuno informe.
No mesmo período de tempo abrirase un 
trámite de información pública, e coas 
modificacións que, se é o caso, sexan per-
tinentes procederase á aprobación inicial 

polo Consello Comarcal, que deberá ser 
acordada por maioría de dous terzos dos 
seus membros.
 3. Unha vez aprobado inicialmente, 
elevaráselle ao Consello da Xunta de Gali-
cia para a súa aprobación definitiva.
A aprobación definitiva revestirá a forma 
de decreto e será obxecto de publicación 
no “Boletín Oficial del Estado” e no “Dia-
rio Oficial de Galicia”.

Artigo 15. Colaboración das deputa-
cións provinciais.
As deputacións provinciais participarán 
activamente na elaboración e xestión 
dos plans de desenvolvemento comarcal, 
colaborando no cumprimento dos seus 
obxectivos a través das súas unidades 
técnicas comarcais.
Os plans de desenvolvemento comarcal 
terán carácter de marco de referencia para 
a elaboración dos plans provinciais de 
cooperación de obras e servizos.

capítulo III 
efiCACiA Do PlAn

Artigo 16. Efectos.
 1.  Unha vez aprobado o Plan de des-
envolvemento comarcal, as accións e 
estratexias nel contidas serán marco de re-
ferencia para as distintas administracións.
 2. As actuacións dotacionais que se 
inclúan nun Plan de desenvolvemento co-
marcal terán a consideración de utilidade 
pública para os efectos da lexislación de 
expropiación forzosa.

Artigo 17. Vixencia.
O Plan de desenvolvemento de cada 

comarca terá unha vixencia de catro 
anos, contados dende a súa aprobación 
definitiva. Anualmente, efectuarase unha 
avaliación do grao de cumprimento de 
obxectivos, de acordo co prazo de execu-
ción previsto para cada acción.

Artigo 18. Modificación do plan.
Coincidindo coas avaliacións anuais, o 
Consello Comarcal poderá propoñer os 
reaxustes que se consideren necesarios 
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para adecuar os obxectivos e as accións 
establecidas no plan á cambiante realidade 
socioeconómica da comarca.
Estes reaxustes poderán tratar acerca dos 
seguintes puntos:
 1.  Supresión daqueles obxectivos ou 
accións que, de acordo coa experiencia ad-
quirida, resulten escasamente operativos.
 2. Modificación, supresión ou substitu-
ción de accións de desenvolvemento por 
outras alternativas que teñan maior eficacia.
 3. Alteracións na priorización temporal 
das accións.
Estas, e calquera modificación que se 
produza, non poderán nunca alterar subs-
tancialmente o contido estratéxico do plan.
Para a súa inclusión no plan, estes reaxus-
tes deberán ser, logo de información 
pública dun mes, acordados polas dúas 
terceiras partes dos compoñentes do 
Consello Comarcal, e aprobados mediante 
decreto do Consello da Xunta.

Artigo 19. Prórroga do plan.
Transcorridos os catro anos de vixencia 

do plan, este poderá prorrogarse a petición 
do Consello Comarcal e logo do informe 
do Gabinete de Planificación e Desenvol-
vemento Territorial. Esta prórroga terá 
carácter excepcional, deberá ser aprobada 
polo Consello da Xunta e non poderá su-
perar os dous anos de duración.

TÍTULO III 
óRGANOS DE PLANIfICACIóN, 

COORDINACIóN, XESTIóN  
E PROMOCIóN

Artigo 20. Órganos.
A coordinación do Plan de desenvolve-

mento comarcal levarana a cabo o órgano 
competente en materia de desenvolvemento 
comarcal da Xunta de Galicia, así como o 
Consello Comarcal e a Comisión de Comar-
calización regulados nesta lei 140.

�40	  Art.	20	modificado	por	Lei	�2/2008,	do	3	de	decem-
bro,	pola	que	se	modifican	a	Lei	7/�996,	do	�0	de	xullo,	
de	desenvolvemento	comarcal,	e	a	Lei	5/2000,	do	28	de	
decembro,	de	medidas	fiscais	e	de	réxime	orzamentario	
e	administrativo,	e	se	racionalizan	os	instrumentos	de	
xestión	comarcal	e	de	desenvolvemento	rural.	

capítulo I 
órGAnos De PlAnifiCACión  

e CoorDinACión
Artigo 21. Órgano competente en 

materia de desenvolvemento comarcal.
A Xunta de Galicia, a través do órgano 

que teña asignadas as funcións en materia 
de desenvolvemento comarcal, exercerá as 
competencias en materia de elaboración, 
coordinación e seguimento do Plan de 
desenvolvemento comarcal 141.
Neste sentido, son tarefas específicas del:
 1.  A elaboración da proposta dos plans 
de desenvolvemento das comarcas.
 2. A proposta de avaliación anual e o 
seguimento dos ditos plans.
 3. A avaliación das propostas de pró-
rroga, revisión e modificación dos plans 
de desenvolvemento de cada comarca.
 4. A coordinación do Plan de desenvol-
vemento comarcal.

Artigo 22. O Consello Comarcal.
O Consello Comarcal ten como obxecto 

propoñer e avaliar os obxectivos e as 
accións de desenvolvemento comarcal, na 
elaboración do cal terá unha participación 
activa, segundo o establecido nesta lei. 
Así mesmo, correspóndelle ao Consello 
Comarcal a aprobación inicial do Plan de 
desenvolvemento da súa comarca, partici-
pando tamén na súa avaliación anual.
O Consello Comarcal estará facultado 
para solicitar a prórroga do plan, confor-
me o disposto no artigo 19, de acordo co 
procedemento nel establecido.
O Consello Comarcal estará integrado por:
 1.  O conselleiro competente na mate-
ria, que exercerá a presidencia do Consello 
Comarcal.
 2. Un representante de cada un dos 
concellos integrantes da comarca, que 
ocuparán, de forma rotatoria, a vicepresi-
dencia do Consello.

�4�	  Art.	2�	modificado	por	Lei	�2/2008,	do	3	de	decem-
bro,	pola	que	se	modifican	a	Lei	7/�996,	do	�0	de	xullo,	
de	desenvolvemento	comarcal,	e	a	Lei	5/2000,	do	28	de	
decembro,	de	medidas	fiscais	e	de	réxime	orzamentario	
e	administrativo,	e	se	racionalizan	os	instrumentos	de	
xestión	comarcal	e	de	desenvolvemento	rural.
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 3. Un representante da Deputación 
Provincial respectiva.
 4. O director do Gabinete de Planifica-
ción e Desenvolvemento Territorial, que 
actuará como secretario.

Artigo 23. A Comisión de Comarca-
lización.

A Comisión de Comarcalización é un 
órgano colexiado da Xunta de Galicia, 
coordinador interconsellerías, e ten como 
finalidade a avaliación e verificación dos 
obxectivos do plan e o seguimento deles e 
da súa execución. Funcionará en pleno e en 
grupos de traballo.
Regulamentariamente determinarase o 
seu funcionamento e composición.

capítulo II 
órGAnos De Xestión e PromoCión

(…) ���

TÍTULO IV 
O MAPA COMARCAL  

DE GALICIA 143

Artigo 27. Delimitación territorial 
das comarcas.
A aplicación formal e temporal do Plan de 
desenvolvemento comarcal concretarase 
nun Mapa comarcal, no que aparecerá 
a delimitación territorial das distintas 
comarcas, e a súa aprobación e sucesivas 
modificacións serán efectuadas por decreto 
do Consello da Xunta, polo procedemento 
que se establece nos artigos seguintes.
Para estes efectos, a comarca concíbese como 
un ámbito territorial intermedio, formado 
por un conxunto de concellos estremeiros 

�42	 	Art.	 24,	 25	 y	26	derogados	por	 Lei	 �2/2008,	 do	
3	de	decembro,	 pola	que	 se	modifican	a	 Lei	7/�996,	
do	 �0	 de	 xullo,	 de	 desenvolvemento	 comarcal,	 e	 a	
Lei	 5/2000,	 do	 28	 de	 decembro,	 de	 medidas	 fiscais	
e	 de	 réxime	 orzamentario	 e	 administrativo,	 e	 se	 ra-
cionalizan	os	 instrumentos	de	xestión	comarcal	e	de	
desenvolvemento	rural.
�43	 Véxase:
-	Decreto	65/�997,	do	20	de	febreiro,	polo	que	se	apro-
ba	definitivamente	o	mapa	comarcal	de	Galicia.
-	Decreto	335/�998,	do	27	de	novembro,	polo	que	se	
regulan	as	áreas	funcionais.

que teñen unha cohesión interna entre eles 
baseada en feitos xeográficos, históricos, 
económicos e funcionais.

Artigo 28. Procedemento de selección.
A proposta de configuración das distintas 
comarcas nas que se divide o territorio da 
Comunidade Autónoma de Galicia será le-
vada a cabo polo Gabinete de Planificación 
e Desenvolvemento Territorial, que deberá 
ter en conta para isto os datos existentes, 
os criterios que expoñan razoadamente as 
distintas consellerías e a opinión dos dis-
tintos entes xurídico-públicos afectados.
Xuntaráselle á proposta un documento 
xustificativo do Mapa comarcal que se 
elevará para a súa aprobación.

Artigo 29. Aprobación inicial.
O documento a que se refire o artigo an-
terior, unha vez redactado, elevaráselle ao 
conselleiro competente, para que acorde 
sobre a súa aprobación inicial.

Artigo 30. Exposición pública.
Unha vez aprobado inicialmente, some-
terase o documento a exposición pública 
para alegacións, polo período dun mes, 
mediante publicación do acordo no 
“Diario Oficial de Galicia” e no Boletín 
Oficial da provincia; tamén se anunciará 
en dous dos xornais de maior difusión na 
Comunidade Autónoma.
Simultaneamente, daráselles traslado do 
documento ás deputacións provinciais 
e aos concellos de Galicia, para que no 
mesmo período de tempo poidan formu-
lar, tamén, alegacións.
Do mesmo xeito, daráselle traslado do docu-
mento á Delegación do Goberno en Galicia, 
para que, se o considera oportuno, manifes-
te as alegacións que coide convenientes.

Artigo 31. Aprobación definitiva.
Estudadas e ditaminadas polo Gabinete de 
Planificación e Desenvolvemento Terri-
torial as distintas alegacións e informes, 
coas correccións que procedan, o conse-
lleiro competente elevaralle o documento 
ao Consello da Xunta para a súa aproba-
ción definitiva por decreto.
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Artigo 32. Publicación.
O decreto polo que se aprobe definitivamen-
te o Mapa comarcal de Galicia publicarase 
no “Diario Oficial de Galicia” e mais no 
“Boletín Oficial del Estado” 144.

Artigo 33. Modificación.
A delimitación comarcal contida no docu-
mento a que se refire este título poderá ser 
obxecto de modificación, segundo o mesmo 
procedemento establecido nos artigos ante-
riores, coa especialidade de que unicamente 
se lles dará traslado á Deputación Provincial 
e aos concellos directamente afectados.

DISpOSIcIóN ADIcIONAl pRIMeIRA
A Comisión Galega de Cooperación 

Local propoñerá criterios, singular-
mente no que se refire á participación 
do Fondo de Cooperación Local, para o 
cumprimento dos obxectivos dos plans de 
desenvolvemento comarcal.

DISpOSIcIóN ADIcIONAl SeguNDA
A presente lei deberá interpretarse e 

aplicarse en coordinación co contido do 
disposto nas leis autonómicas de Admi-
nistración local e ordenación do territorio. 
Para estes efectos, a designación polo 
Consello da Xunta dunha comarca para a 
súa inclusión no Plan de desenvolvemento 
comarcal implicará, de non se facer an-
teriormente, a tramitación simultánea do 
Plan territorial integrado correspondente, 
segundo o procedemento establecido na 
Lei de Ordenación do Territorio.

DISpOSIcIóN tRANSItORIA
Os plans de desenvolvemento comarcal 

vixentes, aprobados por decreto da Xunta de 
Galicia, adaptaranse na súa primeira revisión 
ao procedemento establecido nesta lei.

DISpOSIcIóN DeRRADeIRA pRIMeIRA
Facúltase a Xunta de Galicia para o 

desenvolvemento regulamentario da pre-
sente lei, no que proceda.

�44	 Véxase	Decreto	65/�997,	do	20	de	febreiro,	polo	que	se	
aproba	definitivamente	o	mapa	comarcal	de	Galicia.

DISpOSIcIóN DeRRADeIRA SeguNDA.
A presente lei entrará en vigor o día 

seguinte ao da súa publicación no “Diario 
Oficial de Galicia”.

3. LEI 4/2004, DO 28 DE 
XUÑO, PARA A APLICACIóN 

AOS CONCELLOS DE 
fERROL, LUGO, OURENSE, 

PONTEVEDRA E SANTIAGO DE 
COMPOSTELA DO RéXIME  

DE ORGANIzACIóN  
DOS MUNICIPIOS DE  
GRAN POBOACIóN  

(DOGA N.º 130, 7. 7. 2004)

(…) 14�

Artigo 1. Seralles de aplicación aos 
municipios de Ferrol, Lugo, Ourense, 
Pontevedra e Santiago de Compostela 
—por entender que concorren as circuns-
tancias de carácter obxectivo exixidas 
para iso no título X da Lei �/198�, do 2 
de abril, reguladora das Bases de Réxime 
Local— o réxime de organización dos 
concellos de gran poboación recollido no 
devandito título.

Artigo 2. Os plenos municipais de Fe-
rrol, Lugo, Ourense, Pontevedra e Santiago 
de Compostela determinarán a aplicación 
desta lei ao réxime de organización dos 
respectivos concellos.

DISpOSIcIóN ADIcIONAl úNIcA
Mediante disposición de rango legal po-

derá procederse, no marco do establecido 
na normativa básica estatal, e de acordo co 
sinalado no artigo 2� do Estatuto de Au-
tonomía de Galicia, ao desenvolvemento 
das previsións contidas no título X da Lei 
�/198�, do 2 de abril, reguladora das bases 
de Réxime Local, co fin de adaptalas ás 
peculiaridades e circunstancias específi-
cas dos municipios galegos ás que aquel 
resulte de aplicación.
�45	 Exposición	de	motivos	omitida.
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DISpOSIcIóN DeRRADeIRA úNIcA
Esta lei entrará en vigor o día seguinte 

ao da súa publicación no “Diario Oficial 
de Galicia”.

4. LEI 11/1983, DO 29  
DE DECEMBRO, DE  

ACTUACIóN INTENSIVA NAS  
PARROQUIAS RURAIS 

(DOGA N.º 22, DE 2. 2. 1984)
(…) 14�

Artigo 1. A Xunta de Galicia, por 
medio da Consellería de Agricultura, 
Pesca e Alimentación e coa participación 
doutras Consellerías no que afecte ás súas 
competencias, levará a cabo, nos termos 
sinalados nesta Lei, Actuacións Intensivas 
en Parroquias Rurais.

Artigo 2. 1. Enténdese por Actuación 
Intensiva, aos fins da presente Lei, o 
conxunto de accións e inversións previa-
mente estudiadas para aplicación en cada 
Parroquia rural, tendo en conta as súas 
peculiaridades.
 2. A Actuación Intensiva persegue fun-
damentalmente as seguintes finalidades:

a. A dotación e mellora da infraestrutura 
e equipamento de servizos comunitarios, e a 
mellora do entorno ecolóxico e a calidade da 
vida da poboación rural.

b. A promoción de explotacións agrarias 
de dimensións suficientes e de caracterís-
ticas axeitadas en canto á súa estrutura, 
capitalización e organización empresarial.

Artigo 3. 1. Os programas de Actua-
ción Intensiva atenderán preferentemente 
ás actividades agrarias para conseguir a súa 
modernización e desenvolvemento integral.
 2. Os programas de Actuación Inten-
siva integrarán as accións e asignarán 
os medios tendentes á consecución dos 
seguintes obxectivos:

a. Dotación e mellora da infraestrutura 
viaria, abastecemento de augas e saneamen-
to, equipamento e servizos comunitarios, vi-
venda rural, electrificación rural e teléfonos.

�46	 Exposición	de	motivos	omitida.

b. Concentración parcelaria; concesión 
de auxilios técnico-económicos e finan-
ceiros para as explotacións, ordenación 
de cultivos, transformación en regadíos, 
construcións gandeiras, mellora da sani-
dade pecuaria, e aproveitamento racional 
dos recursos forestais.

c. Estímulos ás industrias de elaboración, 
conservación, transformación e comercia-
lización de produtos agrarios.

d. Protección da caza e pesca fluvial, e 
da paisaxe natural.

e. Capacitación, promoción da forma-
ción profesional e cultural; promoción 
das actividades deportivas, recreativas 
e de ocio da poboación rural; estímulo e 
fomento das cooperativas e demais moda-
lidades asociativas agrarias.

Artigo 4. 1. O expediente de Actua-
ción Intensiva poderá iniciarse:

a. Por solicitude da maioría dos agri-
cultores da parroquia.

b. A petición, previo acordo corporativo, 
das respectivas Cámaras Agrarias Locais.

c. De oficio pola propia Consellería de 
Agricultura, Pesca e Alimentación.
 2. As solicitudes serán presentadas ante 
a Delegación Provincial correspondente 
da Consellería de Agricultura, Pesca e 
Alimentación.
 3. Recibida a solicitude ou petición, a 
Delegación Provincial recabará informa-
ción do Concello e da Cámara Agraria Local 
respectiva en orde á veracidade dos datos 
consignados, se esta non se acompañase á 
mesma, agás que o expediente se iniciase 
de oficio pola Consellería. Así mesmo, a 
Delegación Provincial da Consellería emi-
tirá un informe técnico-económico sobre a 
oportunidade da Actuación Intensiva.
 4. O expediente farase público a efecto 
de audiencia dos interesados no Concello 
e nos lugares parroquiais de costume.

Artigo 5. A selección de parroquias 
que iniciasen expediente de Actuación 
Intensiva para a súa inclusión nos Progra-
mas correspondentes da Consellería de 
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Agricultura, Pesca e Alimentación, prac-
ticarase cando razóns de índole técnica ou 
presupostaria así o impuxesen, atendendo 
aos seguintes criterios:

a. As que promovan ou se encontren en 
fase de concentración parcelaria.

b. Aquelas nas que se observen uns 
índices de depresión económica máis 
acentuados.

c. As que faculten ou promovan a Ac-
tuación agrupada ou simultánea en varias 
Parroquias limítrofes en función da correc-
ción das desigualdades máis significativas 
e unha equitativa distribución territorial.

d. O grao de aquiescencia e aceptación 
pola Comunidade.

e. As xa concentradas.
Artigo 6. 1. O Informe Técnico-Eco-

nómico sobre a oportunidade de declarar 
a Actuación Intensiva realizarase pola 
Delegación Provincial da Consellería de 
Agricultura, Pesca e Alimentación, con 
asesoramento da Xunta Parroquial á que 
se refire o artigo 9 e a colaboración, no seu 
caso, da Deputación Provincial, Concello 
e Cámara Agraria local respectivos e, de 
proceder, das Delegacións provinciais 
doutras Consellerías.
 2. Tamén poderá solicitarse a colabo-
racion de empresas públicas e privadas 
para a Actuación coordinada en orde á 
mellora ou dotación de Servizos deman-
dados pola Comunidade.

Artigo 7. 1. A Actuación Intensiva 
será acordada pola Xunta de Galicia, a 
proposta da Consellería de Agricultura, 
Pesca e Alimentación, e o Decreto do 
Acordo determinará como mínimo:

a. A delimitación do ámbito territorial 
da Actuación.

b. O Programa de Actuación Intensiva, 
elaborado conxuntamente polas Conse-
llerías implicadas e coordinado pola de 
Agricultura, Pesca e Alimentación.

c. Os estímulos e axudas ás explotacións.
d. Os criterios de calificación das ex-

plotacións preferentes e protexidas.
e. O prazo de duración, que non será 

superior a tres anos e poderá ser amplia-
do por un ano máis se circunstancias 
especiais o requiren para executar as 
actuacións programadas.
 2. Establecerase obrigatoriamente o 
programa especial de sanidade animal, que 
poderá ser mantido en vixencia despois de 
finalizar o prazo de Actuación Intensiva.
 3. O Decreto poderá declarar de uti-
lidade pública e interés social aquelas 
accións do Programa de Actuación 
Intensiva que o requiran a efectos de 
expropiación forzosa.

Artigo 8. Cando a Actuación Intensiva 
conleve accións de competencia de varias 
Consellerías, o Decreto de declaración 
farase a proposta conxunta daquelas, e 
especificará as obras e actuacións que co-
rrespondan a cada unha das mesmas.

Artigo 9. 1. Aos efectos desta lei, as 
Xuntas Parroquiais son órganos locais que 
actúan como portavoces dos intereses xe-
rais da Parroquia, informando, asesorando 
e colaborando nas distintas fases e accións 
da Actuación Intensiva.
 2. Os membros das Xuntas Parroquiais 
serán elixidos de entre eles polos agricultores 
da Parroquia, debendo fixarse regulamen-
tariamente o número dos seus componentes 
e o seu réxime de funcionamento.
 3. As Xuntas Parroquiais poderán reca-
bar asesoramento gratuíto e información 
da Administración.

DISpOSIcIóN DeRRADeIRA
A Consellería de Agricultura, Pesca e 

Alimentación elevará ao Consello da Xun-
ta, no prazo de � meses, as disposicións 
que sexan precisas para o desenvolvemen-
to e a execución da presente lei.
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1. LEI 6/2001, DO 29 DE XUÑO, 
DE ADECUACIóN DA NORMATIVA 
DA COMUNIDADE AUTóNOMA DE 

GALICIA Á LEI 4/1999, DO 13 DE 
XANEIRO, DE MODIfICACIóN DA 

LEI 30/1992, DO 26 DE NOVEMBRO, 
DE RéXIME XURÍDICO DAS 

ADMINISTRACIóNS PúBLICAS  
E DO PROCEDEMENTO  

ADMINISTRATIVO COMúN  
(DOGA N.º 135, 12. 7. 2001)

(…)14�

Artigo 1. Prazo máximo de duración 
dos procedementos.
 1. O prazo máximo no que debe notificar-
se a resolución expresa nos procedementos 
administrativos que se indican no anexo des-
ta lei será o establecido para cada un deles no 
anexo citado.
 2. O prazo máximo de duración dos 
procedementos de concesión de subven-
cións ou calquera outra axuda pública 
será o establecido na correspondente 
convocatoria ou na normativa reguladora, 
sen que en ningún caso poida exceder de 
nove meses, agás o disposto na normativa 
comunitaria europea. Este prazo compu-
tarase dende a data da convocatoria ou 
dende a solicitude do interesado cando o 
procedemento sexa iniciado por este e se 
indique así na convocatoria ou na norma-
tiva reguladora.

Artigo 2. Silencio administrativo.
Sen prexuízo da obriga da administración 
de ditar resolución expresa, os interesados 
poderán entender desestimadas as súas 
solicitudes por silencio administrativo nos 
procedementos nos que así se establece no 

�47	 Exposición	de	motivos	omitida.

anexo desta lei se ao vencemento do prazo 
máximo establecido en cada caso non se 
notificou resolución expresa.
Nos procedementos de concesión de 
subvencións ou de calquera outra axuda 
pública que se inicien por solicitude do 
interesado, esta entenderase desestimada 
por silencio administrativo se ao vence-
mento do prazo establecido en cada caso 
non se dictou resolución expresa.

Artigo 3. Competencia para a revi-
sión de actos administrativos.
 1. Serán competentes para resolver os 
procedementos de revisión de oficio dos 
actos administrativos nulos, declarar a 
lesividade dos anulables e revogar os de 
gravame ou desfavorables:

a. O Consello da Xunta respecto dos 
seus propios actos ou dos actos das súas 
comisións delegadas.

b. Os conselleiros respecto dos seus 
propios actos e dos ditados por órganos 
deles dependentes, así como dos actos 
dos órganos superiores de goberno dos 
organismos autónomos e entes de dereito 
público que teñan adscritos, agás que 
na respectiva Lei de Creación se dispoña 
outra cousa.

c. Os órganos superiores de goberno 
dos organismos autónomos e entes de 
dereito público respecto dos actos ditados 
por órganos deles dependentes.
 2. A rectificación de erros materiais, 
de feito ou aritméticos, corresponderalle 
ao propio órgano administrativo que 
ditou o acto.
 3. Será competente para resolver o re-
curso extraordinario de revisión o propio 
órgano administrativo que ditou o acto 
obxecto do recurso.

Iv
pROceDeMeNtO ADMINIStRAtIvO, RéxIMe xuRÍDIcO  

DAS ADMINIStRAcIóNS públIcAS e eMpRegO públIcO
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Artigo 4. Fin da vía administrativa.
Poñen fin á vía administrativa, salvo que 
por lei especial se estableza o contrario, as 
resolucións dos órganos seguintes:

a. As do Consello da Xunta, as do 
seu presidente e as das súas comisións 
delegadas.

b. As dos conselleiros.
c. As dos secretarios xerais e directores 

xerais en materia de persoal.
d. As dos órganos superiores de gober-

no de organismos autónomos e dos entes 
públicos cando exercitan competencias 
administrativas.

e.  As das demais autoridades cando 
así o estableza unha disposición legal ou 
regulamentaria.

Artigo 5. Responsabilidade patri-
monial.
Será competente para resolver os procede-
mentos de responsabilidade patrimonial 
o conselleiro respectivo, agás que unha 
lei especial lle atribúa a competencia ao 
Consello da Xunta.
No caso dos organismos autónomos ou 
entes de dereito público, será competente 
o titular da consellería á que estean adscri-
tos, agás que a súa Lei de Creación dispoña 
outra cousa.

Artigo 6. Reclamación previa á vía 
xudicial civil.
A reclamación presentarase perante o con-
selleiro competente por razón da materia 
obxecto da reclamación.

DISPOSICIóN ADICIONAL PRIMEIRA. 
DETERMINACIóN DO REXISTRO 

DO óRGANO COMPETENTE PARA A 
TRAMITACIóN DE SOLICITUDES 148

 1. No ámbito da Administración da 
Comunidade Autónoma de Galicia, para os 
efectos do artigo 42.3 b da Lei 30/1992, do 
�48	 Decreto	 �64/2005,	 do	 �6	 de	 xuño,	 polo	 que	 se	
regulan	 e	 determinan	 ls	 oficinas	 de	 rexistro	 propias	
ou	 concertadas	 da	 Administración	 da	 Comunidade	
Autónoma	de	Galicia,	creéase	o	rexistro	telemático	da	
Xunta	de	Galicia	e	regúlase	a	atención	ao	ciudadán.

2� de novembro, enténdese por rexistro 
do órgano competente para a tramitación 
dunha solicitude calquera dos rexistros 
da consellería competente para iniciar a 
súa tramitación.
 2. Para estes efectos, o Rexistro Xeral 
da Xunta de Galicia será considerado como 
rexistro da Consellería da Presidencia e 
Administración Pública e das secretarías 
xerais dependentes do presidente da Xunta 
de Galicia.
 3. Para os mesmos efectos, para o 
caso de organismos autónomos e entes 
de dereito público, enténdese por rexistro 
do órgano competente para a tramitación 
dunha solicitude calquera dos rexistros do 
órgano ou ente competente para iniciar a 
súa tramitación.

DISpOSIcIóN ADIcIONAl SeguNDA. 
NORMAtIvA AplIcAble pARA OS 

pROceDeMeNtOS ADMINIStRAtIvOS 
cAReNteS De RegulAcIóN eSpecÍFIcA

Respecto dos procedementos administra-
tivos que carecen de regulación específica 
en normas autonómicas, será aplicable o 
que as leis estatais dispoñan respecto do 
seu prazo máximo de duración e do senti-
do, estimatorio ou desestimatorio, que se 
lle atribúa á falta de resolución expresa no 
prazo sinalado.

DISpOSIcIóN DeRRADeIRA pRIMeIRA. 
DeSeNvOlveMeNtO  
NORMAtIvO DA leI

A Xunta de Galicia ditará as disposi-
cións necesarias para o desenvolvemento 
e a aplicación desta lei.

DISpOSIcIóN DeRRADeIRA SeguNDA. 
eNtRADA eN vIgOR DA leI

Esta lei entrará en vigor o día seguinte 
ao da súa publicación no “Diario Oficial 
de Galicia” 149

�49	 Véxanse	anexos	a	continuación.
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ANEXO I
Relación de procedementos de duración 

superior a � meses.
Consellería da Presidencia e Administración 
Pública.
Tipo de procedemento: proceso selectivo de per-
soal funcionario ou de persoal laboral.
Prazo de duración: 9 meses.
Normativa reguladora: Lei 4/1988, do 2� de 
maio, da función pública de Galicia.

- Decreto 9�/1991, do 20 de marzo, polo que 
se aproba o Regulamento de selección de persoal 
da Administración da Comunidade Autónoma de 
Galicia.
Consellería de Economía e Facenda.
Tipo de procedemento: cesión gratuíta de bens 
inmobles.
Prazo de duración: 12 meses.
Normativa reguladora: Lei 3/198�, do 12 de 
abril, do patrimonio da Comunidade Autónoma 
galega.

- Decreto �0/1989, do 9 de marzo, polo que se 
aproba o Regulamento para a execución da Lei 
3/198�, do 12 de abril, do patrimonio da Comuni-
dade Autónoma galega.
Tipo de procedemento: deslindamento de bens do 
patrimonio da Comunidade Autónoma.
Prazo de duración: 12 meses.
Normativa reguladora: Lei 3/198�, do 12 de 
abril, do patrimonio da Comunidade Autónoma 
galega.

- Decreto �0/1989, do 9 de marzo, polo que 
se aproba o Regulamento para a execución da Lei 
3/198�, do 12 de abril, do patrimonio da Comunida-
de Autónoma galega.
Tipo de procedemento: concesión do premio pre-
visto en relación coa sucesión intestada a favor da 
Comunidade Autónoma.
Prazo de duración: 18 meses.
Normativa reguladora: Decreto 94/1999, do 2� de 
marzo, sobre réxime administrativo da sucesión 
intestada en favor da Comunidade Autónoma de 
Galicia.
Consellería de Política Territorial, Obras Públi-
cas e Vivenda.
Tipo de procedemento: adxudicación de vivendas 
de protección oficial de promoción pública.
Prazo de duración: 12 meses.
Normativa reguladora: Decreto 98/1992, do 2� 
de marzo, polo que se regula o financiamento e a 
adxudicación de vivendas de promoción pública.
Tipo de procedemento: procedemento sanciona-
dor en materia de vivenda.
Prazo de duración: 12 meses.

Normativa reguladora: Lei de Galicia 13/199�, 
do 30 de decembro, de infraccións e sancións en 
materia de vivenda.

- Decreto 2114/19�8, do 24 de xullo, polo que 
se aproba o Regulamento para a aplicación da 
Lei sobre Vivendas de Protección Oficial, texto 
refundido aprobado polos decretos 2131/19�3, do 
24 de xullo, e 39�4/19�4, do 3 de decembro.
Tipo de procedemento: desafiuzamentos admi-
nistrativos en materia de vivenda.
Prazo de duración: 12 meses.
Normativa reguladora: Decreto 2114/19�8, do 24 
de xullo, polo que se aproba o Regulamento para 
a aplicación da Lei sobre Vivendas de Protección 
Oficial, texto refundido aprobado polos decretos 
2131/19�3, do 24 de xullo, e 39�4/19�4, do 3 de 
decembro.
Consellería de Educación e Ordenación Univer-
sitaria.
Consellería de Industria e Comercio.
Tipo de procedemento: outorgamento de permisos 
de investigación das seccións C e D.
Prazo de duración: 12 meses.
Normativa reguladora: Lei Estatal 22/19�3, do 21 
de xullo, de Minas, modificada pola Lei �4/1980, 
do � de novembro.

- Regulamento xeral para o réxime da minaría, 
aprobado polo Real decreto 28��/19�8, do 2� de 
agosto.
Tipo de procedemento: autorización/concesión de 
aproveitamento de recursos mineiros da sección B 
(estruturas subterráneas).
Prazo de duración: 3� meses.
Normativa reguladora: Lei Estatal 22/19�3, do 21 
de xullo, de Minas, modificada pola Lei �4/1980, 
do � de novembro.

- Regulamento xeral para o réxime da minaría, 
aprobado polo Real decreto 28��/19�8, do 2� de 
agosto.

Tipo de procedemento: expediente sanciona-
dor ou de caducidade en materia de minas.

Prazo de duración: doce meses.
Normativa reguladora: Lei de ordenación da 

minaría de Galicia 1�0.
Consellería de Agricultura, Gandería e Política 
Agroalimentaria.
Consellería de Cultura, Comunicación Social e 
Turismo.
Tipo de procedemento: concesión de emisoras 
municipais e comerciais de radiodifusión sonora 
en ondas métricas con modulación de frecuencia.
Prazo de duración: 3 anos.

�50	 Último	procedemento	da	Consellería	de	Industria	e	
Comercio	engadido	por	Lei	3/2008,	do	23	de	maio,	de	
Ordenación	da	Minaría	de	Galicia.
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Normativa reguladora: Lei Estatal 31/198�, do 18 de 
decembro, de Ordenación das Telecomunicacións.

- Decreto 1��/1989, do 2� de xullo, polo que 
se establece o procedemento de concesión de 
emisoras de radiodifusión sonora en ondas mé-
tricas con modulación de frecuencia, modificado 
polo Decreto 3�/1992, do � de febreiro.
Tipo de procedemento: concesión de servizos de 
radiodifusión sonora e televisión dixital terreal.
Prazo de duración: 3 anos.
Normativa reguladora: Lei Estatal ��/199�, do 30 
de decembro, de medidas fiscais, administrativas 
e da orde social (disposición adicional 44ª).
Tipo de procedemento: procedemento de delimi-
tación do Camiño de Santiago.
Prazo de duración: � anos.
Normativa reguladora: Lei 3/199�, do 10 de maio, 
de Protección dos Camiños de Santiago.
Consellería de Sanidade e Servizos Sociais.
Consellería de Pesca, Marisqueo e Acuicultura.
Consellería de Xustiza, Interior e Relacións 
Laborais.
Tipo de procedemento: autorización de alteración 
do termo municipal.
Prazo de duración: 2 anos.
Normativa reguladora: Lei �/199�, do 22 de xullo, 
de Administración Local de Galicia.
Tipo de procedemento: resolucións das cuestións 
de deslindamentos de termos municipais que se 
susciten entre municipios.
Prazo de duración: 12 meses.
Normativa reguladora: Lei �/199�, do 22 de xu-
llo, de Administración Local de Galicia.
Consellería de Familia e Promoción do Emprego, 
Muller e Xuventude.
Consellería de Medio Ambiente.
Tipo de procedemento: deslindamento de montes.
Prazo de duración: 2 anos.
Normativa reguladora: Lei de Montes, do 8 de 
xuño de 19��.

- Decreto 48�/19�2, do 22 de febreiro, polo 
que se aproba o Regulamento de montes.

- Lei 13/1989, do 10 de outubro, de Montes 
Veciñais en Man Común.
Tipo de procedemento: inclusión no rexistro de 
espazos naturais de Galicia.
Prazo de duración: 1 ano.
Normativa reguladora: Decreto 82/1989, do 11 
de maio, polo que se regula a figura do espazo 
natural en réxime de protección xeral.

ANEXO II
Relación de procedementos nos que o silencio 
administrativo produce efectos desestimatorios
Consellería da Presidencia e Administración 
Pública.

Tipo de procedemento: proceso selectivo de per-
soal funcionario ou de persoal laboral.
Sentido do silencio: negativo.
Normativa reguladora: Lei 4/1988, do 2� de 
maio, da Función Pública de Galicia.

- Decreto 9�/1991, do 20 de marzo, polo que 
se aproba o Regulamento de selección de persoal 
da Administración da Comunidade Autónoma de 
Galicia.

- Convenio colectivo para o persoal laboral 
da Xunta de Galicia.
Tipo de procedemento: procedementos de con-
cursos de traslados de persoal funcionario ou 
persoal laboral.
Sentido do silencio: negativo.
Normativa reguladora: Lei 4/1988, do 2� de 
maio, da Función Pública de Galicia.

- Decreto 93/1991, do 20 de marzo, polo que 
se aproba o Regulamento de provisión de postos 
de traballo, promoción profesional e promoción 
interna.

- Convenio colectivo para o persoal laboral 
da Xunta de Galicia.
Consellería de Economía e Facenda.
Tipo de procedemento: autorización ás corpora-
cións locais de Galicia das operacións de crédito 
nos supostos do artigo �4 da Lei 39/1998, do 28 
de decembro, de Facendas Locais.
Sentido do silencio: negativo.
Normativa reguladora: Lei 39/1998, do 28 de 
decembro, de Facendas Locais.
Tipo de procedemento: cesión gratuíta de bens 
inmobles.
Sentido do silencio: negativo.
Normativa reguladora: Lei 3/198�, do 12 de abril, 
do Patrimonio da Comunidade Autónoma Galega.

- Decreto �0/1989, do 9 de marzo, polo que se 
aproba o Regulamento para a execución da Lei 
3/198�, do 12 de abril, do Patrimonio da Comuni-
dade Autónoma Galega.
Tipo de procedemento: deslindamento de bens do 
patrimonio da Comunidade Autónoma.
Sentido do silencio: negativo.
Normativa reguladora: Lei 3/198�, do 12 de 
abril, do Patrimonio da Comunidade Autónoma 
Galega.

- Decreto �0/1989, do 9 de marzo, polo que se 
aproba o Regulamento para a execución da Lei 
3/198�, do 12 de abril, do Patrimonio da Comuni-
dade Autónoma Galega.
Tipo de procedemento: recuperación da posesión 
dos bens da Comunidade Autónoma.
Sentido do silencio: negativo.
Normativa reguladora: Lei 3/198�, do 12 de 
abril, do Patrimonio da Comunidade Autónoma 
Galega.
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- Decreto �0/1989, do 9 de marzo, polo que se 
aproba o Regulamento para a execución da Lei 
3/198�, do 12 de abril, do Patrimonio da Comuni-
dade Autónoma galega.
Tipo de procedemento: concesión do premio pre-
visto en relación coa sucesión intestada a favor da 
Comunidade Autónoma.
Sentido do silencio: negativo.
Normativa reguladora: Decreto 94/1999, do 2� de 
marzo, sobre réxime administrativo da sucesión 
intestada en favor da Comunidade Autónoma de 
Galicia.
Tipo de procedemento: autorización para exercer 
a actividade das corredorías de seguros con 
domicilio e ámbito de operacións na Comunidade 
Autónoma de Galicia.
Sentido do silencio: negativo.
Normativa reguladora: Lei estatal 9/1992, do 30 
de abril, de Mediación en Seguros Privados.

- (Normativa autonómica en fase de trami-
tación).
Consellería de Política Territorial, Obras Públicas 
e Vivenda.
Tipo de procedemento: autorización de verteduras 
ao mar.
Sentido do silencio: negativo.
Normativa reguladora: Lei Estatal 22/1988, do 28 
de xullo, de Costas.

- Real decreto 14�1/1989, do 1 de decembro, 
polo que se aproba o Regulamento xeral para o 
desenvolvemento e execución da Lei 22/1988, do 
28 de xullo, de Costas.
Tipo de procedemento: outorgamento de 
concesións de utilización do dominio público 
portuario.
Sentido do silencio: negativo.
Normativa reguladora: Lei Estatal 2�/1992, do 24 
de novembro, de Portos do Estado e da Mariña 
Mercante.

- Lei Estatal 22/1988, do 28 de xullo, de 
Costas.

- Real decreto 14�1/1989, do 1 de decembro, 
polo que se aproba o Regulamento xeral para o 
desenvolvemento e execución da Lei 22/1988, do 
28 de xullo, de Costas.
Tipo de procedemento: autorización autonómica 
previa á licencia municipal para construcións e 
instalacións en solo rústico.
Sentido do silencio: negativo.
Normativa reguladora: Lei 1/199�, do 24 de 
marzo, do Solo de Galicia.

- Resolución da COTOP do 14 de maio de 
1991 mediante a que se publican as Normas 

complementarias e subsidiarias de planeamento 
das provincias da Coruña, Lugo, Ourense e Pon-
tevedra.
Tipo de procedemento: autorización de edifica-
cións en núcleos rurais preexistentes de concellos 
sen planeamento urbanístico.
Sentido do silencio: negativo.
Normativa reguladora: resolución da COTOP do 
14 de maio de 1991 mediante a que se publican as 
Normas complementarias e subsidiarias de planea-
mento das provincias da Coruña, Lugo, Ourense e 
Pontevedra.
Tipo de procedemento: autorización para a utili-
zación ou a execución de calquera tipo de obras 
ou instalacións na zona de servidume das estra-
das de competencia da Comunidade Autónoma.
Sentido do silencio: negativo.
Normativa reguladora: Lei de Galicia 4/1994, do 14 
de setembro, de Estradas de Galicia.
Tipo de procedemento: acreditación de labora-
torios de ensaio para a realización do control de 
calidade na edificación con sede na Comunidade 
Autónoma de Galicia.
Sentido do silencio: negativo.
Normativa reguladora: Decreto 441/1990, do � 
de setembro, polo que se aproba o sistema para 
a acreditación de laboratorios de ensaio para o 
control da calidade da construción, con sede na 
Comunidade Autónoma de Galicia.
Tipo de procedemento: cualificacións e declara-
cións, provisionais e definitivas, de actuacións 
protexibles en materia de vivenda e solo.
Sentido do silencio: negativo.
Normativa reguladora: Real decreto 3148/19�8, 
do 10 de novembro, polo que se desenvolve o 
Real decreto lei 31/19�8, do 31 de outubro, sobre 
política de vivenda.

- Real decreto 118�/1998, do 12 de xuño, 
sobre medidas de financiamento de actuacións 
protexidas en materia de vivenda e solo do Plan 
1998-2001.

- Decreto 34�/1998, do 20 de novembro, polo 
que se establecen as axudas públicas en materia 
de vivenda a cargo da Comunidade Autónoma de 
Galicia e se regula a xestión das previstas no Real 
decreto 118�/1998, do 12 de xuño, para o período 
1998-2001.
Tipo de procedemento: descualificación de vi-
vendas sometidas a algún réxime de protección.
Sentido do silencio: negativo.
Normativa reguladora: Real decreto 3148/19�8, 
do 10 de novembro, polo que se desenvolve o 
Real decreto lei 31/19�8, do 31 de outubro, sobre 
política de vivenda.
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- Decreto 2114/19�8, do 24 de xullo, polo que 
se aproba o Regulamento para a aplicación da 
Lei sobre Vivendas de Protección Oficial, texto 
refundido aprobado polos decretos 2131/19�3, do 
24 de xullo, e 39�4/19�4, do 3 de decembro.
Tipo de procedemento: adxudicación de locais de 
negocio para o caso de que non fosen adxudica-
dos en poxa pública por falta de licitadores.
Sentido do silencio: negativo.
Normativa reguladora: Decreto 12�/1998, do 1� 
de abril, sobre normas de adxudicación de locais 
de negocio do Instituto Galego da Vivenda e 
Solo.
Tipo de procedemento: autorización de cam-
bios de titularidade de vivendas de promoción 
pública.
Sentido do silencio: negativo.
Normativa reguladora: Real decreto 3148/19�8, 
do 10 de novembro, polo que se desenvolve o 
Real decreto lei 31/19�8, do 31 de outubro, sobre 
política de vivenda.

- Decreto 2114/19�8, do 24 de xullo, polo que 
se aproba o Regulamento para a aplicación da 
Lei sobre Vivendas de Protección Oficial, texto 
refundido aprobado polos decretos 2131/19�3, do 
24 de xullo, e 39�4/19�4, do 3 de decembro.
Tipo de procedemento: regularización de 
situacións de ocupantes e cambio de réxime de 
vivendas de promoción pública.
Sentido do silencio: negativo.
Normativa reguladora: Decreto 22�/2000, do 13 
de setembro, de regularización de situacións dos 
ocupantes e cambio de réxime nas vivendas de 
promoción pública.
Consellería de Educación e Ordenación Univer-
sitaria.
Tipo de procedemento: creación e recoñecemento 
de universidades, centros universitarios e autori-
zacións de estudos na Comunidade Autónoma de 
Galicia.
Sentido do silencio: negativo.
Normativa reguladora: Real decreto ���/1991, do 
12 de abril, sobre creación e recoñecemento de 
universidades e centros universitarios (BOE do 
20 de abril).

- Decreto 2�9/1994, do 29 de xullo, polo que 
se establece o procedemento para creación e re-
coñecemento de universidades, centros universi-
tarios e autorizacións de estudos na Comunidade 
Autónoma de Galicia.
Consellería de Industria e Comercio.
Tipo de procedemento: autorización de explota-
ción e investigación de hidrocarburos.

Sentido do silencio: negativo.
Normativa reguladora: Lei Estatal 34/1998, do � de 
outubro, do Sector de Hidrocarburos.

- Real Decreto 23�2/19��, do 30 de xullo, 
Regulamento para a aplicación da Lei sobre 
investigación e explotación de hidrocarburos, do 
2� de xuño de 19�4.
Tipo de procedemento: autorización de aprovei-
tamento de recursos mineiros da sección A.
Sentido do silencio: negativo.
Normativa reguladora: Lei Estatal 22/19�3, do 21 
de xullo, de Minas, modificada pola Lei �4/1980, 
do � de novembro.

- Real decreto 28��/19�8, do 2� de agosto, 
Regulamento xeral para o réxime da minaría.
Tipo de procedemento: declaración da condición 
de recursos mineiros da sección B (estruturas 
subterráneas e xacementos non naturais) e au-
torización ou concesión de aproveitamento dos 
ditos recursos.
Sentido do silencio: negativo.
Normativa reguladora: Lei Estatal 22/19�3, do 21 
de xullo, de Minas, modificada pola Lei �4/1980, 
do � de novembro.

- Real Decreto 28��/19�8, do 2� de agosto, 
Regulamento xeral para o réxime da minaría.
Tipo de procedemento: concesión de aprovei-
tamento de recursos mineiros da sección C.
Sentido do silencio: negativo.
Normativa reguladora: Lei Estatal 22/19�3, do 21 
de xullo, de Minas, modificada pola Lei �4/1980, 
do � de novembro.

- Real Decreto 28��/19�8, do 2� de agosto, 
Regulamento xeral para o réxime da minaría.
Tipo de procedemento: outorgamento de per-
misos de exploración e de investigación das 
seccións C e D.
Sentido do silencio: negativo.
Normativa reguladora: Lei Estatal 22/19�3, do 21 
de xullo, de minas, modificada pola Lei �4/1980, 
do � de novembro.

- Real decreto 28��/19�8, do 2� de agosto, 
Regulamento xeral para o réxime da minaría.
Tipo de procedemento: autorización de agrupa-
cións ou concentración de concesións mineiras.
Sentido do silencio: negativo.
Normativa reguladora: Lei Estatal 22/19�3, do 21 
de xullo, de Minas, modificada pola Lei �4/1980, 
do � de novembro.

- Real decreto 28��/19�8, do 2� de agosto, 
Regulamento xeral para o réxime da minaría.
Tipo de procedemento: autorización de transmi-
sión de dereitos mineiros.
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Sentido do silencio: negativo.
Normativa reguladora: Lei Estatal 22/19�3, do 21 
de xullo, de Minas, modificada pola Lei �4/1980, 
do � de novembro.

- Real decreto 28��/19�8, do 2� de agosto, 
Regulamento xeral para o réxime da minaría.
Tipo de procedemento: declaración de compatibi-
lidade de explotacións mineiras.
Sentido do silencio: negativo.
Normativa reguladora: Lei Estatal 22/19�3, do 21 
de xullo, de Minas, modificada pola Lei �4/1980, 
do � de novembro.

- Real decreto 28��/19�8, do 2� de agosto, 
Regulamento xeral para o réxime da minaría.
Tipo de procedemento: autorización de suspen-
sión de traballos mineiros.
Sentido do silencio: negativo.
Normativa reguladora: Lei Estatal 22/19�3, do 21 
de xullo, de Minas, modificada pola Lei �4/1980, 
do � de novembro.

- Real decreto 28��/19�8, do 2� de agosto, 
Regulamento xeral para o réxime da minaría.

- Real decreto 8�3/198�, do 2 de abril, Regu-
lamento xeral de normas básicas de seguridade 
mineira.
Tipo de procedemento: aprobación de proxectos 
de instalacións mineiras.
Sentido do silencio: negativo.
Normativa reguladora: Real decreto 8�3/198�, do 
2 de abril, Regulamento xeral de normas básicas 
de seguridade mineira.
Tipo de procedemento: declaración da condi-
ción de mineromedicinal ou termal das augas 
e recoñecemento do dereito á utilización de tal 
denominación. Autorización ou concesión de 
aproveitamento de augas mineromedicinais ou 
termais.
Sentido do silencio: negativo.
Normativa reguladora: Lei Estatal 22/19�3, do 21 
de xullo, de Minas, modificada pola Lei �4/1980, 
do � de novembro.

- Real decreto 28��/19�8, do 2� de agosto, 
Regulamento xeral para o réxime da minaría.

- Lei �/199�, do � de xuño, de Regulación das 
Augas Minerais, Termais, de Manancial e dos Esta-
blecementos Balnearios da Comunidade Autónoma 
de Galicia.

- Decreto 402/199�, do 31 de outubro, polo 
que se aproba o Regulamento de aproveitamen-
to de augas mineromedicinais, termais e dos 
establecementos balnearios da Comunidade 
Autónoma de Galicia.
Tipo de procedemento: declaración das con-
dicións de mineroindustrial, mineronatural 

ou de manancial das augas e recoñecemento á 
utilización de tales denominacións. Autorización 
ou concesión de aproveitamento das augas mine-
roindustriais, mineronaturais ou de manancial.
Sentido do silencio: negativo.
Normativa reguladora: Lei Estatal 22/19�3, do 21 
de xullo, de Minas, modificada pola Lei �4/1980, 
do � de novembro.

- Real decreto 28��/19�8, do 2� de agosto, 
Regulamento xeral para o réxime da minaría.

- Lei �/199�, do � de xuño, de Regulación 
das Augas Minerais, Termais, de Manancial e 
dos Establecementos Balnearios da Comunidade 
Autónoma de Galicia.
Tipo de procedemento: outorgamento de dema-
sías.
Sentido do silencio: negativo.
Normativa reguladora: Lei Estatal 22/19�3, do 21 
de xullo, de Minas, modificada pola Lei �4/1980, 
do � de novembro.

- Real decreto 28��/19�8, do 2� de agosto, 
Regulamento xeral para o réxime da minaría.
Tipo de procedemento: concursos públicos en 
materia de minas.
Sentido do silencio: negativo.
Normativa reguladora: Lei Estatal 22/19�3, do 21 
de xullo, de Minas, modificada pola Lei �4/1980, 
do � de novembro.

- Real decreto 28��/19�8, do 2� de agosto, 
Regulamento xeral para o réxime da minaría.
Tipo de procedemento: intrusións e deslinda-
mentos.
Sentido do silencio: negativo.
Normativa reguladora: Lei Estatal 22/19�3, do 21 
de xullo, de Minas, modificada pola Lei �4/1980, 
do � de novembro.

- Real decreto 28��/19�8, do 2� de agosto, 
Regulamento xeral para o réxime da minaría.
Tipo de procedemento: autorización de instala-
cións de produción, transporte e distribución de 
enerxía eléctrica.
Sentido do silencio: negativo.
Normativa reguladora: Lei Estatal 22/19�3, do 21 
de xullo, de Minas, modificada pola Lei �4/1980, 
do � de novembro.

- Real decreto 28��/19�8, do 2� de agosto, 
Regulamento xeral para o réxime da minaría.
Tipo de procedemento: recoñecemento da condi-
ción de instalación acollida ao réxime especial de 
produción eléctrica.
Sentido do silencio: negativo.
Normativa reguladora: Lei Estatal �4/199�, do 2� 
de novembro, do Sector Eléctrico.
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- Real decreto 2818/1998, do 23 de decembro, 
sobre produción de enerxía eléctrica por ins-
talacións abastecidas por recursos ou fontes de 
enerxía renovables, residuos ou coxeración.
Tipo de procedemento: autorización de insta-
lacións de transporte ou de almacenamento de 
produtos petrolíferos, cando estas últimas presten 
servizo a operadores, así como de instalacións de 
venda ao público de carburantes e combustibles 
petrolíferos de automoción.
Sentido do silencio: negativo.
Normativa reguladora: Lei Estatal 34/1998, do � de 
outubro, do Sector de Hidrocarburos.

- Real decreto 208�/1994, do 20 de outubro, 
Regulamento de instalacións petrolíferas.

- Real decreto 190�/199�, do 24 de novembro, 
Regulamento para a distribución ao retallo de carbu-
rantes e combustibles petrolíferos en instalacións de 
venda ao público.
Tipo de procedemento: autorización da actividade 
de distribución ao retallo de produtos petrolíferos 
e de gases licuados do petróleo (GLP) a granel.
Sentido do silencio: negativo.
Normativa reguladora: Lei Estatal 34/1998, do � de 
outubro, do Sector de Hidrocarburos.

- Real decreto 190�/199�, do 24 de novembro, 
Regulamento para a distribución ao retallo de carbu-
rantes e combustibles petrolíferos en instalacións de 
venda ao público.

- Real decreto 108�/1992, do 11 de setembro, 
Regulamento da actividade de distribución de 
gases licuados do petróleo.
Tipo de procedemento: autorización de ins-
talacións de almacenamento, transporte e 
distribución de gas natural e de almacenamento 
e distribución de GLP, combustibles gasosos ma-
nufacturados e sintéticos e de mestura de gases e 
aire para subministración por canalización.
Sentido do silencio: negativo.
Normativa reguladora: Lei Estatal 34/1998, do � de 
outubro, do Sector de Hidrocarburos.

- Decreto 2913/19�3, do 2� de outubro, 
Regulamento xeral do servizo público de gases 
combustibles.
Tipo de procedemento: autorización da activida-
de de transporte, distribución e comercialización 
de gas natural e combustibles gasosos por cana-
lización.
Sentido do silencio: negativo.
Normativa reguladora: Lei Estatal 34/1998, do � de 
outubro, do Sector de Hidrocarburos.

- Decreto 2913/19�3, do 2� de outubro, 
Regulamento xeral do servizo público de gases 
combustibles.

Tipo de procedemento: autorización de voaduras 
tipo e especiais.
Sentido do silencio: negativo.
Normativa reguladora: Real decreto 8�3/198�, do 
2 de abril, Regulamento xeral de normas básicas 
de seguridade mineira.

- Real decreto 230/1998, do 1� de febreiro, 
Regulamento de explosivos.
Tipo de procedemento: autorización de maquina-
ria móbil mineira.
Sentido do silencio: negativo.
Normativa reguladora: Real decreto 8�3/198�, do 
2 de abril, Regulamento xeral de normas básicas 
de seguridade mineira.
Tipo de procedemento: establecemento de bene-
ficios mineiros.
Sentido do silencio: negativo.
Normativa reguladora: Lei Estatal 22/19�3, do 21 
de xullo, de Minas.

- Real decreto 28��/19�8, do 2� de agosto, 
Regulamento xeral para o réxime da minaría.
Tipo de procedemento: carnés profesionais no 
ámbito mineiro.
Sentido do silencio: negativo.
Normativa reguladora: Real decreto 8�3/198�, do 
2 de abril, Regulamento xeral de normas básicas 
de seguridade mineira.
Tipo de procedemento: autorización ás cámaras 
oficiais de comercio, industria e navegación de 
Galicia para actos de disposición sobre inmobles 
e celebración de operacións de crédito.
Sentido do silencio: negativo.
Normativa reguladora: Decreto 1291/19�4, do 2 de 
maio, Regulamento xeral das cámaras oficiais de 
comercio, industria e navegación.
Tipo de procedemento: aprobación de plans 
eólicos estratéxicos.
Sentido do silencio: negativo.
Normativa reguladora: Decreto 20�/199�, do 
� de xullo, polo que se regula o aproveitamento 
da enerxía eólica na Comunidade Autónoma de 
Galicia.
Tipo de procedemento: autorización administrativa 
das instalacións dun parque eólico.
Sentido do silencio: negativo.
Normativa reguladora: Lei Estatal �4/199�, do 2� 
de novembro, do Sector Eléctrico.

- Real decreto 19��/2000, do 1 de decembro, 
polo que se regulan as actividades de transporte, 
distribución, comercialización, subministración 
e procedementos de autorización de instalacións 
eléctricas.

- Decreto 20�/199�, do � de xullo, polo que 
se regula o aproveitamento da enerxía eólica na 
Comunidade Autónoma de Galicia.



- ��� -

Procedemento administrativo...

pr
oc

ed
em

en
to

 a
dm

in
is

tr
at

iv
o.

..

Consellería de Agricultura, Gandería e Política 
Agroalimentaria.
Tipo de procedemento: inscrición no Rexistro de 
Sociedades Agrarias de Transformación.
Sentido do silencio: negativo.
Normativa reguladora: Real decreto 1���/1981, 
do 3 de agosto, polo que se aproba o Estatuto que 
regula as sociedades agrarias de transformación.

- Decreto 21�/198�, do 10 de outubro, polo 
que se crea o Rexistro de Sociedades Agrarias de 
Transformación.
Tipo de procedemento: peticións e recursos 
formulados polos interesados no procedemento 
de concentración parcelaria.
Sentido do silencio: negativo.
Normativa reguladora: Lei 10/198�, do 14 de 
agosto, de concentración parcelaria para Galicia.
Tipo de procedemento: denominacións de calida-
de amparadas legalmente.
Sentido do silencio: negativo.
Normativa reguladora: Lei 2�/19�0, do 2 de 
decembro, do Estatuto da viña, do viño e dos 
alcohois.

- Regulamento (CEE) 2081/1992, do Con-
sello, do 14 de xullo, relativo á protección das 
indicacións xeográficas e das denominacións de 
orixe dos produtos agrícolas e alimenticios.

- Regulamento (CEE) 2082/1992, do Consello, 
do 14 de xullo, relativo á certificación das carac-
terísticas específicas dos produtos agrícolas e 
alimenticios.
Tipo de procedemento: autorización e rexistro 
de establecementos e intermediarios do sector de 
alimentación animal.
Sentido do silencio: negativo.
Normativa reguladora: Real decreto 1191/1998, 
do 12 de xuño, sobre autorización e rexistro de 
establecementos e intermediarios do sector da 
alimentación animal.

- Decreto 92/1999, do 2� de marzo, polo que se 
regula a autorización e rexistro de establecemen-
tos e intermediarios do sector da alimentación 
animal.
Tipo de procedemento: asignación de dereitos 
para novas plantacións de viñedo en zonas de 
produción con denominación de orixe.
Sentido do silencio: negativo.
Normativa reguladora: Real decreto 14�2/2000, 
do 4 de agosto, polo que se regula o potencial de 
produción vitícola.

- Ordes anuais de asignación de dereitos.
Consellería de Cultura, Comunicación Social e 
Turismo.

Tipo de procedemento: doazón, depósito e adqui-
sición de obras de arte.
Sentido do silencio: negativo.
Normativa reguladora: Lei 8/199�, do 30 de outu-
bro, do patrimonio cultural de Galicia.

- Lei 3/198�, do 12 de abril, do patrimonio da 
Comunidade Autónoma de Galicia.

- Decreto �0/1989, do 9 de marzo, polo que se 
aproba o Regulamento para a execución da Lei 
3/198�, modificado polo Decreto 238/1998, do 24 
de xullo.
Tipo de procedemento: inclusión de bens no in-
ventario xeral do patrimonio cultural de Galicia.
Sentido do silencio: negativo.
Normativa reguladora: Lei 8/199�, do 30 de outu-
bro, do Patrimonio Cultural de Galicia.
Tipo de procedemento: autorización para a reali-
zación e dirección de actividades arqueolóxicas.
Sentido do silencio: negativo.
Normativa reguladora: Lei 8/199�, do 30 de 
outubro, do Patrimonio Cultural de Galicia.

- Decreto 199/199�, do 10 de xullo, polo que 
se regula a actividade arqueolóxica na Comuni-
dade Autónoma de Galicia.
Tipo de procedemento: autorización de interven-
cións sobre bens do patrimonio cultural.
Sentido do silencio: negativo.
Normativa reguladora: Lei 8/199�, do 30 de 
outubro, do Patrimonio Cultural de Galicia.

- Decreto �3/1992, do 19 de febreiro, polo que 
se reestrutura a composición e funcionamento 
das comisións territoriais do patrimonio históri-
co galegas.
Tipo de procedemento: concesión de emisoras 
municipais e comerciais de radiodifusión sonora 
en ondas métricas con modulación de frecuen-
cia.
Sentido do silencio: negativo.
Normativa reguladora: Lei Estatal 31/198�, do 
18 de decembro, de Ordenación das Telecomu-
nicacións.

- Decreto 1��/1989, do 2� de xullo, polo que 
se establece o procedemento de concesión de 
emisoras de radiodifusión sonora en ondas mé-
tricas con modulación de frecuencia, modificado 
polo Decreto 3�/1992, do � de febreiro.
Tipo de procedemento: concesión de servizos de 
radiodifusión sonora e televisión dixital terreal.
Sentido do silencio: negativo.
Normativa reguladora: Lei Estatal ��/199�, do 30 
de decembro, de Medidas Fiscais, Administrati-
vas e da Orde Social (disposición adicional 44ª).
Tipo de procedemento: declaración de festas de 
Galicia de interese turístico.
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Sentido do silencio: negativo.
Normativa reguladora: Decreto 39/2001, do 1 de 
febreiro, de refundición en materia de Consello 
Galego de Turismo, declaración de municipio tu-
rístico galego e declaracións de festas de interese 
turístico.
Tipo de procedemento: declaración de municipio 
turístico galego.
Sentido do silencio: negativo.
Normativa reguladora: Decreto 39/2001, do 1 
de febreiro, de refundición en materia de Consello 
Galego de Turismo, declaración de municipio tu-
rístico galego e declaracións de festas de interese 
turístico.
Tipo de procedemento: autorizacións provisio-
nais de establecementos turísticos de aloxamento 
e restauración.
Sentido do silencio: negativo.
Normativa reguladora: Orde do 19 de xullo de 19�8 
pola que se ditan normas sobre clasificación dos 
establecementos hoteleiros.

- Orde do 1� de xaneiro de 19�� pola que se 
aproba a ordenación dos apartamentos, bunga-
lows e outros aloxamentos similares de carácter 
turístico.

- Orde do 28 de outubro de 19�8 pola que 
se aproba a ordenación turística das cidades de 
vacacións.

- Orde do 2 de xaneiro de 199� pola que se 
establece a ordenación dos establecementos de 
turismo rural, modificada por Orde do � de maio 
de 199�.

- Decreto 23�/198�, do 24 de outubro, sobre 
ordenación dos campamentos públicos de turis-
mo en Galicia.

- Orde do 1� de marzo de 19�� pola que se 
aproba a ordenación turística de restaurantes.

- Orde do 18 de marzo de 19�� pola que se 
aproba a ordenación turística de cafeterías.
Consellería de Sanidade e Servizos Sociais.
Tipo de procedemento: autorización de apertura 
e funcionamento de oficinas de farmacia (a ins-
tancia de parte).
Sentido do silencio: negativo.
Normativa reguladora: Lei �/1999, do 21 de maio, 
de Ordenación Farmacéutica.

- Decreto 2888/199�, do 12 de xullo, sobre 
competencia e procedemento para a autorización 
de apertura de oficinas de farmacia.
Tipo de procedemento: traslado de oficinas de 
farmacia (a instancia de parte).
Sentido do silencio: negativo.
Normativa reguladora: Lei �/1999, do 21 de maio, 
de Ordenación Farmacéutica.

Tipo de procedemento: transmisións de oficinas 
de farmacia.
Sentido do silencio: negativo.
Normativa reguladora: Lei �/1999, do 21 de maio, 
de Ordenación Farmacéutica.
Tipo de procedemento: recoñecemento de gastos 
ou indemnizacións por asistencia médica, asis-
tencia farmacéutica ou doazón de órganos.
Sentido do silencio: negativo.
Normativa reguladora: Real decreto lexislativo 
1/1994, do 20 de xuño, polo que se aproba o 
texto refundido da Seguridade Social.
Tipo de procedemento: nomeamento de educado-
res-bolseiros do centro Santiago Apóstolo.
Sentido do silencio: negativo.
Normativa reguladora: Orde do 13 de xuño de 
2000 pola que se convocan prazas de educadores 
bolseiros para o Centro de Asistencia e Educación 
Especial Santiago Apóstolo.
Tipo de procedemento: autorización das unidades, 
centros, servizos e establecementos sanitario-asis-
tenciais de tratamento das drogodependencias.
Sentido do silencio: negativo.
Normativa reguladora: Orde do � de xullo de 
1988 sobre autorización de unidades, centros, 
servizos e establecementos sanitario-asistenciais 
de tratamento de drogodependencias.
Tipo de procedemento: certificado de potabilida-
de de auga para campamentos.
Sentido do silencio: negativo.
Normativa reguladora: Decreto 23�/198�, do 24 
de outubro, modificado polo Decreto �3/1989, do 
9 de marzo.
Tipo de procedemento: autorización de industrias 
transformadoras de moluscos.
Sentido do silencio: negativo.
Normativa reguladora: Orde do 29 de febreiro de 
199� pola que se regulan as condicións de auto-
rización a industrias transformadoras da especie 
Acanthocardia tuberculatum.
Tipo de procedemento: procedementos de acredi-
tación de centros de rehabilitación psicosocial e 
laboral para enfermos mentais crónicos.
Sentido do silencio: negativo.
Normativa reguladora: Orde do 23 de outubro de 
1998, de regulación dos centros de rehabilitación 
psicosocial e laboral para enfermos mentais cró-
nicos como desenvolvemento dos dispositivos de 
apoio comunitario.
Tipo de procedemento: autorización e/ou acre-
ditación de centros, servizos e establecementos 
sanitarios.
Sentido do silencio: negativo.
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Normativa reguladora: Decreto 14�/1994, do 13 de 
setembro, sobre autorización de centros, servizos e 
establecementos sanitarios.
Consellería de Pesca, Marisqueo e Acuicultura.
Tipo de procedemento: autorización para novas 
construcións e modernización de barcos pes-
queiros.
Sentido do silencio: negativo.
Normativa reguladora: Real decreto 102�/1989, 
do 28 de xullo, sobre abandeiramento, matricu-
lación de buques e Rexistro Marítimo.

- Real decreto �89/199�, do 19 de maio, 
polo que se definen os criterios e condicións das 
intervencións con finalidade estrutural no sector 
da pesca, da acuicultura e da comercialización, a 
transformación e a promoción dos seus produtos.
Tipo de procedemento: permiso de explotación 
para embarcacións.
Sentido do silencio: negativo.
Normativa reguladora: Decreto 42�/1993, do 1� 
de decembro, polo que se refunde a normativa 
vixente sobre o permiso de explotación para 
exercer a actividade pesqueira e marisqueira.
Tipo de procedemento: permiso de explotación 
para marisqueo a pé.
Sentido do silencio: negativo.
Normativa reguladora: Decreto 42�/1993, do 1� 
de decembro, polo que se refunde a normativa 
vixente sobre o permiso de explotación para 
exercer a actividade pesqueira e marisqueira.
Tipo de procedemento: traslado do permiso de 
explotación.
Sentido do silencio: negativo.
Normativa reguladora: Decreto 42�/1993, do 1� 
de decembro, polo que se refunde a normativa 
vixente sobre o permiso de explotación para 
exercer a actividade pesqueira e marisqueira.
Tipo de procedemento: permiso de explotación 
para marisqueo a pé con embarcación auxiliar.
Sentido do silencio: negativo.
Normativa reguladora: Decreto 42�/1993, do 1� 
de decembro, polo que se refunde a normativa 
vixente sobre o permiso de explotación para 
exercer a actividade pesqueira e marisqueira.
Tipo de procedemento: traslado do permiso de 
explotación por venda.
Sentido do silencio: negativo.
Normativa reguladora: Decreto 42�/1993, do 1� 
de decembro, polo que se refunde a normativa 
vixente sobre o permiso de explotación para 
exercer a actividade pesqueira e marisqueira.
Tipo de procedemento: autorizacións de plans 
experimentais.

Sentido do silencio: negativo.
Normativa reguladora: Decreto 424/1993, do 1� 
de decembro, polo que se aproba o Regulamento 
da actividade pesqueira e das artes e aparellos de 
pesca permisibles en Galicia.
Tipo de procedemento: autorizacións de explota-
ción marisqueira, extracción, traslados, semen-
teiras e limpeza en zonas de libre marisqueo.
Sentido do silencio: negativo.
Normativa reguladora: Decreto 423/1993, do 1� 
de decembro, polo que se refunde a normativa 
vixente en materia de marisqueo, extracción de 
algas e cultivos mariños.
Tipo de procedemento: autorizacións de ex-
plotación marisqueira, extracción, traslados, 
sementeiras e limpeza en zonas de autorización 
e concesión.
Sentido do silencio: negativo.
Normativa reguladora: Decreto 423/1993, do 1� 
de decembro, polo que se refunde a normativa 
vixente en materia de marisqueo, extracción de 
algas e cultivos mariños.
Tipo de procedemento: concesión de permisos de 
inmersión de especies mariñas.
Sentido do silencio: negativo.
Normativa reguladora: Decreto 423/1993, do 1� 
de decembro, polo que se refunde a normativa 
vixente en materia de marisqueo, extracción de 
algas e cultivos mariños.
Tipo de procedemento: autorización de ex-
plotación de bancos marisqueiros en dominio 
público.
Sentido do silencio: negativo.
Normativa reguladora: Lei �/1993, do 11 de maio, 
de Pesca de Galicia.
Tipo de procedemento: concesións-autoriza-
cións para instalar establecementos de acuicul-
tura na zona marítima e marítimo-terrestre.
Sentido do silencio: negativo.
Normativa reguladora: Lei �/1993, do 11 de maio, 
de Pesca de Galicia.
Tipo de procedemento: concesións-autorizacións 
para remodelar ou ampliar establecementos de 
acuicultura que supoñan modificación de ocupa-
ción dominio público.
Sentido do silencio: negativo.
Normativa reguladora: Lei �/1993, do 11 de maio, 
de Pesca de Galicia.
Tipo de procedemento: autorización temporal 
para viveiros experimentais.
Sentido do silencio: negativo.
Normativa reguladora: Orde do 1� de setembro 
de 1998 pola que se regula o procedemento para 
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o outorgamento de autorizacións temporais de 
carácter experimental en polígonos de viveiros 
de cultivos mariños.
Tipo de procedemento: instalación de centros 
reguladores de crustáceos no dominio público.
Sentido do silencio: negativo.
Normativa reguladora: Orde do 1� de outubro de 
199� sobre centros reguladores de crustáceos.
Tipo de procedemento: permiso de actividade 
para establecementos de acuicultura e auxiliares 
na zona terrestre que precisen ocupación de 
dominio público.
Sentido do silencio: negativo.
Normativa reguladora: Orde do 2� de marzo de 
2000 pola que se regula o procedemento para o 
outorgamento do permiso de actividade a esta-
blecementos de cultivos mariños e auxiliares na 
zona terrestre.
Tipo de procedemento: autorizacións para cambios 
de sistemas de instalacións (viveiros flotantes).
Sentido do silencio: negativo.
Normativa reguladora: Lei �/199�, do 11 de 
maio, de Pesca de Galicia.

- Decreto 40�/199�, do � de novembro, polo 
que se aproba o Regulamento de viveiros de 
cultivos mariños nas augas de Galicia.
Tipo de procedemento: autorizacións para 
cambios de localización de establecementos de 
acuicultura.
Sentido do silencio: negativo.
Normativa reguladora: Lei �/199�, do 11 de 
maio, de Pesca de Galicia.

- Decreto 40�/199�, do � de novembro, polo 
que se aproba o Regulamento de viveiros de 
cultivos mariños nas augas de Galicia.
Tipo de procedemento: autorizacións para cam-
bios de dominio de establecementos de cultivos 
mariños (salvo viveiros).
Sentido do silencio: negativo.
Normativa reguladora: Lei �/199�, do 11 de 
maio, de Pesca de Galicia.

- Orde do 21 de xullo de 2000 pola que se 
regula o procedemento para a transmisión de 
titularidade do permiso de actividade en esta-
blecementos de cultivos mariños e auxiliares na 
zona terrestre.
Tipo de procedemento: transmisión da titula-
ridade das concesións das bateas de cultivos 
mariños.
Sentido do silencio: negativo.
Normativa reguladora: Orde do 1� de xuño de 
1999 pola que se regula o procedemento para a 
transmisión de titularidade das concesións das 
bateas de cultivos mariños nas augas de Galicia.

Tipo de procedemento: transmisión mortis 
causa. Autorización temporal de viveiros ex-
perimentais.
Sentido do silencio: negativo.
Normativa reguladora: Orde do � de outubro de 
1999 pola que se regula o procedemento para a 
transmisión mortis causa da titularidade das au-
torizacións temporais de carácter experimental 
dos polígonos de viveiros.
Tipo de procedemento: autorizacións para cam-
bios de cultivo.
Sentido do silencio: negativo.
Normativa reguladora: Lei �/199�, do 11 de 
maio, de Pesca de Galicia.

- Decreto 40�/199�, do � de novembro, polo 
que se aproba o Regulamento de viveiros de 
cultivos mariños nas augas de Galicia.
Tipo de procedemento: autorización para amplia-
ción das especies autorizadas.
Sentido do silencio: negativo.
Normativa reguladora: Lei �/199�, do 11 de 
maio, de Pesca de Galicia.

- Decreto 40�/199�, do � de novembro, polo 
que se aproba o Regulamento de viveiros de 
cultivos mariños nas augas de Galicia.
Tipo de procedemento: autorización de plan de 
extraccións de semente de mexillón.
Sentido do silencio: negativo.
Normativa reguladora: Orde do 2� de outubro de 
2000 pola que se regula a extracción de especies 
de mexillóns en bancos naturais.
Tipo de procedemento: solicitude de título para 
o goberno de embarcación de lecer ou tarxeta de 
identidade mariña.
Sentido do silencio: negativo.
Normativa reguladora: Orde do 22 de abril de 
1998 pola que se establecen os modelos das tar-
xetas acreditativas das titulacións para o goberno 
de embarcacións de lecer e o procedemento para 
a súa obtención.
Tipo de procedemento: obtención das tarxetas 
de identidade profesional náutico-pesqueira e os 
seus modelos.
Sentido do silencio: negativo.
Normativa reguladora: Orde do 8 de xuño de 
1998 pola que se establece o procedemento para a 
obtención das tarxetas de identidade profesional 
náutico-pesqueira e os seus modelos.
Tipo de procedemento: obtención ou renovación 
de tarxetas de mergullo profesional.
Sentido do silencio: negativo.
Normativa reguladora: Orde do 23 de abril de 
1999 pola que se regula o exercicio do mergullo 
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profesional na Comunidade Autónoma de 
Galicia.
Tipo de procedemento: expedición do certificado 
de especialidade de mergullo profesional.
Sentido do silencio: negativo.
Normativa reguladora: Orde do 23 de abril de 
1999 pola que se regula o exercicio do mergu-
llo profesional na Comunidade Autónoma de 
Galicia.
Consellería de Xustiza, Interior e Relacións 
Laborais.
Tipo de procedemento: declaración de urxente 
ocupación en expropiacións forzosas de entida-
des locais.
Sentido do silencio: negativo.
Normativa reguladora: Lei do 1� de decembro de 
19�4, de Expropiación Forzosa.
Tipo de procedemento: autorización de desafec-
tación e alleamento de bens.
Sentido do silencio: negativo.
Normativa reguladora: Lei �/199�, do 22 de xullo, 
de Administración Local de Galicia.
Tipo de procedemento: autorización de alteración 
do termo municipal.
Sentido do silencio: negativo.
Normativa reguladora: Lei �/199�, do 22 de xullo, 
de Administración Local de Galicia.
Tipo de procedemento: resolución das cuestións 
de deslindamentos de termos municipais que se 
susciten entre municipios.
Sentido do silencio: negativo.
Normativa reguladora: Lei �/199�, do 22 de xullo, 
de Administración Local de Galicia.
Tipo de procedemento: dispensa aos municipios 
da obriga de prestar os servizos mínimos.
Sentido do silencio: negativo.
Normativa reguladora: Lei �/199�, do 22 de xullo, 
de Administración Local de Galicia.
Tipo de procedemento: constitución e disolución 
das entidades locais menores.
Sentido do silencio: negativo.
Normativa reguladora: Lei �/199�, do 22 de xullo, 
de Administración Local de Galicia.
Tipo de procedemento: autorización de instalación 
ou apertura de casinos de xogo.
Sentido do silencio: negativo.
Normativa reguladora: Lei 14/198�, do 23 de 
outubro, Reguladora dos Xogos e Apostas de 
Galicia.
Tipo de procedemento: procedemento de 
autorización, inscrición e modificación no 
rexistro de empresas operadoras, fabricantes, 
distribuidoras e importadoras de máquinas de 
xogo e recreativas.

Sentido do silencio: negativo.
Normativa reguladora: Decreto 10�/1998, do 12 
de febreiro, polo que se aproba o Regulamento de 
máquinas recreativas e de azar.
Tipo de procedemento: autorización de explo-
tación, baixas temporais de autorizacións de 
explotacións, autorizacións e modificacións de 
boletíns de instalación estando xa vixente un, 
tramitación de autorización de explotación por 
cambio de titular, autorización e substitución 
de máquina recreativa en establecemento, auto-
rización de cambio de máquina en explotación, 
autorización de traslado de máquinas entre 
provincias e habilitación de titular de local e es-
tablecemento, todas elas respecto das máquinas 
recreativas e de azar.
Sentido do silencio: negativo.
Normativa reguladora: Decreto 10�/1998, do 12 
de febreiro, polo que se aproba o Regulamento de 
máquinas recreativas e de azar.
Tipo de procedemento: autorización de apertura, 
instalación e cambio de titularidade en salóns 
recreativos e de xogo.
Sentido do silencio: negativo.
Normativa reguladora: Decreto 10�/1998, do 12 
de febreiro, polo que se aproba o Regulamento de 
máquinas recreativas e de azar.
Tipo de procedemento: autorización de apertura, 
instalación e modificacións de salas de bingo.
Sentido do silencio: negativo.
Normativa reguladora: Decreto 2�3/198�, do 31 
de xullo, do Regulamento do xogo do bingo.
Tipo de procedemento: autorización de apertura, 
modificación e uso de aparellos auxiliares, no 
eido das salas de bingo.
Sentido do silencio: negativo.
Normativa reguladora: Decreto 2�3/198�, do 31 
de xullo, do Regulamento do xogo do bingo, e 
Decreto �23/1990, do 29 de novembro, polo que 
se prohibe a instalación de caixeiros automáticos 
nas salas de xogo e salas de bingo e se limita a 
utilización de datáfonos, así como de aparellos 
auxiliares do xogo do bingo.
Tipo de procedemento: autorización de rifas, 
tómbolas e combinacións aleatorias.
Sentido do silencio: negativo.
Normativa reguladora: Lei 14/198�, do 23 de 
outubro, Reguladora dos Xogos e Apostas de 
Galicia.

- Decreto 11�/198�, do 4 de xuño, polo que 
se aproba o catálogo de xogos da Comunidade 
Autónoma de Galicia.
Tipo de procedemento: procedementos rela-
cionados coa inscrición de actos no rexistro de 
cooperativas.
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Sentido do silencio: negativo.
Normativa reguladora: Lei �/1998, do 18 de 
decembro, de Cooperativas de Galicia.
Consellería de Familia e Promoción do Emprego, 
Muller e Xuventude.
Tipo de procedemento: solicitude de adopción. 
Procedemento de valoración da idoneidade.
Sentido do silencio: negativo.
Normativa reguladora: Decreto 42/2000, do � de 
xaneiro, polo que se refunde a normativa vixente 
en materia de familia, infancia e adolescencia.
Tipo de procedemento: procedemento de acolle-
mento familiar.
Sentido do silencio: negativo.
Normativa reguladora: Decreto 42/2000, do � de 
xaneiro, polo que se refunde a normativa vixente 
en materia de familia, infancia e adolescencia.
Consellería de Medio Ambiente.
Tipo de procedemento: deslindamento de montes.
Sentido do silencio: negativo.
Normativa reguladora: Lei de Montes, do 8 de 
xuño de 19��.

- Decreto 48�/19�2, do 22 de febreiro, polo 
que se aproba o Regulamento de montes.

- Lei 13/1989, do 10 de outubro, de Montes 
Veciñais en Man Común.
Tipo de procedemento: inclusión no rexistro de 
espazos naturais de Galicia.
Sentido do silencio: negativo.
Normativa reguladora: Decreto 82/1989, do 11 
de maio, polo que se regula a figura de espazo 
natural en réxime de protección xeral.
Tipo de procedemento: autorización de activi-
dades, obras, instalacións e usos permitidos na 
zona de servidume de protección do dominio 
marítimo-terrestre.
Sentido do silencio: negativo.
Normativa reguladora: Lei 22/1988, do 28 de 
xullo, de Costas.

- Real decreto 14�1/1989, do 1 de decembro, 
polo que se aproba o Regulamento xeral para o 
desenvolvemento e execución da Lei 22/1988, do 
28 de xullo, de Costas.
Tipo de procedemento: permisos para a realiza-
ción de queimas.
Sentido do silencio: negativo.
Normativa reguladora: Lei 81/19�8, do � de 
decembro, de Incendios Forestais.

- Decreto 3��9/19�2, do 23 de decembro, 
polo que se aproba o Regulamento de incendios 
forestais.

- Resolucións anuais da Consellería de Medio 
Ambiente sobre medidas de prevención de incen-
dios forestais.
Tipo de procedemento: declaración de preva-
lencia de servidumes de utilidade pública ou 
interese sobre montes veciñais.
Sentido do silencio: negativo.
Normativa reguladora: Lei de Montes, do 8 de 
xuño de 19��.

- Lei 13/1989, do 10 de outubro, de Montes 
Veciñais en Man Común.

- Decreto 48�/19�2, do 22 de febreiro, polo 
que se aproba o Regulamento de montes.
Tipo de procedemento: autorización para apro-
veitamento de especies de crecemento lento en 
montes privados.
Sentido do silencio: negativo.
Normativa reguladora: Lei de Montes, do 8 de 
xuño de 19��.

- Decreto 48�/19�2, do 22 de febreiro, polo 
que se aproba o Regulamento de montes.
Tipo de procedemento: solicitudes de certifica-
ción de orixe de material forestal de reprodu-
ción.
Sentido do silencio: negativo.
Normativa reguladora: Orde do 3 de agosto de 
1994, da Consellería de Agricultura, Gandería e 
Montes, de comercialización de materiais fores-
tais de reprodución.
Tipo de procedemento: autorización dos centros 
de acuicultura.
Sentido do silencio: negativo.
Normativa reguladora: Decreto 130/199�, do 14 
de maio, polo que se aproba o Regulamento de 
ordenación da pesca fluvial e dos ecosistemas 
acuáticos continentais.
Tipo de procedemento: ampliación de coutos 
privados de caza-Tecor.
Sentido do silencio: negativo.
Normativa reguladora: Lei 4/199�, do 2� de 
xuño, de Caza de Galicia.

- Lei 1/19�0, do 4 de abril, de Caza.
Tipo de procedemento: segregación de coutos 
privados de caza.
Sentido do silencio: negativo.
Normativa reguladora: Lei 4/199�, do 2� de 
xullo, de Caza de Galicia.

- Lei 1/19�0, do 4 de abril, de Caza.
Tipo de procedemento: autorización para insta-
lación, ampliación, modificación substancial ou 
traslado de industrias ou actividades productoras de 
residuos perigosos e de inscrición no Rexistro Xeral 
de Produtores e Xestores de Residuos de Galicia.
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Sentido do silencio: negativo.
Normativa reguladora: Lei 10/1998, do 21 de 
abril, de Residuos.

- Decreto 298/2000, do � de decembro, polo 
que se regula a autorización e notificación de 
produtor e xestor de residuos de Galicia e se crea 
o Rexistro Xeral de Produtores e Xestores de Resi-
duos de Galicia.
Tipo de procedemento: autorización de activi-
dades produtoras, xeradoras ou importadoras 
de produtos que polo seu uso poderán dar lugar 
a residuos perigosos e de inscrición no Rexistro 
Xeral de Produtores e Xestores de Residuos de 
Galicia.
Sentido do silencio: negativo.
Normativa reguladora: Lei 10/1998, do 21 de 
abril, de Residuos.

- Decreto 298/2000, do � de decembro, polo 
que se regula a autorización e notificación de 
produtor e xestor de residuos de Galicia e se crea 
o Rexistro Xeral de Produtores e Xestores de 
Residuos de Galicia.
Tipo de procedemento: autorización e inscrición 
no Rexistro Xeral de Produtores e Xestores de 
Residuos de Galicia.
Sentido do silencio: negativo.
Normativa reguladora: Lei 10/1998, do 21 de 
abril, de Residuos.

- Decreto 298/2000, do � de decembro, polo 
que se regula a autorización e notificación de 
produtor e xestor de residuos de Galicia e se crea 
o Rexistro Xeral de Produtores e Xestores de Resi-
duos de Galicia.
Tipo de procedemento: solicitude de autoriza-
ción de construción de instalacións de residuos 
urbanos ou municipais.
Sentido do silencio: negativo.
Normativa reguladora: Lei 10/1998, do 21 de 
abril, de Residuos.

- Decreto 298/2000, do � de decembro, polo 
que se regula a autorización e notificación de 
produtor e xestor de residuos de Galicia e se crea 
o Rexistro Xeral de Produtores e Xestores de Resi-
duos de Galicia.
Tipo de procedemento: exclusión do catálogo de 
montes.
Sentido do silencio: negativo.
Normativa reguladora: Lei de Montes, do 8 de 
xuño de 19��.

- Decreto 48�/19�2, do 22 de febreiro, polo 
que se aproba o Regulamento de montes.
Tipo de procedemento: autorización para 
aproveitamento e utilización de calquera tipo de 
vexetación na ribeira dos ríos e nas augas.

Sentido do silencio: negativo.
Normativa reguladora: Decreto 130/199�, do 14 
de maio, polo que se aproba o Regulamento de 
ordenación da pesca fluvial e dos ecosistemas 
acuáticos continentais.
Tipo de procedemento: nomeamento de vixilan-
tes xurados de pesca fluvial.
Sentido do silencio: negativo.
Normativa reguladora: Decreto 130/199�, do 14 
de maio, polo que se aproba o Regulamento de 
ordenación da pesca fluvial e dos ecosistemas 
acuáticos continentais.
Tipo de procedemento: autorizacións previstas 
no artigo 88 do Regulamento de ordenación da 
pesca fluvial e dos ecosistemas acuáticos conti-
nentais, aprobado polo Decreto 130/199�, do 14 
de maio.
Sentido do silencio: negativo.
Normativa reguladora: Decreto 130/199�, do 14 
de maio, polo que se aproba o Regulamento de 
ordenación da pesca fluvial e dos ecosistemas 
acuáticos.
Tipo de procedemento: autorización para tenza 
de animais silvestres autóctonos.
Sentido do silencio: negativo.
Normativa reguladora: Decreto 1�3/1998, do 
2 de abril, polo que se aproba o Regulamento 
que desenvolve a Lei 1/1993, do 13 de abril, de 
Protección de Animais Domésticos e Salvaxes 
en Catividade.
Tipo de procedemento: autorización para a po-
sesión, exhibición, compravenda, cesión, circu-
lación, doazón ou calquera outra forma de trans-
misión de especies protexidas pola normativa 
vixente, incluídos os convenios internacionais.
Sentido do silencio: negativo.
Normativa reguladora: Lei 4/1989, do 2� de 
marzo, de Conservación dos Espazos Naturais e 
da Flora e Fauna Silvestres.

- Decreto 1�3/1998, do 2 de abril, polo que 
se aproba o Regulamento que desenvolve a Lei 
1/1993, do 13 de abril, de Protección de Animais 
Domésticos e Salvaxes en Catividade.

- Real decreto 439/1990, do 30 de marzo, polo 
que se regula o catálogo nacional de especies 
ameazadas.
Tipo de procedemento: excepcións ás prohibi-
cións xenéricas en materia de caza.
Sentido do silencio: negativo. 
Normativa reguladora: Lei 4/199�, do 2� de 
xuño, de Caza de Galicia.
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2. LEI 4/2006, DO 30 DE XUÑO, 
DE TRANSPARENCIA E DE BOAS 

PRÁCTICAS NA ADMINISTRACIóN 
PúBLICA GALEGA.  

(DOGA N.º 136, 14. 7. 2006) 151

(…) 1�2

capítulo I 
ámbito e PrinCiPios XerAis

Artigo 1. Ámbito de aplicación.
 1. Esta lei será de aplicación:

a. Á Administración da Comunidade 
Autónoma de Galicia.

b. Aos organismos autónomos, ás socie-
dades públicas, ás fundacións do sector 
público autonómico e ás demais entidades 
de dereito público vinculadas ou dependen-
tes da Comunidade Autónoma de Galicia.

c. Aos órganos con dotación diferen-
ciada nos orzamentos da Comunidade 
Autónoma de Galicia que, carecendo de 
personalidade xurídica, non estean for-
malmente integrados na Administración 
da Comunidade Autónoma.

d. Aos entes e ás empresas nas que ten 
participación maioritaria a Xunta de Ga-
licia en materia de persoal e contratación 
ás que fai referencia a Lei 10/199�, do � de 
novembro.
 2. Sen prexuízo do disposto na norma-
tiva de xeral aplicación, os concesionarios 
de servizos públicos da Comunidade 
Autónoma de Galicia someterán a súa 
actuación ás disposicións que nesta lei 
regulan expresamente a súa actividade.

Artigo 2. Principios xerais.
As entidades comprendidas no ámbito de 
aplicación desta lei e o persoal ao seu ser-
vizo, ademais de cumpriren o disposto na 
Constitución, no Estatuto de Autonomía e no 
resto do ordenamento xurídico, adecuarán 

�5�	 Decreto	 ��7/2008,	 do	 22	 de	 maio,	 polo	 que	 se	
regulan	as	cartas	de	servizos	da	Xunta	de	Galicia	e	o	Ob-
servatorio	da	Calidade	e	da	Administración	Electrónica	
de	Galicia.
-	 Decreto	 235/2008,	 do	 �8	 de	 setembro,	 polo	 que	 se	
regula	 o	 Sistema	 de	 Calidade	 de	 Xestión	 da	 Xunta	 de	
Galicia.
�52	 Preámbulo	omitido.

as súas actividades aos seguintes principios 
xerais:

a. Procurar a satisfacción do interese 
xeral na toma de decisións.

b. Garantir a transparencia, a eficacia e 
a eficiencia na organización e na xestión 
pública 1�3.

c. Proporcionar e difundir información 
constante, veraz, obxectiva e clara sobre a 
actuación do sector público autonómico.

d. Potenciar a súa accesibilidade e 
receptividade co obxecto de facilitar o 
coñecemento por parte da cidadanía das 
informacións e xestións que resulten do 
seu interese.

e.  Fomentar e favorecer a participación 
da cidadanía nos asuntos públicos e no 
deseño e mellora dos servizos públicos. 
En particular fomentarase a participación 
equilibrada das mulleres e dos homes nos 
asuntos públicos.

f. Manter un diálogo aberto, transparente 
e regular coas asociacións representativas e 
coa sociedade civil.

g. Garantir nas súas relacións coa cida-
danía o principio de non-discriminación 
por razón de xénero, raza, relixión ou 
crenza, ideoloxía, capacidade física ou 
psicolóxica, ou calquera outra circunstan-
cia de índole persoal ou social. Buscarase 
especialmente e nos termos recollidos na 
Lei �/2004 a eliminación absoluta das 
discriminacións directas e indirectas.

h. Facer efectivos os principios de racio-
nalidade, claridade e confianza lexítima na 
relación da Administración cos cidadáns.

i.  Impulsar o emprego das técnicas 
informáticas e telemáticas para o desen-
volvemento da súa actividade e o exercicio 
das súas competencias.

j. Promover o uso normal do galego, 
oralmente ou por escrito, nas relacións 
coa cidadanía, sen prexuízo do dereito de 
non-discriminación por razóns da lingua.

k. Prestarlles especial atención ás 
necesidades das persoas discapacitadas, 

�53	 Véxase	Decreto	2�7/2008,	do	25	de	setembro,	polo	
que	se	regula	o	contido	mínimo	das	propostas	de	crea-
ción	de	novas	entidades	do	sector	público	autonómico.
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adoptando as medidas necesarias para 
facilitar o seu acceso á información e as 
súas relacións coa Administración.

capítulo II 
trAnsPArenCiA nA  

ACtiviDADe ADministrAtivA
Artigo 3. Dereitos das persoas nas 

súas relacións coa Administración da 
Comunidade Autónoma de Galicia.
Sen prexuízo dos dereitos recoñecidos na 
Constitución española, na lexislación euro-
pea, no Estatuto de Autonomía de Galicia e 
na lexislación básica do Estado, as persoas, 
nas súas relacións coas administracións pú-
blicas galegas comprendidas no ámbito desta 
lei, teñen os dereitos que nela se establecen.

Artigo 4. Dereito das persoas á infor-
mación.
 1. As persoas teñen dereito a solicitar 
e obter información sobre os aspectos da 
actividade administrativa das institu-
cións e órganos mencionados no artigo 
1 desta lei que afecten aos seus dereitos 
e intereses lexítimos. A devandita in-
formación poderá ser de carácter xeral 
ou particular e comprende así mesmo o 
acceso aos arquivos e rexistros a que se 
refire o artigo 3� da Lei 30/1992, do 2� 
de novembro, de Réxime Xurídico das 
Administracións Públicas e do Procede-
mento Administrativo Común.
A información solicitada facilitarase de 
maneira clara e comprensible, garantín-
dose a suficiente difusión da información 
sobre os dereitos e sobre os recursos que, 
se é o caso, sexan pertinentes.
 2. Para facer efectivo este dereito, as 
administracións e organismos incluídos 
no campo de aplicación desta lei contarán 
cos instrumentos de información xeral so-
bre os servizos públicos que prestan, a súa 
estrutura orgánica e funcional e a locali-
zación das súas unidades administrativas.
 3. A través destes instrumentos facili-
tarase a información que lles garanta ás 
persoas o seu efectivo coñecemento do 

procedemento que se deberá seguir para as 
solicitudes ou actuacións que se propoñan 
realizar ante aquelas.
 4. Todas as persoas poderán obter as 
informacións indicadas nas oficinas de 
atención ao cidadán que se establezan, 
ben presencialmente, ben por escrito ou 
ben por calquera medio electrónico, in-
formático ou telemático que permita a súa 
debida constancia.
Tamén poderán transmitirse as ditas 
informacións a través de calquera dos 
referidos medios.
 �. Cada consellería ou unidade admi-
nistrativa con actuación de relevancia 
externa, así como todo organismo ou ente 
do sector público autonómico das mesmas 
características, disporá dunha páxina web, 
na que se poderá acceder á información 
xeral referida nesta lei e á necesaria sobre 
a tramitación dos distintos procedementos 
administrativos, de acordo co que se de-
termine regulamentariamente.
 �. Garantiráselles o máis completo 
acceso á información ás persoas con cal-
quera tipo de discapacidade.
 �. Regulamentariamente determina-
rase a articulación dos instrumentos de 
información a que se refire este artigo.

Artigo 5. Dereito á información adicio-
nal ás persoas interesadas no procedemento.

Na notificación das resolucións e dos 
acordos administrativos, mesmo referidos 
a actos de trámite, identificarase sempre 
a funcionaria ou funcionario público ou 
autoridade que os ditou, con indicación do 
seu nome e do cargo que desempeña. Así 
mesmo, farase constar o enderezo postal, o 
teléfono e o enderezo de correo electrónico 
a que a persoa interesada poderá dirixir as 
súas solicitudes de información adicional 
en relación co acto notificado, e que serán 
contestadas polo medio solicitado pola 
persoa interesada no procedemento.
Para tal fin, a Administración facilitará un 
contrasinal persoal que permita a identifi-
cación como interesado no procedemento.
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As contestacións a que se refire o pará-
grafo anterior terán carácter meramente 
informativo para o solicitante, sen que 
poida ser invocada para efectos de 
interrupción ou suspensión de prazos, 
caducidade ou prescrición.
A Administración autonómica adoptará 
as medidas pertinentes para que nos pro-
cedementos que se tramiten en soporte 
informático os interesados poidan coñecer 
o estado de tramitación dos procedementos 
por conduto telemático ou informático.

Artigo 6. Cartas de servizos.
 1. As cartas de servizos son documentos 
de acceso público a través dos cales os órga-
nos da Administración autonómica galega 
e os seus organismos informan as persoas 
sobre os seus dereitos nas súas relacións coa 
respectiva entidade, as concretas obrigas e 
responsabilidades que estas asumen para 
garantir aqueles dereitos e os adecuados 
niveis de calidade na prestación dos ser-
vizos públicos que teñen encomendados, 
así como aqueles outros que se entendan 
relevantes, para estes efectos, e que se 
determinarán regulamentariamente.
 2. As cartas de servizos son elaboradas 
polo órgano competente, segundo o seu 
ámbito, que pode ser o dunha consellería 
ou o de unidades inferiores desta se se 
considera máis adecuado.
 3. A aprobación das cartas de servizos, 
que lle corresponde á consellería material-
mente competente, publicarase no “Diario 
Oficial de Galicia” e na páxina web da 
consellería ou órgano correspondente.
 4. As entidades a que fai referencia este 
artigo divulgarán polos distintos medios 
ao seu alcance as cartas de servizos co 
obxecto de que as persoas interesadas 
coñezan os compromisos e poidan deman-
dar, de ser o caso, o seu cumprimento 1�4.

�54	 Véxase	Orde	do	��	de	xullo	de	2008	pola	que	se	
aproba	unha	guía	descritiva	de	elaboración	de	cartas	
de	servizos	na	Xunta	de	Galicia	e	o	Manual	de	iden-
tidade	gráfica	do	Programa	de	cartas	de	servizos	da	
Xunta	de	Galicia.

Artigo 7. Publicidade da programa-
ción anual e plurianual.
 1. A Administración xeral da Comu-
nidade Autónoma establecerá programas 
anuais e plurianuais en que se definirán os 
obxectivos concretos e as actividades e os 
medios necesarios para executalos, así como 
o tempo estimado para a súa consecución. 
Estes programas definirán os obxectivos e 
os prazos fixados polo Consello da Xunta 
de Galicia e determinarán as persoas ou os 
órganos responsables da súa execución.
 2. Promoveranse fórmulas para que as 
persoas, individualmente ou por medio 
das organizacións e asociacións recoñeci-
das pola lei que as agrupen ou representen, 
poidan participar no deseño e elaboración 
destes programas nos termos en que se 
determine regulamentariamente.
 3. O grao de cumprimento dos obxec-
tivos fixados nos programas a que se 
refiren os puntos anteriores será avaliado 
periodicamente polos órganos competen-
tes no ámbito da Administración xeral da 
Comunidade Autónoma.
 4. A páxina web correspondente conte-
rá a información sobre os programas e os 
seus obxectivos, e as formas de participa-
ción previstas no punto 2 deste artigo.

Artigo 8. Medios electrónicos, infor-
máticos e telemáticos 1��.
 1. A Administración da Comunidade 
Autónoma de Galicia impulsará o emprego 
e a aplicación das técnicas e medios elec-
trónicos e telemáticos para a realización 
da súa actividade e o exercicio das súas 
competencias, coas limitacións que para 
a utilización destes medios establecen a 
Constitución e as leis.
�55	 Véxase:
-	 Decreto	 255/2008,	 do	 23	 de	 outubro,	 polo	 que	 se	
simplifica	a	documentación	para	a	tramitación	dos	pro-
cedementos	administrativos	e	se	fomenta	a	utilización	
de	medios	electrónicos.
-	 Orde	do	7	de	xullo	de	2009	pola	que	se	desenvolve	
o	 Decreto	 255/2008,	 do	 23	 de	 outubro,	 polo	 que	 se	
simplifica	a	documentación	para	a	tramitación	dos	pro-
cedementos	administrativos	e	se	fomenta	a	utilización	
de	medios	electrónicos,	no	que	respecta	á	verificación	
de	datos	de	identidade	e	residencia.
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 2. A tramitación dos procedementos 
administrativos apoiarase na utilización de 
medios electrónicos, informáticos e telemá-
ticos, respectando as garantías e cumprindo 
os requisitos previstos para cada caso no 
ordenamento xurídico.
 3. A introdución de medios informáticos 
e telemáticos na xestión administrativa es-
tará presidida polos principios de eficiencia 
e racionalidade dos investimentos realiza-
dos e axustarase aos criterios establecidos, 
de ser o caso, pola consellería competente 
en materia de tecnoloxías da información 
na Administración pública.
 4. A Comunidade Autónoma de Galicia 
manterá un rexistro telemático no cal as 
persoas poderán presentar as súas solicitu-
des, escritos e comunicacións dirixidos á 
Administración da Comunidade Autóno-
ma, aos seus organismos autónomos e aos 
demais entes públicos autonómicos que 
tramiten procedementos administrativos.

Artigo 9. Participación na elabora-
ción de disposicións de carácter xeral.
 1. Cada consellería da Administración 
autonómica publicará na súa páxina web 
a relación circunstanciada e motivada 
dos procedementos de elaboración de 
disposicións administrativas de carácter 
xeral que estean en curso, indicando o seu 
obxecto e estado de tramitación, así como 
a posibilidade que teñen as persoas de 
remitir suxestións e a forma de facelo.
En calquera momento anterior ao trámite 
de audiencia ou, de ser o caso, ao informe 
final da secretaría xeral, as persoas, indi-
vidualmente ou por medio de asociacións 
que as agrupen ou representen, poderán 
remitir suxestións relativas a aqueles 
proxectos que as afecten. As proposicións, 
suxestións ou recomendacións recibidas 
serán tidas en conta polo órgano encarga-
do da redacción do texto do proxecto, que 
poderá asumilas ou rexeitalas a través dun 
informe final no cal recibirán unha respos-
ta razoada, agás as de recoñecida e notoria 
urxencia, que poderá ser común para todas 
aquelas suxestións que formulen cuestións 
substancialmente iguais.

 2. A presentación de propostas non 
atribúe, por si mesma, a condición de 
persoa interesada no procedemento.
 3. O previsto neste artigo non substitúe 
o trámite de audiencia pública, nos supos-
tos en que sexa preceptivo de acordo coa 
normativa de aplicación.

Artigo 10. Contratos públicos.
 1. Os órganos de contratación das 
entidades comprendidas no ámbito de apli-
cación desta lei daranlles aos operadores 
económicos un tratamento igualitario 
e non-discriminatorio e actuarán con 
transparencia.
 2. Nos procedementos de contratación 
en que, de conformidade coa normativa 
de contratos públicos, sexa preceptiva a 
publicación de anuncios de licitación, o 
órgano de contratación publicará, con ca-
rácter complementario, un anuncio na súa 
páxina web no cal se indicará o obxecto do 
contrato, o seu prezo, a referencia do dia-
rio oficial en que se publicou o anuncio, a 
data de remate do prazo de recepción de 
ofertas ou solicitudes de participación e o 
lugar onde estas deberán ser presentadas, 
así como os pregos de cláusulas adminis-
trativas e prescricións técnicas.
Os órganos de contratación poderán publi-
car na súa páxina web anuncios relativos a 
contratos públicos que non estean someti-
dos a unha publicidade obrigatoria.
 3. De conformidade co que regulamen-
tariamente se determine, cada órgano de 
contratación publicará na súa páxina web, 
unha vez adxudicado o contrato público, 
información sobre:

a. Os licitadores.
b. Os criterios de selección e a súa valo-

ración.
c. O cadro comparativo das ofertas 

económicas.
d. A puntuación obtida por cada oferta, 

detallando a outorgada para cada un dos 
criterios de valoración.

e.  O resumo da motivación da valora-
ción obtida.

f. O adxudicatario.
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g. De ser o caso, as modificacións 
do contrato adxudicado que supoñan un 
incremento igual ou superior ao 20 % do 
prezo inicial do contrato, e este sexa supe-
rior a 1.000.000 A.
Non procederá a divulgación da información 
facilitada polos operadores económicos que 
estes designasen como confidencial. Esta 
información inclúe, en particular, os segre-
dos técnicos ou comerciais e os aspectos 
confidenciais das ofertas.
Así mesmo, poderá non publicarse aquela 
información relativa á adxudicación do 
contrato no caso de que a súa divulgación 
constitúa un obstáculo para aplicar a lexis-
lación, sexa contraria ao interese público 
ou prexudique os intereses comerciais 
lexítimos dos operadores económicos pú-
blicos ou privados, ou poida prexudicar a 
competencia leal entre eles, debendo moti-
varse a concorrencia destas circunstancias 
en cada caso.
 4. Nos supostos en que se proceda á 
cesión de contrato ou á subcontratación, 
daráselles publicidade a estas circunstan-
cias xunto coas razóns que xustifican tal 
decisión, identificando os cesionarios e 
subcontratistas e as condicións dos acor-
dos acadados entre o contratista e aqueles, 
coas excepcións a que se refiren os dous 
últimos parágrafos do punto anterior.
 �. Nos contratos adxudicados por con-
curso, e salvo as excepcións que poidan 
establecerse en resolución motivada do 
órgano de contratación cando a relación 
entre a calidade e o prezo así o exixa, a 
ponderación do prezo como criterio de 
adxudicación do contrato non será inferior 
ao 40 % da puntuación máxima que poida 
atribuírse ás ofertas.

Artigo 11. Convenios de colaboración.
 1. Cada consellería ou entidade remitirá 
ao “Diario Oficial de Galicia”, dentro dos 
primeiros vinte días dos meses de xaneiro, 
maio e setembro de cada ano, unha relación 
dos convenios de colaboración, previstos 
no artigo 3.1.c) do texto refundido da Lei de 
Contratos das Administracións Públicas, 
subscritos no cuadrimestre anterior.

Para os efectos da súa difusión na internet, 
a consellería ou entidade fará pública, na 
súa respectiva páxina web e dentro dos 
primeiros vinte días dos meses de xanei-
ro, maio e setembro de cada ano, unha 
relación dos convenios subscritos referida 
ao cuadrimestre anterior. A información 
manterase dispoñible na Internet durante 
todo o exercicio orzamentario. Igualmente, 
manterase dispoñible na Internet a infor-
mación referida ao exercicio inmediata-
mente anterior.
Cando os devanditos convenios impliquen 
obrigas económicas para a Facenda autonó-
mica, sinalaranse con claridade o importe 
destas, o obxecto do convenio e a persoa ou 
entidade destinataria da prestación.
 2. No expediente administrativo deberá 
motivarse a utilización da figura do conve-
nio de colaboración previsto no artigo 3.1.d) 
do texto refundido da Lei de Contratos das 
Administracións Públicas e as razóns que 
impidan a concorrencia da oferta e exclúan a 
formalización dun contrato administrativo. A 
motivación publicarase no xeito previsto no 
parágrafo anterior.
 3. Os convenios de colaboración pluri-
anuais e os que impliquen a asunción de 
obrigas económicas para a Facenda au-
tonómica por importe superior a 1�0.000 
A requirirán a autorización previa do 
Consello da Xunta de Galicia.
 4. O órgano superior competente en 
materia de rexistro de convenios manterá 
un rexistro central no cal figuren todos os 
convenios de colaboración. O rexistro cen-
tral poderá contar con seccións, en cada 
unha das consellerías competentes por 
razón da materia, para aqueles convenios 
que polas súas características especiais 
ou polos seus contidos así o aconsellen. 
O rexistro central estará vinculado coas 
súas seccións, que deberán comunicarlle a 
aquel calquera inscrición ou asentamento 
que realicen.
A creación das seccións deberá ser acor-
dada polo Consello da Xunta de Galicia.
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Artigo 12. Concesións de servizos 
públicos.
 1. Os concesionarios de servizos públi-
cos deberán rexerse na súa actuación polo 
principio de transparencia na xestión.
 2. Os pregos de cláusulas administra-
tivas conterán as previsións necesarias 
para garantir, como mínimo, os seguintes 
dereitos das persoas usuarias:
 1º.  A presentar queixas sobre o funciona-
mento do servizo, que deberán ser contestadas 
de xeito motivado e individual.
 2º.  A obter copia selada de todos os 
documentos que presenten nas oficinas da 
concesionaria, en relación coa prestación 
do servizo.
 3º.  A utilizar, á súa elección, o galego 
ou o castelán nas súas relacións coa 
entidade concesionaria e cos seus repre-
sentantes e traballadores.
 4.º  A acceder a toda a información que 
teña no seu poder a concesionaria e sexa 
precisa para formular queixas ou reclama-
cións sobre a prestación do servizo. Quedan 
excluídos os documentos que afecten a 
intimidade das persoas e os relativos a ma-
terias protexidas polo segredo comercial 
ou industrial, así como, en xeral, aqueles 
que estean protexidos pola lei.
 �.º  A exixir da Administración o exer-
cicio das súas facultades de inspección, 
control e, de ser o caso, sanción para 
corrixir as irregularidades na prestación 
do servizo.
 �.º  A ser tratadas con respecto ao 
principio de igualdade no uso do servizo, 
sen que poida existir discriminación nin 
directa nin indirecta por razóns de sexo.

Artigo 13. Actividade de fomento.
 1. Por medio dunha lei específica regu-
larase o réxime aplicable ás subvencións 
establecidas ou xestionadas pola Comuni-
dade Autónoma de Galicia e, en xeral, por 
todo o sector público galego.
 2. A xestión de subvencións e axudas 
públicas axustarase aos seguintes principios:

- Publicidade, concorrencia, obxectividade, 
transparencia, igualdade e non-discriminación.

- Eficacia no cumprimento dos obxecti-
vos fixados pola Administración outorgante.

- Eficiencia na asignación e utilización 
dos recursos públicos.
 3. O rexistro e a publicidade das axu-
das, subvencións e convenios outorgados 
pola Comunidade Autónoma someteranse 
ao disposto na lei orzamentaria correspon-
dente e demais normativa de aplicación.
 4. Cada consellería, organismo ou 
entidade de dereito público vinculada ou 
dependente da Administración da comu-
nidade autónoma que realice actividades 
de fomento mediante o outorgamento de 
fondos públicos deberá publicar na súa 
páxina web oficial:
 1º.  Unha relación actualizada das liñas 
de axudas ou subvencións que vaian con-
vocarse durante o exercicio orzamentario, 
con indicación dos importes destinados 
a elas, o seu obxectivo ou finalidade e a 
descrición dos posibles beneficiarios.
 2º.  O texto íntegro da convocatoria das 
axudas ou subvencións.
 3º.  As concesións das devanditas axu-
das ou subvencións, dentro dos cinco días 
seguintes ao da súa notificación ou publi-
cación, indicando unicamente a relación 
dos beneficiarios, o importe das axudas e 
a identificación da normativa reguladora.
 �. Enténdense incluídas para os efectos 
do establecido no parágrafo anterior:

a. As concesións de créditos oficiais por 
parte da Administración da Comunidade 
Autónoma, cando se outorguen sen xuros 
ou con xuros inferiores aos de mercado.

b. As concesións de axudas en que 
a administración asuma a obriga de lle 
satisfacer á entidade prestamista todo ou 
parte dos xuros.

c. As condonacións de créditos.
d. Calquera outro acordo ou resolución 

dos cales resulte un efecto equivalente á 
obtención de axudas directas por parte do 
beneficiario.

e.  As achegas en diñeiro realizadas 
pola Comunidade Autónoma a favor das 
entidades locais, sempre que non estean 
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destinadas a financiar globalmente activi-
dade de cada ente.
 �. Exceptúanse do disposto no parágra-
fo 4 e poden ser excluídos da publicación:

a. Aqueles supostos en que a publica-
ción dos datos do beneficiario, en razón do 
obxecto da axuda, sexa contraria ao respec-
to e á salvagarda da honra e da intimidade 
persoal e familiar das persoas físicas, en 
virtude do establecido na Lei Orgánica 
1/1982, do � de maio, de Protección Civil 
do Dereito á Honra, a Intimidade Persoal e 
Familiar e a Propia Imaxe.

b. Aqueles datos que estean protexidos 
polo segredo comercial ou industrial.

c. Con carácter xeral, aqueles supostos, 
ou aqueles datos, en que así o exixan ou 
aconsellen razóns prevalentes pola exis-
tencia dun interese público máis digno 
de protección, que, en todo caso, deberá 
motivarse expresamente.

capítulo III 
membros Do Goberno e Altos 

CArGos DA ADministrACión
Artigo 14. Ámbito.

Este capítulo é de aplicación:
a. Aos membros do Goberno autonó-

mico.
b. Ás secretarias e secretarios xerais, 

directoras e directores xerais e cargos 
asimilados.

c. Ás delegadas e delegados e represen-
tantes do Goberno galego nos entes con 
personalidade xurídica pública.

d. Ás presidentas e presidentes, direc-
toras e directores xerais e asimilados dos 
organismos autónomos.

e.  Ás delegadas e delegados provinciais 
e territoriais dos departamentos da Xunta 
de Galicia.

f. Ao persoal eventual que, en virtude 
de nomeamento legal, exerza funcións de 
carácter non-permanente, expresamente 
cualificadas de confianza e asesoramen-
to especial, nos gabinetes do presidente 
e dos demais membros do Consello da 
Xunta de Galicia.

g. Ás presidentas e presidentes, di-
rectoras e directores xerais, directoras e 
directores executivos, directoras e direc-
tores técnicos e titulares doutros postos 
ou cargos asimilados, calquera que sexa 
a súa denominación, en entidades de de-
reito público vinculadas ou dependentes 
da Administración autonómica, cuxo 
nomeamento sexa efectuado por decisión 
do Consello da Xunta de Galicia ou polos 
seus propios órganos de goberno.

h. Ás presidentas e presidentes, direc-
toras e directores xerais e asimilados das 
empresas públicas, sociedades ou funda-
cións en que a Xunta de Galicia, directa ou 
indirectamente, participe ou achegue máis 
do �0% do capital ou do patrimonio, can-
do tales cargos sexan designados logo de 
acordo do Consello da Xunta de Galicia ou 
polos seus propios órganos de goberno.

i.  Ao persoal eventual que, en virtude 
de nomeamento legal, exerza funcións de 
carácter non-permanente, expresamente 
cualificadas de confianza e asesoramento 
especial das presidentas e presidentes e di-
rectoras e directores xerais das entidades 
relacionadas no artigo 1 desta lei.

j. Aos titulares de calquera outro posto 
de traballo da Administración autonómi-
ca, calquera que sexa a súa denominación, 
cuxo nomeamento se efectúe por decisión 
do Consello da Xunta de Galicia.

Artigo 15. Principios de actuación
 1. As persoas comprendidas no ámbito 
de aplicación establecido no artigo 14 
desta lei observarán, no exercicio das súas 
funcións, o disposto na Constitución, no 
Estatuto de Autonomía de Galicia e no res-
to do ordenamento xurídico, e promoverán 
o respecto aos dereitos fundamentais e ás 
liberdades públicas.
 2. Así mesmo, adecuarán a súa activi-
dade aos seguintes principios éticos e de 
actuación:
 1º.  Actuarán con transparencia na xes-
tión dos asuntos públicos, favorecendo a 
accesibilidade e receptividade da Admi-
nistración a todos os cidadáns.
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 2º.  Observarán un comportamento ético 
e dirixido á satisfacción do interese xeral.
 3º.  Respectarán o principio de imparcia-
lidade, de modo que manteñan un criterio 
independente e alleo a todo interese particular.
 4.º  No exercicio das súas funcións tra-
tarán de igual xeito a todas as persoas que 
se atopen en idénticas situacións, sen facer 
discriminacións.
 �.º  Promoverán a adopción de medidas 
de acción positiva para a consecución da 
igualdade entre mulleres e homes e para a 
protección dos colectivos desfavorecidos.
 �.º  Realizarán con lealdade e integridade 
as funcións ou tarefas que teñan asignadas.
 �.º  Usarán normalmente o galego, 
oralmente e por escrito, nas relacións coa 
cidadanía.
 8.º  Actuarán de boa fe e coa dilixencia 
debida no cumprimento das súas obrigas 
e fomentarán a calidade na prestación de 
servizos públicos.
 9.º  Exercerán os poderes que lles atri-
búe a normativa vixente coa finalidade 
exclusiva para a que lles foron outorgados 
e evitarán toda acción que poida pór en 
risco o interese público, o patrimonio das 
administracións ou a imaxe que debe ter a 
sociedade respecto dos seus servidores.
 10.º  Serán responsables das accións reali-
zadas no desenvolvemento das súas funcións 
e garantirán a ausencia de arbitrariedade na 
adopción das súas decisións. Así mesmo, 
están obrigados a pór en coñecemento dos 
órganos competentes calquera actuación 
irregular da cal teñan coñecemento.
 11º. Non se implicarán en situacións, ac-
tividades ou intereses incompatibles coas 
súas funcións e absteranse de intervir nos 
asuntos en que concorra algunha causa 
que poida afectar a súa obxectividade.
 12º. Non aceptarán regalos que superen 
os usos habituais, sociais ou de cortesía, 
nin favores ou servizos en condicións 
vantaxosas que poidan condicionar o 
desenvolvemento das súas funcións.
 13º. Protexerán e conservarán os recursos 
públicos e non os utilizarán para activida-
des que non sexan as autorizadas.

 14.º Usarán as prerrogativas inherentes 
aos seus cargos unicamente para o cum-
primento das súas funcións e deberes e 
non se valerán da súa posición na Admi-
nistración para obteren vantaxes persoais 
ou materiais.
 1�.º Manterán unha conduta digna, tratan-
do os cidadáns con esmerada corrección.
 1�.º Prestarán especial atención ás necesi-
dades persoais e materiais das persoas disca-
pacitadas, adoptando as medidas necesarias 
para facilitar o seu acceso á información e as 
súas relacións coa Administración.
 1�.º Sen prexuízo do disposto nas leis 
sobre difusión da información de interese 
público, gardarán a debida reserva respec-
to dos feitos ou informacións de que teñan 
coñecemento con motivo ou ocasión do 
exercicio das súas competencias.
 18.º Observarán estritamente o réxime de 
incompatibilidades previstas na lei regulado-
ra e na súa normativa de desenvolvemento.

Artigo 16. Información previa ao 
Parlamento.
 1. O Consello da Xunta de Galicia, 
con carácter previo ao nomeamento da 
directora ou director xeral da Compañía 
de Radio-Televisión de Galicia, das 
presidentas ou presidentes do Tribunal 
Galego de Defensa da Competencia, do 
Consello Económico e Social, do Consello 
da Cultura Galega, ou doutros órganos 
que poidan establecerse por lei, e cuxo 
nomeamento sexa realizado polo Con-
sello da Xunta por un período de tempo 
determinado, porá en coñecemento do 
Parlamento de Galicia o nome das persoas 
propostas para estes cargos co fin de que 
poida dispor a súa comparecencia ante a 
comisión correspondente da Cámara.
 2. A Comisión Parlamentaria exa-
minará, de ser o caso, as candidaturas 
propostas. Os seus membros formularán 
as preguntas ou solicitarán as aclaracións 
que crean convenientes.

Artigo 17. Información sobre retri-
bucións.
A páxina web da Xunta de Galicia publicará 
nominalmente as retribucións públicas 
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percibidas polas persoas a que se refire o 
artigo 14 desta lei, con expresa indicación 
dos diferentes conceptos retributivos.

Artigo 18. Tratamentos.
O tratamento oficial dos membros do 
Goberno e dos altos cargos será o de señor/
señora, seguido da denominación do cargo, 
emprego ou rango correspondente.

DISpOSIcIóN ADIcIONAl pRIMeIRA
(…) 1��

DISpOSIcIóN ADIcIONAl SeguNDA
(…) 1��

DISpOSIcIóN ADIcIONAl teRceIRA
As publicacións realizadas nas páxinas 

web a que se refire esta lei terán carácter 
meramente informativo e o seu sentido 
non vinculará a Administración actuante.
En calquera caso, os contidos publicados 
no “Diario Oficial de Galicia” terán preva-
lencia sobre os das referidas páxinas web.
Para os efectos de cómputo de prazos, terase 
en conta exclusivamente a data de publica-
ción no “Diario Oficial de Galicia” ou, se é 
o caso, a data da notificación ou publicación 
a que se refiren os artigos �8 e seguintes da 
Lei 30/1992, do 2� de novembro, de Réxime 
Xurídico das Administracións Públicas e do 
Procedemento Administrativo Común.

DISpOSIcIóN tRANSItORIA pRIMeIRA
Mentres non se desenvolva regula-

mentariamente esta lei, permanecerán en 
vigor, en todo o que non se opoñan a ela:

a. O Decreto 1�4/200�, do 1� de xuño, 
polo que se regulan as oficinas de rexistro 
propias ou concertadas da Administración 
da Comunidade Autónoma de Galicia, se 
crea o Rexistro Telemático da Xunta de 
Galicia e se regula a atención ao cidadán.

�56	 Contén	modificacións	á	Lei	9/�996,	do	�8	de	outu-
bro,	 de	 incompatibilidades	dos	membros	da	Xunta	de	
Galicia	e	altos	cargos	da	Administración	Autonómica.	
�57	 Contén	modificacións	á	Lei	9/�996,	do	�8	de	outu-
bro,	 de	 incompatibilidades	dos	membros	da	Xunta	de	
Galicia	e	altos	cargos	da	Administración	Autonómica.	

b. O Decreto 1�9/199�, do 1� xuño, polo 
que se regulan os rexistros de Actividades 
e Intereses e de Bens de Altos Cargos 1�8.

DISpOSIcIóN tRANSItORIA SeguNDA
O número 1 do artigo 11 entrará en 

vigor aos seis meses da publicación desta 
lei no “Diario Oficial de Galicia”.

DISpOSIcIóN DeRRADeIRA pRIMeIRA
 1. Autorízase a Xunta de Galicia, no 
marco das súas competencias, para ditar 
cantas disposicións exixan a aplicación e 
o desenvolvemento desta lei.
 2. No prazo de seis meses, a partir da 
súa entrada en vigor, a Xunta de Galicia 
ditará as normas regulamentarias que 
exixan a aplicación e o desenvolvemento 
desta lei.

DISpOSIcIóN DeRRADeIRA SeguNDA. 
eNtRADA eN vIgOR

Esta lei entrará en vigor aos vinte días 
da súa publicación no “Diario Oficial de 
Galicia”.

3. DECRETO LEXISLATIVO 
1/2008, DO 13 DE MARzO, 

POLO QUE SE APROBA O 
TEXTO REfUNDIDO DA LEI  

DA fUNCIóN PúBLICA  
DE GALICIA  

(DOGA Nº. 114, 13. 6. 2008)

(...) 1�9

Artigo único. De conformidade coa 
disposición derradeira primeira da Lei 
13/200�, do 2� de xullo, de modificación 
da Lei 4/1988, do 2� de maio, da función 
pública de Galicia, apróbase o texto re-
fundido da Lei 4/1988, do 2� de maio, da 
función pública de Galicia, que se insire a 
continuación.
�58	 O	 Decreto	 �69/�995,	 do	 �6	 de	 xuño,	 polo	 que	 se	
regulan	 os	 rexistros	 de	 Actividades	 e	 Intereses	 e	 de	
Bens	 de	 Altos	 Cargos	 ha	 sido	 derogado	 por	 Decreto	
205/2008,	 do	 4	 de	 setembro,	 polo	 que	 se	 regulan	 os	
rexistros	de	actividades	e	de	bens	patrimoniais	de	altos	
cargos	da	Xunta	de	Galicia.
�59	 Exposición	de	motivos	omitida.
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DISpOSIcIóN ADIcIONAl. ReMISIóNS 
NORMAtIvAS á leI 4/1988

As remisións e referencias normativas 
á Lei 4/1988, do 2� de maio, da función 
pública de Galicia, entenderanse feitas, 
no sucesivo, ao texto refundido da Lei da 
función pública de Galicia.

DISpOSIcIóN DeRRADeIRA.  
eNtRADA eN vIgOR

Este decreto lexislativo e o texto refun-
dido que se aproba entrarán en vigor o día 
seguinte ao da súa publicación no Diario 
Oficial de Galicia.

DISpOSIcIóN DeRROgAtORIA
Quedan derrogadas todas as dispo-

sicións de igual ou inferior rango que se 
opoñan a este decreto lexislativo e, en 
particular, as seguintes:
 1. A Lei 4/1988, do 2� de maio, da 
función pública de Galicia.
 2. A Lei 4/1991, do 8 de marzo, de 
reforma da Lei 4/1988, do 2� de maio, da 
función pública de Galicia.
 3. A Lei 8/1992, do 24 de xullo, pola que 
se modifica o artigo 33 da Lei 4/1988, do 2� 
de maio, da función pública de Galicia, sobre 
a obrigatoriedade de acreditar o coñecemen-
to da lingua galega nas probas selectivas para 
o acceso á función pública de Galicia.
 4. A disposición adicional primeira 
da Lei 4/1993, do 14 de abril, de servizos 
sociais.
 �. A disposición adicional quinta da 
Lei 1/1994, do 30 de marzo, de orzamen-
tos xerais da comunidade autónoma para 
1994.
 �. A Lei 3/199�, do 10 de abril, de mo-
dificación da Lei 4/1988, do 2� de maio, 
da función pública de Galicia.
 �. As disposicións adicionais novena e 
décima da Lei 11/199�, do 30 de decem-
bro, de orzamentos xerais da Comunidade 
Autónoma de Galicia para 199�.
 8. Os artigos � e 8 da Lei 2/1998, do 8 
de abril, de medidas tributarias, de réxime 
orzamentario, función pública, patrimo-
nio, organización e xestión.

 9. O artigo 10 da Lei �/1998, do 30 de 
decembro, de medidas tributarias, de réxime 
orzamentario, función pública e xestión.
 10. Os artigos 9, 10, 11, 12, 13 e 14 da Lei 
8/1999, do 30 de decembro, de medidas 
fiscais e orzamentarias e de función pública 
e actuación administrativa.
 11. Os artigos �, �, 8, 9, 10, 11 e 12 da 
Lei 3/2002, do 29 de abril, de medidas de 
réxime fiscal e administrativo.
 12. Os artigos �, �, 8, 9, 10, 11 e 12 da Lei 
�/2002, do 2� de decembro, de medidas 
fiscais e de réxime administrativo.
 13. Os artigos �, 8, 9, 10, 11 e 12 da Lei 
9/2003, do 23 de decembro, de medidas 
tributarias e administrativas.
 14. A disposición adicional segunda da 
Lei 14/2004, do 29 de decembro, de medi-
das tributarias e de réxime administrativo.
 1�. Os números un, tres, catro, cinco, 
seis, sete, oito, nove, dez, once, doce e 
dezaseis da disposición adicional segunda 
da Lei 2/200�, do 28 de marzo, do traballo 
en igualdade das mulleres de Galicia.
 1�. A Lei 13/200�, do 2� de xullo, de mo-
dificación da Lei 4/1988, do 2� de maio, 
da función pública de Galicia.

TEXTO REfUNDIDO DA LEI DA 
fUNCIóN PúBLICA  

DE GALICIA
TÍTULO I

OBXECTO E ÁMBITO  
DE APLICACIóN

Artigo 1. 1. Esta lei ten por obxecto 
ordenar e regular todo o persoal ao servizo 
da Administración da Comunidade Autó-
noma de Galicia, en desenvolvemento do 
seu estatuto de autonomía e no marco da 
lexislación básica do Estado.
 2. Poderanse ditar normas especiais 
para adaptar esta lei ás peculiaridades do 
persoal docente, investigador e sanitario.

Artigo 2. 1. A función pública de 
Galicia desenvolverase de acordo co orde-
namento xurídico consonte os principios 
de legalidade e eficacia.
 2. O persoal da Administración autó-
noma desempeñará as súas funcións ao 
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servizo dos cidadáns e dos intereses xerais 
de Galicia con criterios de obxectividade, 
profesionalidade e imparcialidade.

Artigo 3. 1.Esta lei élle aplicable a 
todo o persoal ao servizo da Administra-
ción da Comunidade Autónoma de Galicia 
e dos seus organismos autónomos.
 2. No que non está reservado á lexis-
lación do Estado, aplicaráselle esta lei ao 
persoal da Administración local.
 3. O persoal laboral rexerase pola lexis-
lación laboral e polos preceptos desta lei 
que lle sexan aplicables.
 4. Ao persoal que está ao servizo 
do Parlamento de Galicia, regulado 
polo seu estatuto de persoal previsto no 
Regulamento da cámara, así como ao 
adscrito a órganos creados e dependentes 
do Parlamento, aplicaráselle, con carácter 
supletorio, esta lei.
 �. Queda excluído do seu ámbito de 
aplicación o persoal do Tribunal Superior 
de Xustiza de Galicia.
 �. Esta lei e a súa normativa de 
desenvolvemento seralle de aplicación 
supletoria ao persoal de administración e 
servizos das universidades galegas.

Artigo 4. Respectaráselle á totalidade 
do persoal en réxime funcionarial ou esta-
tutario da Administración pública galega 
os dereitos recoñecidos no título II da Lei 
�/2004, do 1� de xullo, para a igualdade de 
mulleres e homes, aínda que na regulación 
da cada unha das clases de persoal non se 
consideren tales dereitos ou se consideren 
nuns termos máis restritivos.

TÍTULO II
PERSOAL AO SERVIzO  

DA ADMINISTRACIóN DA 
COMUNIDADE AUTóNOMA  

DE GALICIA
Artigo 5. O persoal ao servizo da 

Administración pública da Comunidade 
Autónoma de Galicia clasifícase en:

a. Persoal funcionario.
b. Persoal eventual.
c. Persoal interino.
d. Persoal laboral.

Artigo 6. É persoal funcionario o 
que, en virtude de nomeamento legal, 
estea incorporado á Administración 
da Comunidade Autónoma de Galicia 
mediante relación profesional de carácter 
permanente regulada estatutariamente 
e suxeita a dereito público, ocupe prazas 
dotadas nos orzamentos da comunidade 
ou se encontre nalgunha das situacións 
administrativas previstas nesta lei.

Artigo 7. 1. É persoal eventual aquel 
que, en virtude de libre nomeamento 
das persoas integrantes do Consello de 
Goberno da comunidade autónoma e con 
carácter non permanente, ocupe un posto 
de traballo expresamente cualificado de 
confianza ou de asesoramento especial 
e que non estea reservado a persoal fun-
cionario e que figure nas correspondentes 
relacións de postos de traballo.
O persoal eventual realiza tarefas de 
confianza e asesoramento especial, parti-
cularmente de apoio ao desenvolvemento 
polas persoas integrantes do Consello de 
Goberno do seu labor político, así como 
para o cumprimento das súas tarefas de 
carácter parlamentario e de relación coas 
institucións e as organizacións adminis-
trativas. Non poderá adoptar, en ningún 
caso, resolucións que lles correspondan 
legalmente aos órganos da Administra-
ción da comunidade autónoma ou das 
organizacións a ela adscritas.
 2. A prestación de servizos en calidade 
de persoal eventual nunca poderá ser 
considerada como mérito para o acceso 
á condición de persoal funcionario, de 
persoal interino ou laboral nin tampouco 
para a promoción interna.
 3. O Consello da Xunta de Galicia de-
terminará o número de postos reservados a 
persoal eventual, coas súas características 
e retribucións, dentro dos correspondentes 
créditos orzamentarios consignados para 
o efecto.
A consellería competente en materia de 
función pública levará un rexistro público 
en que figuren as titulacións académicas e 
as remuneracións percibidas polo persoal 
eventual.
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 4. O persoal eventual cesará automa-
ticamente cando cese a autoridade a que 
lle presta a súa función de confianza ou 
asesoramento.
 �. No caso de que unha funcionaria ou 
funcionario público acceda a un posto de 
traballo de carácter eventual, o seu nomea-
mento realizarase cumprindo os requisitos 
para o nomeamento do devandito persoal.
Este persoal funcionario, de non optar por 
permanecer en servizo activo, será decla-
rado en situación de servizos especiais.

Artigo 8. 1. É persoal interino o que, 
con carácter transitorio, por razóns de 
necesidade ou de urxencia, debidamente 
xustificadas e emitido o informe precep-
tivo pola Comisión de Persoal, é nomeado 
para prestar servizos en prazas e postos de 
traballo vacantes reservados ao persoal 
funcionario e dotados orzamentariamente, 
mentres non sexan ocupados por aqueles.
Por mor da acumulación de tarefas reser-
vadas a persoal funcionario, con carácter 
excepcional e logo de informe favorable 
das consellerías competentes en materia 
de función pública e economía, poderase 
nomear persoal funcionario interino sen 
adscrición á praza dotada orzamenta-
riamente. Os nomeamentos durarán un 
máximo de seis meses dentro dun período 
máximo de doce. No caso das administra-
cións públicas distintas da autonómica, o 
informe favorable previo correspondera-
lles aos seus órganos competentes.
Os nomeamentos por esta causa non 
poderán superar, en ningún caso, o 20% 
do total do persoal funcionario do centro 
directivo, nin o 3% do persoal funcionario 
da Xunta de Galicia.
 2. A selección deste persoal deberá 
efectuarse observando os principios de 
publicidade, mérito e capacidade, a favor 
de persoas que reúnan as condicións, 
os requisitos de titulación e os demais 
exixidos legalmente para participar na 
convocatoria pública dos correspondentes 
procesos selectivos.
 3. O persoal interino cesará no seu pos-
to cando a súa praza sexa cuberta por unha 

funcionaria ou funcionario con carácter 
definitivo ou por medio dunha adscrición 
provisional, cando se amortice a devandita 
praza, cando desaparezan as razóns de ne-
cesidade ou urxencia que motivaron o seu 
nomeamento ou polo transcurso do prazo 
máximo de duración do nomeamento, no 
suposto de acumulación de tarefas.
 4. Os postos de traballo ocupados 
por persoal interino deberán figurar nos 
procedementos de provisión e na primeira 
e sucesivas ofertas públicas de emprego, 
excepto os supostos de substitución de 
persoal funcionario con dereito a reserva 
de praza.

Artigo 9. Seralle aplicable ao persoal 
interino e eventual, por analoxía e en canto 
sexa axeitado á natureza da súa condición, 
o réxime xeral do persoal funcionario.

Artigo 10. 1.É persoal laboral aquel 
que, en virtude de contrato de natureza 
laboral, que se deberá formalizar, en todo 
caso, por escrito, ocupe postos de traballo 
destinados a persoal desta natureza ou 
ben, con carácter excepcional, postos 
reservados a persoal funcionario.
 2. A selección do persoal laboral efec-
tuarase de acordo coa oferta de emprego 
público, mediante convocatoria pública e a 
través do sistema de oposición, de concur-
so ou de concurso-oposición libre en que 
se garantan, en todo caso, os principios 
constitucionais de igualdade, mérito, 
capacidade e publicidade, sen prexuízo do 
disposto na alínea 1 do artigo 3� da Lei 
�/2004, do 1� de xullo, para a igualdade de 
mulleres e homes.
 3. Para a realización de traballos de 
carácter temporal e conxuntural, no caso 
de vacante ou por razóns de necesidade 
ou urxencia, que deberán ser debidamente 
motivadas, poderase contratar persoal 
laboral de carácter non permanente de 
conformidade coa lexislación laboral 
vixente. O contrato deberase formalizar 
necesariamente por escrito.
A contratación deste persoal non ampa-
rado polo disposto nas alíneas anteriores 
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dará lugar á responsabilidade persoal da 
autoridade ou da funcionaria ou funciona-
rio que a autorizase.
 4. A Administración non poderá con-
verter en fixa ou indefinida unha relación 
laboral de carácter temporal.

Artigo 11. Nin a prestación de servi-
zos en réxime interino nin a contratación 
de persoal temporal constituirán mérito 
preferente para o acceso á condición de 
persoal funcionario ou de persoal laboral 
fixo, respectivamente. Non obstante, 
o tempo de servizos prestados poderá 
ser computado nos supostos de concur-
so-oposición e sempre que os servizos 
correspondan ás prazas convocadas.

TÍTULO III
óRGANOS DA  

fUNCIóN PúBLICA
Artigo 12. Son órganos superiores en 

materia de función pública:
 A. O Consello da Xunta de Galicia.
 B. A conselleira ou conselleiro compe-
tente en materia de función pública.
 C. O Consello Galego da Función Pública.

Artigo 13. Correspóndelle ao Conse-
llo da Xunta de Galicia:
 1. Establecer os criterios da política de 
persoal ao servizo da Administración da 
Comunidade Autónoma de Galicia para 
a súa coordinación e colaboración con 
outras administracións públicas.
 2. Aprobar os proxectos de lei en mate-
ria de función pública e a súa remisión ao 
Parlamento.
 3. Determinar as instrucións a que 
deberán aterse as persoas representantes 
da Administración da Comunidade Autó-
noma de Galicia na negociación coa repre-
sentación sindical do persoal funcionario 
público das súas condicións de traballo, 
así como darlles validez e eficacia aos 
acordos acadados mediante a súa apro-
bación expresa e formal, establecendo as 
condicións de traballo para os casos en que 
non se produza acordo na negociación.
 4. Establecer as instrucións a que debe 
aterse a representación da Administración 

da comunidade na negociación colectiva 
co persoal laboral.
 �. Establecer anualmente os criterios 
para a aplicación do réxime retributivo do 
persoal funcionario público e do persoal 
ao servizo da Administración da Comuni-
dade Autónoma de Galicia.
 �. Determinar os intervalos dos niveis 
de postos de traballo que lles correspon-
derán aos corpos ou escalas do persoal 
funcionario.
 �. Aprobar as medidas de racionaliza-
ción de efectivos así como os incentivos á 
excedencia voluntaria, regulada no artigo 
��º.�, e á xubilación anticipada.
 8. Aprobar a oferta de emprego público.
 9. Aprobar as normas de clasificación 
e as relacións de postos de traballo da Ad-
ministración e acordar a súa publicación.
 10. Aprobar a adscrición de corpos ou 
escalas a unha determinada consellería, 
por proposta da conselleira ou conselleiro 
competente en materia de función pública, 
así como a adscrición de postos de traballo 
a un corpo ou escala.
 11. Determinar os requisitos obxectivos 
para a adquisición dos graos superiores 
dentro de cada corpo ou escala, que se 
fundarán exclusivamente en criterios de 
mérito e capacidade.
 12. Establecer as bases do sistema 
obxectivo para o fomento da promoción 
interna de todo o persoal ao servizo da 
Administración galega, de conformidade 
cos termos previstos nos artigos �3º e �4º 
desta lei.
 13. Aprobar, cando proceda, as medidas 
para garantir os servizos mínimos nos 
casos de exercicio do dereito de folga polo 
persoal ao servizo da Administración da 
comunidade autónoma.
 14. Aprobar o Plan de normalización 
lingüística da Administración pública da 
comunidade autónoma.
 1�. Decidir as propostas de resolución 
dos expedientes disciplinarios que su-
poñan separación do servizo, logo dos 
informes e ditames preceptivos.
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 1�. Exercer a potestade regulamentaria e 
todas as atribucións en materia de persoal 
que lle atribúa a lexislación vixente.

Artigo 14. 1.Correspóndelle á conse-
lleira ou conselleiro competente en mate-
ria de función pública o desenvolvemento 
xeral, a coordinación e o control da execu-
ción da política de persoal ao servizo da 
Comunidade Autónoma de Galicia.
 2. En particular, compételle:

a. Velar polo cumprimento das normas 
de xeral aplicación en materia de función 
pública por todos os órganos da Admi-
nistración da Comunidade Autónoma de 
Galicia, impulsar, coordinar e desenvolver 
os plans, métodos de traballo e medidas 
tendentes a mellorar o rendemento dos 
servizos, a formación e a promoción do 
persoal.

b. Manter a adecuada coordinación cos 
órganos das demais administracións terri-
toriais competentes en materia de función 
pública.

c. Exercer a inspección xeral de servi-
zos e a de todo o persoal da Administra-
ción pública da comunidade autónoma.

d. Propoñerlle ao Consello da Xunta de 
Galicia os proxectos de normas de xeral 
aplicación á función pública. Cando se 
trate de proxectos normativos referentes 
ao persoal funcionario suxeito a un réxime 
singular ou especial, a proposta será por 
iniciativa conxunta coa conselleira ou 
conselleiro sectorialmente competente.

e. Elaborar a proposta de relación de 
postos de traballo e a súa valoración, así 
como os cadros de persoal orzamentarios 
en función da dita relación e de acordo coa 
política de gastos en materia de persoal.

f. Convocar e resolver os concursos de 
traslados.

g. Propoñer, logo de informe favorable 
da consellería competente en materia de 
facenda e co informe previo da Comisión 
Superior de Persoal, a oferta de emprego 
público, que garantirá que non contén re-
quisitos que determinen un prexuízo para 
as mulleres ou para un colectivo maiori-
tariamente feminino. Esta garantía terá 

que ser respectada nas correspondentes 
convocatorias de cobertura de postos de 
traballo.

h. Convocar as probas selectivas para o 
ingreso nos corpos ou escalas da Adminis-
tración da comunidade, excepto persoal 
docente, investigador ou sanitario.

i. Nomear o persoal funcionario e 
interino, así como expedir os correspon-
dentes títulos, excepto persoal docente, 
investigador ou sanitario.

j. Presidir o Consello Galego da Fun-
ción Pública.

k. Resolver as situacións do persoal fun-
cionario da Administración da comunidade 
e os expedientes de incompatibilidades.

l. Autorizar as adscricións en comisión 
de servizos para postos de traballo, así 
como, sen prexuízo do previsto nos artigos 
1�º.�.e) e ��º.4, a adscrición con carácter 
provisional do persoal funcionario sen 
destino definitivo.

ll. Autorizar as probas selectivas para 
persoal laboral fixo e asinar os correspon-
dentes contratos.

m. Designar a representación da Ad-
ministración autonómica en convenios 
colectivos de ámbito xeral ou que afecten 
varias consellerías.

n. Emitir informe, conxuntamente coa 
Consellería de Economía e Facenda e con 
carácter previo á extensión e adhesión 
a outros convenios colectivos vixentes, 
sobre retribucións salariais e, en xeral, 
sobre calquera autorización de melloras 
retributivas individuais ou colectivas.

ñ. Aprobar os plans de emprego.
o. Exercer as demais competencias que 

en materia de persoal lle atribúe a lexisla-
ción vixente.

Artigo 15. Correspóndelle á conse-
lleira ou conselleiro competente en materia 
de Administración local:
 1. Exercer as competencias que, respecto 
do persoal funcionario da Administración 
local con habilitación de carácter nacional, 
lle correspondan á Comunidade Autónoma 
de Galicia.
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 2. A designación de persoas represen-
tantes da comunidade autónoma nos tribu-
nais cualificadores de procesos selectivos 
de persoal para as entidades locais.

Artigo 16. É competencia da con-
selleira ou conselleiro de Economía e 
Facenda:
 1. Propoñerlle ao Consello da Xunta de 
Galicia, dentro da política xeral, econó-
mica e orzamentaria, as directrices a que 
se deberán axustar os gastos de persoal 
da Administración autónoma e, de forma 
específica, a valoración, para os seus 
efectos retributivos, dos postos de traballo 
previamente clasificados.
 2. Autorizar calquera medida relativa 
ao persoal que poida supoñer modifica-
cións no gasto.

Artigo 17. Correspóndelles ás conse-
lleiras ou conselleiros:
 1. Exercer a xefatura do persoal do seu 
departamento e a súa inspección.
 2. O exercicio das potestades discipli-
narias, excepto a separación do servizo, 
conforme as disposicións vixentes.
 3. Emitir informe sobre a adscrición 
dos corpos e escalas á súa consellería.
 4. A provisión de postos de traballo 
clasificados como de libre designación, 
logo de convocatoria pública.
 �. A proposta da relación de postos de 
traballo.
 �. Autorizar a asistencia a cursos de 
formación e perfeccionamento.
 �. En relación co persoal funcionario 
pertencente a corpos ou escalas adscritos 
ao seu departamento:

a. A convocatoria e a resolución dos 
concursos de traslados.

b. O nomeamento de persoal interino.
c. O recoñecemento da adquisición do 

grao persoal e dos trienios.
d. Resolver as situacións administrati-

vas do persoal funcionario.
e. Autorizar a adscrición, con carácter 

provisional, do persoal funcionario sen 
destino definitivo.

Artigo 18. 1. O Consello Galego 
da Función Pública é o órgano superior 
colexiado de asesoramento e participación 
en cuestións comúns de función pública 
das distintas administracións públicas da 
Comunidade Autónoma de Galicia.
 2. Integran o consello:

a. A conselleira ou conselleiro compe-
tente en materia de función pública, que 
será o presidente.

b. A conselleira ou conselleiro de 
Economía e Facenda, que será o vicepre-
sidente.

c. A directora ou director xeral que 
teña ao seu cargo a función pública, que 
será o secretario.
Vogais:

d. A directora ou director xeral da Es-
cola Galega de Administración Pública.

e. A directora ou director xeral de orza-
mentos.

f. A directora ou director xeral que 
teña atribuída a área da Administración 
local.

g. As secretarias ou secretarios xerais 
técnicos das consellerías.

h. Cinco persoas en representación das 
corporacións locais.

i. Sete persoas en representación do 
persoal designada polas organizacións 
sindicais en proporción á súa representa-
tividade respectiva.
 3. En todo caso, polo menos o 40% dos 
postos no Consello Galego da Función 
Pública resérvanse para o sexo menos 
representado no propio consello.

Artigo 19. Correspóndelle ao Conse-
llo Galego da Función Pública:

a. Emitir informe, con carácter precep-
tivo, no prazo que regulamentariamente se 
determine, e non superior, en todo caso, a 
dous meses, sobre os anteproxectos de lei 
e os proxectos de regulamento, en materia 
de emprego público autonómico.
Con carácter facultativo, emitirá informe 
sobre os proxectos normativos de rango 
legal ou regulamentario relativos á función 
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pública por petición das diferentes admi-
nistracións públicas.

b. Emitir informe no prazo que re-
gulamentariamente se determine, e non 
superior, en todo caso, a dous meses, 
sobre aquelas disposicións ou decisións 
que teñan relevancia en materia de persoal 
e que lle sexan consultadas polas distintas 
administracións públicas de Galicia.

c. Deliberar, logo de consulta, sobre 
as medidas necesarias para a coordina-
ción da política de persoal e aconsellar a 
adopción daquelas dirixidas a mellorar a 
organización, as condicións de traballo, 
o rendemento e a consideración social do 
persoal ao servizo das administracións 
públicas de Galicia.

d. Estudar e propoñer medidas de 
homologación dos sistemas de selección, 
formación e perfeccionamento para 
facilitar a mobilidade entre as distintas 
administracións públicas de Galicia.

e. Estudar e propoñer medidas de 
homologación dos programas de perfeccio-
namento do persoal funcionario na Escola 
Galega de Administración Pública.

f. Estudar medidas sobre valoración de 
postos de traballo, niveis e retribucións.

g. Estudar e propoñer medidas referen-
tes ao establecemento, funcionamento e 
coordinación dos rexistros de persoal das 
administracións públicas de Galicia.

h. Estudar e propoñer medidas ten-
dentes á coordinación da Administración 
pública de Galicia con outras administra-
cións públicas.

i. Estudar e propoñer medidas tenden-
tes á coordinación da oferta pública de 
emprego das distintas administracións 
públicas da Comunidade Autónoma de 
Galicia.

j. Coñecer e emitir informe sobre cal-
quera outro asunto que lle sexa sometido 
por iniciativa das administracións públi-
cas de Galicia.

k. Garantir, promover e facer efectivo o 
principio de igualdade por razón de sexo, 
así como remover os obstáculos para facelo 

efectivo e combater as discriminacións 
sexistas.

Artigo 20. 1. Comisión de Persoal 
configúrase como un órgano colexiado de 
coordinación, asesoramento e documen-
tación para a elaboración da política de 
persoal ao servizo da Administración da 
comunidade autónoma.
 2. Terá a composición que o Goberno 
galego estableza por decreto, respec-
tándose a mesma cota prevista no punto 
3 do artigo 18º, e exercerá as seguintes 
funcións:
 1. Como órgano de coordinación, fixar 
criterios xerais nas seguintes materias:

a. Clasificación, valoración e relación 
de postos de traballo.

b. Aplicación do réxime de retribucións 
previstas na Lei 30/1984, do 2 de agosto.

c. Bases de concesión de complementos 
de produtividade e gratificacións.

d. Condicións de traballo e promoción 
do persoal.
 2. Como órgano de asesoramento, emi-
tir informe previo con carácter preceptivo 
no prazo máximo dun mes sobre:

a. Os expedientes disciplinarios que 
impliquen separación do servizo de per-
soal funcionario público da Administra-
ción da comunidade autónoma.

b. A modificación da estrutura, or-
ganización e composición do persoal ao 
servizo da Xunta de Galicia.
 3. Como órgano de documentación, ser 
oído e prestar o seu apoio na elaboración de:

a. Proxectos de disposicións e actos de 
carácter xeral referentes ao persoal depen-
dente da Administración da comunidade 
autónoma.

b. Bases xerais das convocatorias de 
probas selectivas de acceso para prazas 
vacantes e concursos de méritos para 
provisión de postos de traballo.
 4. Emitir calquera outro informe en 
materia de persoal exixido pola normativa 
vixente ou por petición dos órganos supe-
riores da función pública.
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TÍTULO IV
ORGANIzACIóN DA  
fUNCIóN PúBLICA

capítulo I 
CorPos De PersoAl funCionArio
Artigo 21. 1. O persoal funcionario 

intégrase en corpos e escalas que, de 
acordo coa titulación exixida para o seu 
ingreso, se agrupan da seguinte forma:
Grupo A. Titulación de doutoramento, 
licenciatura, enxeñaría, arquitectura ou 
equivalente.
Grupo B. Titulación de enxeñaría técnica, 
diplomatura universitaria, arquitectura 
técnica, formación profesional de terceiro 
grao ou equivalente.
Grupo C. Título de bacharelato, formación 
profesional de segundo grao ou equivalente.
Grupo D.Título de graduado escolar, 
formación profesional de primeiro grao ou 
equivalente.
Grupo E. Certificado de escolaridade.
 2. Por cada grupo existirá un único 
corpo de Administración xeral, no que se 
poderán establecer diferentes escalas, se 
así fose necesario por razóns de especia-
lización.

Artigo 22. 1. A creación, refundición, 
modificación ou supresión dos corpos e 
escalas deberase facer por lei.
 2. A lei de creación deberá conter os 
seguintes elementos:

a. Denominación do corpo e escalas de 
que, se é o caso, se compoña.

b. Grupo en que se clasifica e o sistema 
de selección aplicable.

c. Funcións que deban desempeñar 
as súas persoas integrantes, que non se 
poderán corresponder coas atribuídas aos 
órganos da Administración.

d. Nivel de titulación ou titulacións con-
cretas exixidas para o ingreso nos corpos e 
escalas. Malia o anterior, cando o Goberno 
aprobe novas titulacións ou se produzan 
modificacións na normativa educativa 
vixente, o Consello da Xunta, mediante 
decreto, poderá establecer as titulacións 
equivalentes ás legalmente exixidas.

 3. Non se poderán crear novos corpos e 
escalas cando a súa titulación e funcións 
sexan idénticas ás doutros que xa existan.

Artigo 23. Os corpos de persoal 
funcionario dependerán organicamente 
da consellería competente en materia 
de función pública, sen prexuízo da que 
funcionalmente lles corresponda.

capítulo II 
o reXistro De PersoAl

Artigo 24. 1. Na consellería compe-
tente en materia de función pública haberá 
un rexistro en que se inscribirá todo o 
persoal ao servizo da Administración da 
comunidade autónoma e en que se anota-
rán preceptivamente todos os actos que 
afecten a vida administrativa do persoal.
 2. Non se poderán incluír en nómina 
novas remuneracións sen lle comunicar 
previamente ao rexistro de persoal a reso-
lución ou acto polo que se recoñeceron.
 3. O funcionamento do rexistro de 
persoal estará coordinado co das demais 
administracións públicas.
 4. A utilización dos datos que consten 
no rexistro de persoal estará sometida ás 
limitacións previstas no artigo 18.4 da 
Constitución. Toda persoa funcionaria po-
derá acceder libremente ao seu expediente 
persoal, onde non poderá figurar ningún 
dato relativo á súa raza, relixión ou opinión.
 �. O Consello da Xunta de Galicia, por 
proposta da conselleira ou conselleiro 
competente en materia de función pú-
blica, ditará as normas adecuadas para a 
organización e funcionamento do rexistro 
de persoal.

Artigo 25. As entidades locais cons-
tituirán un rexistro de persoal, sometido 
ao réxime de publicidade que se determine 
regulamentariamente, consonte a norma-
tiva en materia de protección de datos de 
carácter persoal.
A Administración autonómica cooperará 
coas entidades locais na constitución dos 
seus rexistros de persoal cando aquelas 
carezan de suficiente capacidade finan-
ceira, e poderá delegar esta función nos 
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órganos de goberno das entidades supra-
municipais.

Artigo 26. 1. Na Lei de orzamentos 
da comunidade figurarán os cadros de 
todo o persoal. O cadro de persoal estará 
formado polas prazas que figuran dotadas 
nos orzamentos, clasificadas en grupos 
de corpos e, dentro deles, de acordo coas 
escalas de cada corpo. Incluirá tamén o 
persoal eventual e laboral.
 2. Os programas de gasto dos orza-
mentos xerais da comunidade autónoma 
incluirán o custo de todos os postos de 
traballo asignados a cada unha das conse-
llerías e por cada un dos centros xestores.
 3. Os cadros dos diferentes corpos e 
escalas da Administración da comunidade 
autónoma serán os que resulten dos crédi-
tos establecidos na Lei de orzamentos da 
comunidade autónoma.

capítulo III 
relACión De Postos De 

trAbAllo, Provisión, PlAns  
De emPreGo e ofertA  
De emPreGo PúbliCo

Artigo 27. 1. As consellerías remiti-
ranlle á consellería competente en materia 
de función pública as relacións de postos 
de traballo correspondentes á súa estrutu-
ra orgánica, que conterán, necesariamente, 
os seguintes datos de cada posto:

a. Órgano ou dependencia a que se 
adscribe.

b. Denominación, tipo e sistema de 
provisión.

c. Nivel e retribucións complementa-
rias do persoal funcionario e categoría 
profesional e réxime xurídico aplicable 
aos postos que vai desempeñar o persoal 
laboral.

d. Requisitos exixidos para o seu des-
empeño.
 2. Os postos de traballo da Adminis-
tración da comunidade autónoma e dos 
seus organismos autónomos de carácter 
administrativo serán desempeñados por 
persoal funcionario público.

Exceptúanse da regra anterior e poderán 
ser desempeñados por persoal laboral:

a. Os postos de natureza non perma-
nente e aqueles en que as súas actividades 
se dirixan a satisfacer necesidades de 
carácter periódico e descontinuo.

b. Os postos en que as súas actividades 
sexan propias de oficios.

c. Os postos correspondentes a áreas 
de actividades que requiran coñecementos 
técnicos especializados cando non existan 
corpos ou escalas de persoal funcionario 
en que as persoas integrantes teñan a pre-
paración específica necesaria para o seu 
desempeño.

d. Os postos de carácter instrumental 
correspondentes ás áreas de mantemento e 
conservación de edificios, equipamentos e 
instalacións, e artes gráficas, así como os 
postos das áreas de expresión artística.

e. Os postos de traballo de organismos 
autónomos de carácter comercial, indus-
trial, financeiro ou análogo, agás aqueles 
que impliquen exercicio da autoridade, 
inspección ou control correspondente á 
consellería a que estean adscritos, que se 
reservan ao persoal funcionario.

f. Os de prestación directa de servizos 
sociais e protección da infancia.

3. As devanditas relacións serán públi-
cas, e tanto na súa elaboración como nas 
modificacións posteriores deberán ser 
sometidas a informe dos correspondentes 
órganos de representación das empregadas 
e empregados públicos, exclusivamente 
cando supoñan modificación das condi-
cións de traballo deste persoal.

Artigo 28. 1.Os postos de traballo 
serán de adscrición indistinta para todo 
persoal funcionario incluído no ámbito de 
aplicación desta lei.
 2. A adscrición con carácter exclusivo 
de determinados postos a persoal funcio-
nario dun corpo concreto unicamente se 
poderá realizar cando derive necesaria-
mente da natureza do posto e das funcións 
asignadas a este para o seu desempeño. 
Será acordada polo Consello da Xunta 
de Galicia por proposta da conselleira 
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ou conselleiro competente en materia de 
función pública.

Artigo 29. Os postos de traballo va-
cantes adscritos a persoal funcionario pro-
veranse polos seguintes procedementos:
 1. Concurso. Constitúe o sistema 
normal de provisión. Nel teranse en 
conta unicamente os méritos exixidos na 
correspondente convocatoria, entre os que 
figurarán os adecuados ás características 
de cada posto de traballo, así como a 
posesión dun determinado grao persoal, 
a valoración do traballo desenvolvido en 
anteriores postos, os cursos de formación 
e perfeccionamento superados que teñan 
relación cos postos de traballo que se van 
cubrir e a antigüidade.
Os concursos para a provisión de postos 
de persoal funcionario deberán ser 
convocados cunha periodicidade anual e 
serán resoltos en seis meses, desde a pu-
blicación das listas definitivas de persoas 
admitidas e excluídas. A Administración 
da Xunta de Galicia garantirá a existencia 
dos medios materiais e persoais propios 
que fagan posible esta periodicidade e 
garantan a axilidade da resolución dos 
procedementos.
Para tal efecto, crearanse comisións de 
valoración, das que se determinará regula-
mentariamente a súa composición e o seu 
funcionamento, coa garantía da presenza 
da representación das traballadoras e tra-
balladores na súa composición.
As persoas funcionarias deberán perma-
necer en cada posto de traballo de destino 
definitivo obtido por concurso un mínimo 
de dous anos para poderen participar nos 
concursos de provisión, a non ser por supre-
sión do posto de traballo. No cómputo do 
dito período incluirase o tempo de destino 
provisional que, de ser o caso, con carácter 
excepcional, desempeñasen nun posto as 
persoas funcionarias de novo ingreso.
 2. Libre designación con convocatoria 
pública. Por este sistema cubriranse 
aqueles postos que así se determinen nas 
relacións de postos de traballo.
Para o desempeño de postos de traballo de 
libre designación que así se determinen 

nas relacións de postos de traballo, aten-
dendo á función que se vai desempeñar, 
será requisito necesario estar en posesión 
do diploma de directiva ou directivo 
expedido pola Escola Galega de Adminis-
tración Pública ou equivalente dado por 
outras institucións públicas que habilite 
para o exercicio do posto de traballo de 
que se trate.
 3. As convocatorias e resolucións que 
se diten para prover postos de traballo por 
concurso ou por libre designación serán 
anunciadas no Diario Oficial de Galicia 
pola autoridade competente para efectuar 
os nomeamentos.
Nas convocatorias de concursos deberán 
incluírse, en todo caso, os seguintes datos 
e circunstancias:

- Denominación, nivel e localización 
do posto.

- Requisitos indispensables para des-
empeñalo.

- Baremo para puntuar os méritos.
- Puntuación mínima para a adxudicación 

das vacantes convocadas.
As convocatorias para a provisión de 
postos por libre designación incluirán os 
seguintes datos:

- Denominación, nivel e localización 
do posto.

- Requisitos indispensables para des-
empeñalo.
Concederase un prazo mínimo de quince 
días hábiles para presentar solicitudes, 
contado desde a publicación da convocato-
ria. Os nomeamentos de libre designación 
requirirán o informe previo da persoa titu-
lar do centro orgánico ou da unidade a que 
figure adscrito o posto convocado.
 4. As persoas funcionarias adscritas a 
un posto de traballo polo procedemento de 
libre designación poderán ser removidas 
del con carácter discrecional.
 �. As persoas funcionarias que accedan 
a un posto de traballo polo procedemento de 
concurso poderán ser removidas por causas 
sobrevidas, derivadas dunha alteración no 
contido do posto de traballo, realizada a 
través das relacións de postos de traballo 
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que modifiquen os supostos que serviron de 
base á convocatoria, ou dunha falta de ca-
pacidade sobrevida para o seu desempeño, 
manifestada por rendemento insuficiente 
que non comporte inhibición e que impida 
realizar con eficacia as funcións atribuídas. 
A remoción efectuarase logo de expediente 
contraditorio mediante resolución motiva-
da do órgano que realizou o nomeamento, 
oída a xunta de persoal correspondente.
Ás persoas funcionarias afectadas polo 
previsto neste punto seralles aplicable o 
disposto no artigo ��.4 desta lei.
 �. As persoas funcionarias que ocupen 
un posto que sexa obxecto de supresión, 
como consecuencia dun plan de emprego, 
poderán ser destinadas a outro posto de 
traballo polo procedemento de reasigna-
ción de efectivos.
A reasignación de efectivos como conse-
cuencia dun plan de emprego efectuarase 
aplicando criterios obxectivos relaciona-
dos coas aptitudes, formación, experiencia 
e antigüidade que nel se concretarán.
A adscrición ao posto adxudicado por 
reasignación terá carácter definitivo.
A persoa funcionaria que, como conse-
cuencia de reasignación de efectivos no 
marco dun plan de emprego, vexa modifi-
cado o seu lugar de residencia terá dereito 
ás indemnizacións que por tal concepto 
se establecen no parágrafo seguinte. Os 
mesmos dereitos recoñeceránselles ás 
persoas funcionarias en excedencia forzosa 
ás cales se lles asigne destino no marco do 
dito plan.
A indemnización consistirá no aboamento 
dos gastos de viaxe, incluídos os da súa 
familia, nunha indemnización de tres axu-
das de custo do titular e cada membro da 
súa familia que efectivamente se traslade 
e no pagamento dos gastos de transporte 
de mobles e equipamento, así como nunha 
indemnización de tres mensualidades da 
totalidade das súas retribucións, excepto 
o complemento de produtividade, cando 
se produza cambio de concello. Isto sen 
prexuízo doutras axudas que no propio 
plan de emprego poidan establecerse.

A reasignación de efectivos producirase 
en tres fases:

a. A reasignación de efectivos, dentro 
da consellería onde estivese destinada a 
persoa funcionaria, efectuaraa a conse-
llería competente en materia de función 
pública, logo de informe daquela, no 
prazo máximo de seis meses, contados a 
partir da supresión do posto. Terá carácter 
obrigatorio para postos no mesmo conce-
llo e voluntario para postos que radiquen 
en distinto concello, que serán, en ambos 
os dous casos, de similares características, 
funcións e retribucións. Durante esta fase 
percibiranse as retribucións do posto de 
traballo que se desempeñaba.

b. Se na primeira fase as persoas fun-
cionarias non obteñen posto na consellería 
onde estivesen destinadas, poderán ser 
asignadas pola consellería competente 
en materia de función pública, no prazo 
máximo de tres meses, a postos doutras 
consellerías e dos seus organismos adscri-
tos, nas condicións anteriores, percibindo 
durante esta segunda fase as retribucións 
do posto de traballo que desempeñaban.
Durante as dúas fases citadas poderán 
encomendárselles ás persoas funcionarias 
afectadas tarefas adecuadas ao seu corpo 
ou escala de pertenza.

c. As persoas funcionarias que tras as 
anteriores fases de reasignación de efec-
tivos non obtivesen posto adscribiranse 
á consellería competente en materia de 
función pública, a través de relacións 
específicas de postos en reasignación, 
na situación de expectativa de destino 
definida nos artigos �1 g) e �9 desta lei, e 
poderán ser reasignadas por esta a postos 
de similares características e retribucións 
doutras consellerías e dos seus organis-
mos adscritos, con carácter obrigatorio 
cando estean situadas no mesmo concello 
e con carácter voluntario cando radiquen 
en distinto concello.
 �. A Administración da Xunta de 
Galicia poderá adscribir as persoas fun-
cionarias a postos de traballo en distinta 
unidade ou localidade, logo de solicitude 
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baseada en motivos de saúde ou rehabili-
tación da funcionaria ou funcionario, da 
súa ou seu cónxuxe ou da persoa unida 
por análoga relación de afectividade, das 
fillas e fillos ao seu cargo ou das persoas 
ascendentes no primeiro grao de consan-
guinidade, cando concorran os seguintes 
requisitos:

a. Informe previo favorable do servizo 
médico oficial legalmente establecido.

b. Existencia de postos vacantes con 
asignación orzamentaria.

c. Que o nivel de complemento de des-
tino e específico do posto de destino non 
sexa superior ao do posto de orixe.

d. Que a persoa funcionaria reúna os 
requisitos para o seu desempeño.

e. No caso das persoas ascendentes, 
que a funcionaria ou funcionario conviva 
con elas.
Esta adscrición terá, sen prexuízo da apli-
cación da normativa sobre riscos laborais, 
carácter provisional, e o posto de traballo 
de orixe da persoa funcionaria, sempre que 
o ocupase con carácter definitivo, reser-
varáselle mentres se manteña a causa que 
motiva a adscrición. Coa periodicidade que 
regulamentariamente se determine e, en 
todo caso, cada ano, deberase comprobar 
que persisten as circunstancias que deron 
lugar á adscrición. A negativa á adscrición 
por causa de saúde será sempre motivada.
 8. En todos os procedementos de pro-
visión de postos de traballo atenderase es-
pecialmente ao cumprimento do previsto 
no punto 2º do artigo 34 da Lei �/2004, do 
1� de xullo, para a igualdade de mulleres 
e homes.
 9. As mulleres vítimas de violencia de 
xénero que se vexan obrigadas a abandonar 
o posto de traballo na localidade onde vi-
ñan prestando servizos, para facer efectiva 
a súa protección ou o seu dereito á asisten-
cia social integral, terán dereito ao traslado 
a outro posto de traballo propio do seu 
corpo, escala ou categoría profesional, de 
análogas características, sen necesidade de 
que sexa vacante de necesaria cobertura. 
Aínda así, en tales supostos a Administra-
ción pública competente estará obrigada a 

lles comunicar as vacantes radicadas na 
mesma localidade ou nas localidades que 
as interesadas expresamente soliciten.
Este traslado terá a condición de traslado 
forzoso, para os efectos dos dereitos que 
para a traballadora puidesen derivar del.
Nas actuacións e nos procedementos 
relacionados coa violencia de xénero 
protexerase a intimidade das vítimas, en 
especial os seus datos persoais, os dos 
seus descendentes e os de calquera persoa 
que estea baixo a súa garda ou custodia.

Artigo 30. Soamente se poderán 
cubrir polo sistema de libre designación 
con convocatoria pública entre persoal 
funcionario os postos de traballo de subdi-
rectora ou subdirector xeral, as secretarías 
de altos cargos así como aqueloutros de 
carácter directivo ou de especial responsa-
bilidade para os cales, excepcionalmente, 
así se determine nas relacións de postos 
de traballo.

Artigo 31. 1. A Xunta de Galicia po-
derá elaborar plans de emprego, referidos 
tanto a persoal funcionario como laboral, 
que conterán, de forma conxunta, as ac-
tuacións que se deben desenvolver para a 
óptima utilización dos recursos humanos 
no ámbito a que afecten, dentro dos límites 
orzamentarios e de acordo coas directrices 
de política de persoal.
As actuacións previstas para o persoal 
laboral nos plans de emprego desenvolve-
ranse conforme a normativa específica do 
ordenamento xurídico laboral e o estable-
cido nos convenios colectivos aplicables.
 2. Os plans de emprego poderán conter 
as seguintes previsións e medidas:

a. Previsións sobre modificación de 
estruturas organizativas e de postos de 
traballo.

b. Suspensión de incorporacións de 
persoal externo ao ámbito afectado, tanto 
as derivadas de oferta de emprego como 
de procesos de mobilidade.

c. Reasignación de efectivos de persoal.
d. Establecemento de cursos de forma-

ción e capacitación.
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e. Autorización de concursos de pro-
visión de postos limitados ao persoal dos 
ámbitos que se determinen.

f. Medidas específicas de promoción 
interna.

g. Prestación de servizos a tempo parcial.
h. Necesidades adicionais de recursos 

humanos, que deberán integrarse, se é o 
caso, na oferta de emprego público.

i. Outras medidas que procedan en re-
lación cos obxectivos do plan de emprego.
As memorias xustificativas dos plans de 
emprego conterán as referencias tempo-
rais que procedan, respecto das previsións 
e medidas establecidas neles.
 3. O persoal afectado por un plan de 
emprego poderá ser reasignado volunta-
riamente noutras administracións públicas 
nos termos que establezan os convenios 
que, para tal efecto, se promovan e subs-
criban con elas.
 4. Os plans de emprego poderán afectar 
unha ou varias consellerías, organismos 
ou áreas administrativas concretas e serán 
aprobados pola consellería competente en 
materia de función pública, logo de infor-
me favorable da Consellería de Economía 
e Facenda.
A iniciativa para a súa elaboración corres-
ponderalle á consellería ou ao organismo 
afectado ou, conxuntamente, ás conselle-
rías competentes en materia de función 
pública e economía.
 �. A Xunta de Galicia poderá adoptar, 
ademais de plans de emprego, outras me-
didas de racionalización de efectivos así 
como incentivos á excedencia voluntaria e 
á xubilación anticipada.
 �. As necesidades de recursos humanos 
con asignación orzamentaria que non 
poidan ser cubertas cos efectivos de per-
soal existentes serán obxecto de oferta de 
emprego público.
A oferta de emprego público será aproba-
da polo Consello da Xunta de Galicia por 
proposta da consellería competente en 
materia de función pública.
 �. No deseño e na execución dos plans 
de emprego atenderase, con absoluta 

prioridade, ao principio de igualdade e 
non-discriminación por razón de sexo.

capítulo Iv 
o ACCeso á funCión PúbliCA

Artigo 32. Para a admisión ás probas 
selectivas será necesario:
 1. Ter nacionalidade española. Non 
obstante, teranse en conta os seguintes 
supostos:

a. A poboación nacional dos demais 
estados membros da Unión Europea pode-
rán acceder, en idénticas condicións que 
as persoas de nacionalidade española, á 
función pública investigadora, docente, de 
correos, sanitaria de carácter asistencial 
e aos demais sectores da función pública 
aos cales, segundo o dereito comunitario, 
lles sexa aplicable a libre circulación de 
traballadoras e traballadores.

b. A poboación nacional daqueles esta-
dos aos cales, en virtude de tratados inter-
nacionais subscritos pola Unión Europea e 
ratificados por España, lles sexa aplicable 
a libre circulación de traballadoras e 
traballadores nos termos en que esta está 
definida no tratado constitutivo da Unión 
Europea.
O previsto nas alíneas a) e b) aplicarase 
de acordo co disposto na Lei 1�/1993, do 
23 de decembro, sobre o acceso a deter-
minados sectores da función pública dos 
nacionais dos demais estados membros da 
Unión Europea.
 2. Estar en posesión da titulación sufi-
ciente ou estar en condicións de obtela na 
data en que remate o prazo de presentación 
das instancias para tomar parte nas probas 
selectivas.
 3. Non estar separada ou separado 
do servizo de ningunha Administración 
pública en virtude de expediente disci-
plinario nin encontrarse inhabilitada ou 
inhabilitado por sentenza firme para o 
exercicio de funcións públicas.
 4. Ter cumpridos os 18 anos de idade 
ou ter a idade que a convocatoria estable-
za como mínima antes de que finalice o 
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prazo de presentación de instancias, e non 
exceder a idade establecida como máxima 
para o ingreso nun corpo ou escala.
 �. Cumprir os requisitos para exercer 
as funcións que dentro do corpo ou escala 
lle poidan ser encomendadas, conforme o 
previsto regulamentariamente.

Artigo 33. 1. Todas as convocatorias 
de probas selectivas publicaranse no Dia-
rio Oficial de Galicia e as súas bases, que 
vinculan o órgano convocante e o tribunal, 
deberán, en todo caso, conter os seguintes 
elementos:

a. Número e características das prazas 
convocadas.

b. Condicións e requisitos que deben 
concorrer nas persoas aspirantes.

c. Probas e programas de procedemen-
to selectivo, así como sistemas e formas de 
cualificación dos exercicios ou baremos 
de puntuación.

d. Composición do tribunal cualificador 
ou, se é o caso, da comisión de selección.

e. Modelo de solicitude e importe dos 
dereitos de exame.

f. Características, efectos e duración 
dos cursos ou período de prácticas, ou 
ambos, que deban realizar, se é o caso, as 
persoas seleccionadas.
 2. Nas convocatorias teranse en conta 
as condicións especiais de ingreso das 
persoas con discapacidade na función 
pública.

Artigo 34. 1. As probas selectivas 
serán teóricas e prácticas e deberán ade-
cuarse aos postos de traballo que se vaian 
ocupar.
 2. Os tribunais que xulguen as probas 
selectivas non poderán estar compostos 
maioritariamente por persoal funcionario 
dos corpos ou escalas de que se trate. 
Ningunha persoa integrante terá titulación 
inferior á exixida para a admisión ás pro-
bas. Na súa composición debe atenderse 
ao artigo 3� da Lei �/2004, do 1� de xullo, 
para a igualdade de mulleres e homes.
 3. O Consello da Xunta de Galicia, por 
proposta da conselleira ou conselleiro 
competente en materia de función pública, 

establecerá as bases e contidos mínimos 
obrigatorios dos programas para o acceso 
aos distintos corpos e escalas da Adminis-
tración pública da comunidade autónoma.

Artigo 35. A Administración garanti-
rá os dereitos constitucionais e lingüísticos 
das cidadás e dos cidadáns galegos, tanto 
respecto do galego, como lingua propia de 
Galicia, coma do castelán, lingua oficial 
en Galicia.
Para lle dar cumprimento á normalización 
do idioma galego na Administración pú-
blica de Galicia e para garantir o dereito 
das administradas e dos administrados ao 
uso do galego nas relacións coa Adminis-
tración pública no ámbito da comunidade 
autónoma, e a promoción do uso normal 
do galego por parte dos poderes públicos 
de Galicia, que determina o artigo �.3º 
da Lei de normalización lingüística, nas 
probas selectivas que se realicen para o 
acceso ás prazas da Administración da 
Comunidade Autónoma de Galicia e das 
entidades locais de Galicia incluirase un 
exame de galego, agás para aqueles que 
acrediten o coñecemento da lingua galega 
conforme a normativa vixente. As bases 
das convocatorias dos procesos selectivos 
establecerán o carácter e a valoración 
deste exame.
Todo isto sen prexuízo daquelas probas 
que teñan que realizarse en galego para 
aquelas prazas que requiran un especial 
coñecemento da lingua galega 1�0.

Artigo 36. O acceso á función 
pública e aos seus corpos ou escalas 
realizarase mediante concurso, oposición 
ou concurso-oposición libre, convocados 
�60	  Art.	35	modificado	por	Lei	2/2009,	do	23	de	xuño,	
de	modificación	do	texto	refundido	da	Lei	da	función	
pública	 de	 Galicia,	 aprobado	 polo	 Decreto	 lexislativo	
�/2008,	do	�3	de	marzo.	
Téñase	en	conta	a	Disposición	Transitoria	Única	da	Lei	
2/2009,	do	23	de	xuño,	de	modificación	do	 texto	 re-
fundido	da	Lei	da	función	pública	de	Galicia,	aprobado	
polo	Decreto	 lexislativo	�/2008,	do	�3	de	marzo,	que	
establece	que:
“A	 liberdade	de	elección	de	 lingua	galega	e	de	 lingua	
castelá	nas	probas	selectivas	seralles	aplicable	a	todos	
os	 procesos	 selectivos	 da	 Comunidade	 Autónoma	 de	
Galicia	 en	 curso,	 e	 que	 aínda	non	 estean	 finalizados,	
respecto	daqueles	exercicios	non	realizados”.
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publicamente e baseados nos principios 
de igualdade, mérito e capacidade, sen 
prexuízo do que sobre a carreira adminis-
trativa se dispón nesta lei. Na convocatoria 
cumprirá ter en conta o mandado do artigo 
3� da Lei �/2004, do 1� de xullo, para a 
igualdade de mulleres e homes.

Artigo 37. 1.A oposición consistirá na 
superación de probas teóricas e prácticas 
exixidas na convocatoria pública, adecua-
das ao exercicio da función así como, se é 
o caso, na superación dun curso selectivo 
de formación.
 2. As probas de selección deberanse esta-
blecer de maneira que poidan manifestarse 
as condicións de aptitude e coñecemento 
que se consideren necesarias segundo a 
natureza da función e permitan fixar unha 
orde de prelación das persoas aspirantes 
seleccionadas.
 3. Os programas das probas de selec-
ción e, se é o caso, dos cursos de forma-
ción deberán procurar especialmente que 
as materias exixidas se correspondan co 
desenvolvemento posterior das tarefas que 
se van cumprir.
 4. En casos determinados e xustifi-
cados, as persoas aspirantes poderán 
ser sometidas a un período de prácticas, 
conforme a convocatoria.

Artigo 38. 1. A selección por concur-
so-oposición consistirá na superación das 
probas correspondentes e, se é o caso, do 
curso selectivo de formación, así como na 
posesión previa, debidamente valorada, de 
determinadas condicións de formación, 
méritos ou niveis de experiencia.
 2. A valoración dos devanditos méritos 
ou nivel de experiencia non suporá, con re-
lación ás probas selectivas, máis dun 40% 
da puntuación máxima alcanzable na fase 
da oposición. Co fin de asegurar a debida 
idoneidade das persoas aspirantes, estas 
deberán superar, na fase de oposición, a 
puntuación mínima establecida para as 
respectivas probas selectivas.
 3. Na fase de oposición serán de aplica-
ción os criterios establecidos no artigo 3�.

Artigo 39. O concurso, sistema ex-
cepcional de acceso para postos singulares 

en atención á natureza das funcións que se 
van desempeñar, valorará os méritos que 
se sinalen na convocatoria, que, en todo 
caso, debe ser pública e libre.

Artigo 40. Poderanse realizar convo-
catorias de probas conxuntas de selección 
para o ingreso nos distintos corpos ou 
escalas.

Artigo 41. Os tribunais non pode-
rán aprobar nin declarar que superaron 
as probas selectivas un número superior 
de persoas aspirantes ao de prazas 
convocadas. A contravención deste prin-
cipio xera nulidade de pleno dereito na 
proposta do tribunal.

Artigo 42. A adxudicación de postos 
de traballo ás persoas aspirantes que 
superaron o ingreso deberase realizar de 
acordo coas solicitudes que realicen as 
persoas interesadas, sempre segundo a 
orde obtida nas probas selectivas.

Artigo 43. 1. Cando a convocatoria o 
estableza e unha vez aprobadas as probas 
selectivas, as persoas aspirantes ao ingre-
so na función pública deberán superar un 
curso de selección ou formación na Escola 
Galega de Administración Pública adap-
tado á natureza de cada corpo ou escala 
ou un período de prácticas nunha unidade 
administrativa.
 2. Durante este período serán nomeadas 
funcionarias e funcionarios en prácticas 
cos dereitos económicos que se sinalen e 
o tempo que permanezan nesta situación 
computaráselles para todos os efectos.

capítulo v 
mobiliDADe Do PersoAl 

funCionArio DAs DiversAs 
ADministrACións PúbliCAs

Artigo 44. 1. Garántese, no ámbito 
desta lei e de acordo coa lexislación 
básica do Estado, o dereito á mobilidade 
do persoal funcionario procedente doutras 
administracións públicas, de conformi-
dade coas condicións e cos requisitos que 
determine previamente a Xunta de Galicia 
nas relacións de postos de traballo e de 
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acordo co que dispoña a correspondente 
convocatoria.
 2. Ao persoal funcionario da Admi-
nistración do Estado, das comunidades 
autónomas e das corporacións locais que, 
mediante os procedementos legalmente 
establecidos, pase a ocupar postos de 
traballo na Administración pública desta 
comunidade autónoma seralle aplicable a 
lexislación da función pública desta.
O mencionado persoal que, mediante 
transferencia, pase a ocupar postos de 
traballo da Administración da Comuni-
dade Autónoma de Galicia con carácter 
definitivo integrarase no correspondente 
corpo ou escala.
 3. No marco dos acordos que as ad-
ministracións públicas subscriban coa 
finalidade de facilitar a mobilidade entre 
o persoal funcionario, terán especial con-
sideración os casos de mobilidade xeográ-
fica das funcionarias vítimas de violencia 
de xénero.
 4. O persoal doutras administracións 
en servizo activo na Administración da 
Xunta de Galicia non poderá superar en 
ningún caso o �% dos efectivos totais con 
que esta conte.

Artigo 45. O persoal funcionario da 
Comunidade Autónoma galega que, me-
diante concurso ou libre designación, pase 
a ocupar postos noutras administracións 
públicas seguirá pertencendo aos seus 
corpos ou escalas de orixe na situación de 
servizos noutras administracións públi-
cas, e mentres tanto seralle de aplicación a 
lexislación da Administración de destino 
coa excepción prevista no artigo ��.

Artigo 46. O persoal funcionario 
transferido á Comunidade Autónoma 
galega que, en virtude dos procedementos 
de concurso ou libre designación, pase a 
ocupar postos de traballo noutras adminis-
tracións públicas seguirá conservando a súa 
condición de persoal funcionario do Estado 
e da Comunidade Autónoma galega en si-
tuación administrativa de servizos noutras 
administracións públicas.

TÍTULO V
REXIME XURÍDICO  

DA fUNCIóN PúBLICA

capítulo I 
ADquisiCión e PerDA  

DA ConDiCión De funCionAriA 
ou funCionArio

Artigo 47. A condición de funcionaria 
ou funcionario adquírese polo cumprimen-
to dos seguintes requisitos:
 1. Superar as probas selectivas e os cur-
sos de selección ou formación que sexan 
procedentes.
 2. Nomeamento conferido pola auto-
ridade competente e publicado no Diario 
Oficial de Galicia.
 3. Xurar ou prometer fidelidade á 
Constitución, ao Estatuto de autonomía de 
Galicia e obediencia ás leis, así como des-
empeñar con imparcialidade o exercicio 
da función pública.
 4. Tomar posesión no prazo dun mes a 
partir da publicación do nomeamento.

Artigo 48. A condición de funcio-
naria ou funcionario pérdese por algunha 
das causas seguintes:
 1. Renuncia expresa, que non inhabilita 
para novo ingreso na función pública.
 2. Separación do servizo, por resolución 
firme recaída en expediente disciplinario 
ou inhabilitación absoluta ou especial para 
cargo público acordada como pena princi-
pal ou accesoria en sentenza xudicial de 
carácter definitivo.
 3. Perda da nacionalidade española, 
tendo en conta, non obstante, a Lei 
1�/1993, do 23 de decembro, sobre o ac-
ceso a determinados sectores da función 
pública da poboación nacional dos demais 
estados membros da Unión Europea.
 4. Xubilación forzosa ou voluntaria.

Artigo 49 1. A xubilación forzosa de-
clárase de oficio ao cumprir a funcionaria 
ou funcionario a idade de �� anos.
Malia o disposto no parágrafo anterior, 
tal declaración non se producirá ata o 
momento en que as persoas funcionarias 
cesen na situación de servizo activo, 
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naqueles supostos en que voluntariamente 
prolonguen a súa permanencia nela, ata, 
como máximo, os �0 anos de idade. Para tal 
efecto poderán optar pola prolongación da 
permanencia no servizo activo, mediante 
escrito dirixido á conselleira ou conselleiro 
competente en materia de función pública 
cunha anticipación de dous meses, como 
mínimo, á data en que cumpran os �� anos 
de idade, e entenderase recoñecida pola 
Administración da Xunta de Galicia a de-
vandita prolongación se non lles notificase 
ás persoas interesadas resolución expresa 
e motivada en contrario antes dos quince 
días que preceden a aquela data.
Facúltase a conselleira ou conselleiro 
competente en materia de función pública 
para ditar as normas complementarias de 
procedemento que permitan a aplicación 
da medida citada ás persoas funcionarias 
referidas no parágrafo anterior.
Do disposto no parágrafo segundo quedan 
exceptuado o persoal funcionario daqueles 
corpos e escalas que teñan normas especí-
ficas de xubilación de acordo co disposto 
na normativa básica estatal.
 2. Procederase tamén á súa xubilación, 
logo da instrución de expediente que 
poderá iniciarse de oficio ou por instancia 
da persoa funcionaria interesada, cando se 
declare a incapacidade permanente para 
o exercicio das súas funcións, ben por 
inutilidade física ou psíquica ou por dimi-
nución apreciable das súas facultades.
En calquera caso será preceptiva a audien-
cia no expediente da persoa interesada 
funcionaria.

Artigo 50. 1. A xubilación voluntaria 
declararase por instancia da funcionaria 
ou funcionario conforme a lexislación 
vixente.
 2. a. Malia o anterior, as persoas 
funcionarias afectadas por un proceso de 
reasignación de efectivos que se encontren 
nas situacións de expectativa de destino ou 
de excedencia forzosa, como consecuencia 
dun plan de emprego, poderán solicitar 
a xubilación voluntaria anticipada, nas 

condicións establecidas no réxime de Se-
guridade Social en que estean encadradas, 
sempre que teñan cumpridos �0 anos de 
idade e reúnan os requisitos exixidos no 
dito réxime.

b. As persoas funcionarias que se aco-
llan a esta xubilación terán dereito a perci-
bir, por unha soa vez, unha indemnización 
cuxa contía será fixada polo Consello da 
Xunta de Galicia segundo a súa idade e as 
retribucións íntegras correspondentes á 
última mensualidade completa percibida, 
con exclusión, se é o caso, do complemen-
to específico e da produtividade, referida 
a doce mensualidades.

c. Correspóndelle á conselleira ou con-
selleiro competente en materia de función 
pública acordar a xubilación voluntaria 
incentivada.

capítulo II 
situACións ADministrAtivAs

Artigo 51. As persoas funcionarias 
poden estar nalgunha das seguintes situa-
cións:

a. Servizo activo.
b. Servizos especiais.
c. Servizos noutras administracións 

públicas.
d. Excedencia voluntaria.
e. Excedencia forzosa.
f. Suspensión de funcións.
g. Expectativa de destino.
h. Excedencia forzosa aplicable a fun-

cionarias e funcionarios en expectativa de 
destino.

i. Excedencia voluntaria incentivada.
j. Excedencia por razón de violencia 

sobre a muller funcionaria.
Artigo 52. As persoas funcionarias 

están en situación de servizo activo:
 1. Cando ocupen unha praza dotada 
orzamentariamente dun corpo ou escala 
e desempeñen un posto de traballo, en 
virtude da súa pertenza a aqueles.
 2. Cando estean en comisión de servizo 
de carácter temporal conferida pola con-
sellería competente en materia de función 
pública.



- ��� -

Código da Administración Galega

 3. Cando queden á disposición do órga-
no que regulamentariamente se determine 
de acordo co establecido no artigo ��.4.
 4. Nos supostos previstos no artigo 
�4 en que a persoa funcionaria opte por 
permanecer nesta situación.

Artigo 53. Por necesidade do servizo, 
debidamente xustificada e de acordo cos 
criterios e as condicións que se determinen 
regulamentariamente, oída a comisión de 
persoal, os órganos competentes poderán 
destinar a funcionaria ou funcionario en 
comisión de servizos de carácter forzoso 
e por tempo non superior a tres meses a 
un posto de traballo distinto do de destino 
e, se supuxese cambio de localidade, a 
funcionaria ou funcionario terá dereito ás 
indemnizacións establecidas regulamenta-
riamente. Quedan excluídas desta comisión 
forzosa as persoas que exerzan os dereitos 
das letras e) e f) do punto 1 do artigo ��, 
así como as funcionarias embarazadas. Re-
gulamentariamente estableceranse dereitos 
de oposición á comisión forzosa derivados 
do coidado de familiares.

Artigo 54. O persoal funcionario 
público pasará á situación de servizos 
especiais:
 1. Cando sexa autorizado para realizar 
unha misión por período superior a seis 
meses en organismos internacionais, go-
bernos ou entidades públicas estranxeiras 
ou en programas de cooperación interna-
cional.
 2. Cando adquira a condición de persoal 
funcionario ao servizo de organizacións in-
ternacionais ou de carácter supranacional.
 3. Cando sexa nomeado integrante do 
Goberno ou dos órganos de goberno das 
comunidades autónomas ou altos cargos 
deles que non deban ser provistos necesa-
riamente por persoal funcionario público.
 4. Cando sexa elixido polas Cortes Xerais 
para formar parte dos órganos constitucio-
nais ou doutros que lles corresponda ás 
cámaras elixir.
 �. Cando sexa adscrito aos servizos do 
Tribunal Constitucional ou do Defensor 
do Pobo.

 �. Cando acceda á condición de depu-
tada, deputado, senadora ou senador das 
Cortes Xerais.
 �. Cando acceda á condición de depu-
tada ou deputado do Parlamento galego, 
de membro das asembleas lexislativas das 
comunidades autónomas ou cando forme 
parte de órganos que lle corresponda 
elixir ao Parlamento galego, se percibe 
retribucións periódicas polo desempeño 
da función.
Cando non perciba tales retribucións po-
derá optar entre permanecer na situación 
de servizo activo ou pasar á de servizos 
especiais, sen prexuízo da normativa que 
diten as comunidades autónomas sobre in-
compatibilidades das persoas integrantes 
de asembleas lexislativas.
 8. Cando desempeñe cargos electivos 
retribuídos e de dedicación exclusiva 
nas entidades locais, cando desempeñe 
responsabilidades de órganos superiores 
e directivos municipais e mais cando 
se desempeñen responsabilidades de 
persoas integrantes dos órganos locais 
para o coñecemento e a resolución das 
reclamacións económico-administrativas. 
Exceptúanse as persoas funcionarias da 
Administración local con habilitación de 
carácter estatal, cando desempeñen postos 
reservados a elas, que se rexerán pola súa 
normativa específica, quedando na situa-
ción de servizo activo.
 9. Cando preste servizo nos gabinetes 
da Presidencia do Goberno, das ministras 
e ministros e das secretarias e secretarios 
de Estado e non opte por permanecer na 
situación de servizo activo na súa Admi-
nistración de orixe.
 10. Cando sexa nomeado para calquera 
cargo de carácter político de que derive 
incompatibilidade para exercer a función 
pública.
 11. Cando cumpra o servizo militar ou a 
prestación substitutoria equivalente.
 12. Cando preste servizo nos gabinetes 
da Presidencia da Xunta de Galicia ou dos 
conselleiros e non opte por permanecer na 
situación de servizo activo na súa Admi-
nistración de orixe.
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 13. Cando desempeñe postos de traballo 
de carácter directivo no Gabinete da Pre-
sidencia do Parlamento.
 14. Cando sexa adscrito aos servizos do 
Valedor do Pobo, nos termos previstos na 
lei reguladora da devandita institución.
 1�. Cando sexa nomeado membro do 
Consello de Contas de Galicia.
 1�. Cando pase a desempeñar os postos de 
traballo de presidenta ou presidente, conse-
lleira ou conselleiro delegado, directora ou 
director xerente nas sociedades públicas a 
que fai alusión o artigo 12 da Lei 11/1992, 
do � de outubro, de réxime financeiro e 
orzamentario de Galicia, e así o determine 
o Consello da Xunta de Galicia.
 1�. Cando sexa nomeado como titular de 
subsecretarías, secretarías xerais técnicas 
ou direccións xerais da Administración 
xeral do Estado.
 18. Cando sexa nomeado como titular 
das subdelegacións do Goberno nas 
provincias ou das direccións insulares da 
Administración xeral do Estado e non opte 
por permanecer na situación de servizo 
activo na súa Administración de orixe.
 19. Cando sexa nomeado para desem-
peñar postos nas áreas funcionais da alta 
inspección de educación, funcionaria ou 
funcionario dos corpos docentes ou das 
escalas en que se ordena a función pública 
docente.
 20. Cando pase a desenvolver cargos 
directivos nas empresas públicas, nos 
entes públicos, nas sociedades ou nas 
fundacións públicas en que a Xunta de 
Galicia, directa ou indirectamente, parti-
cipe ou achegue máis do �0% do capital 
ou do patrimonio, cando os devanditos 
cargos sexan designados logo de acordo 
do Consello da Xunta de Galicia ou polos 
seus propios órganos de goberno.

Artigo 55. 1. Ás persoas funcionarias 
en situación de servizos especiais com-
putaráselles o tempo que permanezan en 
tal situación para os efectos de ascensos, 
trienios e dereitos pasivos e terán dereito 
á reserva de praza e destino que ocupasen, 
que poderá ser desempeñada mentres a 
persoa funcionaria estea en situación de 

servizos especiais ben en comisión de 
servizos, ben por persoal interino.
En todos os casos percibirán as retribu-
cións do posto ou cargo efectivo que des-
empeñen e non as que lles correspondan 
como persoal funcionario, sen prexuízo 
do dereito á percepción dos trienios que 
puidesen ter recoñecidos como funciona-
rias ou funcionarios.
 2. As deputadas, deputados, senado-
ras, senadores e persoas integrantes das 
asembleas lexislativas das comunidades 
autónomas que perdan tal condición por 
disolución das correspondentes cámaras 
ou finalización do mandato destas pode-
rán permanecer na situación de servizos 
especiais ata a súa nova constitución.
 3. O disposto neste artigo relativo ao 
cómputo do tempo de permanencia na 
situación de servizos especiais, para os 
efectos de ascensos, trienios e dereitos 
pasivos, non será de aplicación ás funcio-
narias e funcionarios públicos que, logo 
de ingresaren ao servizo das institucións 
comunitarias europeas ou ao de entida-
des e organismos asimilados, exerzan o 
dereito de transferencia establecido no 
artigo 11.2 do anexo VIII do Estatuto dos 
funcionarios das comunidades europeas, 
aprobado polo Regulamento 2�9/19�8 do 
Consello, do 29 de febreiro, modificado 
polo Regulamento ��1/1992, do Consello, 
do 2 de marzo, sen prexuízo dos efectos 
económicos que poidan derivar dos ascen-
sos e trienios consolidables ata o momento 
do exercicio deste dereito.
 4. A Administración pública velará 
para que non haxa menoscabo no dereito 
á carreira profesional do persoal funciona-
rio público que fose nomeado alto cargo, 
membro do poder xudicial ou doutros 
órganos constitucionais ou estatutarios 
ou que fose elixido alcaldesa ou alcalde, 
retribuído e con dedicación exclusiva, 
presidenta ou presidente de deputacións 
ou institucións equivalentes, deputada, 
deputado, senador ou senadora das Cortes 
Xerais e membro das asembleas lexislati-
vas das comunidades autónomas. Como 
mínimo, este persoal funcionario recibirá 
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o mesmo tratamento na consolidación do 
grao e no conxunto de complementos que 
o que se estableza para o que fose directora 
ou director xeral e outros cargos equiva-
lentes ou superiores da correspondente 
Administración pública.

Artigo 56. Servizos noutras adminis-
tracións públicas.
As persoas funcionarias da comunidade 
que, por medio dos sistemas de concurso, 
de libre designación, transferencia ou 
adscrición provisional, se é o caso, pasen a 
ocupar postos de traballo noutras adminis-
tracións públicas someteranse ao réxime 
estatutario vixente na Administración en 
que estean destinadas e seralles aplicable 
a lexislación en materia de función pública 
desta, pero conservarán a súa condición 
de funcionarias ou funcionarios da co-
munidade en situación de servizo noutras 
administracións públicas. No suposto de 
estaren incursas en expediente disciplina-
rio, a imposición da sanción de separación 
do servizo corresponderalles aos órganos 
competentes da comunidade autónoma.

Artigo 57. Excedencia voluntaria.
 1. Por incompatibilidade:
Procederá declarar, de oficio ou por ins-
tancia de parte, en situación de excedencia 
voluntaria a persoa funcionaria cando 
estea en situación de servizo activo noutro 
corpo ou escala de calquera das adminis-
tracións públicas, a non ser que obtivese a 
oportuna compatibilidade, ou pase a pres-
tar servizos en organismos ou entidades 
do sector público e non lle corresponda 
quedar noutra situación.
 2. Por interese particular:

a. Poderá concedérselles igualmente 
a excedencia voluntaria ás persoas fun-
cionarias cando o soliciten por interese 
particular.
Para solicitar o pase á situación prevista 
nesta letra será preciso ter prestado 
servizos efectivos en calquera das admi-
nistracións públicas durante os cinco anos 
inmediatamente anteriores e nela non se 
poderá permanecer menos de dous anos 
continuados.

Procederá, así mesmo, declarar en exce-
dencia voluntaria o persoal funcionario 
público cando, rematada a causa que de-
terminou o pase a unha situación distinta 
á de servizo activo, incumpra a obriga de 
solicitar o reingreso no prazo establecido 
regulamentariamente.
O persoal funcionario público que preste 
servizos en organismos ou entidades que 
quede excluído da consideración do sector 
público para os efectos da declaración de 
excedencia voluntaria prevista no punto 
1 deste artigo será declarado na situación 
de excedencia voluntaria regulada neste 
punto, sen que lle sexan de aplicación os 
prazos de permanencia nela.

b. Pasarán tamén á situación de exce-
dencia voluntaria por interese particular 
as persoas funcionarias que cesasen na 
situación de servizos especiais e non so-
licitasen o reingreso no servizo activo no 
prazo de trinta días desde tal cesamento, 
agás no suposto previsto no parágrafo in 
fine do artigo ��º.
Ao excedente voluntario por interese par-
ticular ao cal, solicitado o reingreso, non 
se lle conceda por falta de posto vacante 
con dotación orzamentaria continuará na 
situación de excedencia voluntaria ata que 
se produza este.
 3. Por agrupación familiar.
As persoas funcionarias excedentes por 
algunha das causas anteriores non percibirán 
retribucións nin lles será computado o tempo 
permanecido en tal situación para efectos de 
ascensos, trienios e dereitos pasivos.
 4. Excedencia para o coidado de fillas, 
fillos e familiares:
As persoas funcionarias de carreira terán 
dereito a un período de excedencia, de 
duración non superior a tres anos, para 
coidar cada filla ou fillo, tanto cando 
sexa por natureza como por adopción ou 
acollemento permanente ou en proceso de 
adopción, que se contará desde a data de 
nacemento ou, se é o caso, da resolución 
xudicial ou administrativa.
Tamén terán dereito a un período de 
excedencia, de duración non superior a 
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tres anos, para o coidado dunha persoa 
familiar que estea ao seu cargo, ata o se-
gundo grao inclusive de consanguinidade 
ou afinidade, que por razóns de idade, 
accidente, enfermidade ou discapacidade 
non se poida valer por si mesma e non 
desempeñe actividade retribuída.
O período de excedencia será único por 
cada persoa causante. Cando unha nova 
persoa causante dese orixe a unha nova ex-
cedencia, o inicio do período desta poñerá 
fin ao que se viñese gozando.
Esta excedencia constitúe un dereito indi-
vidual das persoas funcionarias. No caso 
de que dúas persoas funcionarias xerasen 
o dereito a gozala pola mesma persoa 
causante, a Administración poderá limitar 
o seu exercicio simultáneo por razóns xus-
tificadas relacionadas co funcionamento 
dos servizos.
O tempo de permanencia nesta situación 
será computable para os efectos de trie-
nios, carreira e dereitos no réxime da 
Seguridade Social que sexa aplicable. O 
posto de traballo desempeñado reservara-
se, cando menos, dous anos. Ao transco-
rrer ese período, a devandita reserva será 
a un posto na mesma localidade e de igual 
retribución.
As persoas funcionarias nesta situación 
poderán participar nos cursos de forma-
ción que convoque a Administración.
 �. Excedencia voluntaria incentivada:
As persoas funcionarias afectadas por un 
proceso de reasignación de efectivos que 
se encontren nalgunha das dúas fases a 
que fai referencia o artigo 29º.� desta lei 
poderán ser declaradas, por solicitude 
súa, en situación de excedencia voluntaria 
incentivada.
As que se encontren nas situacións de 
expectativa de destino ou de excedencia 
forzosa como consecuencia da aplicación 
dun plan de emprego terán dereito a pasar, 
por solicitude súa, á dita situación.
A excedencia voluntaria incentivada terá 
unha duración de cinco anos e impedirá 
desempeñar postos de traballo no sector 
público baixo ningún tipo de relación 
funcionarial ou contractual, sexa esta de 

natureza laboral ou administrativa. Con-
cluído o prazo sinalado, pasarase automa-
ticamente, se non se solicita o reingreso, 
á situación de excedencia voluntaria por 
interese particular.
As que pasen á situación de excedencia 
voluntaria incentivada terán dereito a unha 
mensualidade das retribucións de carácter 
periódico, excluídas as pagas extraordina-
rias e o complemento de produtividade, 
percibidas no último posto de traballo 
desempeñado, por cada ano completo de 
servizos efectivos e cun máximo de doce 
mensualidades.
Correspóndelle á consellería competente 
en materia de función pública acordar o 
pase á situación de excedencia voluntaria 
incentivada.
Non se poderá conceder a excedencia vo-
luntaria cando a persoa funcionaria estea 
sometida a expediente disciplinario ou 
pendente do cumprimento dunha sanción.
 �. Excedencia por razón de violencia 
sobre a muller funcionaria:
As funcionarias vítimas de violencia de 
xénero, para faceren efectiva a súa protec-
ción ou o seu dereito á asistencia social in-
tegral, terán dereito a solicitar a situación 
de excedencia durante seis meses sen ter 
que prestar un tempo máximo de servizos 
previos e sen que sexa exixible prazo de 
permanencia nela.
Durante os seis primeiros meses terán 
dereito á reserva do posto de traballo que 
desempeñasen, e o devandito período 
será computable para os efectos de anti-
güidade, carreira e dereitos do réxime de 
Seguridade Social que sexa aplicable.
Cando as accións xudiciais o exixisen, 
poderase prorrogar este período por tres 
meses, cun máximo de dezaoito, con idén-
ticos efectos aos sinalados anteriormente, 
para o fin de garantir a efectividade do 
dereito de protección da vítima.
Durante os dous primeiros meses desta 
excedencia, a funcionaria terá dereito a 
percibir as retribucións íntegras e, se é o 
caso, as prestacións familiares por filla ou 
fillo ao seu cargo.
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Artigo 58. 1. A excedencia forzosa 
producirase polas seguintes causas:

a. Cando se leve a cabo unha redución 
de postos de traballo de acordo cos pro-
cedementos legalmente establecidos e a 
persoa funcionaria afectada por ela non 
poida ser adscrita a outro posto.

b. Cando, unha vez concluído o período 
de excedencia voluntaria para o coidado 
dunha filla ou fillo, a persoa funcionaria 
solicite o reingreso e non o poida obter 
por falta de posto vacante con dotación 
orzamentaria.

c. Cando a persoa funcionaria proce-
dente da situación de suspenso en firme, 
unha vez cumprida a suspensión, solicite 
o reingreso e non fose posible concederllo 
por falta de postos vacantes.
As que estean na situación a) terán dereito 
a percibir as retribucións básicas e o 
complemento de destino inferior en dous 
niveis ao seu grao persoal, así como ao 
cómputo do tempo que permanezan en 
tal situación para os efectos de trienios e 
dereitos pasivos.
As que estean nas situacións b) e c) non 
terán dereito ao complemento de destino, 
pero o tempo que permanezan en tal situa-
ción seralles computado para os efectos de 
trienios e dereitos pasivos.
 2. Excedencia forzosa aplicable ás 
persoas funcionarias en expectativa de 
destino.
As persoas funcionarias declaradas en 
expectativa de destino pasarán á situación 
de excedencia forzosa, coas peculiarida-
des establecidas neste punto, polas causas 
seguintes:

a. O transcurso do período máximo 
fixado para esta.

b. O incumprimento das obrigas deter-
minadas no artigo �9 desta lei.
As que se encontren nesta modalidade de 
excedencia forzosa terán dereito a percibir 
as retribucións básicas e, se é o caso, as 
prestacións familiares por filla ou fillo a 
cargo.
As ditas persoas funcionarias estarán obriga-
das a participar nos concursos convocados 

a postos adecuados ao seu corpo, escala ou 
especialidade que lles sexan notificados, 
así como a aceptar os destinos que se lles 
sinalen en postos de características similares 
e a participar nos cursos de capacitación que 
se lles ofrezan.
Non poderán desempeñar postos de traballo 
no sector público baixo ningún tipo de 
relación funcionarial ou contractual, sexa 
esta de natureza laboral ou administrativa. 
Se obteñen posto de traballo no dito sector 
pasarán á situación de excedencia voluntaria 
regulada no artigo ��º.1 desta lei.
Pasarán á situación de excedencia volunta-
ria por interese particular cando incumpran 
as obrigas a que se refire este punto.
Correspóndelle á consellería competente 
en materia de función pública acordar a 
declaración desta modalidade de exceden-
cia forzosa e o pase á excedencia volun-
taria destes excedentes forzosos, así como 
a xestión do persoal afectado mediante 
resolución motivada.

Artigo 59. As persoas funcionarias 
en expectativa de destino percibirán as 
retribucións básicas, o complemento de 
destino do grao persoal que lles corres-
ponda e o �0% do complemento específico 
do posto que desempeñaban ao pasar a 
esta situación.
As ditas persoas estarán obrigadas a:
 1. Aceptar os destinos en postos de 
características similares aos que desem-
peñaban que se lles ofrezan na provincia 
onde estaban destinadas.
 2. Participar nos concursos para postos 
adecuados ao seu corpo, escala ou cate-
goría, situados na provincia onde estaban 
destinadas.
 3. Participar nos cursos de capacitación 
a que sexan convocadas.
O período máximo de duración da situa-
ción de expectativa de destino será dun 
ano; transcorrido este, pasarase á situa-
ción de excedencia forzosa.
Para os restantes efectos esta situación 
equipárase á de servizo activo.
Correspóndelle á consellería competente 
en materia de función pública efectuar a 
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declaración e o cesamento nesta situación 
administrativa e a xestión do persoal afec-
tado por ela.

Artigo 60. 1. A suspensión de fun-
cións pode ter carácter provisorio ou firme. 
A persoa funcionaria declarada en tal si-
tuación quedará privada temporalmente do 
exercicio das súas funcións e dos dereitos 
inherentes á súa condición.
 2. A suspensión provisoria poderá acor-
darse preventivamente por un período non 
superior a seis meses, durante a tramitación 
do procedemento xudicial ou do expediente 
disciplinario, por posible comisión de faltas 
graves, que lle instrúa á persoa funcionaria 
a autoridade competente.
 3. Durante o tempo de suspensión pro-
visoria a persoa funcionaria percibirá as 
retribucións básicas que lle correspondan.
 4. Se a persoa funcionaria resultase 
absolta no procedemento criminal ou 
expediente disciplinario, ou se a san-
ción que se lle impuxese fose inferior á 
suspensión, o tempo de duración desta 
computaráselle como servizo activo e 
deberá reincorporarse inmediatamente ao 
seu posto de traballo, con recoñecemento 
de todos os dereitos económicos e demais 
que procedan desde a data de efectividade 
da suspensión.
 �. A suspensión terá carácter firme 
cando se impoña en virtude de condena 
criminal ou sanción disciplinaria.
 �. Ás persoas funcionarias en situación 
de suspensión de funcións con carácter 
firme non se lles reservará a praza nin o 
destino.

Artigo 61. 1. O reingreso ao servizo 
activo das persoas funcionarias que non 
teñan reserva de praza e destino efec-
tuarase mediante a súa participación nas 
convocatorias de concurso ou de libre 
designación para a provisión de postos de 
traballo.
 2. Así mesmo, o reingreso poderá efec-
tuarse por adscrición a un posto, que terá 
necesariamente o carácter de provisional, 
condicionado ás necesidades do servizo e 
sempre que se reúnan os requisitos para o 
desempeño do posto.

 3. O posto asignado con carácter pro-
visional convocarase para a súa provisión 
definitiva no prazo máximo dun ano, e a 
persoa funcionaria reingresada con desti-
no provisional terá a obriga de participar 
na convocatoria. Se non obtivese destino 
definitivo aplicaráselle o disposto no arti-
go ��º.4 desta lei.
 4. No suposto de incumprir a obriga de 
participar no concurso no que se inclúa o 
posto que ocupa provisionalmente, será 
declarada de oficio na situación de exce-
dencia voluntaria.

Artigo 62. As que estean en situación 
de excedencia forzosa ou de suspensión 
de funcións en firme, neste caso ao 
cumpriren o tempo de suspensión, están 
obrigadas a solicitar o reingreso, que lles 
será concedido, de existiren vacantes, con 
carácter provisional e ata que obteñan 
destino con carácter definitivo, a través de 
concurso de traslados, estando obrigadas 
a participar en todos os que se convoquen 
ata que iso se produza e, de non o facer, se-
rán declaradas na situación de excedencia 
voluntaria por interese particular.

capítulo III
A CArreirA ADministrAtivA

Artigo 63. 1. A carreira administrati-
va consiste na promoción desde o corpo ou 
escala dun determinado grupo ao doutro 
inmediatamente superior, ou no ascenso 
dentro dos graos asignados ao mesmo cor-
po ou escala, ou no acceso a outro corpo 
ou escala do mesmo grupo.
 2. Nas convocatorias das probas selec-
tivas reservarase un mínimo dun 2�% das 
vacantes convocadas para persoal fun-
cionario pertencente a corpos ou escalas 
do grupo inmediatamente inferior que, 
posuíndo a titulación exixida e os demais 
requisitos inherentes á vacante que se vai 
cubrir, prestase servizos efectivos durante 
polo menos dous anos no corpo ou na 
escala de pertenza.
As devanditas probas, nas cales se debe-
rán respectar os principios de igualdade, 
mérito e capacidade, poderanse levar a 
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cabo en convocatorias independentes das 
de ingreso cando, por conveniencia da 
planificación xeral dos recursos humanos, 
así o autorice o Consello da Xunta de 
Galicia.
Poderá participar nos procesos de promo-
ción interna para o acceso ao corpo admi-
nistrativo da Xunta de Galicia (grupo C) o 
persoal funcionario do corpo auxiliar da 
Xunta de Galicia (grupo D) que, aínda que 
careza da titulación exixida para pertencer 
ao grupo C, acredite unha antigüidade 
mínima de dez anos no grupo D ou ben 
teña unha antigüidade mínima de cinco 
anos e supere os cursos de formación que 
regulamentariamente se determinen.
 3. As persoas funcionarias que accedan 
a outros corpos ou escalas polo sistema 
de promoción interna terán, en todo caso, 
preferencia para cubrir os postos vacantes 
ofertados sobre as persoas aspirantes que 
non procedan desta quenda.
Ademais, as persoas funcionarias aspi-
rantes que superen tal proceso selectivo 
poderán tomar posesión da praza que 
xa viñesen desempeñando con carácter 
definitivo cando o nivel desta se encontre 
incluído no intervalo de niveis do corpo e 
grupo a que accedan.
As prazas reservadas a promoción interna 
que non se cubran por este procedemento 
acumularanse ás de provisión libre.
 4. Así mesmo, estas persoas funciona-
rias conservarán o seu grao persoal que 
xa consolidasen no corpo ou escala de 
procedencia, sempre que estea incluído 
no intervalo de niveis correspondente ao 
novo corpo ou escala, e o tempo de ser-
vizos prestados naqueles será aplicable, 
se é o caso, para a consolidación do grao 
persoal neste.
O disposto neste artigo seralles tamén 
aplicable as persoas funcionarias que 
accedan por integración a outros corpos 
ou escalas do mesmo grupo ou de grupo 
superior de acordo co previsto nesta lei.

Artigo 64. As persoas funcionarias 
poderían acceder a outros corpos ou 
escalas encadradas no mesmo grupo que 
teñan asignadas funcións substancialmente 

coincidentes no seu contido profesional e 
no seu nivel técnico, sempre que estean en 
posesión da titulación exixida en cada caso 
e superen as probas selectivas.
Poderán ser eximidas dalgunha das probas 
aquelas persoas funcionarias que proce-
dan da mesma área de especialización 
profesional ca a correspondente ao corpo 
ou escala a que se pretende ascender.

Artigo 65. 1. Toda persoa funcionaria 
posúe un grao persoal que corresponderá a 
un dos 30 niveis en que se clasifiquen os 
postos de traballo.
 2. O grao persoal adquírese polo 
desempeño dun ou máis postos de nivel 
correspondente durante dous anos conti-
nuados ou durante tres con interrupción. 
Se durante o tempo en que a persoa fun-
cionaria desempeña un posto se modifica-
se o nivel destes, o tempo do desempeño 
computarase no nivel máis alto con que tal 
posto estivese clasificado.
Malia o disposto no parágrafo anterior, as 
persoas funcionarias que obteñan un posto 
de traballo superior en máis de dous niveis 
ao correspondente ao seu grao persoal 
consolidarán cada dous anos de servizos 
continuados o grao superior en dous niveis 
ao que posuísen sen que en ningún caso 
poidan superar o correspondente ao do 
posto desempeñado.
As persoas funcionarias de novo ingreso 
comezarán a consolidar o grao correspon-
dente ao nivel de complemento de destino 
do primeiro posto a que sexan adscritos, 
de forma provisional ou definitiva, tras a 
superación do proceso selectivo.
 3. As persoas funcionarias terán dereito, 
calquera que sexa o posto de traballo que 
desempeñen, a percibir polo menos o com-
plemento de destino dos postos de nivel 
correspondente ao seu grao persoal. Non 
obstante, a percepción do complemento es-
pecífico será sempre a que lle corresponda 
ao posto realmente desempeñado.
 4. As persoas funcionarias que cesen 
nun posto de traballo sen obter outro polos 
sistemas de provisión previstos no artigo 2� 
desta lei quedarán ao dispor do conselleiro, 
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que lles atribuirá o desempeño dun posto 
provisional correspondente ao seu corpo 
ou escala, dentro da mesma localidade.
Sen prexuízo do disposto no parágrafo 
anterior, quen cese nun posto provisto 
por libre designación ou por alteración do 
contido ou supresión dos seus postos nas 
relacións de postos de traballo continuará 
percibindo mentres non se lle atribúa outro 
posto, por concurso ou por libre designa-
ción, e durante un prazo máximo de tres 
meses, as retribucións complementarias 
correspondentes ao posto que viña des-
empeñando. As persoas funcionarias que 
cesen nun posto de traballo sen obter outro 
polos sistemas de provisión previstos no 
artigo 2� desta lei quedarán ao dispor do 
conselleiro, que lles atribuirá o desempe-
ño dun posto provisional correspondente 
ao seu corpo e escala, dentro da mesma 
localidade, non inferior en máis de dous 
niveis ao do seu grao persoal, mentres non 
obteñan outro con carácter definitivo, con 
efectos do día seguinte á data do cesamen-
to e de acordo co procedemento que fixe 
a consellería competente en materia de 
función pública.
 �. O tempo de permanencia en situa-
ción de servizos especiais será computa-
do, para efectos de consolidación do grao 
persoal, como prestado no último posto 
desempeñado en situación de servizo ac-
tivo ou no que posteriormente se obtivese 
por concurso.
 �. A adquisición e os cambios de grao 
inscribiranse no rexistro de persoal logo 
de recoñecelos o órgano competente.
 �. Os graos superiores dos corpos ou 
escalas poderán coincidir cos inferiores no 
corpo ou escala inmediatamente superior.

Artigo 66. No suposto de provisión, 
mediante libre designación, de prazas 
da Administración abertas a persoal 
funcionario docente nas relacións de 
postos de traballo da Xunta de Galicia, as 
funcionarias e funcionarios docentes que 
prestan servizos nos centros educativos 
que imparten ensinanzas distintas das 
universitarias terán dereito á reserva da 

praza que estivesen desempeñando se esta 
se ocupase con carácter definitivo.

Artigo 67. A adquisición dos graos 
superiores polas persoas funcionarias dos 
corpos e escalas de cada grupo poderá 
realizarse tamén mediante a superación de 
cursos de formación ou outros requisitos 
obxectivos que determine a Xunta de 
Galicia, de conformidade co disposto no 
artigo 13º, punto 11.

Artigo 68. 1. A Administración 
pública galega establecerá sistemas que 
permitan a avaliación do desempeño das 
súas empregadas e empregados.
A avaliación do desempeño é o procede-
mento a través do cal se mide e valora a 
conduta profesional e mais o rendemento 
ou o logro de resultados.
 2. Os sistemas de avaliación do des-
empeño adecuaranse, en todo caso, a 
criterios de transparencia, obxectividade, 
imparcialidade e non-discriminación, e 
aplicaranse sen menoscabo dos dereitos 
das empregadas e empregados públicos.
 3. A Administración pública galega 
determinará os efectos da avaliación na 
carreira profesional, na formación, na 
provisión de postos de traballo e na per-
cepción das retribucións complementarias 
correspondentes.
 4. A Xunta de Galicia articulará un 
sistema que, entre outros factores, terá en 
conta necesariamente:

a. O grao de satisfacción da cidadanía 
respecto dos servizos que lle presten.

b. A boa xestión e organización da 
estrutura administrativa, para o cal pro-
moverá a utilización por parte do persoal 
directivo dos datos derivados da xestión 
para a toma de decisións.

c. A implicación en procesos innova-
dores e de boas prácticas a prol da exce-
lencia.

d. A normalización e a racionalización 
de procesos.

e. O grao de cumprimento do Plan de 
normalización lingüística.
 �. Nomearase unha comisión de avalia-
ción do desempeño, cuxa composición e 
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funcionamento se regulará por decreto do 
Consello da Xunta de Galicia, por propos-
ta da consellería competente en materia de 
función pública. Poderase nomear máis 
dunha comisión de avaliación do desem-
peño cando así se considere necesario.

capítulo Iv 
réXime retributivo

Artigo 69. 1. As retribucións das 
persoas funcionarias son básicas e com-
plementarias.
 2. Son retribucións básicas:

a. O soldo, que se fixará en función 
do índice de proporcionalidade que se 
lle asigne a cada un dos grupos en que se 
organizan os corpos e escalas de persoal 
funcionario da comunidade.

b. Os trienios, consistentes nunha can-
tidade igual para cada grupo, por cada tres 
anos de servizo no corpo ou escala.
No caso de que unha persoa funcionaria 
preste os seus servizos sucesivamente en 
diferentes corpos, escalas, clases ou cate-
gorías de distinto grupo de clasificación, 
terá dereito a seguir percibindo os trienios 
percibidos nos grupos anteriores.
Cando a persoa funcionaria cambie de 
adscrición de grupo antes de completar un 
trienio, a fracción de tempo transcorrido 
considerarase como tempo de servizos 
prestados no novo grupo.

c. As pagas extraordinarias, que serán 
dúas ao ano por un importe mínimo cada 
unha delas dunha mensualidade de soldo e 
trienios, percibiranse os meses de xuño e 
decembro.
 3. Son retribucións complementarias:

a. O complemento de destino corres-
pondente ao nivel do posto que desem-
peñe. Este complemento figurará nas 
relacións de postos de traballo e será igual 
para todos os postos do mesmo nivel.

b. O complemento específico, destinado 
a retribuír as condicións particulares dal-
gúns postos de traballo en atención á súa 
especial dificultade técnica, dedicación, 

responsabilidade, incompatibilidade, pe-
rigosidade ou penosidade. En ningún caso 
poderá asignarse máis dun complemento 
específico a cada posto de traballo.

c. O complemento de produtividade, 
destinado a retribuír o especial rendemen-
to, a actividade extraordinaria, o interese 
ou a iniciativa con que a persoa funciona-
ria desempeñe o seu traballo.
A súa contía global non poderá exceder 
unha porcentaxe sobre os custos totais de 
persoal de cada programa e de cada órgano 
que se determinará na Lei de orzamentos. 
O responsable da xestión de cada progra-
ma de gasto, dentro das correspondentes 
dotacións orzamentarias, determinará, de 
acordo coa normativa establecida na Lei 
de orzamentos, a contía individual que lle 
corresponda, se é o caso, a cada persoa 
funcionaria.
A súa asignación realizarase conforme 
criterios obxectivos establecidos regula-
mentariamente coa necesaria información 
e participación das persoas representantes 
do persoal. Para isto terase especialmente 
en consideración a cualificación emitida 
pola comisión de avaliación do desempeño 
respecto da unidade administrativa de que 
se trate, todo isto de acordo co previsto no 
artigo �8 desta lei.
En calquera caso, as cantidades que 
perciba cada persoa funcionaria por este 
concepto serán de coñecemento público 
das demais persoas funcionarias do depar-
tamento e organismo interesado, así como 
das persoas representantes sindicais.

d. As gratificacións por servizos 
extraordinarios, fóra da xornada normal, 
que en ningún caso poderán ser fixas na 
súa contía e periódicas na súa percepción.
 4. As persoas funcionarias percibirán 
as indemnizacións correspondentes por 
razón de servizo.

Artigo 70. 1. As contías das retribu-
cións básicas das letras a) e b) do punto 2 do 
artigo �9 desta lei serán iguais para cada un 
dos grupos en que se clasifican os corpos ou 
as escalas. Así mesmo, as contías das pagas 
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extraordinarias serán iguais para cada un 
dos grupos de clasificación segundo o nivel 
do complemento de destino que perciban.
O soldo das persoas funcionarias do gru-
po A non poderá exceder en máis de tres 
veces o soldo das persoas funcionarias do 
grupo E.
 2. A contía das retribucións básicas, 
dos complementos de destino asignados a 
cada posto de traballo e dos complementos 
específicos e de produtividade, se é o caso, 
deberá reflectirse para cada exercicio 
orzamentario na correspondente lei de 
orzamentos da comunidade autónoma.

Artigo 71. Os postos de traballo que 
exixan o mesmo nivel de titulación e que 
teñan no seu exercicio similar grao de difi-
cultade terán os mesmos complementos de 
destino e específico se son semellantes as 
condicións de traballo.

Artigo 72. O persoal laboral será 
retribuído conforme o previsto na súa 
normativa e nos convenios colectivos, 
procurándose mediante un convenio-mar-
co ou outros instrumentos a igualdade de 
retribucións para as tarefas que supoñan 
unhas mesmas condicións de preparación 
e unhas mesmas funcións.

Artigo 73. No desenvolvemento e 
aplicación dos preceptos incluídos neste 
capítulo, así como nos de toda a política 
retributiva da Xunta de Galicia, deberan-
se ter en conta os artigos 39 e 40 da Lei 
�/2004, do 1� de xullo.

capítulo v 
liCenzAs, vACACións e Permisos
Artigo 74. Poderanse conceder licen-

zas nos seguintes casos e condicións:
 1. Por matrimonio, a persoa funciona-
ria terá dereito a unha licenza retribuída 
de quince días naturais ininterrompidos.
 2. Por embarazo, nas condicións e du-
ración previstas na lexislación xeral.
 3. Por asuntos propios poderanse conce-
der licenzas sen retribución dunha duración 
acumulada que non poderá exceder os tres 

meses cada dous anos. A concesión de li-
cenzas por asuntos propios subordinarase, 
en todo caso, ás necesidades do servizo.
 4. As licenzas por enfermidade fixa-
ranse de acordo co réxime da Seguridade 
Social a que pertenza a persoa funcionaria.
 �. Poderanse conceder licenzas para 
a realización de estudos sobre materias 
directamente relacionadas coa Adminis-
tración Pública, logo do informe favorable 
da persoa xerarquicamente superior, e a 
persoa funcionaria terá dereito a percibir 
as retribucións básicas e mais o comple-
mento familiar.

Artigo 75. 1. O persoal funcionario 
terá dereito, por ano completo de servizos, 
a gozar de vacacións retribuídas dun mes 
natural ou de vinte e dous días hábiles 
anuais ou dos días que correspondan 
proporcionalmente ao tempo de servizos 
efectivos.
 2. Así mesmo, terá dereito a un día 
hábil adicional ao cumprir quince anos de 
servizo, ao que lle engadirá un día hábil 
máis ao cumprir os vinte, vinte e cinco e 
trinta anos de servizo, respectivamente, 
ata un total de vinte e seis días hábiles por 
ano natural.
Este dereito farase efectivo a partir do ano 
natural seguinte ao do cumprimento dos 
anos de servizo sinalados no parágrafo 
anterior.
 3. Para os efectos previstos neste artigo, 
non se considerarán como días hábiles os 
sábados, sen prexuízo das adaptacións que 
se establezan para os horarios especiais.
 4. No caso de que o período de vaca-
cións coincida co permiso previsto no 
número 4 do artigo ��, a persoa intere-
sada terá dereito á fixación dun período 
alternativo.
 �. O calendario de vacacións elaborarase 
anualmente, tendo en conta as necesidades 
dos servizos, oídos os órganos de represen-
tación das persoas funcionarias.
Recoñécese o dereito á elección do período 
de vacacións a favor das mulleres xestan-
tes e a preferencia de elección de mulleres 
e homes con fillas ou fillos menores de 
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doce anos ou maiores dependentes ao seu 
coidado.
 �. Os permisos de maternidade, pater-
nidade e lactación, así como os períodos 
de incapacidade temporal derivados do 
embarazo, poderanse acumular ao período 
de vacacións, mesmo despois do remate do 
ano natural a que aquelas correspondan.

Artigo 76. 1. Concederanse permisos 
polas seguintes causas xustificadas:

a. Polo falecemento, accidente ou 
enfermidade grave dun familiar dentro do 
primeiro grao de consanguinidade ou afi-
nidade, tres días hábiles cando o suceso se 
produza na mesma localidade e cinco días 
hábiles cando sexa en distinta localidade.
Cando se trate do falecemento, accidente 
ou enfermidade grave dun familiar dentro 
do segundo grao de consanguinidade ou 
afinidade, o permiso será de dous días há-
biles cando o suceso se produza na mesma 
localidade e de catro días hábiles cando 
sexa en distinta localidade.

b. Por traslado de domicilio sen cambio 
de residencia, un día na mesma localidade 
e dous días se hai cambio de localidade. Se 
a unidade familiar está integrada por dúas 
ou máis persoas membros, o permiso será 
de dous días sen cambio de localidade e de 
catro se existe cambio.

c. Para realizar funcións sindicais, de 
formación sindical ou de representación do 
persoal, nos termos legalmente establecidos.

d. Para concorrer a exames finais e 
demais probas definitivas de aptitude, 
durante os días da súa realización.

e. Por lactación dunha filla ou fillo 
menor de doce meses, a funcionaria terá 
dereito a unha hora de ausencia do traballo, 
que poderá dividir en dúas fraccións. Este 
dereito poderase substituír por unha redu-
ción da xornada normal en media hora ao 
inicio e ao final da xornada, ou ben nunha 
hora ao inicio ou ao final da xornada. Este 
dereito poderá ser exercido indistintamente 
polas persoas proxenitoras, no caso de que 
ambas traballen.

Igualmente, poderase substituír o tempo 
de lactación por un permiso retribuído que 
acumule en xornadas completas o tempo 
correspondente, ou ben por un crédito de 
horas, podéndose aproveitar, en ambos os 
casos, en calquera momento, despois do 
gozo do permiso de maternidade.
A cantidade de horas incluídas no crédito 
será o resultado de contabilizar o total de 
horas a que se tería dereito se se dispuxese 
do permiso de lactación na súa modalidade 
dunha hora de ausencia.
Este permiso incrementarase proporcio-
nalmente nos casos de parto múltiple.
Nos supostos de adopción ou acollemento, 
este dereito computarase durante o primeiro 
ano desde a resolución xudicial ou adminis-
trativa de adopción ou acollemento.

f. Por nacemento de fillas e fillos prema-
turos ou que por calquera outra causa deban 
permanecer no hospital a continuación do 
parto, a funcionaria ou funcionario terá 
dereito a ausentarse do traballo durante un 
máximo de dúas horas diarias e percibirá as 
retribucións íntegras.

g. Por razóns de garda legal, cando o 
persoal funcionario teña o coidado directo 
dalgún menor de doce anos, de persoa 
maior que requira especial dedicación ou 
dunha persoa con discapacidade que non 
desempeñe actividade retribuída, terá 
dereito a unha redución dun terzo ou un 
medio da xornada de traballo, coa diminu-
ción proporcional das súas retribucións.
Terá o mesmo dereito o persoal funcio-
nario que precise encargarse do coidado 
directo dun familiar ata o segundo grao 
de consanguinidade ou afinidade que, por 
razóns de idade, accidente ou enfermidade, 
non se poida valer por si mesmo e que non 
desempeñe actividade retribuída.

h. As funcionarias embarazadas terán 
dereito a ausentarse do traballo para a rea-
lización de exames prenatais e técnicas de 
preparación ao parto polo tempo necesario 
para a súa práctica e logo de xustificación 
da súa necesidade de realización dentro da 
xornada de traballo.
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i. O persoal funcionario terá dereito a 
un permiso retribuído para tratamentos de 
fecundación asistida polo tempo necesario 
para a súa práctica, con aviso previo e 
xustificación da necesidade de realización 
dentro da xornada de traballo. Se fose ne-
cesario o desprazamento, o permiso será 
de dous días.

j. Para acompañar a súa ou o seu 
cónxuxe ou parella en análoga relación de 
afectividade a tratamentos de fecundación 
asistida, a exames prenatais e a técnicas de 
preparación ao parto, o persoal funciona-
rio terá dereito a un permiso retribuído en 
idénticos termos e condicións de exercicio 
que os previstos para estes permisos.

k. Nos supostos de accidente ou en-
fermidade moi grave da ou do cónxuxe, 
parella en análoga relación de afectivida-
de, familiares en primeiro grao, persoas 
acollidas ou familiares que convivan na 
mesma casa, e para atender ao seu coida-
do, o persoal funcionario terá dereito a un 
permiso retribuído cunha duración máxi-
ma de trinta días naturais. Cada accidente 
ou enfermidade xerará un único permiso, 
que, dentro da duración máxima de trinta 
días, se poderá utilizar de maneira separa-
da ou acumulada.
 l. Por ser preciso atender o coidado 
dun familiar de primeiro grao, o persoal 
funcionario terá dereito a solicitar unha 
redución de ata o �0% da xornada laboral, 
con carácter retribuído, por razóns de en-
fermidade moi grave e polo prazo máximo 
dun mes, prorrogable en circunstancias 
excepcionais e atendendo á extrema gra-
vidade da enfermidade padecida, ata un 
período máximo de dous meses.
Se houbese máis dunha persoa titular 
deste dereito polo mesmo feito causante, 
o tempo de gozo desta redución poderase 
ratear entre elas, respectando, en todo 
caso, o prazo máximo dun mes ou, se é o 
caso, o de dous meses.

m. O persoal funcionario terá dereito a 
ausentarse para acompañar ás revisións 
médicas as fillas e os fillos e as persoas 
maiores ao seu cargo polo tempo necesario, 

con aviso previo e xustificación da necesi-
dade de realización dentro da xornada de 
traballo.
 2. Poderase conceder permiso polo 
tempo indispensable para o cumprimento 
dun deber inescusable de carácter público 
ou persoal e por deberes relacionados coa 
conciliación da vida familiar e laboral.
 3. Poderase dispoñer de ata nove días 
ao ano, como máximo, de permiso para 
asuntos persoais sen xustificación, aten-
dendo sempre ás necesidades do servizo. 
Así mesmo, terase dereito ao gozo de dous 
días adicionais ao cumprir o sexto trienio, 
que se incrementará nun día adicional por 
cada trienio cumprido a partir do oitavo.
 4. En todo caso, concederanse os se-
guintes permisos:

a. Permiso por parto: terá unha duración 
de dezaseis semanas ininterrompidas. Este 
permiso ampliarase en dúas semanas máis 
no suposto de discapacidade da filla ou fillo, 
e por cada filla ou fillo a partir do segundo, 
nos supostos de parto múltiple. O permiso 
distribuirase á opción da funcionaria sem-
pre que seis semanas sexan inmediatamente 
posteriores ao parto. No caso de falecemen-
to da nai, a outra persoa proxenitora poderá 
facer uso da totalidade ou, se é o caso, da 
parte que reste do permiso.
Malia o anterior, e sen prexuízo das seis 
semanas inmediatas posteriores ao parto 
de descanso obrigatorio para a nai, no caso 
de que ambos os proxenitores traballen, a 
nai, ao iniciarse o período de descanso por 
maternidade, poderá optar por que a outra 
persoa proxenitora goce dunha parte de-
terminada e ininterrompida do período de 
descanso posterior ao parto, ben de forma 
simultánea ou sucesiva co da nai. A outra 
persoa proxenitora poderá seguir gozando 
do permiso de maternidade inicialmente 
cedido, aínda que no momento previsto 
para a reincorporación da nai ao traballo 
esta se atope en situación de incapacidade 
temporal.
Nos casos de gozo simultáneo de períodos 
de descanso, a suma destes non poderá 
exceder as dezaseis semanas ou as que 
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correspondan no caso de discapacidade da 
filla ou fillo ou de parto múltiple.
Este permiso poderase gozar a xornada 
completa ou a tempo parcial, cando as 
necesidades do servizo o permitan, e 
nos termos que regulamentariamente se 
determinen.
Nos casos de parto prematuro e naqueles 
en que, por calquera outra causa, a neonata 
ou neonato deba permanecer no hospital 
a continuación do parto, este permiso 
ampliarase en tantos días como a neonata 
ou neonato permaneza no hospital, cun 
máximo de trece semanas adicionais.
Durante o gozo deste permiso poderase 
participar nos cursos de formación que 
convoque a Administración.

b. Permiso por adopción ou acollemen-
to, tanto preadoptivo como permanente 
ou simple: terá unha duración de dezaseis 
semanas ininterrompidas. Este permiso 
ampliarase en dúas semanas máis no 
suposto de discapacidade da ou do menor 
adoptado ou acollido e por cada filla ou 
fillo, a partir da ou do segundo, nos supos-
tos de adopción ou acollemento múltiple.
O cómputo do prazo contarase á elección 
da persoa funcionaria, a partir da decisión 
administrativa ou xudicial do acollemento 
ou a partir da resolución xudicial pola que 
se constitúa a adopción, sen que un mesmo 
menor poida dar, en ningún caso, dereito a 
varios períodos de gozo deste permiso.
No caso de que ambos os proxenitores 
traballen, o permiso distribuirase á opción 
dos interesados, que poderán gozalo de 
forma simultánea ou sucesiva, sempre en 
períodos ininterrompidos.
Nos casos de gozo simultáneo de períodos 
de descanso, a suma destes non poderá 
exceder as dezaseis semanas ou as que 
correspondan en caso de adopción ou aco-
llemento múltiple e de discapacidade da 
ou do menor en adopción ou en acollida.
Este permiso poderase gozar a xornada 
completa ou a tempo parcial, cando as 
necesidades do servizo o permitan, e 
nos termos que regulamentariamente 
se determinen.

Se fose necesario o desprazamento previo 
das persoas proxenitoras ao país de orixe 
da ou do menor en adopción ou acollida, 
nos casos de adopción ou acollemento in-
ternacional, terase dereito, ademais, a un 
permiso de ata tres meses de duración, e 
durante este período percibiranse exclusi-
vamente as retribucións básicas, podendo 
gozar delas de forma fraccionada, sempre 
que non se superen os tres meses.
Con independencia do permiso de ata tres 
meses previsto no parágrafo anterior e para 
o suposto previsto no devandito parágrafo, 
o permiso por adopción ou acollemento, 
tanto preadoptivo como permanente ou 
simple, poderase iniciar ata catro semanas 
antes da resolución xudicial pola que se 
constitúa a adopción ou a decisión admi-
nistrativa ou xudicial do acollemento.
Durante o gozo deste permiso poderase 
participar nos cursos de formación que 
convoque a Administración.
Os supostos de adopción ou acollemento, 
tanto preadoptivo como permanente ou 
simple, previstos neste artigo serán os que 
así se establezan na normativa aplicable 
na Comunidade Autónoma de Galicia, 
e o acollemento simple deberá ter unha 
duración non inferior a un ano.

c. Permiso por paternidade polo nace-
mento, acollemento ou adopción dunha 
filla ou fillo: terá unha duración de vinte 
e nove días naturais, que gozará o pai 
funcionario a partir da data de nacemento, 
da decisión administrativa ou xudicial 
de acollemento ou da resolución xudicial 
pola que se constitúa a adopción. No caso 
de parto, acollemento ou adopción múlti-
ple, o permiso será de trinta e cinco días 
naturais.
Nos supostos de adopción ou acollemen-
to, se ambas as persoas proxenitoras fosen 
persoal ao servizo da Administración 
pública galega, o permiso poderase dis-
tribuír á opción da parte interesada, que 
poderán gozalo de forma simultánea ou 
sucesiva, sempre en períodos ininterrom-
pidos, respectando en todo caso o prazo 
de duración.
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Este permiso é independente do gozo 
compartido dos permisos previstos nas 
letras a) e b).
A nai poderá gozar deste permiso de 
paternidade a continuación dos permisos 
previstos nas letras a) e b) nos seguintes 
supostos:

- Cando o pai falecese antes da utiliza-
ción íntegra do devandito permiso.

- Se a filiación paterna non estivese 
determinada.

- Cando as persoas proxenitoras non 
estivesen casadas nin estivesen unidas de 
feito en análoga relación de afectividade.

- Cando en resolución xudicial ditada 
en proceso de nulidade, separación ou 
divorcio, iniciado antes da utilización do 
permiso, se lle recoñecese á nai a garda da 
filla ou do fillo que acaba de nacer.
No suposto de matrimonio de mulleres 
ou de unións de feito en análoga relación 
de afectividade, ao ser unha delas a nai 
biolóxica, a que non o sexa terá dereito 
ao permiso de paternidade nos termos 
fixados nesta letra.
Nos casos previstos nas letras a), b) e c), o 
tempo transcorrido durante o gozo destes 
permisos computarase como de servizo 
efectivo para todos os efectos, garantín-
dose a plenitude de dereitos económicos 
do persoal funcionario durante todo o 
período de duración do permiso, e, se é o 
caso, durante os períodos posteriores ao 
gozo deste, se, de acordo coa normativa 
aplicable, o dereito a percibir algún con-
cepto retributivo se determina en función 
do período de gozo do permiso.
As persoas funcionarias que fixesen uso 
do permiso por parto ou maternidade, 
paternidade e adopción ou acollemento 
terán dereito, así que finalice o período 
de permiso, a reintegrarse ao seu posto 
de traballo nos termos e nas condicións 
que non lles resulten menos favorables ao 
gozo do permiso, así como a beneficiarse 
de calquera mellora nas condicións de 
traballo a que puidesen ter dereito durante 
a súa ausencia.

d. Permiso por razón de violencia de 
xénero sobre o persoal funcionario: as 
faltas de asistencia do persoal funcionario 
vítima da violencia de xénero, totais ou 
parciais, terán a consideración de xustifi-
cadas polo tempo e nas condicións en que 
así o determinen os servizos sociais de 
atención ou de saúde, segundo proceda.
Así mesmo, o persoal funcionario vítima 
de violencia de xénero, para facer efectiva 
a súa protección ou o seu dereito á asisten-
cia social integral, terá dereito á redución 
da xornada coa diminución proporcional 
da retribución ou á reordenación do tem-
po de traballo, a través da adaptación do 
horario, da aplicación do horario flexible 
ou doutras formas de ordenación do tempo 
de traballo que lle poida ser aplicable, nos 
termos que para estes supostos estableza a 
Administración da Comunidade Autóno-
ma de Galicia.

Artigo 77. As persoas funcionarias 
que exerzan o dereito de folga non terán 
dereito a percibir nin percibirán as retri-
bucións correspondentes ao tempo que 
permanezan nesta situación, sen que a 
dedución de haberes que se efectúe teña, 
en ningún caso, carácter de sanción disci-
plinaria nin afecte o réxime respectivo das 
súas prestacións sociais.

capítulo vI 
seGuriDADe soCiAl

Artigo 78 O réxime de Seguridade 
Social e dereitos pasivos do persoal da 
Comunidade Autónoma de Galicia regula-
rase pola normativa estatal que lle resulte 
de aplicación.

Artigo 79 Faise extensivo ás persoas 
funcionarias da Comunidade Autónoma 
de Galicia o réxime disciplinario estable-
cido pola normativa do Estado.
Para tal fin, un regulamento disciplinario 
regulará o procedemento sancionador, 
no cal se terán basicamente en conta os 
principios de eficacia e garantía.
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DISpOSIcIóN ADIcIONAl pRIMeIRA
Créanse na comunidade autónoma os 

seguintes corpos de persoal funcionario:
 A. De Administración xeral:
 1. Corpo superior de Administración 
da Xunta, do grupo A, que desempeñará 
funcións de natureza administrativa, de 
dirección, estudo, coordinación, inspec-
ción, control e programación.
 2. Corpo de xestión de Administración 
da Xunta, do grupo B que realizará fun-
cións de colaboración en actividades ad-
ministrativas de nivel superior, así como 
tarefas propias de xestión administrativa 
que non correspondan ao nivel superior e 
sexan propias da titulación do grupo B.
 3. Corpo administrativo da Xunta, do 
grupo C, que desenvolverá actividades 
administrativas de xestión, tramitación e 
colaboración preparatorias, complementa-
rias e derivadas das funcións superiores.
 4. Corpo auxiliar da Xunta, do grupo 
D, que realizará tarefas de taquigrafía, me-
canografía, rexistro e despacho de corres-
pondencia, cálculo, manexo de máquinas e 
outras funcións semellantes. Estas funcións 
seguiranas desempeñando aquelas persoas 
funcionarias que se acollan ao disposto na 
disposición adicional vixésimo segunda da 
Lei 30/1984, do 2 de agosto.
 �. Corpo subalterno da Xunta, do grupo 
E, que desempeñará funcións ordinarias 
de vixilancia, custodia, repartición de co-
rrespondencia e documentación, transporte 
manual, central telefónica, reprografía e 
outras semellantes.
 B. De Administración especial.
 1. Corpo facultativo superior da Xunta, 
do grupo A, que realizará actividades 
profesionais para cuxo desempeño se pre-
cise unha titulación específica de índole 
superior.
 2. Corpo facultativo de grao medio da 
Xunta, do grupo B, que exercerá funcións 
profesionais para cuxo desempeño se requira 
unha titulación específica de grao medio.
 3. Corpo de axudantes facultativas e 
facultativos da Xunta, do grupo C, que 

desempeñará funcións de execución, co-
laboración e apoio aos corpos facultativos 
de grao superior e medio, no exercicio da 
súa específica titulación académica ou 
profesión.
 4. Corpo de auxiliares técnicas e técni-
cos da Xunta, do grupo D, que realizará 
funcións específicas correspondentes ao 
seu nivel de titulación que non teñan ca-
rácter xeral ou común.

DISpOSIcIóN ADIcIONAl SeguNDA
As persoas funcionarias transferidas 

do Estado á comunidade integraranse, 
por acordo da Xunta, nos corpos e escalas 
relacionados na disposición adicional pri-
meira consonte as seguintes normas:
 A. Nos corpos de Administración xeral:
 1. No corpo superior de Administra-
ción da Xunta, as persoas funcionarias 
pertencentes a aqueles corpos e escalas 
para cuxo ingreso lles foi exixida a titula-
ción académica requirida nesta lei para o 
ingreso no grupo A e que teñen ou tiveron 
atribuídas funcións semellantes ou equi-
parables ás do citado corpo.
 2. No corpo de xestión de Administra-
ción da Xunta, as persoas funcionarias 
pertencentes a aqueles corpos ou escalas 
para cuxo ingreso lles foi exixida a titula-
ción académica requirida nesta Lei para o 
ingreso no grupo B e que teñen ou tiveron 
atribuídas funcións semellantes ou equi-
parables ás do citado corpo.
 3. No corpo administrativo da Xunta, 
as persoas funcionarias pertencentes 
a aqueles corpos ou escalas para cuxo 
ingreso lles foi exixida a titulación acadé-
mica requirida nesta lei para o ingreso no 
grupo C, e que teñen ou tiveron atribuídas 
funcións semellantes ou equiparables ás 
do citado corpo.
 4. No corpo auxiliar da Xunta, as per-
soas funcionarias pertencentes a aqueles 
corpos e escalas para cuxo ingreso lles foi 
exixida a titulación requirida nesta lei para 
ingreso no grupo D e que teñen ou tiveron 
funcións semellantes ou equiparables ás 
do citado corpo.
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 �. No corpo subalterno da Xunta, 
as persoas funcionarias pertencentes a 
aqueles corpos e escalas para cuxo ingre-
so lles foi exixida a titulación académica 
requirida nesta lei para o ingreso no 
grupo E e que teñen ou tiveron atribuídas 
funcións semellantes ou equiparables ás 
do citado corpo.
 B. Nos corpos de Administración especial:
 1. No corpo facultativo superior da 
Xunta, as persoas funcionarias ás cales 
lles foi exixida, para ingresaren no corpo 
ou escala de procedencia, a titulación aca-
démica requirida nesta lei para o ingreso 
no grupo A e que desempeñen funcións 
obxecto da súa profesión específica.
 2. No corpo facultativo de grao medio 
da Xunta, as persoas funcionarias ás cales 
lles foi exixida, para ingresaren no corpo 
ou escala de procedencia, a titulación aca-
démica requirida nesta lei para o ingreso 
no grupo B e que desempeñen funcións 
obxecto da súa profesión específica.
 3. No corpo de axudantes facultativas 
e facultativos da Xunta, as persoas fun-
cionarias ás cales lles foi exixida, para 
ingresaren no corpo ou escala de proce-
dencia, a titulación académica requirida 
nesta lei para o ingreso no grupo C e que 
desempeñen funcións obxecto da súa 
profesión específica.
 4. No corpo de auxiliares técnicas e 
técnicos da Xunta, as persoas funcionarias 
ás cales lles foi exixida, para ingresaren 
no corpo ou escala de procedencia, a titu-
lación académica requirida nesta lei para 
o ingreso no grupo D e que desempeñen 
funcións obxecto da súa profesión ou 
oficio específico.

DISpOSIcIóN ADIcIONAl teRceIRA
 1. Decláranse a extinguir todas as 
prazas transferidas non clasificadas nos 
diferentes corpos e escalas de persoal 
funcionario. O Consello da Xunta de Ga-
licia procederá a integralas nos corpos ou 
escalas que exixan igual titulación acadé-
mica e teñan as mesmas funcións, logo de 

informe do Consello Galego da Función 
Pública.
 2. O persoal transferido como varios 
sen clasificar será clasificado mediante 
decreto que determinará, de acordo coa 
natureza das súas funcións e titulación 
académica exixida, a súa integración en 
corpos ou escalas de persoal funcionario 
da comunidade autónoma ou en cadros de 
persoal laboral, con recoñecemento da súa 
antigüidade.
 3. Créase en cada corpo, escala ou 
especialidade de persoal funcionario ao 
servizo da Administración da Comunida-
de Autónoma de Galicia a correspondente 
escala ou subescala a extinguir, en que 
se integrarán as persoas funcionarias 
transferidas á comunidade autónoma 
ou procedentes doutras administracións 
públicas incorporadas a ela en virtude de 
oferta de emprego público ou de concursos 
permanentes de traslado que, ao entrar en 
vigor esta lei, teñan asignado pola súa 
Administración de orixe un índice de 
proporcionalidade correspondente a un 
determinado grupo dos establecidos no 
artigo 21 e carezan da titulación académi-
ca exixida para iso.

DISpOSIcIóN ADIcIONAl cuARtA
 1. No non previsto nesta lei, o persoal 
funcionario transferido da Administra-
ción da Seguridade Social determinado na 
disposición adicional décimo sexta da Lei 
30/1984, do 2 de agosto, seguirase rexendo 
polas súas normas estatutarias, ata que se 
estableza o sistema de homologación co 
resto das persoas funcionarias.
 2. O persoal da Seguridade Social 
regulado no Estatuto xurídico do persoal 
médico da Seguridade Social, no Estatuto 
do persoal auxiliar sanitario titular e auxi-
liar de clínica da Seguridade Social, no Es-
tatuto do persoal non sanitario ao servizo 
das institucións sanitarias da Seguridade 
Social, así como o dos corpos e escalas 
sanitarias e de asesores médicos a que se 
refire a disposición adicional décimo sexta 
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da Lei 30/1984, do 2 de agosto, rexeranse 
polos seus estatutos respectivos mentres 
non se dite a correspondente lexislación 
específica para adaptalos a esta lei, poden-
do ocupar os postos de traballo de ámbito 
sanitario de conformidade co que se de-
termina nas correspondentes relacións de 
postos de traballo.

DISpOSIcIóN ADIcIONAl quINtA
En desenvolvemento do disposto no 

artigo 1�.2 da Lei 30/1984, do 2 de agosto, 
os funcionarios das corporacións locais da 
Comunidade Autónoma de Galicia que, 
no momento da entrada en vigor desta 
lei, estivesen desempeñando postos de 
traballo na Administración desta comu-
nidade deberán optar, no prazo de tres 
meses desde a súa vixencia, por integrarse 
plenamente na organización da función 
pública autonómica e agruparanse nos 
corpos que proceda e, en todo caso, nos 
grupos establecidos no artigo 21º desta lei. 
De teren a condición de funcionarios con 
habilitación de carácter nacional, seralles 
de aplicación a lexislación vixente.

DISpOSIcIóN ADIcIONAl SextA
Os dereitos, deberes, responsabilidades 

e réxime disciplinario do persoal funcio-
nario regularanse polo seu estatuto. Men-
tres, aplicarase a lexislación vixente.

DISpOSIcIóN ADIcIONAl SétIMA 161

 1. Nas ofertas de emprego público 
reservarase unha cota non inferior ao �% 
das vacantes para seren cubertas entre 
persoas con discapacidade cun grao de 
minusvalidez igual ou superior ao 33%, 
de modo que progresivamente se acade o 
2% dos efectivos totais da Administración 
da Xunta de Galicia e dos seus organismos 
autónomos, sempre que superen as probas 
selectivas e que, no seu momento, acredi-
ten o indicado grao de minusvalidez e a 
�6�	 Véxase	Decreto	�43/2008,	do	3	de	xullo,	polo	que	
se	crea	o	Consello	Asesor	para	a	Integración	da	Disca-
pacidade	na	Función	Pública	Galega.

compatibilidade co desempeño das tarefas 
e funcións correspondentes, segundo se 
determine regulamentariamente.
 2. A reserva farase sobre o cómputo 
total das vacantes incluídas na oferta de 
emprego público, e poderanse concentrar 
as prazas reservadas para persoas con 
discapacidade naquelas convocatorias que 
se refiran a corpos, escalas ou categorías 
cuxo desempeño se adapte mellor ás pecu-
liaridades das persoas discapacitadas.
 3. Cando da aplicación da porcentaxe 
resulten fraccións decimais redondearase 
por exceso para o seu cómputo.
 4. Se as prazas reservadas e que foron 
cubertas polas persoas con discapacidade 
non acadasen a taxa do 3% das prazas 
convocadas, as prazas non cubertas acu-
mularanse á cota do �% da oferta seguinte, 
cun límite máximo do 12%.
 �. Ao acadarse o obxectivo do 2% a que 
se refire o número 1 desta disposición, a 
porcentaxe mínima de reserva será do �%, 
e non serán aplicables os números 3 e 4 
desta disposición mentres a porcentaxe se 
manteña ou se incremente.
 �. Poderanse realizar convocatorias 
independentes, non supeditadas ás ordi-
narias, nas cales as prazas estarán reser-
vadas a persoas con discapacidade cun 
grao de minusvalidez igual ou superior ao 
33%. As probas terán o mesmo contido e 
grao de exixencia que as que se realicen 
nas convocatorias ordinarias. En calquera 
caso, as persoas que participen na convo-
catoria deberán acreditar a discapacidade 
e o grao de minusvalidez. As prazas incluí-
das nestas convocatorias computaranse, 
en todo caso, na cota reservada na oferta 
de emprego público para a súa cobertura 
entre persoas con discapacidade.
 �. Nas probas selectivas, incluíndo 
os cursos de formación ou os períodos 
de prácticas, estableceranse para as 
persoas con discapacidade con grao de 
minusvalidez igual ou superior ao 33% 
que o soliciten as adaptacións e os axustes 
razoables necesarios de tempo e medios 
para a súa realización, para asegurar que 
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as persoas con discapacidade participan 
en condicións de igualdade.
 8. Tras superar o proceso selectivo, as 
persoas que ingresen en corpos ou escalas 
de persoal funcionario ou categorías de 
persoal laboral da Administración auto-
nómica e dos seus organismos autónomos 
e que fosen admitidas na convocatoria or-
dinaria con prazas reservadas para persoas 
con discapacidade poderanlle solicitar ao 
órgano convocante a alteración da orde de 
prelación para a escolla das prazas dentro 
do ámbito territorial que se determine na 
convocatoria, por motivos de dependencia 
persoal, dificultades de desprazamento ou 
outras análogas, que deberán ser debida-
mente acreditados. O órgano convocante 
decidirá a devandita alteración cando 
estea debidamente xustificada, e deberase 
limitar a realizar a mínima modificación na 
orde de prelación necesaria para posibilitar 
o acceso ao posto da persoa discapacitada.

DISpOSIcIóN ADIcIONAl OItAvA
De acordo co disposto no artigo 34 

da Lei 31/1991, do 30 de decembro, de 
orzamentos xerais do Estado para 1992, 
poderáselle recoñecer, de conformidade 
co disposto na Lei �3/1984, do 2� de de-
cembro, compatibilidade para o exercicio 
de actividades privadas ao persoal que des-
empeñe postos de traballo que comporten 
a percepción de complemento específico 
ou concepto equiparable sempre que a 
súa contía non supere o 30% da súa re-
tribución básica, excluídos os conceptos 
que teñan a súa orixe na antigüidade. 
No suposto de que a contía de tal com-
plemento supere o 30% referido, poderá 
concederse a compatibilidade sempre que 
a persoa interesada renuncie á percepción 
do complemento específico.

DISpOSIcIóN ADIcIONAl NOveNA
As persoas funcionarias que, como 

consecuencia dos procesos de reasignación 
regulados no punto � do artigo 29º, sexan 
reasignadas pola consellería competente 

en materia de función pública a postos de 
traballo de menor nivel de complemento 
de destino do que tivesen no último posto 
que obtivesen por concurso terán dereito 
á percepción dun complemento persoal 
e transitorio equivalente á diferenza de 
retribucións entre ambos os dous postos, 
excepto, se é o caso, á produtividade.
Esta reasignación a postos de nivel in-
ferior ao que estivesen desempeñando 
terá carácter de voluntaria para a persoa 
interesada.
O complemento persoal e transitorio 
percibirase ata que, de acordo co previsto 
nesta lei, obteñan posto de traballo polos 
procedementos legalmente establecidos, 
estando, por outra parte, obrigadas a par-
ticipar nos correspondentes concursos que 
se convoquen.

DISpOSIcIóN ADIcIONAl DécIMA
Os plans de emprego serán obxecto de 

negociación coas organizacións sindicais 
máis representativas, nos termos que 
establece a Lei 9/198�, do 12 de xuño, de 
órganos de representación, determinación 
das condicións de traballo e participación 
do persoal ao servizo das administracións 
públicas, sen prexuízo do previsto no seu 
artigo 34.

DISpOSIcIóN ADIcIONAl  
DécIMO pRIMeIRA

As persoas funcionarias da Xunta de 
Galicia poderán ocupar un posto vacante 
de carácter eventual ou de similares ou 
equivalentes características ao que desem-
peñen na Administración en calquera ente 
ou empresa pública da Xunta de Galicia.
En tal caso, a persoa funcionaria quedará 
na situación de excedencia voluntaria por 
incompatibilidade, percibindo os haberes 
correspondentes ao posto de traballo que 
pase a ocupar, e no suposto de que rein-
grese á Administración autonómica terá 
dereito ao recoñecemento dese tempo para 
efectos de antigüidade e dereitos pasivos.
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DISpOSIcIóN ADIcIONAl  
DécIMO SeguNDA

De conformidade coa alínea d) do 
punto 2 do artigo 22º desta lei, o Consello 
da Xunta, mediante decreto, poderá esta-
blecer as titulacións equivalentes ás re-
quiridas para o acceso ás distintas escalas 
creadas polo artigo 1� da Lei 1�/1991, do 
28 de decembro, de orzamentos xerais da 
comunidade autónoma galega para 1992, 
e pola Lei 12/1992, do 9 de novembro, 
de creación de determinadas escalas de 
persoal funcionario ao servizo da Xunta 
de Galicia.

DISpOSIcIóN ADIcIONAl  
DécIMO teRceIRA

O persoal laboral fixo que preste 
os seus servizos en postos de traballo 
reservados a persoal funcionario poderá 
participar nas probas de acceso aos corpos 
e escalas a que figuren adscritos os postos 
correspondentes, sempre que posúan a 
titulación necesaria e reúnan os restantes 
requisitos exixidos.
As ditas probas de acceso convocaranse 
pola quenda de afectados polo artigo 1� da 
Lei 30/1984, do 2 de agosto, de medidas 
para a reforma da función pública (BOE 
do 3 de agosto), e polo artigo 2� desta lei.
Só poderá participar nestas probas o per-
soal laboral fixo que estea con carácter de-
finitivo en postos de persoal funcionario, 
así como o persoal laboral que, atopándose 
na situación anterior, figure en situación 
de excedencia con dereito a reserva de 
posto de traballo conforme a normativa 
laboral aplicable. Non poderá participar o 
persoal afectado polas disposicións transi-
torias oitava e novena desta lei.
O persoal laboral que supere as probas 
de acceso quedará destinado nos mesmos 
postos de traballo que viña ocupando e po-
derá participar en concursos de traslados 
sen necesidade de permanecer dous anos 
no posto en que está destinado.

DISpOSIcIóN ADIcIONAl  
DécIMO cuARtA

 1. O persoal funcionario de carreira ao 
servizo da Administración da Comuni-
dade Autónoma de Galicia procedente de 
corpos e escalas de asistentes sociais, inte-
grado no corpo facultativo de grao medio 
da Xunta de Galicia, poderá voluntaria-
mente optar por se integrar no corpo de 
xestión de Administración xeral da Xunta 
de Galicia ou ben por pasar a persoal labo-
ral fixo ao servizo da Administración da 
Xunta de Galicia, na categoría de asistente 
social (1�), do grupo II, do IV convenio 
colectivo único.
 2. O persoal funcionario de carreira do 
corpo de condutoras, condutores, condu-
toras-mecánicas e condutores-mecánicos, 
grupos E ou D, ao servizo da Administra-
ción da Xunta de Galicia que se atopen 
desempeñando postos de traballo que 
aparecen reservados ao persoal laboral 
nas correspondentes relacións de postos 
de traballo poderán optar por se integrar 
como persoal laboral fixo da Administra-
ción da Xunta de Galicia nas categorías e 
nos grupos que correspondan.
 3. Mediante orde da consellería com-
petente en materia de función pública, 
regularanse os termos e as condicións 
para os efectos das opcións de integración 
previstas nesta disposición.

DISpOSIcIóN ADIcIONAl  
DécIMO quINtA

Os convenios colectivos que regulen as 
condicións de traballo das empregadas e 
dos empregados públicos tenderán ao re-
coñecemento dos dereitos recoñecidos no 
título II da Lei �/2004, do 1� de xullo, para 
a igualdade de mulleres e homes.

DISpOSIcIóN ADIcIONAl  
DécIMO SextA

O persoal que, con efectos anteriores 
ao � de outubro de 199�, tivese recoñecida 
a condición de indefinido na súa relación 
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laboral por sentenza xudicial firme ou por 
resolución da Subsecretaría de Traballo e 
Asuntos Sociais do 24 de xullo de 199� en 
virtude das previsións contidas no Plan de 
emprego do Instituto Nacional de Empre-
go terá os mesmos dereitos que o persoal 
laboral fixo.
Este persoal será obxecto de funcionariza-
ción mediante un procedemento selectivo 
que respecte os principios de igualdade, 
mérito e capacidade. O persoal que non 
participe ou que participando non supere 
o proceso de funcionarización conservará 
todos os seus dereitos como persoal labo-
ral da Xunta de Galicia.
O proceso de funcionarización deberase 
iniciar no prazo máximo de doce meses a 
partir da entrada en vigor desta lei.

DISpOSIcIóN ADIcIONAl  
DécIMO SétIMA

O persoal funcionario de carreira que, a 
partir da entrada en vigor da Lei orgánica 
1/1981, do � de abril, pola que se aprobou 
o Estatuto de autonomía para Galicia, 
desempeñe ou tivese desempeñado du-
rante máis de dous anos continuados ou 
tres con interrupción postos de traballo 
como directora ou director xeral ou persoa 
xerarquicamente superior, directora ou 
director xerente de órganos ou entidades 
públicas ou postos na Administración 
pública incluídos no ámbito de aplicación 
da Lei de incompatibilidades de altos car-
gos, percibirá desde a súa reincorporación 
ao servizo activo e mentres se manteña 
esta situación, o complemento de destino 
correspondente ao posto de traballo que 
desempeñen ou, se é o caso, ao do seu grao 
persoal, incrementado na cantidade nece-
saria para igualalo ao valor do comple-
mento de destino, ou concepto equivalente 
que a Lei de orzamentos xerais do Estado 
fixe para as directoras e os directores 
xerais, e a suma de ambos os conceptos 
non poderá ser inferior ao importe do 
complemento de destino que perciban as 
persoas funcionarias que acrediten o nivel 
máximo establecido legalmente.

DISpOSIcIóN ADIcIONAl  
DécIMO OItAvA

As referencias que nesta lei se efectúan 
a minusválidos e ás persoas con minusva-
lidez entenderanse realizadas a persoas 
con discapacidade.

DISpOSIcIóN ADIcIONAl  
DécIMO NOveNA

O persoal funcionario ou estatutario que 
acceda ao desempeño de postos directivos 
será declarado no seu posto de orixe na 
situación administrativa de servizos espe-
ciais. O desempeño dos servizos prestados 
nos citados postos será computado para os 
procesos de selección e provisión como 
prestados na praza de orixe, así como para 
os efectos de trienios e determinación do 
grao de desenvolvemento profesional.

DISpOSIcIóN tRANSItORIA pRIMeIRA
No prazo máximo de doce meses desde 

a entrada en vigor desta lei, a Xunta de 
Galicia convocará as probas selectivas 
para a realización dun proceso de fun-
cionarización do persoal laboral fixo que 
ocupe prazas que, pola natureza das súas 
funcións, deban ser ocupadas por persoal 
funcionario, logo da valoración, a clasi-
ficación e a determinación dos postos de 
traballo afectados, que será aprobada polo 
Consello da Xunta de Galicia.

As probas selectivas que se realicen 
no marco do proceso de funcionarización 
respectarán, en todo caso, os principios 
de igualdade, mérito e capacidade e va-
lorarán, entre outros méritos, o tempo de 
servizos prestados como persoal laboral 
nos postos obxecto de funcionarización.

DISpOSIcIóN tRANSItORIA SeguNDA
O persoal funcionario que ocupe pos-

tos que antes da entrada en vigor desta 
lei estivesen clasificados como de libre 
designación e que, posteriormente, deixen 
de ter esta forma de cobertura seguirá a 
ocupar os mesmos postos de traballo ata a 
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provisión destes, aínda que se poderá dis-
poñer discrecionalmente o seu cesamento 
antes da devandita provisión.
No caso do cesamento a que se refire 
o parágrafo anterior, poderase cubrir o 
posto de traballo con outra empregada ou 
empregado público de xeito provisional, 
mediante adscrición ou comisión de 
servizos, que rematará cando se provexa 
definitivamente a praza.

DISpOSIcIóN tRANSItORIA teRceIRA
O disposto no artigo 10.4 será aplicable 

para as declaracións xudiciais de indefi-
nición que se produzan tras a entrada en 
vigor desta lei de reforma. Non obstante, 
no período máximo dun ano a partir da 
entrada en vigor da lei, deberanse realizar, 
se é o caso, os procesos de creación de 
prazas derivadas de declaracións xudiciais 
anteriores á devandita data. As prazas de-
berán ser cubertas polo oportuno sistema 
de selección ou provisión, no prazo máis 
breve posible.

DISpOSIcIóN tRANSItORIA cuARtA
No prazo de seis meses desde a entrada 

en vigor desta lei, crearase unha escala 
específica adscrita á Consellería de Pesca 
para a realización das funcións encomen-
dadas a esta no ámbito das corporacións 
de dereito público que ten tuteladas.
O persoal que prestase servizos nestas 
corporacións de acordo cos requisitos 
establecidos na lexislación laboral vixente 
poderá participar nas probas selectivas que 
se convoquen para o efecto para cubrir as 
prazas correspondentes á devandita esca-
la. Nas citadas probas teranse en conta os 
servizos efectivos prestados polo antedito 
persoal dentro do respecto aos criterios 
constitucionais de mérito e capacidade.

DISpOSIcIóN tRANSItORIA quINtA
As persoas funcionarias que como 

consecuencia da aplicación do réxime re-
tributivo establecido na Lei 30/1984, do 2 
de agosto, experimenten unha diminución 

das súas retribucións anuais terán dereito a 
un complemento persoal e transitorio pola 
diferenza, absorbible en futuras melloras, 
segundo os criterios que sinale a Lei de 
orzamentos da comunidade.

DISpOSIcIóN tRANSItORIA SextA
 1. O persoal funcionario adquirirá o 
grao persoal previsto por esta lei a partir 
do 1 de xaneiro de 198�.
 2. Aquelas persoas funcionarias que 
desempeñen durante un prazo de dous anos 
un posto de nivel superior ao do que se lles 
asigne no seu corpo ou escala adquirirán 
como grao persoal o superior dos que lle 
correspondan ao seu corpo ou escala.
 3. Cando un posto de traballo resultase 
clasificado cun nivel superior a aquel con 
que foi transferido á persoa funcionaria que 
o viña desempeñando desde o 1 de xaneiro 
de 198�, este adquirirá o grao con que se 
clasifique o citado posto de traballo.
 4. A persoa funcionaria que se consi-
dere prexudicada na asignación do seu 
grao persoal poderá solicitar a revisión 
de tal asignación conforme os criterios 
obxectivos baseados no tempo de servizos 
efectivos prestados no seu corpo ou escala 
e no nivel dos postos desempeñados. Para 
tal efecto, o órgano competente resolverá 
nun prazo máximo de dous meses, logo de 
informe da Comisión de persoal.

DISpOSIcIóN tRANSItORIA SétIMA
 1. O persoal contratado laboral fixo 
que ocupe postos de traballo que, pola 
natureza das súas funcións, deben ser 
desempeñados por persoas funcionarias, 
poderá acceder á condición de persoal 
funcionario, se voluntariamente optase 
por isto, a través da superación dun con-
curso-oposición libre, en que se valorarán 
os servizos efectivos prestados, tendo en 
conta os criterios de mérito e capacidade.
 2. A valoración dos servizos prestados 
aplicarase en tres convocatorias consecuti-
vas e durante o seu tempo de tramitación. A 
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puntuación alcanzada acumularase á obtida 
na fase de oposición, e o total constituirá á 
puntuación final do concurso-oposición. 
Será condición necesaria que en cada unha 
das probas e no curso selectivo de forma-
ción, se é o caso, se obteña a puntuación 
mínima, fixada nas bases da corresponden-
te convocatoria, que acreditará a idoneida-
de da persoa candidata.
 3. O persoal a que se refiren as alíneas 
anteriores que non supere o concurso-opo-
sición nas tres convocatorias manterá coa 
Administración o seu vínculo laboral que 
lle outorga o dereito ao desempeño dun 
posto de traballo de análogas condicións e 
na mesma localidade onde veña prestando 
os seus servizos.

DISpOSIcIóN tRANSItORIA OItAvA
 1. O persoal transferido polo Estado, 
tanto en réxime de contratación adminis-
trativa como interino, e o persoal interino 
seleccionado a través das oportunas probas 
convocadas pola Xunta, así como os con-
tratados administrativos en situación de 
expectativa de acceso á función pública 
conforme o Decreto ��/1983, do � de abril, 
que estivesen en activo no momento de 
entrada en vigor da Lei 4/1988, e o que es-
tivese ao servizo da Comunidade Autóno-
ma de Galicia o 1 de maio de 1990, poderá 
acceder á condición de persoal funcionario 
mediante a participación e superación dun 
concurso-oposición libre, e na súa convo-
catoria deberanse respectar os criterios de 
mérito e capacidade e nel valoraranse os 
servizos efectivos prestados.
 2. O persoal que non supere a devandita 
proba selectiva terá dereito á valoración 
dos servizos prestados noutras dúas 
convocatorias consecutivas e a continuar 
prestando servizos na Administración 
autonómica mentres non se realicen, man-
tendo a súa situación xurídica anterior. Tal 
situación non condicionará a considera-
ción de vacante do posto de traballo que 
viñese desempeñando.

 3. O persoal funcionario de carreira da 
Administración autonómica que reúna os 
requisitos necesarios poderá participar 
igualmente nas mesmas probas valorán-
doselle os servizos prestados e outros 
méritos.

DISpOSIcIóN tRANSItORIA NOveNA
 1. A puntuación obtida na valoración 
dos servizos prestados por todo o persoal 
a que se refiren as disposicións transitorias 
novena e décima en ningún caso poderá 
exceder o 4�% da máxima acadable nas 
probas selectivas correspondentes, a razón 
do 0,��% por mes de servizos, e será apli-
cable de conformidade co establecido na 
disposición transitoria sétima, parágrafo 2.
 2. A. O persoal interino e contratado 
administrativo que non supere o concurso-
oposición nas tres convocatorias permane-
cerá prestando servizo na Administración 
autonómica coa condición de laboral fixo 
a extinguir e quedará na mesma localidade 
sempre que nesta exista vacante.
 B. Ao devandito persoal e mais aos la-
borais que accedan á condición de persoal 
funcionario seranlles recoñecidos, para 
os efectos de trienios e antigüidade, os 
servizos prestados con anterioridade en 
calquera Administración pública.
 C. O propio persoal, ao superar as 
probas selectivas, accederá á condición de 
persoal funcionario en postos base dentro 
do grupo en que se integre.
Para estes efectos, e sen prexuízo do 
establecido no artigo 29.3 desta lei, con 
posterioridade á realización da primeira 
proba de acceso, convocarase un concurso 
interno de traslados en que se ofertarán 
todas as vacantes.
 3. Para evitar unha mobilidade contra-
ria aos intereses do servizo en canto non 
se resolva o concurso a que alude a alínea 
anterior, o persoal que acceda á condición 
de persoal funcionario, así como o que 
se manteña na situación de interino ou a 
que corresponda a teor do establecido na 
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disposición transitoria oitava, parágrafo 
2º, continuará prestando servizo na mesma 
localidade e no mesmo posto en que o viña 
facendo.

DISpOSIcIóN tRANSItORIA DécIMA
O réxime previsto na disposición 

transitoria sétima seralle de aplicación ao 
persoal a que se refire a transitoria cuarta 
desta lei.
A non-superación do concurso-oposición 
nas tres convocatorias preceptuadas na 
devandita lei determinará a vinculación 
laboral fixa do devandito persoal coa 
Administración pesqueira galega nos 
termos do número 3 da propia disposición 
sétima.

DISpOSIcIóN tRANSItORIA  
DécIMO pRIMeIRA

 1. A primeira oferta de emprego públi-
co, en que se incluirán as probas de acceso 
á condición de persoal funcionario previs-
tas nas disposicións transitorias anteriores 
sétima e oitava, convocarase no prazo 
máximo de seis meses a partir da publi-
cación da relación de postos de traballo 
a que se alude na disposición transitoria 
primeira.
 2. Con anterioridade á realización da 
devandita oferta de emprego público con-
vocarase un concurso para a provisión de 
todos os postos de traballo que, de acordo 
coa relación deles, non estean ocupados 
por persoas funcionarias, valorándose 
especialmente os servizos prestados na 
Administración autonómica. Só poderán 
participar no concurso as persoas funcio-
narias que na data da convocatoria estean 
desempeñando un posto de traballo na 
Administración autonómica.

DISpOSIcIóN tRANSItORIA  
DécIMO SeguNDA

Para os efectos do previsto no artigo 
29.2, segundo parágrafo, o requisito refe-
rido á exixencia dos diplomas necesarios 
para acceder aos postos mencionados no 

citado parágrafo aplicarase a partir do 
primeiro de xullo de 199�.

DISpOSIcIóN tRANSItORIA  
DécIMO teRceIRA

Sen prexuízo do disposto no artigo 
44.1, durante os catro anos seguintes á 
publicación desta lei só poderán participar 
nos concursos de provisión de vacantes os 
funcionarios da Comunidade Autónoma 
de Galicia así como os que estean ao seu 
servizo.

DISpOSIcIóN tRANSItORIA  
DécIMO cuARtA

Dentro do marco das medidas de re-
dución da temporalidade e co obxecto de 
aumentar a estabilidade no emprego pú-
blico na Administración xeral da Xunta de 
Galicia, a comunidade autónoma galega 
desenvolverá, por unha soa vez por praza, 
un proceso selectivo de carácter extraor-
dinario para a substitución de emprego 
interino ou temporal por emprego fixo.
Seralles aplicable a estes procesos o dis-
posto no artigo �3.2 desta lei.
O proceso afectará aquelas prazas que es-
tean cubertas, interina ou temporalmente, 
con anterioridade ao 1 de xaneiro de 200� 
e que continúen, temporal ou interinamen-
te, cubertas no momento da convocatoria.
As prazas que no momento da entrada en 
vigor desta disposición estean na situación 
prevista no parágrafo anterior reservaran-
se para a súa oferta nos procesos extraor-
dinarios que se realicen.
Os procesos selectivos respectarán, en 
todo caso, os principios de igualdade, mé-
rito, capacidade e publicidade e efectua-
ranse polo sistema de concurso-oposición 
aberto.
O contido das probas gardará relación cos 
procedementos, as tarefas e as funcións 
habituais dos postos obxecto de cada con-
vocatoria. Na fase de concurso poderanse 
valorar, entre outros méritos, o tempo de 
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servizos prestados nas administracións 
públicas e a experiencia nos postos de 
traballo obxecto da convocatoria.
A valoración de méritos das persoas que 
superasen a fase de oposición só poderá 
outorgar unha puntuación proporcionada, 
que non determinará por si mesma o resul-
tado do proceso selectivo.

DISpOSIcIóN DeRRADeIRA
Autorízase a Xunta de Galicia para di-

tar as normas de carácter regulamentario e 
demais disposicións que sexan necesarias 
en desenvolvemento desta lei.

4. LEI 4/1987, DO 27 DE MAIO, 
DE CREACIóN DA ESCOLA 

GALEGA DE ADMINISTRACIóN 
PúBLICA (DOGA N.º 103,  

2. 6. 1987)162

(…)1�3

Artigo 1. 1. A Escola Galega de Ad-
ministración Pública créase como organis-
mo autónomo de carácter administrativo, 
adscrito organicamente á Consellería da 
Presidencia.
 2. A Escola Galega de Administración 
Pública é unha entidade de Dereito Público 
con personalidade xurídica e patrimonio 
de seu que actúa con plena autonomía fun-
cional para o cumprimento dos seus fins, 
e rexerase pola normativa autonómica que 
lle sexa de aplicación e pola reguladora 
das entidades autónomas.

Artigo 2. A Escola Galega de Adminis-
tración Pública terá a súa sede en Santiago 
de Compostela e poderá crear delegacións e 
centros de estudios especializados así como 

�62	 Véxase	tamén:
-	Decreto	306/�990,	 do	24	de	maio,	 Regulamento	de	
Réxime	 Interior	 da	 Escola	 Galega	 de	 Administración	
Pública.
-	Decreto	28�/�990,	Escola	Galega	de	Administración	
Pública,	procedemento	de	designación	de	representan-
tes	da	Administración	Local	no	Consello	Reitor.
Decreto	 65/2008,	 do	 27	 de	 marzo,	 polo	 que	 se	
establece	 a	 estrutura	 orgánica	 da	 Escola	 Galega	 de	
Administración	Pública.
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desenvolver actividades noutras localidades 
de Galicia.

Artigo 3. 1. Son fins da Escola Gale-
ga de Administración Pública:
 a) Colaborar na realización das probas 
selectivas para o acceso á condición de 
funcionario ao servizo da Administración 
desta Comunidade Autónoma convocadas 
de conformidade co disposto na Lei da 
Función Pública de Galicia, e doutras 
Administracións Públicas que logo de 
convenio llo encomenden, con excepción 
do persoal docente e sanitario.
 b) Organizar e impartir cursos selecti-
vos de formación e cursos complementarios 
de formación, de carácter non selectivo, 
subseguintes ás probas selectivas, con 
excepción do persoal docente e sanitario.
 c) Organizar e impartir cursos, semi-
narios e outras actividades de formación 
e perfeccionamento do persoal ó que se 
alude no apartado a) 1�4.
 d) Realizar as probas e impartir os 
cursos que se establezan para a promoción 
interna dos funcionarios.
 e) Realizar as probas e impartir os 
cursos selectivos descentralizados para o 
acceso á condición de
funcionarios locais con “habilitación de 
carácter nacional”, nos términos previstos 
no artigo 98.1 da Lei �/198�, do 2 de abril, 
reguladora das Bases de Réxime Local.
 f) Realizar as probas selectivas e os 
cursos selectivos ou complementarios de 
selección dos funcionarios
dos entes locais de Galicia “sen habilitación 
nacional”, de acordo cos convenios que se 
subscriban coas distintas entidades locais.
 g) A investigación, a documentación, 
o estudio e a realización de traballos de 
divulgación no eido da Administración Pú-
blica, promovendo a súa máxima difusión.
�64	 Orde	do	�9	de	maio	de	2008	pola	que	se	regulan	as	
bases	para	as	convocatorias	das	accións	formativas	en	
materia	de	seguranza	e	saúde	laboral	para	o	persoal	fun-
cionario	e	laboral	de	novo	ingreso	na	Xunta	de	Galicia.
-	 Resolución	do	�9	de	novembro	de	2008	pola	que	se	
establecen	o	procedemento	e	os	requisitos	de	homolo-
gación	de	accións	formativas	por	parte	da	Escola	Galega	
de	Administración	Pública.
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 h) O establecemento de convenios e a ce-
lebración de intercambios con organismos 
semellantes das Administracións Públicas, 
a nivel estatal e internacional.
 i) A difusión e a normalización do idio-
ma galego na Administración Pública, a 
capacitación lingüística do persoal e maila 
participación na fixación da linguaxe téc-
nica, administrativa e xurídica galega.
 l) Calquera outro que se lle asigne por 
Lei.
 2. A Escola poderá concertar con cen-
tros universitarios de Galicia e con outros 
centros ou entidades de titularidade públi-
ca ou privada a realización das actividades 
ás que se refire o apartado anterior 1��.

Artigo 4. As institucións e órganos 
da Comunidade Autónoma de Galicia 
poderán requirir da Escola Galega de 
Administración Pública. asesoramento ou 
dictame para o mellor cumprimento das 
súas funcións en relación cos fins enume-
rados no artigo anterior.

Artigo 5. Os órganos de goberno e 
administración da Escola Galega de Ad-
ministración Pública son:
 1. O Consello Rector.
 2. O Director.

Artigo 6. O Consello Reitor ten atri-
buídas as seguintes facultades:
 1. Aprobar o anteproxecto do presupos-
to anual da Escola e as súas contas.
 2. Aprobar o plan anual de actividades, 
o plan de estudios e a memoria da Escola.
 3. Dar a conformidade aos proxectos de 
convenios con centros semellantes doutras 
Administracións Públicas e institucións.
 4. Propoñer a organización adminis-
trativa da Escola e o seu correspondente 
cadro de persoal.
 �. Propoñer os programas comúns para o 
ingreso na Administración Pública galega e 
emitir informe sobre os programas especí-
ficos de selección de persoal ó servizo da 
mesma, de conformidade coa normativa 
aplicable en cada caso.
�65	 	Art.	3	modificado	por	Lei	�0/�989,	do	�0	de	xullo,	
de	modificación	da	Lei	4/�987,	do	27	de	maio,	de	crea-
ción	da	Escola	Galega	de	Administración	Pública.

 �. Establecer as bases e condicións xe-
rais de participación e acceso aos cursos 
ou actividades que convoque a Escola 
Galega de Administración Pública.
 �. Elaborar e aprobar o Regulamento 
interno da Escola Galega de Administra-
ción Pública.
 8. Coñecer os asuntos que pola súa 
relevancia lle sexan sometidos polo Presi-
dente do Consello ou o Director da Escola 
Galega de Administración Pública.

Artigo 7. O Consello Reitor da Escola 
Galega de Administración Pública estará 
constituído da seguinte forma:
 1. Presidente: o Conselleiro da Presi-
dencia e Administración Pública.
 2. Vicepresidente: o Director Xeral da 
Función Pública.
 3. Vogais:
 a) O Director da Escola Galega de 
Administración Pública.
 b) Cinco representantes da Xunta de Ga-
licia, designados, por razón do seu cargo, 
polo Consello da mesma entre aqueles que 
ostenten a categoría de Director Xeral.
 c) Cinco expertos de recoñecido pres-
tixio no eido da Administración Pública, 
nomeados polo Consello da Xunta de 
Galicia.
 d) Tres representantes das Universi-
dades galegas, designados pola Xunta de 
Goberno.
 e) Catro representantes da Administra-
ción Local de Galicia, tres elixidos polos 
Concellos e un polas Deputacións.
A súa renovación terá lugar cada vez que 
se celebren eleccións locais xerais.
 f) Cinco representantes dos funcio-
narios, designados polas organizacións 
sindicais que obtivesen maior represen-
tación na Administración Autonómica e 
na Administración Local de Galicia nas 
eleccións celebradas de acordo coa Lei 
9/198�, do 12 de xuño.
A súa renovación terá lugar cada vez que 
se celebren eleccións sindicais no ámbito 
da Administración Pública.
Destes representantes, tres serán funcio-
narios da Administración Autonómica e 
dous da Administración Local.
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 4. O mandato dos vocais terá unha 
duración de catro anos. No suposto de 
renovación dalgún deles antes de rematar 
o devandito período, o seu substituto será 
nomeado para o tempo que falte para o 
remate do mandato.
Do disposto no parágrafo anterior excep-
túanse aqueles vogais que ocupen o posto 
por razón do seu cargo.
 �. A Xunta de Galicia determinará por 
Decreto o procedemento para a designa-
ción dos representantes da Administración 
Local de Galicia no Consello Reitor.
da Escola Galega de Administración 
Pública.
 �. O Secretario Xeral da Escola Galega 
de Administración Pública actuará, así 
mesmo, como Secretario do seu Consello 
Reitor 1��.

Artigo 8. 1. O funcionamento do 
Consello Reitor axustarase ao que dispón 
a Lei de Procedemento Administrativo no 
Capítulo II do seu Título I, sobre órganos 
colexiados.
 2. O Secretario, sen voz nin voto no 
Consello, redactará e custodiará as actas.
 3. O Consello Reitor reunirase, alome-
nos, unha vez ao trimestre e, de todos os 
xeitos, sempre que sexa convocado polo 
Presidente ou a petición dunha cuarta 
parte dos seus membros.
 4. A Orde do Día das sesións do Conse-
llo Reitor será fixada polo seu Presidente 
tendo en conta as peticións formuladas ao 
respecto polos demais membros.

Artigo 9. Son competencias do Direc-
tor da Escola Galega de Administración 
Pública:
 1. Ostentar a representación ordinaria 
da Escola.
 2. Preparar e executar os acordos do 
Consello Reitor.
 3. Dirixir os servizos e exercer a xefa-
tura do persoal da Escola.

�66	 	Art.	7	modificado	por	Lei	�0/�989,	do	�0	de	xullo,	
de	modificación	da	Lei	4/�987,	do	27	de	maio,	de	crea-
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 4. Exercer a xestión presupostaria da 
Escola, dispoñendo os gastos e propoñendo 
a ordenación dos pagamentos.
 �. Elaborar o anteproxecto do presu-
posto anual da Escola, para sometelo á 
aprobación do Consello Reitor.
 �. Propoñerlle ao Consello Reitor o 
plan anual de actividades.
 �. Preparar a memoria de actividades 
da Escola, para o seu sometemento ó Con-
sello Reitor.
 8. Coordenar o desenvolvemento das 
actividades da Escola.
 9. Expedir diplomas e certificados 
acreditativos dos estudios
realizados na Escola.
 10. Dirixir, impulsar e supervisar o cum-
primento dos fins e actividades da Escola.

Artigo 10. O Director da Escola 
Galega de Administración Pública terá ca-
tegoría de Director Xeral e será nomeado 
pola Xunta a proposta do Conselleiro da 
Presidencia entre persoas con acreditados 
coñecementos e experiencia na Adminis-
tración Pública de Galicia.

Artigo 11. 1. O cadro do persoal da 
Escola será cuberto con funcionarios 
de carreira destinados na Comunidade 
Autónoma de Galicia ou en calquera outra 
Administración Pública.
 2. Os profesores da Escola que non 
ostenten a condición de funcionarios de 
carreira que os habilite para o desenvolve-
mento de tal función terán a condición de 
colaboradores temporais e dereito a percibir 
as compensacións económicas que cumpran 
por asistencia, horas lectivas, conferencias, 
seminarios ou traballos determinados.
 3. A Escola poderá encargar traballos de 
investigación para o mellor cumprimento 
dos seus fins logo da correspondente con-
vocatoria pública.

Artigo 12. Para o cumprimento dos 
seus fins, a Escola Galega de Adminis-
tración Pública dispoñerá dos seguintes 
medios económicos:
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 1. Recursos ordinarios:
 1) As cantidades que se lle asignen 
nos Presupostos Xerais da Comunidade 
Autónoma.
 2) Os bens e os valores que constitúen 
o seu propio patrimonio e os rendementos 
deste.
 2. Recursos extraordinarios:
 1) As subvencións oficiais e os donati-
vos ou aportacións voluntarias de entida-
des ou particulares.
 2) As contraprestacións económicas 
que xeren os convenios que celebre e as 
actividades da Escola.
 3) Os ingresos que obteña polas súas 
publicacións.

DISpOSIcIóN ADIcIONAl
Sen prexuízo do seu valor na Comu-

nidade Autónoma Galega promoverase o 
recoñecemento dos diplomas outorgados 
pola Escola perante o resto das Adminis-
tracións Públicas.

DISpOSIcIóN DeRRADeIRA
Facúltase á Xunta de Galicia para ditar 

no prazo dos catro meses seguintes á 
entrada en vigor desta Lei as disposicións 
que fosen precisas para o seu desenvolve-
mento e cumprimento.
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1. DECRETO LEXISLATIVO 
1/1999, DO 7 DE OUTUBRO, 

POLO QUE SE APROBA O 
TEXTO REfUNDIDO DA LEI 
DE RéXIME fINANCEIRO E 

ORzAMENTARIO DE GALICIA 
(DOGA N.º 214, 5. 11. 1999) 

(...) 1��

TÍTULO PRELIMINAR 
PRINCIPIOS XERAIS

Artigo 1. Concepto.
 1.  A Facenda pública de Galicia está 
constituída polo conxunto de dereitos e 
obrigas de contido económico e financeiro 
dos que a súa titularidade lle corresponde 
á Comunidade Autónoma de Galicia. 
 2. Constitúen materias propias da Facen-
da pública de Galicia, con independencia 
da normativa que as regule, as seguintes: 

a. O procedemento orzamentario nas 
súas distintas fases de elaboración, xestión 
e liquidación. 

b. O sistema de contabilidade a que 
debe someterse a actuación económica 
dos órganos competentes do sector públi-
co galego. 

c. O réxime do seu patrimonio. 
d.  A contratación en réxime de dereito 

administrativo. 
e.  A regulación dos seus ingresos de 

dereito público e privado. 
f. As normas de asignación e xestión 

dos recursos públicos e o control de efica-
cia e eficiencia no seu emprego. 

g. O endebedamento e a concesión de 
avais e outras garantías. 

h. A organización e regulación da 
Tesourería.
�67	 Exposición	de	motivos	omitida.

i. Os procedementos xerais de funcio-
namento dos órganos responsables da 
Facenda pública galega. 

j. As prerrogativas da Facenda pública 
galega e as responsabilidades derivadas 
da actuación dos seus órganos e do persoal 
ao seu servizo. 

k. Calquera outra que tivese relación co 
contido da Facenda pública galega. 

Artigo 2. Criterios e fins.
1. A distribución e xestión dos recursos 

públicos realizarase tendo en conta crite-
rios de eficacia e eficiencia. 
 2. A acción do Goberno para a pres-
tación de servizos públicos e a dotación 
de infraestruturas públicas básicas e 
sociais da Comunidade farase conforme 
os principios de equidade, solidariedade e 
equilibrio territorial. 

Artigo 3. Normativa reguladora.
 1.  Constitúe o obxecto desta lei a 
regulación da actividade económico-
financeira da Comunidade Autónoma de 
Galicia, sen prexuízo do que se dispoña 
noutras leis especiais. 
 2. A actividade económico-financeira da 
Comunidade Autónoma de Galicia rexerase: 

a. Por esta lei e polas demais leis espe-
ciais e normas concordantes que sobre a 
materia dite o Parlamento de Galicia.

b. Polas leis de orzamentos xerais da 
Comunidade Autónoma.

c. Polas normas regulamentarias que se 
diten no desenvolvemento desta lei. 
 3. Terán carácter supletorio as demais 
normas do ordenamento xurídico adminis-
trativo e, no seu defecto, o dereito privado 
respectando a prelación de normas do de-
reito civil galego. 
 4. As leis anuais de orzamentos xerais 
da Comunidade Autónoma poderán conter 

v
RéxIMe FINANceIRO
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normas relacionadas coa súa actividade 
económico-financeira con vixencia 
permanente ou con vixencia temporal 
superior ao período anual ao que estas 
correspondan. Cando nas ditas normas 
legais concorra algunha destas circuns-
tancias deberá terse en conta o seguinte: 

a. De tratarse de normas de vixencia 
permanente, establecerase así de forma 
expresa, incluíndo, se é o caso, a táboa 
de derrogacións motivada pola entrada en 
vigor da nova norma legal. 

b. De tratarse de normas de vixencia 
temporal, definirase con precisión o seu 
prazo de vixencia e as normas de ordena-
mento xurídico que quedan afectadas, así 
como os efectos sobre estas á entrada en 
vigor da nova normativa ao longo do prazo 
no que esta sexa aplicable. 

Artigo 4. Principios orzamentarios e 
control.

1. A actividade económico-financeira 
da Comunidade Autónoma de Galicia 
estará sometida ao réxime de orzamento 
anual e aos principios de control interno, 
de contabilidade e de unidade de caixa que 
se determinan nesta lei. 
 2. Todas as actividades que dean lugar 
ao recoñecemento de dereitos e obrigas de 
contido económico ou ao manexo de fon-
dos públicos deberán estar controladas ou 
intervidas conforme as normas desta lei 
e sometidas ao réxime de rendemento de 
contas ao Consello de Contas e ao Tribu-
nal de Contas, de acordo coas disposicións 
que os regulan. 
 3. A Intervención Xeral da Comunida-
de Autónoma será o órgano encargado da 
execución das funcións de control interno 
e de contabilidade reguladas nesta lei. 
 4. A Comunidade Autónoma de 
Galicia, de acordo cos procedementos 
legais establecidos, poderá esixirlle as 
indemnizacións económicas que sexan 
procedentes aos responsables da custodia 
e do manexo dos fondos públicos polos 
prexuízos que puidesen ocasionar, con in-
dependencia das demais responsabilidades 

de carácter civil, penal ou disciplinario 
en que puidesen incorrer. 

Artigo 5. Reserva legal.
Regularanse por lei do Parlamento de 
Galicia as seguintes materias:

a. Os orzamentos xerais da Comuni-
dade Autónoma e a concesión de créditos 
extraordinarios e suplementos de créditos 
da Xunta de Galicia e dos organismos au-
tónomos nos termos recollidos nesta lei. 

b. O establecemento, a modificación ou 
a supresión dos seus propios tributos e das 
exencións e bonificacións que os afecten. 

c. O establecemento, a modificación e 
a supresión das recargas sobre os impostos 
do Estado. 

d.  A emisión e o réxime da débeda 
pública e demais operacións de crédito. 

e.  O réxime de patrimonio da Comuni-
dade Autónoma.

f. A creación e supresión dos organis-
mos autónomos nos termos que se prevén 
nesta lei. 

g. Os convenios e acordos de coopera-
ción con outras comunidades autónomas 
previstos no artigo 3� do Estatuto de 
Autonomía. 

h. O réxime e a concesión de avais e 
outras garantías pola Comunidade Autó-
noma.

i.  A coordinación orzamentaria das 
deputacións provinciais de Galicia, en 
concordancia coa Lei �/199�, do 22 de xu-
llo, de Administración Local de Galicia.

j. As demais materias relativas á Fa-
cenda pública galega que, segundo as leis, 
se deban regular con este rango. 

Artigo 6. Competencia do Consello 
da Xunta.
Será competencia do Consello da Xunta no 
marco das materias reguladas nesta lei:

a. A determinación das directrices básicas 
de política económica e financeira, de acordo 
co Estatuto de Autonomía de Galicia.

b. A elaboración dos orzamentos xerais 
da Comunidade Autónoma.

c. A autorización dos gastos que segun-
do as leis requiran a súa aprobación. 
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d.  A aprobación dos regulamentos para 
a súa aplicación. 

e.  Calquera outra que precise coñecemen-
to ou aprobación da Xunta e a competencia 
da cal non lle estea reservada ao Parlamen-
to de Galicia. 

Artigo 7. Competencia da Consellería 
de Economía e Facenda.
Será competencia da Consellería de Eco-
nomía e Facenda:

a. A administración, xestión e recada-
ción dos dereitos da Facenda da Comunidade 
Autónoma.

b. A ordenación de pagamentos nos 
termos establecidos na presente lei. 

c. A elaboración do anteproxecto de 
Lei de Orzamentos Xerais da Comunidade 
Autónoma. 

d.  O control de eficacia e eficiencia 
respecto dos obxectivos previstos nos 
orzamentos xerais da Comunidade. 

e. O exercicio directo das demais fun-
cións de control interno reguladas nesta 
lei e a dirección e execución da contabi-
lidade pública.

f. A execución ou dirección da política 
económica e financeira aprobada pola 
Xunta, na forma que esta determine. 

g. O desenvolvemento das actividades 
inherentes ao exercicio da tutela financei-
ra sobre os entes locais, que ten atribuída 
a Comunidade no artigo 49 do Estatuto de 
Autonomía. 

h. As funcións executivas en materia 
de ordenamento e control das institucións 
de crédito corporativo público e territorial 
e das caixas de aforro que operen no seu 
territorio, nos termos previstos no artigo 
30 do Estatuto de Autonomía. 

i.  As demais funcións e competencias 
que lle asigne a normativa legal vixente. 

Artigo 8. Competencia das consellerías.
Será competencia das consellerías:

a. A elaboración do seu anteproxecto 
de orzamento. 

b. A administración e xestión dos cré-
ditos para gastos incluídos nos orzamentos 
e que estean adscritos a elas. 

c. A autorización dos gastos propios da 
consellería, agás que aquela estea reserva-
da ao Consello da Xunta. 

d. A proposta do pagamento de obrigas 
á Consellería de Economía e Facenda.

e.  As demais que lles confira a norma-
tiva legal vixente. 

Artigo 9. Competencia dos organis-
mos autónomos.
 1. Son funcións dos organismos autóno-
mos da Comunidade Autónoma no ámbito 
das súas respectivas competencias: 

a. A elaboración do seu anteproxecto 
de orzamentos de gastos e ingresos. 

b. A administración, xestión e recada-
ción dos seus propios dereitos económicos. 

c. A autorización dos gastos contidos 
nos seus orzamentos e a ordenación dos 
seus pagamentos. 

d.  As demais que lles atribúan as nor-
mas legais vixentes. 
 2. O previsto no número 1 anterior 
enténdese sen prexuízo do que puidese esta-
blecerse no uso do disposto no artigo 11.2.

Artigo 10. Prerrogativas.
Á Comunidade Autónoma de Galicia, 
no exercicio das competencias ás que se 
refire esta lei, corresponderanlle en todo 
momento as mesmas prerrogativas e idén-
tico trato fiscal que a lei teña establecidos 
para o Estado.

Artigo 11. Organismos autónomos.
 1. Para o exercicio da actividade econó-
mico-financeira, a Comunidade Autónoma 
de Galicia, no seo da súa propia Adminis-
tración pública, poderá crear organismos 
autónomos. 
Os organismos autónomos son entes ins-
titucionais de dereito público que realizan 
funcións ou actividades da competencia 
da Comunidade Autónoma en réxime de 
descentralización administrativa. Terán 
personalidade xurídica e patrimonio 
propios, independentes dos da Xunta de 
Galicia, e poderán ser de dúas clases: 

a. Organismos autónomos comerciais, 
industriais, financeiros ou análogos, 
que serán aqueles que realicen de forma 
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principal actividades desta natureza ou 
calquera outra de carácter mercantil. 

b. Organismos autónomos adminis-
trativos, que serán todos aqueles nos que 
non concorra ningunha das circunstancias 
indicadas na alínea anterior. 
 2. A creación e supresión dos organis-
mos autónomos realizarase por lei. 
 3. Aos organismos autónomos seranlles 
aplicables os preceptos desta lei e os demais 
que se diten sobre materias non reguladas 
nela, e gozarán das prerrogativas e dos 
beneficios fiscais que se establezan nas leis 
para as entidades públicas de tal natureza.

Artigo 12. Sociedades públicas auto-
nómicas. 
 1. Son sociedades públicas da Comuni-
dade Autónoma de Galicia para os efectos 
desta lei: 
 a.  As sociedades mercantís no capital 
das cales exista participación maioritaria, 
directa ou indirecta, da Comunidade 
ou dos seus organismos autónomos e as 
demais entidades de dereito público da 
Comunidade Autónoma 
 b.  As entidades de dereito público con 
personalidade xurídica propia que por 
lei teñan que adecuar a súa actividade ao 
ordenamento xurídico privado. 
 2. As sociedades públicas da Comu-
nidade Autónoma de Galicia rexeranse 
polas normas de dereito mercantil, civil 
ou laboral, agás nas materias nas que lles 
sexa aplicable esta lei. 
 3. A creación das sociedades ás que 
se refire a letra a) do número 1 anterior, 
así como os actos de adquisición ou perda 
da posición maioritaria, medida esta nos 
termos indicados na dita letra, requirirán 
acordo do Consello da Xunta.
 4. A actividade das sociedades públicas 
galegas coordinaraa a Administración da 
Facenda pública da Comunidade, nos 
termos previstos nas leis. 

Artigo 13. Convenios, acordos e 
transferencias.
 1. Nos convenios con outras comunida-
des autónomas para a xestión e prestación 
de servizos da súa exclusiva competencia, 

e nos acordos de cooperación que se subs-
criban a teor do disposto nos números 1 e 
2 do artigo 3� do Estatuto de Autonomía, 
deberán establecerse as cláusulas precisas 
para asegurar en todo momento a aplica-
ción desta lei no caso de que se proceda a 
comprometer recursos da Facenda pública 
galega para o seu desenvolvemento. 
 2. Nos casos en que, conforme o 
disposto no artigo 3� do Estatuto de 
Autonomía, se lle transfiran ou deleguen 
á Comunidade Autónoma facultades e 
competencias non asumidas nel, que pola 
súa natureza dean orixe ao manexo e á 
distribución dos fondos públicos, seranlle 
aplicables á xestión financeira dos ditos 
fondos os preceptos desta lei, sen prexuízo 
das formas de control que reserve o Estado 
para si. 

TÍTULO I 
DO CONTIDO DA fACENDA  

DA COMUNIDADE
capítulo I 

Dos reCursos
Artigo 14. Recursos da Facenda 

autonómica.
Constitúen dereitos económicos da 

Facenda pública galega:
 1. Os rendementos dos impostos, das 
taxas e das contribucións especiais que 
estableza a Comunidade Autónoma. 
 2. Os rendementos dos tributos cedidos 
polo Estado. 
 3. A participación nos ingresos do 
Estado por impostos directos e indirectos, 
incluídos os monopolios fiscais. 
 4. As dotacións para a nivelación dos 
servizos mínimos. 
 �. O importe dos prezos derivados dos 
servizos prestados pola Comunidade ou pola 
concesión de canons por aproveitamentos 
especiais, xa sexan de propia creación ou 
como consecuencia de traspasos dos servizos 
estatais. 
 �. Os ingresos procedentes do Fondo de 
Compensación Interterritorial ou doutros 
fondos de análoga natureza.
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 �.  As recargas sobre impostos estatais. 
 8.  Calquera outra asignación a favor da 
Comunidade Autónoma recollida nos or-
zamentos xerais do Estado ou nos doutros 
entes públicos. 
 9.  O produto da emisión da débeda 
pública e do recurso ao crédito. 
 10.  Os rendementos do patrimonio da 
Comunidade Autónoma. 
 11. Os legados, as doazóns e calquera 
outro ingreso de dereito privado. 
 12. O produto das multas e sancións 
impostas no ámbito da súa competencia.
 13. Se é o caso, as participacións que 
establezan as leis nos ingresos por tributos 
do Estado para recuperar os custos sociais 
producidos por actividades contaminantes 
ou que deterioren o medio ambiente ou 
que xeren riscos de especial gravidade 
para o medio físico e humano de Galicia.
 14. As subvencións que poida recibir a 
Comunidade Autónoma. 
 1�. Calquera outro recurso de dereito 
público ou privado que obteña ou lle co-
rresponda á Comunidade Autónoma.

Artigo 15. Destino.
Os recursos da Comunidade Autónoma 
galega e de cada un dos seus organismos 
autónomos estarán destinados a satisfacer o 
conxunto das súas obrigas respectivas, salvo 
que por lei se estableza a súa afectación para 
fins determinados.

Artigo 16. Administración dos re-
cursos.
 1. A administración xeral dos recursos 
da Facenda pública galega, así como a 
dirección e a coordinación xeral dos seus 
procedementos, correspóndenlle á Conse-
llería de Economía e Facenda, cos controis 
que a lei estableza.
 2. Na mesma forma, correspóndelles 
aos órganos reitores dos organismos 
autónomos e demais entes públicos con 
personalidade xurídica propia a adminis-
tración dos recursos específicos que lles 
correspondan para o cumprimento dos 
seus fins. 

 3. As persoas ou entidades que teñan ao 
seu cargo a administración dos recursos 
da Facenda pública galega dependerán da 
Consellería de Economía e Facenda ou dos 
órganos de administración dos organis-
mos autónomos, e demais entes públicos, 
en todo o relativo á súa xestión, aplicación 
e rendemento de contas. 
 4. Estarán obrigadas á prestación de 
fianza aquelas persoas ou entidades que 
manexen fondos ou valores públicos, na 
contía e forma que determinen as disposi-
cións regulamentarias. 

Artigo 17. Xestión dos tributos.
 1. A xestión, incluíndo todas as fases 
do procedemento, dos tributos propios 
da Comunidade Autónoma, dos impostos 
cedidos e das recargas sobre impostos do 
Estado que poida establecer a Comunida-
de Autónoma axustarase: 
 a.  Ás disposicións do Estatuto de Auto-
nomía 
 b.  Ao disposto na presente lei. 
 c.  Ás demais leis do Parlamento de 
Galicia.
 d.  Ás disposicións regulamentarias 
aprobadas pola Xunta en desenvolvemento 
desta lei e demais leis citadas. 
 e  Ás normas de desenvolvemento que 
as leis ou os regulamentos lle autoricen di-
tar ao conselleiro de Economía e Facenda.
 f.  Á Lei Xeral Tributaria e ás disposi-
cións ditadas no seu desenvolvemento, coa 
consideración de dereito supletorio nos casos 
nos que sexa preceptiva a súa aplicación. 
 2. Na xestión dos tributos cedidos polo 
Estado terase en conta ademais o que dis-
poña a correspondente normativa.

Artigo 18. Dispoñibilidade de bens 
e dereitos.
 1. A xestión dos bens patrimoniais e dos 
seus rendementos, tanto da Comunidade 
Autónoma coma dos seus organismos au-
tónomos, axustarase ao disposto nas leis 
do Parlamento de Galicia aplicables en 
cada caso. 
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 2. Non poderán ser alleados, gravados 
nin arrendados os dereitos da Facenda da 
Comunidade Autónoma, salvo nos supos-
tos e nas condicións previstas nas leis. 
 3. Tampouco se concederán exencións, 
condonacións, rebaixas nin moratorias no 
pagamento dos dereitos a favor da Facenda 
pública galega, salvo nos casos e na forma 
que se determinen nas leis. 

Artigo 19. Garantías.
 1. Para realizar o cobro dos tributos e 
demais recursos de dereito público que 
lle correspondan, a Facenda pública ga-
lega estará en posesión das prerrogativas 
legalmente establecidas, gozando en todo 
momento das mesmas facultades e garan-
tías cás demais administracións públicas 
de ámbito estatal ou territorial. 
 2. As providencias de constrinximento 
acreditativas do descuberto ante a Facenda 
da Comunidade das débedas por tributos 
e demais ingresos de dereito público, ex-
pedidas polos funcionarios competentes 
segundo os regulamentos, serán títulos 
suficientes para iniciar o seu cobramento 
pola vía de constrinximento e terán a mes-
ma forza executiva que a sentenza xudicial 
para proceder contra os bens e os dereitos 
dos debedores 1�8.
 3. A efectividade dos dereitos da Fa-
cenda da Comunidade non recollidos no 
número 1 do artigo 21 esixirase de acordo 
coas normas de procedemento aplicables 
en cada caso. 

Artigo 20. Suspensión do procede-
mento de constrinximento.
 1. En ningún caso se poderán suspen-
der os procedementos administrativos de 
constrinximento en virtude de recursos 
interpostos polos interesados, se non se 
realiza o pagamento do débito, se consigna 
o seu importe ou se garante este na forma 
regulamentariamente establecida.
 2. Se contra os ditos procedementos se 
establecesen reclamacións en concepto de 
tercería ou por outra acción de carácter 
�68	 Art.	 �9.2	 modificado	 por	 Lei	 �4/2004,	 do	 29	 de	
decembro,	de	medidas	tributarias	e	de	réxime	adminis-
trativo.

civil, por persoa que non teña ningunha 
responsabilidade coa Facenda da Comuni-
dade en virtude de obriga ou xestión propia 
ou transmitida, suspenderanse os ditos 
procedementos só na parte que se refira 
aos bens ou dereitos controvertidos, unha 
vez que se efectuase o seu embargamento 
ou, se é o caso, a súa anotación preventiva 
no rexistro público correspondente, e 
substanciarase este incidente na vía admi-
nistrativa como trámite previo á xudicial. 
 3. Cando as reclamacións formuladas 
en vía administrativa fosen denegadas, 
proseguirá o procedemento de constrinxi-
mento a non ser que da execución poidan 
derivarse prexuízos de imposible ou difícil 
reparación; en tal caso a Administración 
pública poderá acordar a suspensión da-
quel, sempre que se adopten as medidas 
regulamentarias de aseguramento dos 
respectivos créditos. 
 4. Así mesmo poderá suspenderse o 
procedemento de constrinximento sen os 
requisitos establecidos no punto l deste ar-
tigo se o interesado demostra que existiu no 
seu prexuízo erro material ou aritmético na 
determinación da débeda que se lle esixa.
 �. Poderán aprazarse ou fraccionarse 
as cantidades debidas á Facenda da Co-
munidade nos casos e cos procedementos 
que regulamentariamente se establezan. 
As ditas cantidades devengarán xuros de 
demora e deberán garantirse excepto nos 
casos seguintes: 
 a.  Cando sexan inferiores á cifra que, 
por norma xurídica de rango suficiente, 
fixe a Consellería de Economía e Facenda.
 b.  Cando o debedor careza de bens ou 
créditos suficientes para garantir a débeda 
e a execución do seu patrimonio afectase 
ao mantemento da capacidade produtiva 
e do nivel de emprego da actividade do 
sector económico respectivo, ou ben 
producise graves crebas para o interese da 
Comunidade Autónoma, se así o acorda o 
conselleiro de Economía e Facenda 1�9.
�69	 Orde	do	29	de	maio	de	2009	reguladora	de	apraza-
mentos	e	fraccionamentos	de	pagamentos	de	débedas	
que	 correspondan	 a	 ingresos	 de	 dereito	 público	 da	
Comunidade	Autónoma	de	Galicia.
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Artigo 21. Xuros de demora.
 1. As cantidades debidas á Facenda 
da Comunidade Autónoma devengarán 
intereses de demora dende o día seguinte ao 
do seu vencemento. Inclúense neste apartado 
as cantidades recadadas a través de entidades 
colaboradoras, contas restrinxidas, oficinas 
liquidadoras e demais entidades recadadoras 
por conta da Facenda da Comunidade que 
non sexan ingresadas polas ditas entidades 
na Tesourería nos prazos establecidos 1�0.
 2. Agás o establecido en leis especiais, 
o xuro de mora resultará da aplicación, 
para cada ano ou período dos que integran 
o período de cálculo, do xuro legal fixado 
na Lei de Orzamentos do Estado para os 
devanditos exercicios 1�1.

Artigo 22. Integridade da Facenda.
 1. Non se poderá transixir sobre os 
dereitos da Facenda da Comunidade, nin 
someter a arbitraxe as contendas que se 
susciten respecto deles, senón mediante 
decreto acordado pola Xunta de Galicia.
 2. A subscrición pola Facenda da Co-
munidade dos acordos de convenios en 
procesos concursais previstos na Lei de 
Axuizamento Civil e na Lei de Suspen-
sión de Pagamentos requirirá unicamente 
autorización do conselleiro de Economía 
e Facenda.
 3. Os actos e contratos realizados en 
prexuízo da Facenda da Comunidade 
polos que resulten debedores dela serán 
rescindibles conforme as disposicións 
legais que lles sexan aplicables. 

Artigo 23. Prescrición.
 1. Salvo o establecido polas leis regula-
doras dos diferentes recursos, prescribirá 
aos cinco anos o dereito da Facenda da 
Comunidade: 
 a.  A recoñecer ou liquidar créditos ao seu 
favor, computándose o citado prazo dende o 
día no que o dereito puido exercitarse. 
 b.  Ao cobro dos créditos recoñecidos 
ou liquidados, que se contará dende a data 

�70	 Art.	2�.�	modificado	por	Lei	8/�999,	do	30	de	decem-
bro,	 de	medidas	 fiscais	 e	 orzamentarias	 e	 de	 función	
pública	e	actuación	administrativa.
�7�	 Art.	2�.2	modificado	por	Lei	�4/2004,	do	29	de	decem-
bro,	de	medidas	tributarias	e	de	réxime	administrativo.

da súa notificación ou, se esta non fose 
preceptiva, dende o seu vencemento. 
 2. En todo caso, o prazo de prescrición a 
que se refire o punto anterior será de catro 
anos para todos os recursos derivados dos 
tributos propios da Comunidade Autónoma.
 3. A prescrición quedará interrompida:

a. Pola interposición de reclamacións 
ou recursos de calquera clase, pola remi-
sión do tanto de culpa á xurisdición penal 
ou pola presentación de denuncia perante 
o Ministerio Fiscal, así como polas actua-
cións realizadas con coñecemento formal 
do beneficiario ou da entidade colabora-
dora no curso dos devanditos recursos 1�2.

b. Por calquera actuación do obrigado 
conducente ao recoñecemento, á liquida-
ción ou ao pagamento da débeda.

c. Por calquera acción administrativa, 
realizada con coñecemento formal do 
obrigado, conducente ao recoñecemento, á 
liquidación ou ao cobramento da débeda 1�3.
 4. Os dereitos declarados prescritos 
serán dados de baixa en contas, logo da 
tramitación do oportuno expediente, no 
que, se é o caso, se declarasen as respon-
sabilidades a que houbese lugar, salvo 
que procedese a súa tramitación en peza 
separada na forma disposta no título VI 
desta lei. 
 �. Autorízase o conselleiro de Econo-
mía e Facenda para que poida dispoñer a 
non liquidación de débedas ou a anulación 
e baixa en contabilidade de débedas xa 
liquidadas cando a súa execución resulte 
antieconómica. Para estes efectos, a dita 
consellería determinará previamente o 
límite cuantitativo no que se considere que 
se produce tal efecto 1�4 1��. 
�72	 Art.	 23.3.a	 Lei	 �4/2004,	 do	 29	 de	 decembro,	 de	
medidas	tributarias	e	de	réxime	administrativo.
�73	 Art.	23.3	modificado	por	Lei	7/2002,	do	27	de	decem-
bro,	de	medidas	fiscais	e	de	réxime	administrativo.
�74	 Art.	23	terá	vixencia	permanente	segundo	Lei	8/�999,	
do	30	de	decembro,	de	medidas	fiscais	e	orzamentarias	e	
de	función	pública	e	actuación	administrativa.
�75	 Véxase	Orde	do	22	de	decembro	de	2005	que	desen-
volve	o	artigo	23.5	do	Decreto	lexislativo	�/�999,	do	7	
de	outubro,	polo	que	se	aproba	o	texto	refundido	da	Lei	
de	réxime	financeiro	e	orzamentario	de	Galicia	en	canto	
a	anulación	e	baixa	de	contabilidade	de	determinadas	
débedas.
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capítulo II 
DAs obriGAs

Artigo 24. Nacemento e esixibilidade.
 1. As obrigas económicas da Comunida-
de e dos seus organismos autónomos nacen 
da lei, dos negocios xurídicos e dos actos e 
feitos que, conforme a dereito, as xeren. 
 2. O pagamento das obrigas só lle 
será esixible á Facenda da Comunidade 
na medida que resulte da execución dos 
seus orzamentos, de sentenza xudicial 
firme ou de operacións de Tesourería 
legalmente autorizadas. 
 3. Cando as ditas obrigas teñan por 
causa prestacións ou servizos á Adminis-
tración da Comunidade, o pagamento non 
poderá realizarse mentres o acredor non 
cumpra ou garanta, conforme a lei, a súa 
respectiva obriga.

Artigo 25. Inembargabilidade.
 1. Os tribunais, xuíces e autoridades 
administrativas non poderán despachar 
nin ditar mandamento de execución ou 
providencia de embargamento contra os 
dereitos, fondos, valores e demais bens da 
Facenda da Comunidade. 
 2. O cumprimento das resolucións que 
determinen obrigas a cargo da Comunidade 
ou dos seus organismos autónomos corres-
ponderalle exclusivamente á autoridade 
administrativa que sexa competente. Se 
non existise crédito no orzamento en vigor 
ou fose insuficiente o dispoñible, solicita-
rase do Parlamento, dentro dos tres meses 
seguintes á notificación da resolución, a 
concesión dun crédito extraordinario ou 
dun suplemento de crédito. 

Artigo 26. Xuros.
Se o pagamento das obrigas da Comunida-
de non se lle fixese efectivo ao acredor no 
prazo dos tres meses seguintes ao día da 
notificación da resolución xudicial ou do 
recoñecemento da propia obriga, este terá 
dereito ao aboamento dos correspondentes 
xuros de demora sobre a cantidade debida 
ao tipo establecido no número 2 do artigo 
21º sempre que reclame por escrito o cum-
primento da obriga.

Artigo 27. Prescrición.
 1. Salvo o establecido nas leis especiais, 
prescribirán aos cinco anos: 
 a.  O dereito ao recoñecemento ou á 
liquidación de toda obriga, computándose 
o prazo dende o momento no que esta sexa 
esixible conforme a dereito. 
 b.  O dereito a esixir o pagamento das 
obrigas recoñecidas ou liquidadas. O pra-
zo contarase dende a data de notificación 
do recoñecemento ou da liquidación da 
respectiva obriga.
 2. O pedimento por escrito do recoñe-
cemento ou do cumprimento da obriga, 
ou da efectividade do seu pagamento, por 
parte dos acredores lexítimos, ou dos que 
se subroguen nos seus dereitos, mediante 
a presentación dos documentos xustifi-
cativos do seu dereito, interromperá a 
prescrición, segundo o disposto no Código 
civil, salvo o establecido en leis especiais. 
 3. As obrigas que prescribisen serán 
dadas de baixa nas contas respectivas, logo 
de tramitación do oportuno expediente. 

Artigo 28. Endebedamento.
Constitúe o endebedamento público os 
capitais tomados a préstamo pola Xunta 
de Galicia ou polos seus organismos 
autónomos. A emisión de débeda pública 
ou a concertación doutras operacións de 
crédito, a súa administración, conversión 
ou extinción, así como a prescrición dos 
capitais e dos seus xuros, regularanse 
polas disposicións desta lei.

Artigo 29. Denominación e autori-
zación.
 1. As operacións de crédito e a emisión 
de débeda pública poderanas levar a cabo 
a Comunidade ou os seus organismos 
autónomos, recibindo no primeiro caso a 
denominación de “Débeda da Comunida-
de Autónoma de Galicia” e no segundo a 
de “Débeda dos organismos autónomos”. 
 2. O endebedamento, tanto da Comuni-
dade Autónoma coma dos seus organismos 
autónomos, terá que ser autorizado por 
lei, a cal, sen prexuízo de fixar calquera 
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outra característica das operacións de en-
debedamento por realizar, deberá sinalar 
o importe máximo autorizado. A Xunta 
de Galicia poderá determinar ao longo do 
período de autorización límites inferiores 
ao dito importe se así o aconsellasen cir-
cunstancias de política económica.

Artigo 30. Destino.
 1. A débeda e demais operacións de 
crédito concertadas pola Comunidade 
ou polos seus organismos autónomos por 
prazo superior a un ano destinaranse ex-
clusivamente ao financiamento de gastos 
de capital. 
 2. A contía das anualidades de amor-
tización, incluído capital e xuros, non 
poderá exceder do 2�% dos ingresos 
correntes previstos nos orzamentos xerais 
da Comunidade Autónoma en cada ano. 

Artigo 31. Débeda de Tesourería.
 1. No endebedamento que a Comuni-
dade Autónoma leve a cabo con persoas 
físicas ou xurídicas para atender necesida-
des transitorias de Tesourería, calquera que 
sexa a forma como se documente, o prazo 
de reembolso será inferior a un ano.
Na Lei de Orzamentos de cada ano autori-
zarase o límite máximo destas operacións 
para cada exercicio. 
 2. O produto da débeda de Tesourería 
a que se refire o número anterior conta-
bilizarase independentemente nas contas 
de operacións do Tesouro. Os gastos e 
xuros que motive seranlle imputados ao 
orzamento da Comunidade antes do peche 
do exercicio, e á devandita débeda seralle 
aplicable, de proceder, o establecido nos 
artigos 38 e 39 desta lei. 
 3. En todo caso, a partir do momento 
no que o montante total anual destas 
operacións transitorias exceda do �% do 
estado de gastos, deberáselle dar conta 
trimestralmente ao Parlamento da evolu-
ción daquelas. 

Artigo 32. Importe máximo.
 1. Nas autorizacións de endebedamen-
to incluídas na Lei de Orzamentos Xerais 

da Comunidade e noutras leis especiais, o 
importe máximo autorizado deberá enten-
derse, agás disposición contraria, como 
variación neta da posición debedora da 
Comunidade ou de cada un dos organis-
mos autónomos aos que a dita autorización 
se refira, computada ao remate do período 
ao que se estenda a autorización. 
2.Queda excluído do disposto no parágra-
fo anterior a débeda de Tesourería a que se 
refire o artigo 31.

Artigo 33. Autorización da emisión 
ou contracción.
 1. As emisións de débeda pública 
ou operacións de crédito que realicen 
a Comunidade ou os seus organismos 
autónomos terán que ser autorizadas, en 
todo caso, polo conselleiro de Economía e 
Facenda dentro dos límites sinalados pola 
lei, ao que lle corresponderá así mesmo 
autorizar as súas características técnicas 
e o seu tipo de xuro, se estes non fosen 
determinados pola súa Lei de Creación.
Tales actos de endebedamento, cando este 
teña un prazo de vencemento superior a un 
ano, poderán ser formalizados dentro do 
exercicio orzamentario no que a lei autorice 
a súa creación ou do exercicio seguinte. 
 2. Cando se trate de conseguir unha 
mellor administración da débeda pública 
emitida ou das operacións de crédito forma-
lizadas, a Xunta de Galicia, por proposta do 
conselleiro de Economía e Facenda, poderá 
acordar a súa conversión ou renegociación, 
e daralle conta ao Parlamento de Galicia 
dentro dos trinta días seguintes e sempre 
que non se altere o equilibrio financeiro 
daquelas, nin se prexudiquen, se é o caso, 
os dereitos económicos dos posuidores. 

Artigo 34. Contabilización.
Sen prexuízo do disposto no artigo 3�, o 
produto das emisións continuas de títulos 
de pagamento ou calquera outro título 
emitido pola Comunidade Autónoma con 
vencemento igual ou inferior a dezaoito 
meses, así como o importe das amortizacións 
destes, contabilizaranse independentemente 
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en contas de Tesourería, aplicándose o 
saldo neto das ditas operacións, ao remate 
do exercicio orzamentario, ao orzamento 
da Comunidade.
Os gastos por xuros ou de calquera outra 
natureza derivados da súa emisión ou 
amortización aplicaranse ao orzamento 
seguindo as normas xerais determinadas 
nesta lei.

Artigo 35. Subscrición e transmisión.
 1. A débeda pública poderá estar repre-
sentada por títulos-valores ou calquera outro 
documento que formalmente a recoñeza.
 2. Na subscrición e transmisión da dé-
beda pública negociable só será preceptiva 
a intervención de fedatario público cando 
aquela estea representada por títulos-valo-
res e así o dispoña a lexislación aplicable 
a estes. Non será preceptiva, en todo 
caso, para as operacións con títulos de 
pagamento ou títulos análogos emitidos 
pola Comunidade ou os seus organismos 
autónomos nos que os títulos-valores se 
extingan pola súa transformación en ano-
tacións en conta.

Artigo 36. Aplicación orzamentaria.
O produto que se obteña da débeda pública 
e demais operacións de crédito, así como 
a súa amortización e xuros, aplicarase ao 
orzamento da Comunidade ou dos seus 
organismos autónomos correspondentes, 
sen prexuízo do disposto no artigo 34.

Artigo 37. Competencia e atribucións 
do conselleiro de Economía e Facenda.
Coas limitacións que se derivan do contido 
do presente capítulo, facúltase o consellei-
ro de Economía e Facenda para:
 1. Proceder a autorizar a emisión ou 
contracción de débeda pública e demais 
operacións de crédito da Comunidade ou 
dos seus organismos autónomos respec-
tivos, determinando a súa representación 
en títulos-valores, títulos de pagamento ou 
outros documentos que formalmente a re-
coñezan; sinalar ou concertar o seu prazo, 
tipo de xuro e demais características; e 

formalizar, se é o caso, en representa-
ción da Comunidade Autónoma, tales 
operacións, podendo delegar a dita repre-
sentación nun funcionario da consellería 
cando a formalización da operación se 
realice no estranxeiro. 
 2. Utilizar para a colocación de emi-
sións de débeda pública calquera técnica 
financeira relativa á súa oferta, xuros, 
prazo ou calquera outra condición delas, 
sempre que o seu uso non represente a 
creación de situacións distintas ás deri-
vadas das prácticas usualmente aceptadas 
nos mercados financeiros. 
 3. Proceder de acordo coas condicións 
da emisión ou da contracción, ou de mutuo 
acordo cos acredores, ao reembolso anti-
cipado total ou parcial da débeda pública 
ou dos préstamos concertados ou á mo-
dificación dalgunha das súas condicións 
cando a situación do mercado ou outras 
circunstancias así o aconsellen. 
 4. Calquera outra operación usual no 
mercado financeiro, sempre que non prexu-
dique os acredores ou se realice de común 
acordo con estes e non estea expresamente 
excluída pola normativa aplicable. 
 �. Encomendárlle o exercicio das fa-
cultades expostas nos números anteriores 
en relación coa débeda pública emitida ou 
contraída polos organismos autónomos aos 
seus correspondentes órganos reitores. 

Artigo 38. Beneficios.
 1. A débeda pública da Comunidade 
gozará dos mesmos beneficios cá débeda 
pública do Estado e suxeitarase ás demais 
normas que lle sexan aplicables segundo 
a súa modalidade e características, e con-
forme o previsto polas leis. 
 2. Aos títulos ao portador da débeda 
pública que fosen roubados ou furtados, 
ou que sufrisen extravío ou destrución, 
seralles aplicable o procedemento previs-
to pola lexislación mercantil, agás que se 
ditasen procedementos administrativos 
especiais que total ou parcialmente subs-
tituísen a aquel. 



- ��� -

réxime financeiro

Ré
xi

m
e 

fi
na

nc
ei

ro

Artigo 39. Prescrición.
A obriga de reembolso dos capitais da 

débeda pública e o pagamento dos seus 
xuros prescribirán de acordo co proce-
demento e cos prazos establecidos pola 
normativa vixente para a débeda pública 
do Estado.

capítulo II 
DAs GArAntíAs

Artigo 40. Garantía por aval. 
 1. A Comunidade Autónoma poderá 
afianzar as obrigas derivadas de créditos 
concertados por persoas naturais ou xurí-
dicas, públicas ou privadas, con domicilio 
social en Galicia, mediante o outorgamen-
to do correspondente aval da Tesourería, 
na forma establecida nesta lei. 
 2. Os citados avais autorizaraos a Xunta 
de Galicia, por proposta do conselleiro de 
Economía e Facenda, e serán publicados 
no “Diario Oficial de Galicia”.

Artigo 41. Importe.
O importe máximo dos avais que poderá 
conceder a Comunidade Autónoma du-
rante o ano será determinado na Lei de 
Orzamentos Xerais da Comunidade.

Artigo 42. Beneficiarios.
 1. A Comunidade Autónoma poderá 
avalar as operacións de crédito que a favor 
dos seus organismos autónomos, socieda-
des públicas e corporacións locais sitas no 
seu territorio concedan as entidades de 
crédito legalmente establecidas.

Así mesmo poderalles prestar un 
segundo aval ás empresas privadas que 
teñan fixado o seu domicilio social ou a 
radicación dos seus negocios en Galicia.
 2. Os créditos avalados na forma indicada 
no número anterior, no caso de que os bene-
ficiarios sexan empresas privadas, soamente 
poderán ter como finalidade financiar a 
creación, reconversión e reestruturación 
de medianas e pequenas empresas que, 
mediante a presentación dun plan económi-
co-financeiro, demostren a capacidade e 
o dimensionamento necesario para facer 

viable a súa continuidade. Neste suposto 
cada aval individualizado non poderá exce-
der do 2% do límite global autorizado na Lei 
de Orzamentos Xerais da Comunidade. 
 3. A Intervención Xeral da Comunidade 
Autónoma controlará a debida aplicación 
dos créditos avalados.
Trimestralmente daráselle conta ao Parla-
mento dos avais existentes, dos novos avais 
concedidos e, se é o caso, dos riscos efec-
tivos aos que a Tesourería da Comunidade 
lles tivese que facer fronte. 

Artigo 43. Obrigas.
 1. Os avais outorgados pola Comunida-
de Autónoma terán carácter subsidiario e 
obrigarán á súa Tesourería polo importe 
do principal e dos xuros só no caso de non 
poder satisfacelos o debedor principal ou o 
primeiro avalista.
 2. Poderá convirse a renuncia ao bene-
ficio de excusión previsto no artigo 1.830 
do Código civil se se garantisen créditos 
concertados polos seus organismos au-
tónomos e entes públicos, corporacións 
locais existentes no seu territorio ou, para 
cada caso, se se autorizase a dita renuncia 
por lei do Parlamento de Galicia.
 3. Os avais outorgados pola Comunida-
de Autónoma documentaranse na forma 
na que regulamentariamente se determine 
e devengarán a favor da súa Tesourería a 
comisión que para cada caso se estableza.

Artigo 44. Autorización legal.
Para a concesión de calquera outra forma 
de aval da non prevista no presente capí-
tulo será precisa autorización mediante 
a correspondente lei, a que determinará 
polo menos a identidade dos avalados e o 
límite e prazo do correspondente aval.

Artigo 45. Avais dos organismos 
autónomos.
 1. Os organismos autónomos e entes 
públicos poderán prestar avais dentro do 
límite máximo fixado con esta finalidade 
para cada exercicio pola correspondente 
Lei de Orzamentos Xerais, sempre que os 
beneficiarios sexan sociedades públicas 
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ou mercantís no capital das cales parti-
cipen. Dos avais que concedan, así como 
da situación dos existentes, deberán 
renderlle conta anual á Consellería de 
Economía e Facenda.
Sen embargo, o Instituto Galego de Pro-
moción Económica poderá conceder avais, 
dentro do límite máximo fixado, a aquelas 
empresas privadas, participadas ou non 
por este instituto, e para aquelas opera-
cións que reúnan as condicións e cumpran 
os requisitos que se establezan por acordo 
do Consello da Xunta de Galicia por 
proposta da Consellería de Economía e 
Facenda. O citado acordo publicarase no 
“Diario Oficial de Galicia”.
Así mesmo, aos avais concedidos en virtu-
de deste artigo deberá dárselles publicida-
de no “Diario Oficial de Galicia”.
 2. Os avais así concertados cumprirán 
as condicións establecidas no artigo 43.1 
desta lei, salvo acordo da Xunta no que au-
torice a renuncia do beneficio de excusión 
previsto no artigo 1.830 do Código civil. 

TÍTULO III 
DOS ORzAMENTOS XERAIS  

DA COMUNIDADE AUTóNOMA

capítulo I 
ContiDo e AProbACión

Artigo 46. Concepto.
 1. Os orzamentos xerais da Comuni-
dade Autónoma constitúen a expresión 
cifrada, conxunta e sistemática: 

a. Das obrigas que, como máximo, se 
poderán recoñecer e os dereitos que se pre-
vexan liquidar por parte da Comunidade e 
dos seus organismos autónomos durante o 
exercicio orzamentario. 

b. Dos obxectivos que se pretendan 
conseguir coa utilización dos recursos 
financeiros consignados neles. 

c. Das estimacións dos fluxos financeiros 
das sociedades públicas. 

d.  Da totalidade dos gastos e ingresos 
dos demais entes públicos. 

e.  Dos beneficios fiscais estimados. 

 2. Os orzamentos xerais da Comu-
nidade Autónoma enmarcaranse nun 
escenario plurianual que conteña as liñas 
básicas da actuación a medio prazo do 
sector público galego. 
 3. Os orzamentos xerais da Comunida-
de Autónoma presentaranse e aprobaranse 
de forma que os estados de gastos non 
superen os recursos totais previstos nos 
respectivos estados de ingresos. 
 4. Logo de autorización do conse-
lleiro de Economía e Facenda poderán 
xestionarse como operacións extra orza-
mentarias aquelas nas que a actividade 
da Comunidade, dos seus organismos 
autónomos e das sociedades públicas 
autonómicas de carácter non mercantil se 
limite á realización de funcións de inter-
mediación na súa xestión 1��.

Artigo 47. O exercicio orzamentario.
O exercicio orzamentario coincidirá co 
ano natural e a el imputaránselle:

a. Os dereitos liquidados no seu trans-
curso, calquera que sexa o período ao que 
correspondan. 

b. As obrigas recoñecidas ata o 31 de 
decembro do correspondente exercicio, 
como consecuencia de adquisicións, obras, 
subministracións, prestacións de servizos 
ou outro tipo de gastos realizados con 
cargo aos créditos respectivos dentro do 
correspondente ano natural, sen prexuízo 
do disposto no punto 2 do artigo �0. 

Artigo 48. Contido.
 1. Os orzamentos xerais da Comunida-
de Autónoma estarán integrados:

a. Polo orzamento da Comunidade.
b. Polos orzamentos dos organismos 

autónomos.
c. Polos orzamentos das axencias pú-

blicas autonómicas.
d. Polos orzamentos de explotación e de 

capital das sociedades mercantís do artigo 
12 desta lei e daquelas nas que concorran 

�76	 Art.	 46.4	 modificado	 por	 Lei	 9/2003,	 do	 23	 de	
decembro,	de	medidas	tributarias	e	administrativas.
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os requisitos determinados polo Sistema 
Europeo de Contas para integrarse no sec-
tor da administración pública autonómica 
de Galicia.

e. Polos orzamentos dos entes públicos 
aos que fai referencia o artigo 12 desta lei.

f. Polos orzamentos de explotación e 
capital das fundacións do sector público 
autonómico nas que concorran os requi-
sitos determinados polo Sistema Europeo 
de Contas para integrarse no sector da 
administración pública autonómica de 
Galicia.

g. Polos orzamentos dos consorcios nos 
que concorran os requisitos determinados 
polo Sistema Europeo de Contas para inte-
grarse no sector da administración pública 
autonómica de Galicia.

h. En todo caso, polos orzamentos das 
demais entidades que estean clasificadas 
como administración pública da Comuni-
dade Autónoma de Galicia de acordo coas 
normas do Sistema Europeo de Contas, 
salvo as universidades públicas.
 2. Os orzamentos xerais da Comunida-
de Autónoma conterán:

a. Os estados de gastos, nos que se 
especificarán na forma establecida os cré-
ditos necesarios para darlles cumprimento 
ás obrigas.

b. Os estados de ingresos, nos que se 
detallarán as estimacións dos dereitos 
económicos que se liquidarán durante o 
exercicio orzamentario.

c. Os estados financeiros dos organis-
mos autónomos comerciais, industriais ou 
financeiros aos que fai referencia o artigo 
11 desta lei.

d. Os estados financeiros das socieda-
des públicas autonómicas, entes de dereito 
público e demais entidades con personali-
dade xurídica propia que formen parte do 
sector administracións públicas, segundo 
o Sistema Europeo de Contas 1��.

�77	 	Art.	48	modificado	por	Lei	3/2009,	do	23	de	xuño,	
pola	que	se	modifica	o	texto	refundido	da	Lei	de	réxime	
financeiro	 e	 orzamentario	 de	 Galicia,	 aprobado	 polo	
Decreto	lexislativo	�/�999,	do	7	de	outubro.

Artigo 49. Estrutura.
Os orzamentos xerais da Comunidade 
Autónoma axustaranse, en canto á súa 
estrutura, ás seguintes regras:

Primeira. a. Os estados de gastos con-
feccionaranse aplicando unha clasificación 
funcional por programas. Así mesmo, as 
clasificacións orgánica e económica in-
formarán, respectivamente, sobre o axente 
que realiza o gasto e a súa natureza.

b. Para cada programa de gasto esta-
bleceranse os obxectivos que se pretenden 
conseguir cos recursos que se lle asignen, 
así como sempre que sexa posible os indi-
cadores de seguimento que se consideren 
adecuados para analizar o grao de conse-
cución destes. 

c. Presentaranse con separación os 
gastos correntes e os gastos de capital, e 
a súa clasificación económica rexerase 
polos seguintes criterios: 
 1. Nos créditos para gastos correntes 
distinguiranse os de funcionamento dos 
servizos, os gastos financeiros e as trans-
ferencias correntes. 
 2. Nos créditos para gastos de capital 
distinguiranse os de investimentos reais, 
as transferencias de capital e as variacións 
de activos e pasivos financeiros. 

Segunda. Os estados de ingresos pre-
sentarán unha clasificación económica 
distinguindo os correspondentes a opera-
cións correntes e a operacións de capital. 

Artigo 50. Competencias das conse-
llerías.
 1. Correspóndelle á Consellería de 
Economía e Facenda determinar con 
carácter xeral as estruturas básicas dos 
orzamentos e os demais estados financei-
ros correspondentes á Comunidade, aos 
seus organismos autónomos e aos demais 
entes e sociedades públicas. 
 2. As distintas consellerías adoptarán as 
ditas estruturas básicas e desenvolveranas 
en función das súas propias necesidades de 
xestión e das dos organismos autónomos, 
entes e sociedades públicas a elas adscritas. 
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 3. Os obxectivos e indicadores de 
seguimento aos que fai referencia o artigo 
49.Primeira.b) estableceranos as conselle-
rías, os organismos autónomos e demais 
entes públicos, de acordo coa Consellería 
de Economía e Facenda.

Artigo 51. Elaboración dos orzamentos 
xerais.

O procedemento para a elaboración dos 
orzamentos xerais da Comunidade Autó-
noma axustarase ás seguintes normas:
 1. Os órganos estatutarios da Comunida-
de Autónoma e as consellerías remitiranlle 
á de Economía e Facenda antes do 1 de 
xullo os seus respectivos estados de gastos 
debidamente documentados e axustados 
ás normas que lles sexan aplicables e ás 
directrices establecidas pola Xunta.
 2. Dentro do mesmo prazo e coas mesmas 
formalidades indicadas no punto anterior, 
cada unha das consellerías remitirá: 

a. Os anteproxectos de orzamentos de 
gastos e ingresos dos organismos autóno-
mos que teñan adscritos, formando un só 
orzamento para cada organismo, incluíndo 
nos que teñan carácter comercial, industrial 
ou financeiro os estados financeiros a que 
fai referencia o artigo 82 da presente lei. 

b. Os anteproxectos de orzamentos de 
ingresos e gastos dos entes públicos aos 
que fai referencia o artigo 12 desta lei que 
lle estean adscritos. 

c. Os anteproxectos de orzamentos 
de explotación e capital das sociedades 
públicas que teñan adscritas. 
 3. O anteproxecto de orzamento de 
ingresos da Comunidade Autónoma no 
que se recolla a estimación dos recursos 
derivados das súas fontes xerais de fi-
nanciamento elaborarao a Consellería de 
Economía e Facenda.
 4. Tendo en conta os estados de in-
gresos e gastos mencionados e o marco 
macroeconómico no que se conteña a pre-
visible actividade económica do exercicio 
orzamentario seguinte, a Consellería de 
Economía e Facenda formulará o ante-
proxecto de Lei de Orzamentos Xerais 
da Comunidade Autónoma e someterao a 
acordo da Xunta.

 �. Xunto co anteproxecto de Lei de 
Orzamentos Xerais da Comunidade Autó-
noma remitiráselle ao Consello da Xunta a 
seguinte documentación: 

a. A conta consolidada dos orzamentos 
xerais da Comunidade Autónoma. 

b. Unha memoria explicativa do seu con-
tido e das principais diferencias existentes 
neles en relación co orzamento en vigor. 

c. A liquidación dos orzamentos do 
ano anterior e un avance dos do exercicio 
corrente. 

d.  Un informe económico e financeiro. 
e.  Un anexo de investimentos reais, 

que conterá a valoración dos proxectos de 
investimento público que se van realizar e 
a súa distribución territorial. No caso de 
investimentos plurianuais, indicarase o 
investimento de cada ano.

Dentro do dito anexo de investimentos 
reais distinguiranse os proxectos de inves-
timento en vinculantes e non vinculantes. 
Os créditos destinados a proxectos de 
investimento aos que se lles dea carácter 
vinculante non poderán destinarse ao fi-
nanciamento doutros proxectos, agás por 
autorización do conselleiro de Economía e 
Facenda. Trimestralmente comunicaráse-
lle á Comisión 3.ª de Economía, Facenda 
e Orzamentos, do Parlamento de Galicia 
a relación das autorizacións realizadas, no 
caso de as haber. 

f. Un anexo de transferencias. 
g. Un anexo de persoal. 
Artigo 52. Remisión ao Parlamento.

O proxecto de Lei de Orzamentos Xerais 
da Comunidade Autónoma, xunto coa 
documentación establecida no número � 
do artigo anterior, remitiráselle ao Parla-
mento de Galicia antes do 20 de outubro, 
para os efectos do artigo �3.1 do Estatuto 
de Autonomía de Galicia.

Artigo 53. Orzamentos das deputacións 
provinciais.
A Xunta remitiralle igualmente ao Par-
lamento de Galicia os orzamentos das 
deputacións provinciais, para os efectos 
previstos na disposición adicional ter-
ceira do Estatuto de Autonomía e na Lei 
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�/199�, do 22 de xullo, de Administración 
Local de Galicia.

Artigo 54. Prórroga dos orzamentos 
xerais.
Se a Lei de Orzamentos Xerais non fose 
aprobada polo Parlamento de Galicia antes 
do primeiro día do exercicio económico 
no que teña que aplicarse, consideraranse 
automaticamente prorrogados os do exer-
cicio inmediato anterior.
 1. A Consellería de Economía e Facenda 
poderá elaborar, se é o caso, os corresponden-
tes estados de gastos nos que se detallarán os 
importes dos créditos prorrogados. Os di-
tos importes serán o resultado de realizar nos 
créditos iniciais do orzamento prorrogado as 
operacións seguintes: 

a. Excluiranse aqueles gastos que 
correspondan a actuacións que deban que-
dar ultimadas ao finalizar o exercicio os 
orzamentos do cal se prorrogan, así como 
aqueles que non se consideren necesarios 
para o exercicio que se inicia.

b. Nos indicados estados de gastos 
incluiranse aqueles créditos que corres-
pondan a actuacións de urxente iniciación 
ou cobertura, sempre que teñan cabida 
dentro das baixas motivadas polo indicado 
na alínea a) anterior. 

c. O conselleiro de Economía e Fa-
cenda determinará qué modificacións 
orzamentarias das realizadas durante o 
exercicio os orzamentos do cal se prorro-
gan se consolidarán nos estados de gastos 
a que fai referencia a alínea a). 
 2. Durante o período de prórroga 
seralles aplicable aos estados de gastos re-
sultantes do disposto no número anterior o 
contido no capítulo II deste título III. 
 3. Unha vez aprobados os orzamentos 
xerais da Comunidade procederase a im-
putarlles a estes as operacións realizadas 
durante o período de prórroga, de acordo 
coas instrucións que para o efecto dite a 
Consellería de Economía e Facenda.
No caso de non existir nos orzamentos 
aprobados créditos aos que lles imputar 
expedientes de gasto tramitados durante o 

período de prórroga, a consellería ou o or-
ganismo autónomo afectado propoñeralle á 
Consellería de Economía e Facenda aqueles 
créditos do orzamento aprobado con cargo 
aos cales deberá efectuarse a imputación. 
 4. A Consellería de Economía e Facen-
da confeccionará así mesmo os estados 
de ingresos que terán vixencia durante o 
período de prórroga e que se elaborarán 
en función das previsións que poidan de-
rivarse ben da liquidación dos orzamentos 
de ingresos do exercicio prorrogado ou de 
calquera outro dato válido para sustentar 
as ditas previsións, sempre que non supoña 
a introdución de ningún cambio na norma-
tiva legal vixente durante o exercicio do 
cal se prorroga o orzamento. 
 �. O texto da Lei de Orzamentos co-
rrespondente aos que se prorrogan tamén 
se prorrogará nos seus propios termos, 
excepto aquelas disposicións que polas 
súas propias características só puidesen 
ter exclusiva vixencia durante o respectivo 
ano natural. 

Artigo 55. Dereitos e obrigas reco-
ñecidas.
 1. Os dereitos liquidados e as obrigas 
recoñecidas aplicaranse aos orzamentos 
polo seu importe íntegro, quedando prohi-
bido atender obrigas mediante minoración 
dos dereitos que se van liquidar ou xa 
ingresados, a non ser por autorización 
expresa dunha lei. 
 2. Exceptúanse do disposto no punto 
anterior as devolucións de ingresos que 
se declaren indebidos por tribunal ou 
autoridade competentes e o reembolso 
do custo das garantías achegadas polos 
contribuíntes para obter a suspensión cau-
telar do pagamento de débedas tributarias 
impugnadas, en canto estas sexan decla-
radas improcedentes e a dita declaración 
adquira firmeza 1�8.
 3. Para os efectos deste artigo enten-
derase por importe íntegro o que resulte 
�78	 Art.	55.2	modificado	por	Lei	8/�999,	do	30	de	decembro,	
de	medidas	fiscais	e	orzamentarias	e	de	función	pública	
e	actuación	administrativa.
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despois de aplicar os beneficios fiscais 
que sexan procedentes, os que deberán ser 
obxecto de contabilización independente. 
O importe dos beneficios fiscais que afec-
ten aos tributos propios da Comunidade 
Autónoma incluiranse na Lei de Orzamen-
tos Xerais da Comunidade Autónoma.

capítulo II 
Dos CréDitos e  

DAs súAs moDifiCACións
Artigo 56. Autorización de créditos.

 1. Os créditos consignados nos estados 
de gastos destinaranse exclusivamente ás 
finalidades específicas para as que foron 
autorizados pola Lei de Orzamentos ou 
polas modificacións aprobadas conforme 
esta lei. 
 2. Os créditos autorizados nos progra-
mas de gastos teñen carácter limitativo e 
vinculante no nivel de concepto. Porén, os 
créditos destinados a gastos de persoal, 
excepto os que se refiren a incentivos ao 
rendemento, e os gastos en bens correntes 
e servizos terán carácter vinculante no 
nivel de artigo. 
 3. No orzamento correspondente aos 
servizos transferidos do Insalud a vincula-
ción anterior entenderase referida aos seus 
grupos de programas, atendidos o alcance 
e grao de pormenor da súa estrutura na 
citada clasificación, en tanto en canto a dita 
estrutura difira da establecida con carácter 
xeral para a Comunidade Autónoma.
 4. En todo caso terán carácter vinculan-
te, co nivel de desagregación económica 
co que aparezan nos estados de gastos, 
os créditos destinados a atencións proto-
colarias e representativas e os declarados 
ampliables conforme o artigo �4 desta lei. 

Artigo 57. Nulidade de obrigas.
 1. Non poderán adquirirse compromisos 
de gastos por contía superior ao importe 
dos créditos figurados nos estados de gas-
tos, sendo nulos de pleno dereito os actos 
administrativos e as disposicións xerais 
con rango inferior a lei que infrinxan a 
expresada norma, sen prexuízo das respon-
sabilidades a que haxa lugar. 

 2. Exceptúanse do disposto no número 
1 anterior aqueles compromisos de gastos 
que regulamentariamente se determinen, 
cando a imputación corresponda a crédi-
tos ampliables ou que se adquiran como 
consecuencia das necesidades propias do 
normal funcionamento dos servizos e o seu 
importe exacto sexa de difícil previsión por 
corresponder a obrigas de tracto sucesivo. 

Artigo 58. Gastos plurianuais.
 1. Poderán adquirirse compromisos de 
gastos de carácter plurianual, aínda que a 
súa execución deba iniciarse no exercicio 
seguinte, cando o seu contido coincida cos 
que a seguir se especifican:

a. Investimentos e transferencias de 
capital.

b. Transferencias correntes derivadas 
de normas con rango de lei, ou que se 
concedan a través de convocatorias ou 
do asinamento de convenios, logo da au-
torización do compromiso plurianual por 
parte do Consello da Xunta.

c. Gastos en bens e servizos cuxa 
contratación baixo as modalidades es-
tablecidas na Lei de contratos do sector 
público non poida ser estipulada ou resulte 
antieconómica por prazo que comprenda 
un só exercicio orzamentario.

d. Arrendamentos de bens inmobles 
que vaian ser utilizados por organismos 
ou servizos da comunidade autónoma.

e. Cargas financeiras derivadas de ope-
racións de endebedamento da Comunida-
de ou dos seus organismos autónomos.

f. Activos financeiros.
g. Convenios con universidades e 

outras institucións ou centros docentes 
cando aqueles deban executarse durante 
cursos académicos coincidentes con dous 
exercicios orzamentarios 1�9.
 2. A autorización ou realización dos 
gastos de carácter plurianual subordina-
rase aos créditos que para cada exercicio 
se consignen nos orzamentos xerais da 
Comunidade Autónoma.

�79	 	 Art.	 58.�	 modificado	 por	 Lei	 �6/2008,	 do	 23	 de	
decembro,	de	orzamentos	xerais	da	Comunidade	Autó-
noma	de	Galicia	para	o	ano	2009.
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 3. O número de exercicios aos que 
se poden aplicar os gastos incluídos nas 
letras a), b), c), f) e g) do número 1 non 
poderá ser superior a catro.
O gasto que nestes casos se comprometa 
con cargo a exercicios futuros non poderá 
exceder o resultado de lle aplicar ao crédi-
to inicial, a nivel de concepto, as seguintes 
porcentaxes: no exercicio inmediato se-
guinte o �0%, no segundo exercicio o �0% 
e nos exercicios terceiro e cuarto o �0%. 
Tampouco poderá ser inferior ao 10% do 
importe total do expediente de gasto, en 
ningún dos anos aos que se estenda a súa 
execución material, agás, se é o caso, no 
derradeiro exercicio.
O total dos importes comprometidos con 
cargo a exercicios futuros no conxunto dos 
conceptos que definen un nivel de vincu-
lación non poderá superar as porcentaxes 
arriba indicadas, calculadas sobre o crédi-
to inicial dese conxunto de conceptos.
Nos contratos de obra de carácter pluri-
anual, con excepción dos realizados baixo 
a modalidade de aboamento total do prezo, 
efectuarase unha retención adicional de 
crédito do 10 % do importe de adxudica-
ción, no momento en que esta se realice. 
Esta retención aplicarase ao exercicio en 
que finalice o prazo fixado no contrato 
para a terminación da obra ou ao seguinte, 
segundo o momento en que se prevexa 
realizar o pagamento da certificación final. 
Estas retencións computarán dentro das 
porcentaxes establecidas neste artigo 180.
 4. Tamén poderá ser diferido o pagamen-
to do prezo de compra das adquisicións de 
bens inmobles cando o importe exceda de 
3�0 millóns de pesetas, sen que en ningún 
caso o desembolso inicial no momento de 
asinar a escritura poida ser inferior ao 30% 
do prezo, podendo distribuírse libremente 
o resto ata en catro anualidades sucesivas 
aos respectivos vencementos dentro das 
limitacións do punto anterior. 

�80	 	 Art.	 58.3	 modificado	 por	 Lei	 �6/2008,	 do	 23	 de	
decembro,	de	orzamentos	xerais	da	Comunidade	Autó-
noma	de	Galicia	para	o	ano	2009.

 �. Con independencia do establecido 
nos números anteriores para os programas 
e proxectos de gastos de capital que se 
especifiquen nas leis de orzamentos, po-
derán adquirirse compromisos de gastos 
que teñan que estenderse a exercicios 
futuros ata o importe que para cada unha 
das anualidades se determine.
Para estes efectos, cando nos créditos orza-
mentarios se encontren incluídos proxectos 
das características sinaladas anteriormen-
te, as porcentaxes a que se refire o número 
3 deste artigo aplicaranse sobre os ditos 
créditos, unha vez deducida a anualidade 
correspondente a estes proxectos. 
 �. O Consello da Xunta, por proposta do 
conselleiro de Economía e Facenda, pode-
rá modificar as porcentaxes sinaladas no 
número 3 deste artigo e os importes que se 
fixen conforme o disposto no número �, así 
como modificar o número de anualidades 
en casos especialmente xustificados, por 
petición da correspondente consellería e 
logo dos informes que se xulguen oportu-
nos, e, en todo caso, do da dirección xeral 
competente en materia de orzamentos.
Este procedemento será igualmente de 
aplicación no caso dos contratos de obras 
que se efectúen baixo a modalidade de 
aboamento total deles, segundo o pre-
visto no artigo 99.2 do texto refundido 
da Lei de Contratos das administracións 
públicas, aprobado polo Real decreto 
lexislativo 2/2000, do 1� de xuño, ben se 
pacte o aboamento total do prezo dunha 
soa vez ou se fraccione en distintas anua-
lidades, que non poderán ser superiores a 
dez dende a data fixada para a conclusión 
das obras 181.
 �.  Os compromisos de gastos de carácter 
plurianual a que fai referencia o presente 
artigo serán adecuadamente contabilizados 
de forma independente. 

Artigo 59. Anulación de créditos.
 1. Os créditos destinados a atender gastos 
que no último día do exercicio orzamenta-
rio non estean afectados ao cumprimento 

�8�	 Art.	58.6	modificado	por	Lei	3/2002,	do	29	de	abril,	
de	medidas	de	réxime	fiscal	e	administrativo.
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de obrigas recoñecidas quedarán anulados 
de pleno dereito, salvo as excepcións reco-
llidas no artigo �1 da presente lei. 
 2. Malia o indicado no número anterior, 
a anulación de créditos que por disposición 
legal teñan o carácter de incorporables non 
impedirá a continuación da tramitación en 
forma provisional de expedientes de gas-
tos con base nos mesmos, condicionados 
a que ao ditarse o acordo de autorización 
do compromiso de gasto exista crédito 
adecuado e suficiente.
En ningún caso esta tramitación provisional 
poderá xerar dereitos a favor de terceiros. 

Artigo 60. Regulación de obrigas.
 1. Con cargo aos créditos consignados 
nos estados de gastos só poderán contraerse 
obrigas derivadas de adquisicións, obras, 
prestacións de servizos e demais gastos en 
xeral que fosen realizados no ano natural 
do correspondente exercicio orzamentario. 
 2. Sen embargo, aplicaránselles aos 
créditos do orzamento vixente no momen-
to da expedición de ordes de pagamento as 
seguintes obrigas:

a. As que resulten do recoñecemento e 
da liquidación de atrasos a favor do persoal 
que perciba as súas retribucións con cargo 
aos orzamentos xerais da Comunidade 
Autónoma.

b. As derivadas de compromisos de 
gastos debidamente adquiridos en exerci-
cios anteriores.

c. As que teñan a súa orixe en senten-
cias xudiciais.
Naqueles casos nos que non exista crédito 
adecuado no exercicio corrente, por ini-
ciativa da consellería correspondente, o 
conselleiro de Economía e Facenda poderá 
determinar os créditos aos que se lles debe-
rá imputar o pagamento destas obrigas 182.

Artigo 61. Normativa aplicable.
 1. As modificacións dos créditos orza-
mentarios axustaranse ao disposto nesta 
lei e nas leis anuais de orzamentos. 

�82	 Art.	 60.2	 modificado	 por	 Lei	 5/2000,	 do	 28	 de	
decembro,	de	medidas	fiscais	e	de	réxime	orzamentario	
e	administrativo.

 2. Todo acordo de modificación orza-
mentaria deberá indicar expresamente, 
ademais da sección ou ente público a 
que se refira, o programa, servizo ou 
organismo autónomo, artigo, concepto e 
subconcepto, se é o caso, afectados por 
ela, incluso naqueles casos nos que o 
crédito se consigne ou sexa vinculante no 
nivel de artigo.
As limitacións establecidas no artigo �8 
desta lei entenderanse referidas no nivel 
de concepto para aqueles casos nos que 
a vinculación establecida o sexa no nivel 
de artigo.
A correspondente proposta de modifi-
cación orzamentaria deberá expresar 
ineludiblemente a súa incidencia na 
consecución dos obxectivos previstos, así 
como as razóns que a xustifican. 

Artigo 62. Créditos extraordinarios e 
suplementos.
 1. Cando deba realizarse algún gasto 
con cargo aos orzamentos xerais da Comu-
nidade Autónoma que non poida demorarse 
ata o exercicio seguinte e non exista crédito 
nos estados de gastos, ou sexa insuficiente 
e non ampliable o consignado, o conselleiro 
de Economía e Facenda, logo de informe da 
dirección xeral competente en materia de 
orzamentos, someterá ao acordo da Xunta, 
para a súa remisión ao Parlamento, un 
proxecto de Lei de Concesión dun crédito 
extraordinario no primeiro caso ou dun 
suplemento de crédito no segundo, no 
que se especificarán necesariamente os 
recursos con que se financiará o gasto 
que por estas causas se xera, e o detalle 
do concepto orzamentario que se debe 
crear ou que é suplementado. 
 2. Malia o indicado no punto anterior, 
se a necesidade de crédito extraordinario 
ou de suplemento de crédito se produce 
nun organismo autónomo e estes non su-
poñen aumento nos créditos do orzamento 
da Comunidade Autónoma, observaranse 
as seguintes normas: 

a. A súa concesión será facultade do 
conselleiro de Economía e Facenda se o seu 
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importe non excede do �% do orzamento 
de gastos do organismo autónomo corres-
pondente, e da Xunta de Galicia cando, 
superando a dita porcentaxe, non excede 
o 10% do citado orzamento de gastos. As 
ditas porcentaxes aplicaranse de forma 
conxunta e acumulada para ambas as dúas 
clases de modificacións de crédito e ao 
longo do mesmo exercicio orzamentario. 

b. No expediente de modificación orza-
mentaria emitirá informe a Consellería á 
que estea adscrito o organismo autónomo 
que o promova, xustificando debidamente 
a necesidade e urxencia do gasto e propo-
ñendo os recursos con que se financiará o 
incremento que se propón. 

c. A Xunta de Galicia daralle conta 
trimestralmente ao Parlamento de Galicia 
dos créditos extraordinarios e suplemen-
tos de crédito concedidos ao abeiro do 
previsto na alínea a) deste número. 

Artigo 63. Anticipos de Tesourería.
A Xunta de Galicia, por proposta do con-
selleiro de Economía e Facenda, poderá 
excepcionalmente conceder anticipos de 
Tesourería para atender gastos inapraza-
bles, ata un límite do 2% dos créditos au-
torizados pola Lei de Orzamentos Xerais 
da Comunidade, nos seguintes casos:

a. Cando, dentro da tramitación do 
expediente de crédito extraordinario ou 
suplemento de crédito, recaese acordo 
favorable da Xunta para remitirlle ao Par-
lamento o correspondente proxecto de lei. 

b. Cando se promulgue unha lei na que 
se establezan obrigas que para o seu cum-
primento sexa precisa a concesión dun 
crédito extraordinario ou dun suplemento 
de crédito. 

c. Se o Parlamento de Galicia non apro-
base o proxecto de Lei de Concesión de 
crédito extraordinario ou do suplemento de 
crédito, o importe do anticipo de Tesoure-
ría será cancelado mediante minoración 
nos créditos que ocasionen menor tras-
torno nos servizos públicos da respectiva 
consellería ou organismo autónomo. 

Artigo 64. Créditos ampliables.
 1. Malia o disposto nos artigos �� e �� 
desta lei, terán excepcionalmente a condi-
ción de créditos ampliables: 

a. Aqueles que se especifiquen de 
maneira singular na Lei de Orzamentos 
Xerais da Comunidade Autónoma e coas 
condicións que nela se determinen. 

b. Os que se destinen a cubrir os gastos 
dos servizos traspasados pola Administra-
ción do Estado, cando sexan ampliadas as 
transferencias nas respectivas materias e 
polo importe do custo efectivo de todas as 
ampliacións, mentres este non se integre 
na base de cálculo para obter a porcentaxe 
da participación nos ingresos do Estado. 

c. As cotas de Seguridade Social e a 
prestación familiar, así como as achegas 
que, se é o caso, lle corresponda efectuar 
á Comunidade Autónoma ao réxime de 
previsión social dos seus funcionarios. 

d. Os que se destinen ao pagamento de 
xuros, amortizacións do principal e gastos 
derivados da débeda pública emitida pola 
Comunidade Autónoma ou a operacións 
de crédito concertadas por ela.

e.  Os créditos destinados á cobertura 
de necesidades de toda orde motivadas por 
sinistros, catástrofes ou outros de recoñe-
cida urxencia, correspondentes a gastos en 
bens correntes e de servizos. 

f. Os destinados ao pagamento de 
produtos farmacéuticos procedentes de 
receitas médicas. 

g. Os créditos dos que a súa execución 
corresponda a unha consellería e que a 
súa contía se module pola achega doutras 
consellerías ou organismos autónomos, 
logo de retención do crédito correspon-
dente nos estados de gasto afectados. A 
estes créditos non lles serán aplicables 
as limitacións a que se refire o artigo �8 
desta lei. 
 2. O expediente de ampliación de 
créditos deberá establecer a fonte de finan-
ciamento da dita ampliación, distinguindo 
se este se financia con retencións noutros 
créditos, con maiores recursos que se vaian 
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obter, con remanente de Tesourería, con en-
debedamento dentro dos límites autorizados 
ou con outras formas de financiamento que 
non entrañen déficit orzamentario. 

Artigo 65. Competencias do Conse-
llo da Xunta.
 1. Correspóndelle ao Consello da 
Xunta, por proposta do conselleiro de 
Economía e Facenda, e por iniciativa das 
consellerías correspondentes: 

a. Autorizar transferencias de créditos 
entre programas incluídos en distinto 
grupo de función, correspondentes a ser-
vizos ou organismos autónomos dunha 
mesma consellería. 

b. Autorizar transferencias de créditos 
entre un ou varios programas incluídos 
na mesma función, correspondentes a 
servizos ou organismos autónomos de 
diferentes consellerías. 

c. Autorizar transferencias de crédito 
entre programas incluídos en distintas 
funcións, correspondentes a servizos 
ou organismos autónomos de diferentes 
consellerías, sempre que se trate de re-
organizacións administrativas ou que se 
produzan como consecuencia da aplica-
ción dos recursos procedentes do Fondo 
Europeo de Desenvolvemento Rexional 
ou do Fondo Social Europeo. 

d.  Autorizar transferencias de créditos 
por proposta do conselleiro de Economía 
e Facenda das dotacións non utilizadas nos 
programas das distintas seccións do orza-
mento aos distintos conceptos do programa 
de imprevistos e funcións non clasificadas, 
habilitando os créditos que sexan necesa-
rios para a súa posterior reasignación. 
 2. De cada modificación acordada en 
virtude do disposto neste artigo daráselle 
conta de modo singular, no prazo máximo 
de trinta días, á Comisión de Economía, 
Facenda e Orzamentos, con remisión de 
copia do correspondente expediente. 

Artigo 66. Facultades da Consellería 
de Economía e Facenda.
Correspóndenlle ao conselleiro de Econo-
mía e Facenda, ademais das competencias 

xenéricas atribuídas aos titulares das conse-
llerías, as seguintes de carácter específico:

a. Resolver os expedientes de modifica-
cións orzamentarias, nos supostos nos que 
estes estean atribuídos aos titulares das 
distintas consellerías e exista discrepancia 
na consellería respectiva co informe da 
intervención delegada.

b. Autorizar transferencias de crédito 
entre un ou varios programas incluídos 
na mesma ou distinta función, dentro do 
mesmo grupo de funcións, corresponden-
tes a servizos ou organismos autónomos 
dunha mesma consellería, coa creación 
de novos conceptos orzamentarios, se isto 
fose preciso. 

c. Autorizar transferencias de crédi-
tos dende o programa de imprevistos e 
funcións non clasificadas aos conceptos 
e artigos dos demais programas de gasto, 
calquera que sexa a función ou sección a 
que corresponda.
A consellería ou o organismo autóno-
mo que solicite a transferencia deberá 
xustificar a imposibilidade de atender 
as insuficiencias mediante reaxuste dos 
seus créditos. Para tal efecto deberá pro-
cederse a unha revisión de conxunto dos 
oportunos programas de gasto, poñendo 
de manifesto as desviacións que na conse-
cución dos obxectivos previstos motivaría 
a modificación orzamentaria proposta.

d.  Introducir, logo de informe da con-
sellería correspondente, as variacións que 
sexan precisas nos orzamentos de servizos 
transferidos do Imserso e do Insalud, co 
obxecto de adaptalos aos resultantes da 
aprobación polas Cortes Xerais dos orza-
mentos xerais da Seguridade Social. 

e. Autorizar as incorporacións de crédito 
previstas no artigo �1 desta lei. 

f. Autorizar as incorporacións de crédito 
previstas no artigo �1 desta lei. 

g. Autorizar as ampliacións de crédito 
cando estes teñan tal carácter por disposi-
ción de lei. 

h. Introducir nos estados de gastos 
as modificacións precisas para adecuar 
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os créditos afectados por transferencias 
finalistas procedentes dos orzamentos 
xerais da Administración do Estado e 
das comunidades europeas, e os demais 
recursos de igual carácter e procedencia. 
Esta autorización implicará o aumento ou 
a diminución das consignacións previstas, 
así como a incorporación ou creación dos 
correspondentes conceptos orzamentarios 
se así procede. 

Artigo 67. Facultades dos conselleiros.
 1. Os titulares das consellerías poderán 
autorizar, logo de informe da Intervención 
Delegada correspondente, as transferen-
cias de créditos entre diferentes conceptos 
do capítulo II, dun mesmo programa, 
correspondentes a un mesmo ou diferente 
servizo ou organismo autónomo dependen-
te da consellería, sempre que non afecten 
a créditos de atencións protocolarias ou 
representativas, nin supoñan desviación 
na consecución dos obxectivos previstos 
para o programa respectivo.
En tanto o capítulo II teña carácter limi-
tativo e vinculante no nivel de artigo, esta 
autorización comporta a creación, se é o 
caso, de novos conceptos orzamentarios 
dos previstos na clasificación económica.
 2. En caso de discrepancia co informe 
emitido pola intervención delegada sobre 
a modificación orzamentaria proposta, 
remitiráselle o expediente á Consellería 
de Economía e Facenda para os efectos 
previstos no artigo ��.a) da presente lei. 
 3. Os presidentes dos órganos estatu-
tarios da Comunidade Autónoma terán as 
mesmas competencias establecidas neste 
artigo en relación coas modificacións or-
zamentarias do seu respectivo orzamento, 
sen prexuízo do principio de autonomía 
orzamentaria do Parlamento de Galicia.
 4. En todo caso, unha vez autorizadas as 
modificacións orzamentarias incluídas nos 
números 1 e 3, remitiránselle á dirección 
xeral competente en materia de orzamentos 
da Consellería de Economía e Facenda, 
para instrumentar a súa execución. 

Artigo 68. Limitacións.
 1. As transferencias de crédito de cal-
quera clase estarán suxeitas ás seguintes 
limitacións: 

a. Non afectarán aos créditos amplia-
bles nin aos extraordinarios concedidos 
durante o exercicio. 

b. Non poderán minorarse os créditos 
incorporados como consecuencia de re-
manentes de exercicios anteriores nin os 
que fosen incrementados con suplementos 
ou transferencias, agás cando afecten a 
créditos de persoal. 

c. Non poderán incrementarse créditos 
que como consecuencia doutras transfe-
rencias fosen obxecto de minoración, agás 
cando afecten a créditos de persoal. 
 2. Respecto do orzamento dos servizos 
transferidos do Insalud as limitacións 
contidas nas alíneas b) e c) anteriores en-
tenderanse referidas aos orzamentos totais 
da entidade xestora, aínda cando estes se 
desenvolvan de modo descentralizado a 
través dos distintos centros de gastos. 
 3. As anteriores limitacións non afectarán 
as transferencias de créditos que se refiran 
ao programa de imprevistos e funcións non 
clasificadas ou realizadas ao amparo do 
artigo �0.2 desta lei, nin serán aplicables cando 
se trate de créditos modificados como conse-
cuencia de reorganizacións administrativas, 
de acordos de transferencias de servizos 
ou que amparen gastos financiados 
exclusivamente ou cofinanciados con 
transferencias finalistas do Estado ou 
con fondos da Unión Europea 183.
 4. Os créditos correspondentes a finan-
ciamento condicionado estarán suxeitos 
ás limitacións específicas que lles sexan 
aplicables; de non existir estas seralles 
aplicable o determinado no número 1 
deste artigo. 

Artigo 69. Xeración de crédito.
 1. Poderán xerar crédito nos estados 
de gastos dos orzamentos os ingresos 

�83	 Art.	68.3	modificado	por	Lei	7/2002,	do	27	de	decem-
bro,	de	medidas	fiscais	e	de	réxime	administrativo.
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efectivos, os dereitos liquidados e os com-
promisos firmes de ingresos derivados 
das seguintes operacións: 

a. Achegas doutras administracións 
públicas ou de persoas físicas ou xurídicas 
para financiar gastos que pola súa natureza 
estean comprendidos nos fins ou obxectivos 
encomendados á Comunidade Autónoma 
ou aos seus organismos autónomos. 

b. Alleamento de bens da Comunidade 
ou dos seus organismos autónomos. 

c. Prestación de servizos. 
d.  Reembolso dos préstamos destinados 

a atencións sociais e á promoción e ao fo-
mento da actividade económica e cultural 
de Galicia.

e.  Créditos do exterior para financiar 
investimentos públicos. 
 2. As xeracións de crédito a que se fai 
referencia no número anterior unicamente 
poderán realizarse polo exceso de ingre-
sos sobre as cifras inicialmente orzadas, e 
cando deriven de operacións incluídas na 
alínea c) destinaranse unicamente a cubrir 
gastos da mesma natureza que os que se 
orixinaron pola prestación do servizo 184. 
 3. As xeracións de crédito efectuaranse 
no mesmo exercicio no que se produciu o 
ingreso, agás cando teña lugar no último 
trimestre do ano ou cando se trate de fon-
dos procedentes da Unión Europea ou da 
Administración central do Estado, casos 
nos que se poderá xerar crédito no exer-
cicio seguinte, sempre que se xustifique a 
imposibilidade de ter tramitada a xeración 
no mesmo exercicio no que se produciu o 
ingreso. Neste caso, o límite ao que se re-
fire o punto anterior entenderase referido 
ao orzamento de orixe 18�.

Artigo 70. Reposición.
Os ingresos derivados do reintegro de 
pagamentos indebidos con cargo a crédi-
tos orzamentarios poderán repoñer estes 

�84	 	Art.	69.2	modificado	por	Lei	�6/2008,	do	23	de	dec-
embro,	de	orzamentos	xerais	da	Comunidade	Autónoma	de	
Galicia	para	o	ano	2009.
�85	 Art.	69.3	modificado	por	Lei	5/2000,	do	28	de	decembro,	
de	medidas	fiscais	e	de	réxime	orzamentario	e	adminis-
trativo.

últimos nas condicións que se establezan 
regulamentariamente.

Artigo 71. Incorporacións.
 1. Malia o disposto no artigo �9 desta 
lei, poderán incorporarse aos estados de 
gastos do orzamento correspondente ao 
exercicio inmediato seguinte: 

a. Os créditos extraordinarios e os 
suplementos de crédito, así como as trans-
ferencias de crédito, que se concedesen ou 
autorizasen, respectivamente, no último 
mes do exercicio orzamentario e que, 
por causas xustificadas, non puidesen ser 
utilizados durante este. 

b. Os créditos que recollan compromi-
sos de gastos anteriores ao último mes do 
exercicio orzamentario e que non puidesen 
executarse á fin do exercicio económico 
por causas xustificadas.
Será preciso que tales compromisos de gastos 
acadasen a fase de disposición en contabili-
dade antes do último mes do exercicio. 

c. Os créditos destinados a operacións 
de capital. 

d.  Os créditos autorizados en función 
da efectiva recadación de dereitos afecta-
dos a estes. 

e.  Os créditos xerados polas operacións 
enumeradas no artigo �9 desta lei. 
 2. Os remanentes incorporados segundo 
o previsto no número anterior unicamente 
poderán ser aplicados dentro do exercicio 
orzamentario no que a incorporación se 
acorde, a excepción dos que correspondan 
a créditos financiados polo Fondo de Com-
pensación Interterritorial ou por fondos 
ou subvencións finalistas procedentes da 
Unión Europea ou doutras administracións 
públicas, que poderán ser incorporados en 
canto persista o dereito á percepción do 
ingreso que os financia.
Nos supostos a) e b) do dito número a in-
corporación farase para os mesmos gastos 
que motivaron en cada caso a concesión, a 
autorización e o compromiso. 
 3. Os créditos correspondentes a finan-
ciamento condicionado serán incorporables 
de acordo coa normativa que lles sexa 
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aplicable en cada caso. De non existir esta, 
rexeranse polas normas desta lei. 
 4. O conselleiro de Economía e Facen-
da poderá acordar, con carácter xeral, a 
incorporación automática ao exercicio se-
guinte dos créditos a que se refire a alínea 
d) do número 1 anterior. 
 �. Das incorporacións a que se refiren 
os números 1 e 3 daráselle conta ao Parla-
mento 18�. 

capítulo III 
eXeCuCión e liquiDACión

Artigo 72. Autorización de gasto.
 1. Correspóndelles aos órganos es-
tatutarios, agás o que establezan outras 
leis aplicables, aos conselleiros e demais 
órganos da Comunidade Autónoma que 
tivesen dotacións diferenciadas nos seus 
estados de gastos autorizar os gastos 
referentes aos servizos ao seu cargo, 
excepto nos casos reservados polas leis 
á competencia da Xunta de Galicia, así 
como autorizar os actos de disposición de 
créditos e de recoñecemento de obrigas, e 
propoñerlle ao conselleiro de Economía e 
Facenda a ordenación dos corresponden-
tes pagamentos. 
 2. Coa mesma reserva legal correspón-
delles aos presidentes ou directores dos 
organismos autónomos da Comunidade 
a autorización e disposición de gastos 
e créditos, respectivamente, o recoñece-
mento de obrigas e o ordenamento dos 
pagamentos que lles correspondan a estes. 
 3. Regulamentariamente, o Consello 
da Xunta de Galicia poderá establecer as 
competencias e os trámites que debe realizar 
directamente a Consellería de Economía 
e Facenda, respecto da contabilidade e da 
tesourería para os organismos autónomos e 
entes que polas súas características se estime 
oportuno sen prexuízo da normativa que lles 
sexa aplicable. 
�86	 Orde	do	20	de	decembro	de	2007	pola	que	se	regula	
o	 procedemento	 para	 a	 incorporación	 automática	 de	
remanentes	procedentes	de	exercicios	anteriores.

 4. As facultades ás que se fai referencia 
neste artigo poderán ser obxecto de dele-
gación ou desconcentración nos termos 
que regulamentariamente se estableza.

Artigo 73. Fases do gasto.
A xestión económica e financeira dos 
dereitos e créditos incluídos nos orzamen-
tos da Comunidade Autónoma e dos seus 
organismos autónomos estruturarase de 
acordo coas seguintes fases:

a. Orzamento de gastos. 
 1. A autorización do gasto, que é o acto 
en virtude do cal a autoridade competente 
acorda a realización dun gasto, calculado 
en forma certa ou aproximada, reservando 
para tal fin a totalidade ou unha parte do 
crédito orzamentario legalmente destina-
do a garantir o cumprimento das obrigas 
que poidan ser consecuencia daquel, tida 
en conta a súa natureza económica. 
 2. A disposición, que é o acto en virtude 
do que se acorda, concerta ou determina, 
segundo os casos, despois de cumprir os 
trámites que de acordo co dereito proce-
dan, a contía concreta que debe alcanzar o 
compromiso económico para a realización 
de todo tipo de prestacións.
Cos actos de disposición queda formalizada 
a reserva do crédito por un importe e unhas 
condicións exactamente determinados. 
 3. O recoñecemento da obriga, que é a 
operación de contraer en contas os créditos 
esixibles contra a Comunidade de Galicia 
que deban acreditarse como contrapres-
tación económica derivada dos acordos, 
dos concertos ou das normas resolutorias 
que determinen a disposición dun crédito, 
unha vez realizada e xustificada adecua-
damente a correspondente prestación e 
efectuada a pertinente liquidación. 
 4. O ordenamento do pagamento, que é 
a operación en virtude da cal o ordenador 
competente, logo de proposta de paga-
mento realizada por quen recoñeceu a 
existencia da obriga, expide a orde de 
pagamento contra a Tesourería da Comu-
nidade a favor do respectivo acredor. 
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b. Orzamento de ingresos. 
 1. O compromiso de ingresos, que 
é o acto con base no que se recoñece en 
contas o dereito a liquidar un determinado 
recurso por unha contía certa se se cum-
pren aquelas condicións e trámites que se 
prevexan nas normas legais aplicables. 
 2. O contraído do recurso, que é o acto 
polo que se liquida este e se recoñece en 
contas o dereito definitivo á súa percep-
ción pola súa exacta contía.
 3. A recadación do recurso, que cons-
titúe o proceso polo que a Tesourería da 
Comunidade fai líquido e ingresa nas súas 
caixas o importe deste. 

Artigo 74. Ordenación xeral dos paga-
mentos.
 1. A ordenación xeral de pagamentos 
da Comunidade correspóndelle ao conse-
lleiro de Economía e Facenda, podendo 
delegar a dita competencia de acordo cos 
procedementos legais aplicables. 
 2. Co obxecto de facilitar o servizo de 
ordenamento de pagamentos, poderanse 
establecer ordenamentos secundarios baixo 
a dependencia do conselleiro de Economía 
e Facenda ou da autoridade na que delegue 
as súas competencias sobre a materia.
 3. Os servizos e as funcións dos orde-
namentos de pagamentos dispoñeranse 
regulamentariamente por proposta do 
conselleiro de Economía e Facenda.

Artigo 75. Plan de disposición.
A expedición de ordes de pagamento 

con cargo ao orzamento da Comunidade 
e dos seus organismos autónomos deberá 
axustarse ao plan que sobre disposición de 
fondos da Tesourería estableza anualmen-
te a Consellería de Economía e Facenda.

Artigo 76. Tramitación.
 1. As ordes de pagamento expediranse 
unha vez que se xustificase documen-
talmente ante o órgano competente para 
recoñecer a respectiva obriga a realización 
da prestación ou o dereito do acredor, 
conforme os acordos polos que no seu día 
se autorizaron e comprometeron os corres-
pondentes gastos. 

 2. Os ordenadores de pagamentos 
poderán recibir as propostas e librar as co-
rrespondentes ordes de pagamento mediante 
a utilización de procesos informáticos. 
Neste suposto a documentación xustifi-
cativa do gasto realizado poderá quedar 
naqueles centros nos que se recoñeceron 
as correspondentes obrigas, para a súa 
posterior inclusión, se é o caso, na Conta 
Xeral da Comunidade Autónoma ou para 
a súa posta á disposición dos órganos de 
control competentes. 
 3. Nos casos establecidos no número 
anterior, aos ordenadores de pagamentos non 
lles serán esixibles responsabilidades que 
procedan de trámites anteriores á súa partici-
pación no proceso de xestión orzamentaria, 
considerándose nestes casos que a referencia 
que no artigo 122 e seguintes desta lei se 
fai ás responsabilidades dos ordenadores de 
pagamento se entenderá referida aos órganos 
que recoñezan as obrigas ou propoñan o 
ordenamento do pagamento. 

Artigo 77. Pagamentos para xustificar.
 1. Terán o carácter de pagamentos para 
xustificar os fondos librados para atender 
gastos que non poidan ir acompañados da 
documentación xustificativa a que se fai 
referencia no artigo anterior. 
 2. Poderán expedirse ordes de pagamen-
to para xustificar nos supostos seguintes: 

a. Cando os documentos xustificativos 
non poidan achegarse antes de efectuar a 
proposta de pagamento. 

b. Cando se considere conveniente a 
utilización deste sistema para axilizar 
significativamente a xestión dos créditos. 

c. Cando as ordes de pagamento teñan 
por obxecto satisfacer gastos en locali-
dades onde non existan dependencias do 
organismo autónomo de que se trate. 
 3. A Consellería de Economía e Facen-
da, oídas as consellerías, logo de informe da 
Intervención Xeral, establecerá as normas 
xerais que regulen a expedición de ordes 
de pagamento para xustificar, así como os 
seus límites cuantitativos e os conceptos 
orzamentarios aos que son aplicables. 
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 4. As ordes de pagamento cursadas co 
carácter de para xustificar aplicaranse aos 
créditos orzamentarios que correspondan 
e os seus perceptores quedarán obrigados 
a xustificar a aplicación das cantidades 
recibidas no prazo de tres meses, estando 
suxeitos ao réxime de responsabilidades 
previsto nesta lei. Nos casos excepcionais 
poderá concederse unha prórroga adicio-
nal por outro período igual para formalizar 
en todo ou en parte a citada xustificación. 
 �. No curso dos dous meses seguintes 
á data de recepción da documentación 
xustificativa a que se refiren os números 
anteriores, o órgano competente procederá 
á aprobación ou ao reparo da conta rendida.
 �. Non terán a condición de pagamentos 
para xustificar as provisións de fondos de 
carácter permanente que se realicen a paga-
dorías, caixas e habilitacións para a atención 
de gastos periódicos ou repetitivos. Estes 
anticipos de caixa fixa terán a consideración 
de operacións extraorzamentarias e a súa 
contía global non poderá exceder do 10% 
do capítulo destinado a gastos correntes 
en bens e servizos do orzamento vixente 
en cada momento. Regulamentariamente, 
ordenarase o procedemento de concesión de 
anticipos de caixa fixa, a súa xustificación e 
imputación ao orzamento e demais aspectos 
relacionados con eles. 

Artigo 78.
(…) ���

Artigo 79.
(…) ���

Artigo 80. Liquidación.
 1. O orzamento de cada exercicio liqui-
darase en canto á recadación de dereitos 
liquidados e ao pagamento de obrigas 
recoñecidas ata o 31 de decembro do 
ano natural correspondente, e quedarán 
a cargo da Tesourería da Comunidade 

�87	 Art.	78	derogado	por	Lei	9/2007,	do	�3	de	xuño,	de	
subvencións	de	Galicia.
�88	 Art.	79	derorgado	por	Lei	9/2007,	do	�3	de	xuño,	de	
subvencións	de	Galicia.

Autónoma os dereitos pendentes de cobro 
e as obrigas pendentes de pagamento se-
gundo as súas respectivas contraccións. 
 2. Non obstante, aplicaranse ao exer-
cicio corrente os ingresos procedentes de 
dereitos liquidados que non sexan esixibles 
no momento do pechamento do exercicio 
orzamentario en virtude do aprazamento, 
dos fraccionamentos e das moratorias 
legalmente concedidos, así como os que se 
encontren dentro do prazo legal para reali-
zar o ingreso en período voluntario. Neste 
suposto, deberase proceder a dar de baixa 
os indicados dereitos nas contas xustifica-
tivas da xestión de recursos imputables ao 
exercicio que se cerra, antes da súa inclu-
sión nas contas do exercicio seguinte. 
 3. Os demais ingresos que se realicen 
unha vez cerrado o exercicio orzamentario 
respectivo quedarán desafectados do destino 
específico que, se é o caso, lles correspon-
dese, sen prexuízo do seu recoñecemento e 
nova afectación con cargo ao orzamento do 
exercicio en curso, naqueloutros supostos 
que así se determinen. 

Artigo 81. Remanentes de Tesourería.
 1. O remanente de Tesourería da 
Comunidade ou de cada un dos seus or-
ganismos autónomos administrativos con 
referencia a un exercicio orzamentario 
determinado estará formado pola suma 
das dispoñibilidades líquidas e mailos 
dereitos recoñecidos pendentes de cobro, 
menos as obrigas recoñecidas pendentes 
de pagamento, segundo a situación que os 
mesmos presenten ata o 31 de decembro 
do exercicio anterior. 
 2. Entenderase por remanente de Te-
sourería dispoñible aquel que non estea 
afectado ao financiamento específico de 
determinados gastos.
O remanente de Tesourería dispoñible 
poderá afectarse na súa totalidade ou en 
parte ao financiamento do orzamento 
inicial de gastos ou ao financiamento de 
modificacións orzamentarias, unha vez 
que sexa suficientemente comprobada a 
súa dispoñibilidade. 
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 3. A diferencia que en cada momento 
exista entre o remanente dispoñible e o 
afectado ao financiamento do orzamento 
inicial ou de modificacións orzamentarias 
ao longo do exercicio constituirá o rema-
nente líquido. 
 4. No caso de resultar un remanente de 
Tesourería negativo ao longo do exercicio, 
o organismo autónomo afectado instruirá 
o oportuno expediente de modificación 
orzamentaria ante a Consellería de Eco-
nomía e Facenda, no que se propoñerá a 
baixa naqueles créditos que considere 
adecuados para o financiamento daquel.
No orzamento que non sexa de organis-
mos autónomos, o Consello da Xunta, por 
proposta da Consellería de Economía e 
Facenda, dará de baixa créditos das dis-
tintas consellerías. De non ser posible, no 
orzamento seguinte compensaranse con 
menores gastos. 

capítulo Iv 
normAs De esPeCiAl APliCACión 

PArA os orGAnismos  
Autónomos De CAráCter 

ComerCiAl, inDustriAl,  
finAnCeiro ou AnáloGo

Artigo 82 Orzamentos dos organis-
mos autónomos.
 1. Dos orzamentos dos organismos autó-
nomos comerciais, industriais, financeiros 
ou análogos formarán parte os seguintes 
estados financeiros: 

a. Conta de operacións comerciais. 
b. Conta de explotación. 
c. Estado demostrativo da variación do 

fondo de manobra.
d.  Cadro de financiamento. 

 2. O resultado que se derive dos estados 
financeiros correspondentes ás alíneas a) 
e c) do número anterior terá o adecuado 
reflexo no orzamento de ingresos do orga-
nismo autónomo respectivo. 
 3. As operacións propias da actividade 
específica destes organismos, recollidas 
na conta de operacións comerciais, non es-
tarán sometidas ao réxime de limitacións 

establecido no artigo �� desta lei para os 
créditos incluídos nos estados de gastos 
dos seus orzamentos. 
 4. A Consellería de Economía e Facenda 
establecerá as estruturas dos estados finan-
ceiros indicados adaptados ás súas distintas 
especialidades, así como os criterios xerais 
que se aplicarán para a imputación de gastos 
á conta de operacións comerciais, segundo o 
principio xeral de que, agás os gastos xerais 
de persoal, se lle poderán imputar a esta to-
dos aqueles gastos que forman parte directa 
ou indirectamente do custo dos produtos 
vendidos, dos servizos prestados ou dos bens 
producidos. 
 �. O exercicio orzamentario coincidirá 
co ano natural, sen prexuízo dos axustes 
necesarios cando as operacións que realice 
o organismo autónomo estean vinculadas 
a un ciclo produtivo distinto que non pode-
rá ser superior a doce meses. 

capítulo v 
normAs De esPeCiAl APliCACión 

ás soCieDADes PúbliCAs
Artigo 83. Programas de sociedades 

públicas.
 1. As sociedades a que se refire o nú-
mero 1 do artigo 12 desta lei elaborarán 
anualmente un programa de actuación, 
investimentos e financiamento e a súa 
finalidade será a de mostrar a planifica-
ción xeral da súa actividade a un nivel de 
agregación adecuado que permita apreciar 
os obxectivos que vai conseguir a socie-
dade a medio prazo e no ano económico 
correspondente ao exercicio orzado. 
 2. A estrutura dos programas de actuación, 
investimentos e financiamento determinaraa 
a Consellería de Economía e Facenda e terá, 
polo menos, o seguinte contido: 

a. Un estado no que se recollan os 
investimentos reais e financeiros que se 
prevexan dentro dun marco plurianual. 

b. Un estado no que, para o mesmo 
período, se conteñan as súas fontes de 
financiamento, con especificación das 
achegas de calquera clase que se prevexan 
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recibir da Comunidade ou dos seus orga-
nismos autónomos. 

c. Unha exposición dos obxectivos que 
se deben acadar no dito período plurianual 
e das características básicas da súa activi-
dade económica.

d.  Unha memoria da avaliación eco-
nómica dos investimentos programados 
durante o período. 
 3. Estas sociedades elaborarán ademais, 
anualmente, un orzamento de explotación, 
que detallará o contido da súa conta de 
explotación, e un orzamento de capital, no 
que se especificarán as orixes e a aplicación 
dos seus fondos. 
 4. Os orzamentos de capital mencio-
nados no número anterior recollerán cun 
maior detalle as cifras contidas na primei-
ra anualidade do programa de actuación, 
investimentos e financiamento, adaptan-
do as ditas cifras ás posibilidades reais 
de financiamento que resulten do proceso de 
elaboración orzamentaria.
As estimacións contidas nos orzamentos 
de explotación e de capital das sociedades 
públicas remitiránselle, para o seu coñe-
cemento e aprobación, ao Parlamento de 
Galicia formando parte dos orzamentos 
xerais da Comunidade Autónoma.
As sociedades públicas que se creen ao lon-
go do exercicio adaptarán a súa actividade 
durante a parte do ano natural correspon-
dente ao que prevexa o seu programa de 
actuación, investimentos e financiamento. 
 �. As variacións nos orzamentos a que 
se refire o número 3 deste artigo que non 
afecten a subvencións dos orzamentos 
xerais da Comunidade Autónoma e que 
supoñan incremento ou diminución nos 
gastos de persoal, investimentos reais ou 
financeiros e endebedamento neto sobre 
as inicialmente previstas serán autorizadas 
polo conselleiro de Economía e Facenda 
cando o seu importe non exceda do 10% 
de cada unha das clases de gastos antes 
indicados que se propoñan modificar, e 
pola Xunta de Galicia nos demais casos. 
 �. A estrutura básica dos orzamentos 
de explotación e capital estableceraa a 

Consellería de Economía e Facenda e des-
envolveraa cada sociedade en función das 
súas necesidades seguindo as directrices 
do plan de contabilidade aplicable. 

Artigo 84. Prazo e tramitación.
 1. As sociedades públicas ás que se 
refire este capítulo elaborarán antes do 
1� de maio de cada ano o programa de 
actuación, investimentos e financiamento 
que irá acompañado dunha memoria 
explicativa do contido do programa e das 
modificacións introducidas na progra-
mación plurianual en relación cos que se 
encontren en vigor.
No caso das sociedades a que se refire a 
letra a) do número 1 do artigo 12 desta lei, 
que se encontren en relación con outra ou 
outras sociedades das que sexan socios en 
calquera dos supostos previstos no artigo 
42 do Código de comercio, deberán pre-
sentar o programa de forma consolidada 
coas ditas sociedades.
No suposto das sociedades a que se refire 
a letra b) do número 1 do artigo 12 desta 
lei, que sexan titulares da maioría das ac-
cións dunha ou varias sociedades, deberán 
presentar o programa consolidado coas 
ditas sociedades.
Non están obrigadas a presentar o pro-
grama de actuación, investimentos e 
financiamento aquelas sociedades das 
previstas na letra a) do número 1 do 
artigo 12 desta lei que, de acordo coa 
Lei de Sociedades Anónimas, poidan 
presentar balance abreviado, agás que 
reciban subvencións de explotación ou 
capital con cargo aos orzamentos xerais 
da Comunidade Autónoma.
 2. Os programas a que se refire o nú-
mero 1 anterior someteranse á aprobación 
da Xunta de Galicia antes do 1 de xullo 
de cada ano, por proposta do conselleiro 
de Economía e Facenda, considerándose 
condicionadas as achegas, figuradas 
neles con cargo aos orzamentos xerais da 
Comunidade Autónoma, ás resultantes da 
tramitación e definitiva aprobación destes. 
 3. A Xunta daralle conta ao Parlamento 
de Galicia dos principios que informan os 
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programas de actuación das sociedades 
públicas galegas. 

Artigo 85. Remisión.
Os orzamentos de explotación e capital 
que se teñan que elaborar de acordo co 
disposto no número 3 do artigo 83 desta lei 
seranlle remitidos polas correspondentes 
sociedades públicas á consellería da que 
dependan, que llos remitirá á de Economía 
e Facenda xunto co resto da documenta-
ción para a elaboración do anteproxecto 
de Lei de Orzamentos Xerais a que fai 
referencia o artigo �1 desta lei.
Estes orzamentos de explotación e capital 
irán acompañados:

a. Dunha memoria xustificativa do seu 
contido con indicación de obxectivos. 

b. Da liquidación dos do exercicio 
anterior e un avance de liquidación dos 
do corrente. 

c. Do balance pechado do exercicio 
anterior, o avance do exercicio corrente e 
o provisional do exercicio ao que os ditos 
orzamentos correspondan. 

Artigo 86. Supostos macroeconómicos.
 1. Os convenios que a Comunidade Au-
tónoma estableza coas sociedades públicas 
galegas ou participadas, ou con outras que, 
aínda non dependendo dela, sexan bene-
ficiarias de avais ou reciban subvencións 
con cargo aos seus orzamentos xerais, 
incluirán, en calquera caso, as cláusulas 
correspondentes ás seguintes materias: 

a. Supostos macroeconómicos e sectoriais 
que sirvan de base ao contido do convenio. 

b. Obxectivos da política de persoal, 
rendibilidade, produtividade ou reestrutu-
ración técnica da explotación económica, 
así como os métodos de avaliación daquelas. 

c. Achegas ou avais da Comunidade ou 
dos seus organismos autónomos. 

d.  Procedementos para adaptar os obxec-
tivos acordados ás variacións que se 
produzan no respectivo medio económico. 

e.  Control pola Comunidade Autónoma 
da execución do convenio e da posterior 
explotación económica.
 2. A subscrición do convenio non exclúe 
a elaboración e execución do programa e 

dos orzamentos de explotación e de capital 
a que se refire o artigo 83 desta lei. 

TÍTULO IV 
DA TESOURERÍA

Artigo 87. Concepto.
 1. Constitúen a Tesourería da Comunida-
de Autónoma de Galicia todos os recursos 
financeiros, sexan diñeiro, valores, crédi-
tos e os demais produtos das operacións 
de endebedamento da Comunidade e dos 
seus organismos autónomos que se xeren 
tanto por operacións orzamentarias coma 
extraorzamentarias. 
 2. As dispoñibilidades da Tesourería e as 
variacións que poidan sufrir están suxeitas 
ao réxime de intervención e deben ser rexis-
tradas de conformidade coas normas de 
contabilidade pública.Poderán establecerse 
procedementos especiais de anotación en 
conta para aqueles movementos internos de 
efectivo entre as distintas contas operativas 
da Tesourería que determine o conselleiro 
de Economía e Facenda.

Artigo 88. Funcións.
Son funcións propias da Tesourería:

a. A xestión recadatoria dos recursos e 
o pagamento das obrigas da Comunidade 
e dos seus organismos autónomos. 

b. Instrumentar e servir ao principio de 
unidade de caixa, mediante a centralización 
de todos os fondos e valores xerados por ope-
racións orzamentarias e extraorzamentarias. 

c. Distribuír no tempo e no territorio as 
dispoñibilidades diñeirarias para a satisfac-
ción puntual das obrigas da Comunidade. 

d. Velar pola obtención da axeitada 
rendibilidade dos recursos dispoñibles 
da Comunidade sen menoscabo dos fins 
propios da Tesourería.

e.  Responder dos avais contraídos pola 
Comunidade conforme as disposicións 
desta lei. 

f. As demais funcións que se deriven ou 
relacionen coas anteriores enumeradas. 

Artigo 89. Situación dos fondos da 
Comunidade Autónoma.
 1. Con carácter xeral a Tesourería da 
Comunidade situará os fondos públicos 
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no Banco de España ou nas entidades de 
crédito e aforro galegas ou que operen en 
Galicia, en contas das que, en todo caso, 
posuirá a titularidade. 
 2. A Tesourería da Comunidade poderá 
instrumentar todas aquelas operacións 
activas que considere convenientes para 
manter a adecuada rendibilidade dos fon-
dos ao seu cargo, guiada en todo caso polo 
principio de seguridade na súa colocación. 
 3. O réxime xeral de autorizacións 
para a situación e colocación de fondos, 
a natureza das contas, o control e a dis-
posición dos fondos e dos servizos de 
colaboración que se vaian concertar coas 
entidades financeiras indicadas no pará-
grafo anterior establecerao a Consellería 
de Economía e Facenda.

Artigo 90. Situación dos fondos dos 
organismos autónomos.
 1. Os fondos dos organismos autóno-
mos situaranse en contas diferenciadas 
coa autorización expresa da Consellería de 
Economía e Facenda e baixo o control da 
Tesourería, utilizando rúbricas que conte-
ñan a denominación xeral de “Organismos 
autónomos da Comunidade Autónoma de 
Galicia”, tendo a consideración, para todos 
os efectos, de fondos da propia Tesourería.
 2. Os ditos fondos poderán estar 
situados no Banco de España ou noutras 
entidades de crédito e aforro galegas ou 
que operen en Galicia, necesitando autori-
zación expresa da Consellería de Economía 
e Facenda para a apertura de cada conta e 
para a determinación das súas condicións 
de funcionamento, logo de solicitude moti-
vada, que poderá ordenar a súa cancelación 
ou suspender a súa utilización se se com-
probase que non subsisten as condicións 
que motivaron a autorización de apertura.
 3. As entidades financeiras indicadas no 
punto anterior teñen para coa Tesourería da 
Comunidade Autónoma, á súa solicitude, 
as mesmas obrigas de información que para 
coas consellerías e cos organismos autóno-
mos titulares das contas abertas nelas. 
 4. A Consellería de Economía e Facenda 
poderá propoñerlle ao Consello da Xunta 

que as operacións de ingreso e de ordena-
ción e realización material do pagamento 
dos organismos autónomos e dos entes 
públicos a que fai referencia a alínea b) do 
punto 1 do artigo 12 desta lei se realicen 
pola Tesourería da Xunta, para o cal se es-
tablecerá o correspondente procedemento. 

Artigo 91. Ingresos e medios de pa-
gamento.
 1. Os ingresos a favor da Tesourería 
poderán realizarse no Banco de España, 
nas caixas da propia Tesourería ou nas que 
se habiliten nos organismos autónomos e 
nas entidades colaboradoras daquela.
 2. Os medios de pagamento admisibles 
polas caixas da Tesourería poderán consistir 
en diñeiro de curso legal, cheques nominati-
vos, xiros, transferencias ou calquera outro 
medio de pagamento legalmente estableci-
do. A Consellería de Economía e Facenda 
establecerá as condicións que terán que 
cumprir e o momento no que en cada caso 
se producirá a liberación da débeda.
 3. A Tesourería poderá darlles cum-
primento ás súas obrigas por calquera dos 
medios de pagamento a que se fai referen-
cia no parágrafo anterior. 

Artigo 92. Fluxos financeiros.
Para unha mellor xestión da Tesourería e 

unha adecuada análise do seu funcionamen-
to, deberase elaborar trimestralmente un 
cadro de seguimento dos fluxos financeiros 
derivados da actividade da Comunidade e 
dos seus organismos autónomos, no marco 
das previsións dun orzamento monetario.

TÍTULO V 
DO CONTROL INTERNO  
E DA CONTABILIDADE

capítulo I 
Do Control interno

Sección 1.ª  
Aspectos xerais

Artigo 93. Control interno da actividade 
económico-financeira.
 1. O control interno da actividade econó-
mico-financeira da Comunidade, dos seus 
organismos autónomos e entes públicos e das 
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sociedades públicas exercerao a Intervención 
Xeral, sen prexuízo das competencias do 
Consello de Contas de Galicia e, se é o caso, 
do Tribunal de Contas. 
 2. A Intervención Xeral da Comunida-
de Autónoma exercerá as súas funcións 
de control interno con plena autonomía 
respecto dos órganos responsables da 
xestión controlada.

Artigo 94. O seu exercicio.
 1. O exercicio do control interno reali-
zarase a través da función interventora e 
do control financeiro. 
 2. A función interventora ten por 
obxecto controlar todos os actos, docu-
mentos e expedientes da Comunidade e 
dos seus organismos autónomos dos que 
puidesen derivarse dereitos e obrigas de 
contido económico, así como os ingresos 
e pagamentos que deles se deriven e, en 
xeral, a recadación, o investimento ou a 
aplicación dos fondos públicos, co fin de 
asegurar que a xestión dos órganos contro-
lados se axuste ás disposicións aplicables 
a cada caso. 
 3. O control financeiro exercerao a Inter-
vención Xeral de conformidade co prevido 
en cada caso e na forma que regulamentaria-
mente se estableza respecto dos servizos da 
Comunidade, dos organismos autónomos, 
dos entes públicos e das sociedades públicas 
para comprobar o seu adecuado funciona-
mento tanto no aspecto organizativo coma 
no económico-financeiro.
Así mesmo exercerase o control finan-
ceiro respecto das sociedades mercantís, 
empresas, entidades e particulares por 
razón das subvencións, créditos, avais 
e demais axudas da Comunidade ou dos 
seus organismos autónomos, concedi-
dos con cargo aos orzamentos xerais 
da Comunidade. Neste caso o control 
financeiro terá por obxecto comprobar a 
adecuada e correcta obtención e utiliza-
ción das indicadas subvencións e axudas 
e mailo cumprimento dos obxectivos que 
con elas se pretenden alcanzar. 
 4. Malia o disposto na alínea 3 deste 
artigo, por acordo da Xunta de Galicia, 

por proposta do conselleiro de Economía 
e Facenda, poderá establecerse o control 
interno realizado a través da función 
interventora en organismos autónomos, 
sociedades e entes públicos. 

Sección 2.ª 
Da función interventora

Artigo 95. Fases.
 1. A función interventora exercerase a 
través das seguintes fases: 

a. A fiscalización ou intervención pre-
via de todo acto, documento ou expediente 
susceptible de producir dereitos e obrigas 
de contido económico ou movemento de 
fondos e valores. 

b. A intervención formal do ordena-
mento do pagamento. 

c. A intervención material do pagamento. 
d.  A intervención da aplicación das 

cantidades destinadas a obras, submi-
nistracións, adquisicións e servizos, que 
comprenderá o exame documental e, se é 
o caso, a comprobación material. 
 2. Son inherentes á función intervento-
ra as seguintes competencias: 

a. Interpoñer recursos e reclamacións 
nos supostos recollidos nas disposicións 
vixentes. 

b. Solicitar dos órganos competentes o 
asesoramento xurídico ou os informes técni-
cos que se precisen en función da natureza 
do acto, documento ou expediente intervido, 
así como os antecedentes e documentos 
necesarios para o exercicio da dita función. 

Artigo 96. Principios.
 1. A función interventora exercerase 
conforme os principios de autonomía fun-
cional, exercicio desconcentrado, xerarquía 
interna e actuación contraditoria.
 2. O exercicio da función interventora 
organizarase de forma desconcentrada a 
través das intervencións delegadas situa-
das ou próximas aos órganos sometidos a 
control. O interventor xeral da Comunida-
de poderá avocar o exercicio da función 
respecto de calquera acto ou expediente 
que estime oportuno.
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Regulamentariamente establecerase a com-
petencia dos interventores delegados do 
interventor xeral da Comunidade. 

Artigo 97. Intervención limitada.
 1. Non estarán sometidos a interven-
ción previa:

a. Os gastos de obras, de xestión de 
servizos públicos, de subministración, de 
consultoría e asistencia e dos servizos, por 
importe inferior ao que de ser o caso se esta-
bleza na Lei de Orzamentos de cada ano 189.

b. Os gastos de carácter periódico e de-
mais de tracto sucesivo, unha vez intervido 
o gasto correspondente ao período inicial 
do acto ou contrato do que deriven, ou as 
súas modificacións, así como aqueloutros 
gastos que de acordo coa normativa vixen-
te se fagan efectivos a través do sistema de 
anticipos de caixa fixa.

c. A autorización e disposición das 
subvencións que figuren nos orzamentos 
con asignación nominativa 190.
 2. A Xunta de Galicia poderá acor-
dar, logo de informe da Intervención 
Xeral da Comunidade Autónoma, que a 
intervención previa en cada unha das con-
sellerías ou nos seus distintos servizos, 
organismos autónomos ou sociedades e 
entes públicos se limite a comprobar os 
extremos seguintes: 

a. A existencia de crédito orzamentario 
e que este é o adecuado á natureza do gas-
to ou da obriga que se propón contraer.
Nos casos en que se trate de contraer com-
promisos de gastos de carácter plurianual 
comprobarase, ademais, se se cumpre o 
preceptuado no artigo �8º desta lei. 

b. Que as obrigas ou gastos as xeran 
órganos competentes. 

c. Aqueloutros extremos que, pola súa 
transcendencia no proceso de xestión, de-
termine o Consello da Xunta, por proposta 
do conselleiro de Economía e Facenda, 
logo de informe da Intervención Xeral da 
Comunidade Autónoma.
�89	 Art.	 97.�.a	 modificado	 por	 Lei	 9/2003,	 do	 23	 de	
decembro,	de	medidas	tributarias	e	administrativas.
�90	 Art.	 97.�	 modificado	 por	 Lei	 5/2000,	 de	 28	 de	
decembro,	de	medidas	fiscais	e	de	réxime	orzamentario	
e	Administrativo.

Os interventores delegados poderán for-
mular as observacións complementarias 
que consideren convenientes, sen que 
estas teñan, en ningún caso, efectos sus-
pensivos na tramitación dos expedientes 
correspondentes. 
 3. O disposto no número anterior non 
será de aplicación respecto das obrigas 
ou dos gastos de contía indeterminada e 
daqueloutros que deban ser aprobados 
polo Consello da Xunta.
 4. As obrigas ou os gastos sometidos á 
fiscalización limitada a que se refire o nú-
mero 2 deste artigo serán obxecto doutra 
plena con posterioridade, exercida sobre 
unha mostra representativa dos actos, 
documentos ou expedientes que deron 
orixe á referida fiscalización, mediante a 
aplicación de técnicas de mostraxe ou au-
ditoría, co fin de verificar que se axustan 
ás disposicións aplicables en cada caso 
e determinar o grao de cumprimento da 
legalidade na xestión dos créditos.
Os interventores delegados que realicen as 
fiscalizacións con posterioridade deberán 
emitir informe escrito no que fagan constar 
cantas observacións e conclusións se de-
duzan delas. Estes informes remitiránselle 
ao titular da consellería para que formule, 
se é o caso, e no prazo de quince días, as 
alegacións que considere oportunas, e pos-
teriormente elevaránselle á Intervención 
Xeral da Comunidade Autónoma.
A Intervención Xeral da Comunidade 
Autónoma daralles conta ao Consello da 
Xunta e aos centros directivos que re-
sulten afectados dos resultados máis im-
portantes da fiscalización realizada con 
posterioridade, e, se é o caso, propoñerá 
as actuacións que resulten aconsellables 
para asegurar que a administración dos 
recursos públicos se axuste ás disposi-
cións aplicables en cada caso. 
 �. Con independencia do disposto no 
número anterior, o conselleiro de Econo-
mía e Facenda, por proposta do interventor 
xeral da Comunidade Autónoma, poderá 
acordar en qué casos a función interven-
tora será exercida sobre unha mostra e non 
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sobre o total de actos, documentos ou ex-
pedientes suxeitos á intervención previa.
A Intervención Xeral determinará nestes 
casos os procedementos que se deban apli-
car para a selección, a identificación e o 
tratamento da mostra de procedemento 191. 
 �. A fiscalización previa dos dereitos 
será substituída pola inherente á toma de 
razón en contabilidade, e estableceranse 
as actuacións comprobatorias posteriores 
que determine a Intervención Xeral da 
Comunidade Autónoma.

Artigo 98. Documentación e prazo.
 1. A Intervención exercerá a función 
interventora á vista do expediente orixi-
nal completo unha vez reunidos todos 
os xustificantes e emitidos os informes 
preceptivos e que estea, polo tanto, en 
disposición de que se dite acordo por quen 
corresponda.
 2. O expediente será fiscalizado no 
prazo de dez días contados a partir do 
seguinte ao da data de recepción, que 
se reducirá a cinco días computados de 
igual forma cando se declarase urxente a 
tramitación do expediente ou se aplicase o 
réxime especial de fiscalización previsto 
no número 2 do artigo 9�. 
 3. Cando a Intervención faga uso da 
facultade a que se refire a alínea b) do 
número 2 do artigo 9�, suspenderase o 
prazo mencionado no número 2 anterior, 
debendo darlle conta da dita circunstancia 
ao órgano xestor propoñente do gasto. 

Artigo 99. Reparos e reclamacións.
 1. Se a Intervención se manifestase 
en desacordo co fondo ou coa forma dos 
actos, expedientes ou documentos exa-
minados, deberá formular os seus reparos 
por escrito. Os ditos reparos deberán ser 
motivados con razoamentos fundados en 
normas que apoien o criterio sustentado e 
deberán conter todas as obxeccións reali-
zadas ao expediente. 
�9�	 Véxase	Orde	do	23	de	novembro	de	�999	sobre	o	
exercicio	da	 función	 interventora	por	procedemento	
de	mostra.

 2. Cando a desconformidade se refira ao 
recoñecemento ou á liquidación de dereitos a 
favor da Facenda da Comunidade Autónoma, 
as observacións formularanse en notas de 
reparos e, en caso de subsistir a discrepan-
cia, mediante a interposición dos recursos 
ou das reclamacións que procedan. 

Artigo 100. Suspensión do expediente.
 1. Se os reparos afectan a autorización e 
disposición de gastos, o recoñecemento de 
obrigas ou o ordenamento de pagamentos, 
orixinarase a suspensión da tramitación 
do expediente, ata que aqueles non sexan 
emendados nos seguintes casos: 

a. Cando se baseen na insuficiencia ou in-
adecuación do crédito ao que se lle propoña 
imputar o gasto, a obriga ou o pagamento. 

b. Cando se aprecien graves irregula-
ridades na documentación xustificativa 
das ordes de pagamento ou non se acredite 
suficientemente o dereito do perceptor. 

c. Cando o gasto se lle propoña a un 
órgano que careza de competencia para a 
súa aprobación. 

d.  Cando se omitan no expediente requi-
sitos ou trámites que se consideren esenciais 
a xuízo da Intervención ou cando esta estime 
que a continuación do procedemento lles 
puidese causar crebas económicas á Comu-
nidade Autónoma ou a un terceiro. 

e.  Cando o reparo sexa consecuencia de 
comprobacións de materiais de obras, sub-
ministracións, adquisicións e servizos. 
 2. A Intervención poderá fiscalizar 
favorablemente, malia os defectos que se 
observen no expediente, sempre que os 
requisitos ou os trámites incumpridos non 
sexan esenciais.
Nestes supostos a eficacia da fiscalización 
quedará condicionada á reparación daque-
les defectos con anterioridade á aprobación 
do expediente. O órgano xestor remitiralle 
á Intervención a documentación xustifica-
tiva de que se repararon os ditos defectos.
De non reparar o órgano xestor os de-
fectos indicados, para a continuación do 
expediente considerarase formulado o 
correspondente reparo.
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O previsto neste número non será aplicable 
naqueles supostos nos que a fiscalización 
previa se realice de forma limitada, de 
conformidade co disposto no número 2 do 
artigo 9� da presente lei. 

Artigo 101. Discrepancia.
 1. Cando o órgano ao que se dirixa o 
reparo o acepte, deberá reparar as defi-
ciencias observadas e remitirlle de novo 
as actuacións á Intervención. 
 2. Cando o órgano xestor non acepte o re-
paro deducido, formulará discrepancia, que 
deberá ser motivada con citas dos preceptos 
legais nos que sustente o seu criterio.
A discrepancia resolverase da seguinte 
forma: 

a. Se o reparo fose formulado por unha 
intervención delegada, corresponderalle á 
Intervención Xeral da Comunidade coñe-
cer da discrepancia, e a súa resolución será 
obrigada para aquela.

b. Se o reparo fose formulado pola 
Intervención Xeral da Comunidade ou esta 
confirmase en todo ou en parte o dunha inter-
vención delegada e subsista a discrepancia, 
corresponderalle á Xunta de Galicia adoptar 
unha resolución definitiva.

Artigo 102. Omisións.
 1. Nos supostos nos que, de acordo co 
disposto neste capítulo, a fiscalización 
previa da aprobación do gasto ou do re-
coñecemento da obriga fosen preceptivas 
e se omitisen, non se poderá recoñecer 
a obriga, nin tramitar o pagamento nin 
intervir favorablemente estas actuacións 
ata que se coñeza ou resolva a dita omisión 
nos termos previstos neste artigo. 
 2. Se o interventor xeral da Comu-
nidade ou os seus delegados ao coñecer 
un expediente observasen algunha das 
omisións indicadas no número anterior 
manifestaranllo á autoridade que iniciase 
aquel e emitirán ao mesmo tempo a súa 
opinión respecto da proposta, co fin de 
que, unindo este informe ás actuacións, 
poida o titular da consellería de que aquela 
proceda someter o actuado á decisión da 
Xunta de Galicia para que adopte a resolu-
ción a que houbese lugar.

Este informe, que non terá natureza de 
fiscalización, poñerá de manifesto, como 
mínimo, os seguintes extremos: 

- As infraccións do ordenamento 
xurídico que, a xuízo do interventor, se 
producisen no momento no que se adoptou 
o acto de aprobación do gasto sen fiscali-
zación ou intervención previa.

- As prestacións que se realizasen como 
consecuencia do dito acto. 

- A posibilidade e conveniencia de 
revisión dos actos ditados con infracción 
do ordenamento. 
Os interventores delegados daranlle 
conta do seu informe á Intervención Xeral 
da Comunidade Autónoma no momento 
da súa emisión. 
 3. Se o titular da consellería acordase 
someter o expediente á decisión da Xunta 
de Galicia, comunicarallo ao conselleiro 
de Economía e Facenda, por conduto da 
Intervención Xeral da Comunidade, con 
dez días de antelación á reunión do Con-
sello no que se coñeza o asunto. 
Ao expediente unirase unha memoria que 
inclúa unha explicación da omisión da 
preceptiva fiscalización ou intervención 
previa e, se é o caso, as observacións que 
estime convenientes respecto do informe 
da Intervención.
A Secretaría do Consello comunicaralle 
á Consellería correspondente, á de Eco-
nomía e Facenda e á Intervención Xeral 
da Comunidade o acordo adoptado sobre 
o expediente para a súa toma de razón e 
cumprimento nos seus propios termos.

Sección 3.ª 
Do control financeiro

Artigo 103. Finalidade e principios.
 1. O control financeiro ao que se refire 
o artigo 94 desta lei ten por finalidade 
procurar que a xestión económico-finan-
ceira do sector público galego se adecue 
aos principios de legalidade, economía, 
eficacia e eficiencia.
 2. O control financeiro exercerase con 
plena autonomía e independencia respecto 
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das autoridades e entidades das que se con-
trole a súa xestión, e poderá realizarse en 
réxime ordinario ou en réxime permanente. 
 3. O control financeiro exercerase 
mediante a realización de auditorías ou 
outros tipos de control de conformidade 
co que se estableza regulamentariamente. 

Artigo 104. Auditorías e clases.
 1. As auditorías a que se refire o artigo 
anterior consistirán na comprobación pos-
terior da actividade económico-financeira 
do ente controlado, realizada de forma 
sistemática e mediante a aplicación de 
determinados procedementos de revisión 
a operacións ou actos singulares seleccio-
nados para o efecto. 
 2. As ditas auditorías, en función dos 
obxectivos e do alcance que para cada 
control se establezan, poderán ser das 
seguintes clases: 

a. Auditoría financeira, que terá por 
obxecto a emisión dun ditame sobre se a 
información contable do órgano contro-
lado se presenta de acordo cos principios, 
cos criterios e coas normas contables que 
sexan aplicables. 

b. Auditoría de cumprimento, que ten 
por obxecto determinar se na xestión das 
operacións que dean lugar a dereitos e obri-
gas de contido económico, na xestión dos 
ingresos e pagamentos e mais na recada-
ción, custodia, investimento ou aplicación 
en xeral dos recursos se cumpriu coa lega-
lidade e coas normas e directrices, internas 
ou externas, que resulten aplicables. 

c. Auditoría operativa, o obxecto da 
cal é a avaliación da eficacia e a eficien-
cia alcanzadas na xestión dos recursos 
públicos adscritos a unha entidade para 
o cumprimento dos seus obxectivos. Este 
sistema de auditoría será o utilizado para 
a avaliación do grao de cumprimento dos 
obxectivos físicos e financeiros previstos 
nos programas de gasto. 

d.  Auditorías de sistemas e procedemen-
tos, a finalidade das cales é recomendar e 
propoñer melloras e modificacións parciais 
ou xerais, nos procedementos de xestión 

económico-financeira, sobre a base das 
posibles debilidades ou disfuncionalidades 
detectadas na súa revisión. 

Artigo 105. Iniciación e desenvolve-
mento.
 1. O control financeiro ordinario ini-
ciarase por acordo do interventor xeral da 
Comunidade, quen delimitará a clase e o 
alcance do control que se vai efectuar, e 
desenvolverase directamente por medio 
de funcionarios ou equipos de control 
destacados temporalmente para o efecto e 
dirixido por interventores dependentes do 
interventor xeral. 
 2. O control financeiro permanente 
realizarase de acordo coas seguintes ca-
racterísticas: 

a. Exercerao a Intervención Xeral da 
Comunidade a través das intervencións 
delegadas nos servizos, organismos, 
sociedades e entes públicos nos que se en-
contre establecido este réxime de control, 
sen prexuízo das actuacións de control 
ordinario que, con carácter excepcional e 
alcance limitado, poida realizar directa-
mente o citado centro directivo. 

b. As actuacións e os traballos necesarios 
para o seu desenvolvemento efectuaranse de 
forma permanente e continuada ao longo 
dos diferentes exercicios, e non se requirirá 
acordo expreso da Intervención Xeral da Co-
munidade Autónoma para a súa iniciación. 

c. As ditas actuacións realizaranse, 
como regra xeral, sobre a base do principio 
de proximidade temporal respecto da acti-
vidade ou dos actos obxecto de control. 

d.  A Intervención Delegada encargada 
do control financeiro permanente deberá 
recibir información permanente, actuali-
zada e detallada da actividade obxecto de 
control, dos seus obxectivos e do avance 
no seu cumprimento, na forma e coa perio-
dicidade que a dita oficina determina, co 
fin de ter un coñecemento completo dela.

Artigo 106. Ámbito de aplicación.
 1. O control financeiro permanente 
será aplicable nos seguintes entes do 
sector público de Galicia, sempre que, de 



- ��� -

réxime financeiro

Ré
xi

m
e 

fi
na

nc
ei

ro

conformidade co disposto no número 4 do 
artigo 94º desta lei, non estea establecida a 
función interventora: 

a. Os organismos autónomos da Comu-
nidade de carácter industrial, comercial, 
financeiro ou análogo. 

b. O ente público Radiotelevisión de 
Galicia.

c. As consellerías, servizos, organis-
mos autónomos de carácter administrativo, 
sociedades e entes públicos, calquera que 
sexa a súa denominación e forma xurídica, 
en que así se determine, de conformidade 
co previsto no punto seguinte. 
 2. A aplicación do réxime de control 
financeiro permanente ás consellerías, 
servizos, organismos, sociedades e entes 
nos que actualmente non se encontre esta-
blecido efectuarase: 

a. Mediante orde do conselleiro de 
Economía e Facenda por proposta da 
Intervención Xeral da Comunidade, nos 
supostos de consellerías, servizos ou 
organismos autónomos nos que xa exista 
Intervención Delegada.

b. Mediante acordo da Xunta por 
proposta do conselleiro de Economía e 
Facenda, nos supostos de servizos, socie-
dades ou entes públicos nos que non exista 
Intervención Delegada da Intervención 
Xeral da Comunidade. 
 3. A relación de dependencia e as 
condicións de funcionamento dos inter-
ventores delegados no exercicio do control 
financeiro permanente serán as mesmas 
cás vixentes para a función interventora.
 4. Para a aplicación do disposto neste 
artigo as intervencións delegadas encar-
gadas do control financeiro permanente 
poderán requirir información referida a: 

a. Dereitos e obrigas, compras e vendas. 
b. Investimentos e outros contratos 
c. Cobros e pagamentos. 
d.  Composición e detalle de saldos en 

contabilidade. 
e.  Operacións que se vaian realizar 

ou en curso de especial significación ou 
importancia.

f. Existencias de fondos, de materiais e 
de bens de calquera natureza.

g. Calquera outro aspecto financiero ou 
organizativo que se considere de interese 
en atención ás características do ente con-
trolado.
As intervencións delegadas deberán recibir 
un exemplar das contas e doutros estados 
anuais, así como dos que se elaboren con 
outra periodicidade, e terán acceso directo 
aos sistemas de información dos que se 
deriven as ditas contas e estados. 
 �. Se no exercicio do control financeiro 
permanente se puxesen de manifesto graves 
irregularidades, daráselle conta á Inter-
vención Xeral, propoñendo, se é o caso, a 
substitución dese procedemento de control 
polo exercicio da función interventora.
 �. Os interventores delegados deberán 
elaborar para cada ente un plan anual de 
actuación, que se someterá á aprobación 
da Intervención Xeral da Comunidade.
O dito plan conterá o detalle das actuacións 
que se van realizar e o seu calendario de 
execución, así como a periodicidade dos 
informes e das datas previstas de emisión.
Os plans de actuación incluirán, en todo 
caso, a realización de: 

a. Auditoría permanente de cumpri-
mento. 

b. Revisións de rexistros e procede-
mentos contables e das existencias e dos 
movementos de fondos. 

c. Auditoría financeira das contas anuais. 
d.  Auditoría de programas sobre o nivel 

de realización de obxectivos e análises das 
causas das desviacións.
Os citados plans incluirán ademais, se 
procede, a realización doutras auditorías 
operativas, de sistemas e procedementos 
ou outros tipos de control dos previstos no 
artigo 104 desta lei, nos casos e co alcance 
nos que así se determine. 

Artigo 107. Plan anual de auditorías.
 1. O control financeiro ordinario en-
marcará a súa actuación nun plan anual de 
auditorías que se debe realizar en cada exer-
cicio, a elaboración do cal lle corresponde á 
Intervención Xeral da Comunidade. 
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 2. O plan comprenderá as entidades 
sobre as que se realizarán controis finan-
ceiros de carácter ordinario no exercicio 
económico a que se refira, con indicación, 
en cada caso, do tipo de control que se 
debe realizar e do seu alcance. 
 3. O plan terá carácter aberto e poderá 
ser modificado para a realización de con-
trois específicos, en atención aos medios 
dispoñibles e por outras razóns debida-
mente ponderadas. 
 4. Para o desenvolvemento do control fi-
nanceiro ordinario, a Intervención Xeral da 
Comunidade poderá solicitar a colaboración 
de empresas privadas de auditorías, que de-
berán axustarse ás normas e instrucións que 
determine o dito centro directivo. Para soli-
citar a dita colaboración será necesaria unha 
orde do conselleiro de Economía e Facenda, 
na que se especificará a insuficiencia dos 
servizos da Intervención Xeral da Comuni-
dade que xustifique a dita colaboración. 

Artigo 108. Resultado e informes.
 1. Do resultado das actuacións de con-
trol financeiro ordinario ou permanente 
emitirase informe coa estrutura, co proce-
demento e co contido que regulamentaria-
mente se determine. 
 2. Os informes derivados das actuacións 
de control financeiro ordinario elevaránse-
lle á Intervención Xeral da Comunidade 
para a súa remisión ao conselleiro de Eco-
nomía e Facenda e aos órganos responsables 
e de tutela dos servizos ou organismos 
controlados. 
 3. Os informes que teñan a súa orixe 
en actuacións de control financeiro 
permanente remitiránselle ao titular da 
xestión e ademais á Intervención Xeral da 
Comunidade cando estes teñan un carác-
ter xeral ou fosen realizados por algunha 
circunstancia especial. 

capítulo II 
DA ContAbiliDADe

Artigo 109. Réxime.
 1. A administración da Comunidade 
Autónoma, dos seus organismos autónomos 

e das sociedades públicas de Galicia queda 
sometida ao réxime de contabilidade pública 
nos termos previstos nesta lei. 
 2. A suxeición ao réxime de contabilida-
de pública comporta a obriga de renderlles 
contas das respectivas operacións e tran-
saccións económicas, calquera que sexa a 
súa natureza, ao Tribunal de Contas e ao 
Consello de Contas de Galicia.
 3. O disposto no parágrafo anterior élles 
aplicable ao emprego dos fondos para xus-
tificar e ao das transferencias correntes e de 
capital con cargo aos orzamentos xerais da 
Comunidade Autónoma, calquera que sexa 
o seu perceptor. 
 4. As obrigas que se determinen no pre-
sente artigo entenderanse sen prexuízo das 
facultades que a Constitución lle confire ao 
Tribunal de Contas. 

Artigo 110. Competencias da Conse-
llería de Economía e Facenda.
É competencia da Consellería de Economía 
e Facenda a organización da contabilidade 
pública ao servizo dos seguintes fins:

a. Rexistrar a execución dos orza-
mentos xerais da Comunidade nas súas 
distintas fases. 

b. Coñecer o movemento e a situación 
da Tesourería.

c. Reflectir as variacións, a composición 
e a situación do patrimonio da Comunidade 
e do inventario de bens afectados aos fins 
dos organismos autónomos e das socieda-
des públicas. 

d.  Proporcionárlles os datos necesarios 
para a formación e o rendemento da Conta 
Xeral da Comunidade, así como das demais 
contas, estados e documentos que deban 
elaborarse ou remitirse ao Consello de 
Contas de Galicia e ao Tribunal de Contas. 

e.  Facilitar os datos e outros anteceden-
tes necesarios para a confección das contas 
económicas do sector público estatal. 

f. Rendera información económica e 
financeira que sexa necesaria para a toma 
de decisións tanto na orde política coma na 
de xestión. 
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Artigo 111. Funcións da Intervención 
Xeral como centro directivo.
A Intervención Xeral da Comunidade 
Autónoma é o centro directivo da contabi-
lidade pública de Galicia e correspóndenlle 
as seguintes funcións:

a. Someter á decisión do conselleiro de 
Economía e Facenda o Plan de contabilida-
de pública de Galicia, ao que se adaptarán 
os organismos, as corporacións e as demais 
entidades comprendidas no sector público 
de Galicia, mantendo a debida coordinación 
co Plan xeral de contabilidade pública.

b. Promover o exercicio da potestade 
regulamentaria no tocante á determinación 
da estrutura, xustificación, tramitación e 
rendemento de contas, informes e demais 
documentos relativos á contabilidade públi-
ca, podendo ditar para o efecto circulares e 
instrucións polos procedementos que se 
determinen nas leis e nos regulamentos. 

c. Aprobar os plans parciais ou es-
peciais de contabilidade pública que se 
elaboren conforme o Plan de contabilida-
de pública de Galicia, ou o Plan xeral de 
contabilidade do sector privado, respecto 
das sociedades públicas. 

d.  Inspeccionar a contabilidade de toda 
clase de organismos públicos da Comuni-
dade Autónoma.

Artigo 112. Funcións como centro 
xestor.
 1. Como centro xestor da contabilida-
de pública, correspóndelle á Intervención 
Xeral: 

a. Formar a Conta Xeral da Comunida-
de Autónoma e elaborar a memoria que a 
acompaña. 

b. Preparar e examinar as contas que se 
lles deban render ao Consello de Contas 
de Galicia e ao Tribunal de Contas, e for-
mular as observacións que, se é o caso, se 
estimen necesarias. 

c. Solicitar a presentación de contas, 
estados e outros documentos suxeitos a 
exame crítico. 

d.  Centralizar a información deducida da 
contabilidade das corporacións, organismos, 

entidades e demais axentes que integran o 
sector público de Galicia.

e.  Elaborar as contas económicas do sec-
tor público de Galicia, de acordo co sistema 
de contas en vigor para todo o Estado. 

f. Vixiar e impulsar as actividades 
das oficinas de contabilidade de todos los 
organismos e servizos da Comunidade. 
 2. Todos os informes e ditames eco-
nómico-contables que deban emitir as 
entidades sometidas ao réxime de conta-
bilidade pública deberán ser solicitados a 
través da Intervención Xeral da Comuni-
dade Autónoma.
 3. Para os efectos previstos neste arti-
go, o rendemento de toda clase de contas 
polos procedementos ordinarios deberase 
realizar a través da Intervención Xeral. 

Artigo 113. Soporte documental.
A contabilidade pública levarase en 
libros, rexistros e contas, segundo os 
procedementos técnicos establecidos que 
sexan máis convenientes pola índole das 
operacións e das situacións que neles 
deban anotarse, sen prexuízo de que as 
sociedades públicas se axusten ás dispo-
sicións do Código de comercio, ás que se 
diten no seu desenvolvemento e ao Plan 
xeral de contabilidade vixente para as 
empresas españolas.

Artigo 114. Contadantes.
Serán contadantes das contas que teñan 

que renderse ao Consello de Contas de Ga-
licia e, se é o caso, ao Tribunal de Contas:

a. Os funcionarios que teñan ao seu 
cargo a xestión dos ingresos e a realización 
dos gastos, así como as demais operacións 
da Administración da Comunidade. 

b. Os presidentes ou directores dos or-
ganismos autónomos, sociedades públicas 
e demais entes que conforman o sector 
público de Galicia.

c. Os particulares que, excepcional-
mente, administren, recaden ou custodien 
fondos ou valores da Comunidade, sen 
prexuízo de que sexan intervidas as res-
pectivas operacións. 
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d.  Os perceptores das transferencias a que 
se refiren os artigos �8 e 109.3 desta lei. 

Artigo 115. Forma e prazos.
As contas e a documentación que se lles 
deban render ao Consello de Contas de Ga-
licia e ao Tribunal de Contas formaranse e 
cerraranse por períodos trimestrais, ex-
cepto as correspondentes aos organismos 
autónomos, sociedades públicas e demais 
entes que conforman o sector público de 
Galicia, que o serán anualmente.

Artigo 116. Sociedades públicas, 
entes e organismos.
A contabilidade pública das sociedades pú-
blicas, entes e organismos queda sometida 
á verificación ordinaria e extraordinaria a 
cargo dos funcionarios dependentes do in-
terventor xeral da Comunidade e dos que, 
se é o caso, designe o Tribunal de Contas 
ou o Consello de Contas.

Artigo 117. Publicidade e información.
 1. A Consellería de Economía e Facen-
da publicará no “Diario Oficial de Galicia” 
os seguintes datos trimestrais: 

a. Do movemento do tesouro por opera-
cións orzamentarias e extraorzamentarias, 
e da súa situación. 

b. Das operacións de execución do or-
zamento da Comunidade Autónoma e das 
súas modificacións. 

c. Das demais que se consideren de 
interese. 
 2. Os organismos autónomos, as enti-
dades públicas e as sociedades mercantís 
con participación maioritaria da Xunta 
remitiranlle trimestralmente á Consellería 
de Economía e Facenda un estado da súa 
situación financeira, de acordo coa estru-
tura que esta determine. 
 3. Trimestralmente, o conselleiro de Eco-
nomía e Facenda daralle conta á Comisión 
3.ª, de Economía, Facenda e Orzamentos, 
do estado de execución orzamentaria.

capítulo III 
DA ContA XerAl DA ComuniDADe
Artigo 118. Documentación.

 1. A Conta Xeral da Comunidade Au-
tónoma de Galicia comprenderá todas as 

operacións orzamentarias, patrimoniais e de 
Tesourería levadas a cabo durante o exercicio 
e constará dos seguintes documentos: 

a. Conta da Administración da Comu-
nidade. 

b. Conta dos organismos autónomos de 
carácter administrativo. 

c. Conta dos organismos autónomos de 
carácter industrial, comercial, financeiro 
ou análogo. 

d.  Conta das sociedades públicas e 
demais entes públicos. 

e.  Conta do patrimonio da Comunidade 
e dos seus organismos autónomos. 
 2. Achegaráselle á Conta Xeral un 
estado no que se reflicta o movemento 
e a situación dos avais concedidos pola 
Comunidade Autónoma e polas súas so-
ciedades públicas. 

Artigo 119. Formación.
A Conta da Administración da Comuni-
dade formarase con base nos estados e 
documentos que determine a Consellería 
de Economía e Facenda e, en particular, 
polos seguintes:
 1. A liquidación do orzamento, espe-
cificando os créditos iniciais e as súas 
modificacións, así como a liquidación 
dos estados de ingresos e gastos nas súas 
distintas fases de xestión orzamentaria.
 2. Un estado demostrativo dos com-
promisos de gastos adquiridos con cargo 
a exercicios futuros, facendo uso do dis-
posto no artigo �8 desta lei. 
 3. Un estado demostrativo da evolu-
ción e situación dos valores que se deben 
cobrar e das obrigas que se deben pagar 
procedentes de exercicios anteriores. 
 4. A Conta Xeral de Tesourería que 
poña de manifesto a súa situación e as 
operacións realizadas durante o exercicio. 
 �. A Conta Xeral do endebedamento 
público. 
 �. O resultado do exercicio económico, 
que recollerá a determinación do superá-
vit, o déficit ou nivelación da liquidación 
do orzamento, o remanente de Tesourería 
resultante e a variación dos activos e pasi-
vos financeiros. 
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Artigo 120. Organismos autónomos.
 1. Coas contas rendidas polos organis-
mos autónomos e demais documentos que 
se lle deban render ao Consello de Contas 
de Galicia e ao Tribunal de Contas, a In-
tervención Xeral da Comunidade elaborará 
estados anuais agregados que permitan 
ofrecer unha visión global da xestión reali-
zada no exercicio pola totalidade daqueles. 
 2. Á Conta Xeral da Comunidade 
Autónoma unirase unha memoria na 
que se demostre o grao de cumprimento 
dos obxectivos previstos para cada un dos 
programas de gasto. 
 3. A Consellería de Economía e Fa-
cenda establecerá a estrutura e o contido 
das contas e estados a que fai referencia 
o número 1 anterior, así como das contas 
que deban render os demais entes do 
sector público de Galicia.

Artigo 121. Revisión e aprobación. 
 1. A Conta Xeral da Comunidade de cada 
ano formarase antes do 31 de agosto do ano 
seguinte ao que se refire e remitirase logo 
de acordo da Xunta ao Consello de Contas 
de Galicia e ao Tribunal de Contas dentro 
dos dous meses seguintes á súa formación. 
 2. A Conta Xeral da Comunidade Autó-
noma deberá ser aprobada polo Parlamento 
de Galicia para efectos de dar cumprimen-
to ao disposto na alínea b) do artigo 10 do 
Estatuto de Autonomía.

TÍTULO VI 
DAS RESPONSABILIDADES

Artigo 122. Suxeitos responsables.
 1. As autoridades, os funcionarios e os 
empregados da Comunidade Autónoma 
en calquera dos seus servizos, organismos 
autónomos, entes públicos ou sociedades 
públicas que, por dolo, culpa ou neglixen-
cia adopten resolucións, executen accións 
ou incorran en omisións con infracción das 
disposicións desta lei, estarán obrigados a 
indemnizar á Facenda da Comunidade 
polos danos e perdas que sexan conse-
cuencia daqueles, con independencia da 
responsabilidade penal ou disciplinaria 
que lles poida corresponder. 

 2. Estarán suxeitos á obriga de indemni-
zar á Facenda da Comunidade, ademais das 
autoridades, dos funcionarios e dos empre-
gados aos que se fai referencia no número 1 
anterior, os interventores, tesoureiros e orde-
nadores de pagamentos que, con dolo, culpa, 
neglixencia ou ignorancia inescusable, non 
salvasen a súa actuación no correspondente 
expediente mediante observación escrita 
acerca da improcedencia ou ilegalidade do 
acto ou resolución.
Iso deixando a salvo o disposto no artigo 
��.3, da presente lei. 
 3. A responsabilidade de quen participe 
na resolución ou no acto será mancomunada, 
excepto cando concorra dolo, no que será 
solidaria.

Artigo 123. Tipificación das infrac-
cións.
Constitúen infraccións que dan orixe á 
obriga de indemnizar segundo determina 
o artigo anterior:

a. Incorrer no alcance ou malversación na 
administración de fondos da Comunidade. 

b. Administrar os recursos e demais 
dereitos da Facenda da Comunidade in-
cumprindo as normas reguladoras da súa 
xestión, liquidación, inspección, recada-
ción ou ingreso nas caixas da Tesourería.

c. Comprometer gastos e ordenar paga-
mentos sen crédito suficiente ou infrinxindo 
doutro modo as disposicións legais aplica-
bles á execución e xestión dos orzamentos e 
das operacións de Tesourería.

d.  Dar lugar a pagamentos indebidos 
ao liquidar as obrigas ou ao expedir do-
cumentos en virtude das funcións que se 
teñan encomendadas. 

e.  Non render contas regulamentarias 
esixidas ou presentadas con graves defectos. 

f. Non xustificar a aplicación dos fon-
dos a que se refire o artigo �� desta lei. 

g. Calquera outro acto ou resolución 
ditada con infracción do disposto nesta 
lei ou da normativa aplicable á xestión e 
administración do patrimonio. 

Artigo 124. Instrución e resolución.
 1. Sen prexuízo das competencias e 
do coñecemento dos feitos por parte do 
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Consello de Contas de Galicia e do Tribu-
nal de Contas, a responsabilidade polos 
actos, omisións e resolucións tipificados 
no artigo anterior será determinada e 
esixida mediante expediente administra-
tivo instruído ao interesado. 
 2. O acordo de incoación, o nomea-
mento de xuíz instrutor e a resolución 
do expediente corresponderanlle á Xunta 
cando se trate de persoas que, de confor-
midade co ordenamento vixente, teñan a 
condición de autoridade e ao conselleiro 
de Economía e Facenda nos demais casos. 
 3. Na tramitación do expediente daráselles 
audiencia aos interesados e a súa resolución 
conterá o pronunciamento sobre os danos 
e perdas causados aos bens e dereitos da 
Facenda da Comunidade, impoñéndolles 
aos responsables a obriga de indemnizar na 
contía e no prazo que se determine. 

Artigo 125. Execución.
 1. Os danos e perdas declarados na 
resolución do expediente a que se refire 
o artigo anterior terán a consideración 
de dereitos da Facenda da Comunidade, 
gozarán do réxime previsto no artigo 19 
desta lei e poderá procederse ao seu cobro, 
se é o caso, pola vía de constrinximento. 
 2. A Facenda da Comunidade terá 
dereito a esixir o xuro previsto no artigo 
21 desta lei sobre o importe dos alcances, 
malversacións, danos e perdas aos seus 
bens e dereitos, dende o día no que estes 
se causasen. 
 3. Cando, a consecuencia da insolven-
cia dos obrigados que deben indemnizar, 
haxa que proceder contra os responsables 
subsidiarios declarados como tales no ex-
pediente, os xuros a que fai referencia o 
punto anterior seranlles esixidos dende a 
data na que fosen requiridos para realiza 
o pagamento. 

Artigo 126. Dilixencias previas.
Tan pronto como se teña noticia dun 
alcance, malversación, dano ou prexuízo 
á Facenda da Comunidade, ou trans-
corresen os prazos sinalados no artigo 
�� desta lei sen que se xustificasen as 

ordes de pagamento ás que este se refire, 
os superiores xerárquicos dos presuntos 
responsables e os ordenadores de paga-
mentos, respectivamente, instruirán as 
dilixencias previas oportunas e adoptarán, 
con igual carácter, as medidas necesarias 
para asegurar os dereitos da Facenda da 
Comunidade, dándolles conta inmediata 
ao Consello de Contas de Galicia, ao con-
selleiro de Economía e Facenda e, se é o 
caso, ao Tribunal de Contas, para que pro-
cedan de acordo coas súas competencias e 
conforme os procedementos establecidos.

DISpOSIcIóN ADIcIONAl pRIMeIRA 
DeFINIcIóN De eMpReSA públIcA
Para os efectos desta lei, a definición que 

na normativa autonómica se fai da empresa 
pública entenderase referida, no sucesivo, 
ás sociedades públicas establecidas nesta.

DISpOSIcIóN ADIcIONAl SeguNDA 
ReNDIcIóN De cONtAS AO pARlAMeNtO

A Consellería de Economía e Facenda, 
dentro dos primeiros quince días hábiles 
de cada mes, daralle conta á Comisión de 
Economía, Facenda e Orzamentos de todas 
as modificacións que se realicen de acordo 
co previsto nesta lei.

DISpOSIcIóN ADIcIONAl teRceIRA 
vIxeNcIA DO ARtIgO 23, NúMeRO 2
O número 2 do artigo 23 desta lei, 

na redacción dada polo artigo 8 da Lei 
�/1998, do 30 de decembro, de Medidas 
Tributarias, de Réxime Orzamentario, 
Función Pública e Xestión, terá a vixencia 
determinada na disposición derradeira 
primeira desa lei, sen prexuízo da que 
establezan leis futuras.

DISpOSIcIóN ADIcIONAl cuARtA 
FuNDAcIóNS DO SectOR públIcO
(…) 192

�92	 Disposición	 adicional	 cuarta	 derogada	 por	 Lei	
9/2007,	do	�3	de	xuño,	de	subvencións	de	Galicia.
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DISpOSIcIóN ADIcIONAl quINtA 
AxeNcIAS públIcAS AutONóMIcAS 193

 1. As axencias públicas autonómicas 
son entidades instrumentais de dereito pú-
blico, dotadas de personalidade xurídica 
pública, patrimonio propio e autonomía 
na súa xestión, facultadas para exercer po-
testades administrativas, que son creadas 
polo Consello da Xunta para o cumpri-
mento dos programas correspondentes ás 
políticas públicas que desenvolva a Admi-
nistración da Comunidade Autónoma de 
Galicia no ámbito das súas competencias.
A creación das axencias públicas auto-
nómicas require autorización por lei e 
prodúcese coa aprobación do seu estatuto 
por decreto do Consello da Xunta por 
proposta da Consellería de Economía e 
Facenda, logo da iniciativa da consellaría 
competente por razón da materia.
A consellaría competente por razón da 
materia que desexe exercer a iniciativa 
prevista na alínea anterior elaborará unha 
memoria e un proxecto de estatutos.
A memoria deberá precisar o obxecto da 
axencia que se vai crear, xustificando 
os obxectivos que se perseguen coa súa 
creación e as consecuencias organizati-
vas e económico-financeiras derivadas 
da súa creación. Ademais, a memoria 
deberá incorporar o plan inicial de actua-
ción da axencia.
O proxecto de estatutos deberá indicar, 
en todo caso, as funcións e facultades 
atribuídas á axencia, a súa estrutura orgá-
nica, os medios que se lle adscriben e a súa 
duración temporal.
A supresión das axencias públicas autonó-
micas e a modificación dos seus estatutos 
levaranse a cabo por decreto do Consello da 
Xunta por proposta da Consellería de Eco-
nomía e Facenda, logo da iniciativa da con-
sellaría competente por razón da materia.

�93	 Véxase	 Orde	 do	 20	 de	 maio	 de	 2008	 pola	 que	 se	
establecen	 os	 modelos	 a	 que	 deberán	 adaptarse	 as	
memorias	 que	 editen	 os	 distintos	 departamentos	 da	
Xunta	 de	 Galicia,	 organismos	 autónomos,	 axencias,	
fundacións,	entidades	e	empresas	en	que	 ten	partici-
pación	maioritaria	a	Xunta	de	Galicia.

 2. O marco básico de xestión e trata-
mento orzamentario das axencias públicas 
autonómicas rexerase polo que se estable-
ce a seguir.
A actuación das axencias públicas autonó-
micas producirase consonte o seu contrato 
de xestión. Este contrato de xestión deberá 
conter en todo caso: o seu período de 
vixencia; os obxectivos por acadar e os 
resultados para obter; os plans temporais 
para acadar os obxectivos e proxectos 
asociados ás estratexias definidas así 
como os indicadores da avaliación; os 
efectos asociados ao grao de cumprimento 
e/ou incumprimento dos obxectivos con 
indicación dos mecanismos que permitan 
a exixencia de responsabilidade dos órga-
nos de xestión executivos e, se é o caso, do 
persoal directivo, e o procedemento que se 
seguirá na cobertura dos déficits económi-
co-patrimoniais que se é o caso puidesen 
producirse e as consecuencias da respon-
sabilidade na xestión que deriven deles.
O contrato de xestión será aprobado por 
orde conxunta da consellaría de adscrición 
e da Consellería de Economía e Facenda, 
por proposta do órgano competente de 
cada axencia.
O primeiro contrato de xestión farase 
como máximo no prazo de tres meses des-
de a constitución da axencia; namentres 
a axencia actuará segundo o plan inicial 
contido na memoria de creación. Os poste-
riores contratos serán aprobados no último 
trimestre de vixencia do anterior.
As axencias públicas autonómicas finán-
cianse cos seguintes recursos:

a. As transferencias consignadas nos 
orzamentos xerais da Xunta.

b. Os ingresos propios que perciban 
como contraprestación polas actividades 
que poidan realizar, en virtude de contra-
tos, convenios ou disposición legal, para 
outras entidades públicas, privadas ou 
persoas físicas.

c. O alleamento dos bens e valores que 
constitúan o seu patrimonio, de acordo co 
establecido na lexislación patrimonial da 
Comunidade Autónoma.
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d. O rendemento procedente dos seus 
bens e valores.

e. As achegas voluntarias, doazóns, 
herdanzas e legados e demais achegas 
a título gratuíto de entidades privadas e 
particulares.

f. Os ingresos recibidos de persoas 
físicas e xurídicas como consecuencia de 
patrocinio de actividades ou instalacións.

g. Os demais ingresos de dereito pú-
blico ou privado que estean autorizadas a 
percibir.

h. Calquera outro recurso que puidera 
serlles atribuído.
Os recursos que deriven da alíneas b), 
e), f) e g) que non estivesen previstos 
inicialmente no orzamento das axencias 
públicas poderanse destinar a financiar 
maiores gastos por acordo do órgano 
competente delas, consonte o establecido 
nos seus estatutos.
O recurso ao endebedamento a longo prazo 
está prohibido nas axencias públicas auto-
nómicas, agás disposición legal en contra. 
Pola Lei de orzamentos de cada exercicio 
autorizarase o límite do endebedamento a 
curto prazo.
O órgano competente, de acordo co 
establecido nos seus estatutos, das axen-
cias públicas autonómicas elaborará e 
aprobará o anteproxecto de orzamento. O 
anteproxecto será remitido para exame á 
consellaría de adscrición, que posterior-
mente llo fará chegar en tempo e prazo á 
Consellería de Economía e Facenda, para 
a súa consolidación dentro do sector pú-
blico galego, aprobación polo Consello da 
Xunta e posterior elevación ao Parlamento 
de Galicia.
A estrutura do orzamento das axencias pú-
blicas e a documentación que acompañará 
a este serán establecidas pola Consellería 
de Economía e Facenda.
Os orzamentos das axencias públicas auto-
nómicas que se constitúan de conformida-
de co establecido na normativa aplicable 
a elas terán carácter limitativo polo seu 
importe global e carácter estimativo para 

a distribución dos créditos en categorías 
económicas, agás os correspondentes a 
gastos de persoal, que en todo caso teñen 
carácter limitativo e vinculante pola súa 
contía total.
Correspóndelle ao conselleiro de Econo-
mía e Facenda, por proposta dos órganos 
competentes das axencias, a autorización 
das variacións da contía global do orza-
mento así como as que afecten a gastos 
de persoal. A autorización das restantes 
variacións, mesmo na contía global cando 
sexan financiadas con recursos derivados 
das letras b), e), f) e g) deste número, por 
riba dos inicialmente orzados e sempre que 
existan garantías bastantes da súa efec-
tividade e do correspondente equilibrio 
orzamentario, corresponderalle ao órgano 
competente da axencia conforme o seu 
estatuto, e posteriormente daráselle conta 
á Consellería de Economía e Facenda.
Os déficits derivados do incumprimento 
das estimacións de ingresos anuais com-
pensaranse da forma prevista no contrato 
de xestión.
Correspóndelle á Intervención Xeral 
da Comunidade Autónoma establecer 
os criterios que precise a aplicación da 
normativa contable ás axencias públicas 
autonómicas, nos termos establecidos pola 
lexislación orzamentaria para as entidades 
do sector público galego.
O control externo da xestión económico-
financeira das axencias públicas corres-
póndelle ao Consello de Contas de Galicia, 
de acordo coa súa normativa específica.
O control interno da actividade econó-
mico-financeira das axencias públicas 
autonómicas correspóndelle á Interven-
ción Xeral da Comunidade Autónoma, 
e realizarase baixo as modalidades de 
control financeiro permanente e de audi-
toría pública, nas condicións e nos termos 
establecidos nesta lei.
Sen prexuízo do control establecido no 
parágrafo anterior, as axencias públicas 
estarán sometidas a un control de eficacia 
por parte do departamento de adscrición.
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O seu réxime económico-financeiro, no 
non previsto nesta disposición adicional, 
rexerase polo das disposicións desta lei. A 
contratación das axencias públicas auto-
nómicas rexerase pola normativa aplicable 
ao sector público 194.

DISpOSIcIóN DeRROgAtORIA úNIcA
Quedan derrogadas as leis que se citan 

nas táboas adxuntas e cantas disposicións 
de igual ou inferior rango se opoñan ao 
establecido nesta lei. 
 1. En virtude da súa incorporación ao 
texto refundido da Lei de Réxime Finan-
ceiro e orzamentario de Galicia quedan 
derrogadas as seguintes normas: 

- Lei 11/1992, do � de outubro, de Réxi-
me Financeiro e Presupostario de Galicia.

- Disposición adicional terceira da Lei 
14/1992, do 29 de decembro, de Presupos-
tos Xerais da Comunidade Autónoma de 
Galicia para 1993.

- Artigos 8, 23, 38, 39 e 40 da Lei 
1/1994, do 30 de marzo, de Presupostos 
Xerais da Comunidade Autónoma de 
Galicia para 1994.

- Disposicións adicionais novena, décima 
e décimo primeira da Lei 11/199�, do 28 de 
decembro, de Presupostos Xerais da Comu-
nidade Autónoma de Galicia para 199�.

- Artigos 4 e � da Lei 2/1998, do 8 de 
abril, de Medidas Tributarias, de Réxime 
Orzamentario, Función Pública, Patrimo-
nio, Organización e Xestión. 

- Artigos 3, 4, �, � e 8 da Lei �/1998, do 
30 de decembro, de Medidas Tributarias, 
de Réxime Orzamentario, Función Públi-
ca e Xestión. 
 2. En virtude do establecido na dis-
posición derrogatoria da Lei 11/1992, do 
� de outubro, de Réxime Financeiro e 
Presupostario de Galicia, está derrogada a 
Lei 30/1984, do 3 de abril, de Xestión Eco-
nómica e Financeira Pública de Galicia.

�94	 Disposición	 adicional	 quinta	 engadida	 por	 Lei	
�6/2007,	do	26	de	decembro,	de	orzamentos	xerais	da	
Comunidade	Autónoma	de	Galicia	para	o	ano	2008.

2. LEI 12/1995, DO 29 DE 
DECEMBRO, DO IMPOSTO SOBRE 

A CONTAMINACIóN ATMOSféRICA 
(DOGA N.º 249, DE 30. 12. 1995)

(…) 19�

capítulo I 
DisPosiCións XerAis

Artigo 1. Fin do tributo.
Co obxecto de contribuír a regular a utiliza-
ción dos recursos naturais de Galicia, e de 
forma específica a emisión de substancias 
contaminantes, créase un imposto sobre a 
contaminación atmosférica.

Artigo 2. Normativa aplicable.
O imposto sobre a contaminación atmosfé-
rica rexerase, ademais de polas disposicións 
da presente lei, polo establecido nas normas 
tributarias que lle sexan aplicables.

Artigo 3. Ámbito do tributo.
O imposto sobre a contaminación atmosfé-
rica recaerá sobre as emisións nas que os 
seus focos se atopen situados dentro do ám-
bito territorial da Comunidade Autónoma.

Artigo 4. Afectación dos ingresos.
 1. Os ingresos provenientes do imposto 
sobre a contaminación atmosférica, dedu-
cidos os custos de xestión, destinaranse a 
financiar as actuacións da Comunidade 
en materia de protección medioambiental 
e conservación dos recursos naturais de 
Galicia.
 2. Cun �% dos ingresos obtidos en cada 
exercicio dotarase un fondo de reserva 
para atender danos extraordinarios e si-
tuacións de emerxencia provocados por 
catástrofes medioambientais ata alcanzar 
a contía de mil millóns de pesetas, canti-
dade que será reposta a medida que sexa 
utilizada mediante novas dotacións anuais 
en porcentaxe non superior á citada.
As prestacións do fondo terán o carácter 
de anticipo reintegrable.
O funcionamento e demais aspectos con-
cretos do fondo regularanse por decreto.
�95	 Exposición	de	motivos	omitida.
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 3. Do destino dos recursos a que se re-
fire o apartado 1 anterior será informado o 
Consello Galego de Medio Ambiente, para 
os efectos das súas funcións.

Artigo 5. Órganos competentes.
 1. A xestión, inspección e recadación 
do imposto sobre a contaminación atmos-
férica correspóndelle á Consellería de 
Economía e Facenda.
 2. A modificación das tarifas im-
positivas, de acordo co establecido no 
artigo 11.2 desta lei, efectuarase logo do 
informe da Comisión Galega do Medio 
Ambiente.

capítulo II 
elementos Do imPosto

Artigo 6. Feito impoñible.
 1. Constitúe o feito impoñible a emisión 
á atmosfera de calquera das seguintes 
substancias:

a. Dióxido de xofre ou calquera outro 
composto osixenado do xofre.

b. Dióxido de nitróxeno ou calquera 
outro composto osixenado do nitróxeno.
 2. Presumirase realizado o feito impoñible 
mentres as instalacións emisoras non cesen 
na súa actividade e tal circunstancia sexa 
posta en coñecemento da Administración.

Artigo 7. Suxeito pasivo.
Serán suxeitos pasivos en calidade de 
contribuíntes as persoas ou entidades 
que sexan titulares das instalacións ou 
actividades que emitan as substancias 
contaminantes gravadas.

Artigo 8. Base impoñible.
 1. Constitúe a base impoñible a suma 
das cantidades emitidas de cada unha das 
substancias contaminantes por un mesmo 
foco emisor.
Para estes efectos:

a. As cantidades emitidas de dióxido de 
xofre e de dióxido de nitróxeno expresaranse 
en toneladas.

b. As cantidades emitidas de compostos 
osixenados de xofre expresaranse en tone-
ladas equivalentes de dióxido de xofre.

c. As cantidades emitidas de compostos 
nitroxenados expresaranse en toneladas 
equivalentes de dióxido de nitróxeno.
 2. A cuantificación da base impoñible 
referirase ao ano natural.

Artigo 9. Foco emisor.
 1. Para os efectos da presente lei constitúe 
un foco emisor o conxunto de instalacións de 
calquera natureza que emitan á atmosfera 
substancias contaminantes gravadas.
 2. A Administración establecerá o rexis-
tro obrigatorio dos focos emisores así como 
das súas características e incidencias.

Artigo 10.  Determinación da base 
impoñible.
 1. A base impoñible determinarase:

a. Por estimación directa, deducida da 
declaración do suxeito pasivo e verificada 
pola Administración, nos casos nos que 
as instalacións incorporen sistemas de 
medida da cantidade de substancias con-
taminantes emitidas.

b. Nos demais casos, mediante esti-
mación obxectiva, deducindo a cantidade 
de contaminantes emitida de indicadores 
obxectivos vinculados á actividade ou ao 
proceso de produción de que se trate.
 2. Mediante decreto, a Xunta determi-
nará os supostos nos que sexa aplicable 
o réxime de estimación obxectiva, os 
índices ou módulos que hai que utilizar en 
cada caso así como a súa valoración.

Artigo 11. Determinación de oficio.
A Administración poderá sinalar de oficio, 
coa información dispoñible, a base que 
corresponda a aquel suxeito pasivo que, 
incumprindo as normas fiscais, fixese im-
posible a súa determinación a través das 
vías ordinarias previstas na presente lei.

Artigo 12. Cota tributaria.
 1. A cota tributaria virá determinada 
pola aplicación da seguinte tarifa imposi-
tiva por tramos de base:
 2. A tarifa impositiva poderá ser modifi-
cada pola lei de orzamentos de cada ano 19�.

�96	 	 Art.	 �2	 modificado	 por	 Lei	 �6/2008,	 do	 23	 de	
decembro,	de	orzamentos	xerais	da	Comunidade	Autó-
noma	de	Galicia	para	o	ano	2009.
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Artigo 13. Devengo.
O gravame devéngase no momento da 
emisión de calquera das substancias con-
taminantes gravadas.

capítulo III 
Xestión Do tributo

Artigo 14. Normas de xestión.
Por proposta da Consellería de Economía 
e Facenda, e mediante decreto, a Xunta 
aprobará as normas de xestión e liquida-
ción do tributo.

Artigo 15. Liquidación e ingreso.
Os suxeitos pasivos están obrigados, na 
forma e nos prazos que se establezan regu-
lamentariamente para o efecto, a liquidar 
e ingresar o imposto que corresponda 
a cada un dos focos de emisión dos que 
sexan titulares.
A consellaría competente en materia de fa-
cenda poderá dispoñer que as declaracións 
e autoliquidacións se efectúen mediante os 
programas informáticos de axuda que, de 
ser o caso, se aproben.
Así mesmo, poderá dispoñer a obriga da 
súa presentación e pagamento mediante 
medios telemáticos 19�.

Artigo 16. Reclamacións.
Os actos de xestión, liquidación, inspección 
e recadación do tributo serán reclamables 
perante os órganos económico-adminis-
trativos da Comunidade Autónoma, sen 
prexuízo da vía contenciosa.

Artigo 17. Infraccións e sancións.
As infraccións tributarias do imposto 
sobre a contaminación atmosférica serán 
cualificadas e sancionadas de acordo co 
establecido na Lei Xeral Tributaria.

DISpOSIcIóN ADIcIONAl
O tramo regulador previsto no artigo 

12.2 desta lei non se establecerá con ante-
rioridade ao ano 2000. A súa determinación 
levarase a cabo por lei do Parlamento de 
Galicia, e nese momento fixarase o tipo 
de gravame que sexa aplicable.
�97	 	 Art.	 �5	 modificado	 por	 Lei	 �6/2008,	 do	 23	 de	
decembro,	de	orzamentos	xerais	da	Comunidade	Autó-
noma	de	Galicia	para	o	ano	2009.

DISpOSIcIóN DeRRADeIRA pRIMeIRA
Autorízase a Xunta de Galicia para 

proceder ao desenvolvemento regulamen-
tario da presente lei dentro dos seis meses 
seguintes á súa entrada en vigor 198.

DISpOSIcIóN DeRRADeIRA SeguNDA
A presente lei entrará en vigor o día 1 

de xaneiro de 199�.

3. LEI 6/2003, DO 9 DE DECEMBRO, 
DE TAXAS, PREzOS E EXACCIóNS 
REGULADORAS DA COMUNIDADE 

AUTóNOMA DE GALICIA  
(DOGA Nº. 240, 11. 12. 2003) 199 

(…) 200

TÍTULO I 
DISPOSICIóNS XERAIS

Artigo 1. Contido da lei.
Esta lei regula os aspectos financeiros 
da actividade da Administración pública 
da Comunidade Autónoma de Galicia, 
en canto a devandita actividade pretenda 
determinar ou influír no consumo ou con-
sista na entrega de determinados bens ou 
na prestación de determinados servizos, 
en ambos os casos individualizables. Para 
estes efectos, entenderase que o consumo 
dun ben ou servizo é individualizable can-
do exista unha demanda definida deste, 
tanto se esta é de carácter voluntario coma 
se ten a súa orixe nunha obriga legal.

Artigo 2. Tipo de instrumentos.
Nesta lei desenvólvense dous tipos de 
instrumentos:

a. Os instrumentos financeiros, que 
son as contraprestacións percibidas como 
consecuencia da subministración ou utili-
zación de bens ou da prestación de servizos 
demandados polos suxeitos. Son instru-
mentos de tipo financeiro os establecidos 
no título II desta lei.
�98	 Véxase	 Decreto	 29/2000,	 do	 20	 de	 xaneiro,	 polo	
que	 se	 aproba	 o	 Regulamento	 do	 imposto	 sobre	 a	
contaminación	atmosférica.
�99	 Véxase	Decreto	6�/2005,	do	7	de	abril,	polo	que	se	
ditan	as	normas	para	a	aplicación	das	taxas	e	prezos	da	
Comunidade	Autónoma	de	Galicia.
200	 Exposición	de	motivos	omitida.
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b. Os instrumentos reguladores, que 
son os medios utilizables para alterar as 
contraprestacións esixidas por aqueles 
bens ou servizos ofrecidos polos suxeitos 
activos aos que se refire o artigo seguinte. 
Son instrumentos reguladores os estable-
cidos no título III desta lei.

Artigo 3. Ámbito de aplicación.
Os instrumentos aos que se refire o arti-
go anterior poderán ser aplicados polos 
órganos da Administración xeral, os seus 
organismos autónomos e as entidades de 
dereito público dependentes ou que estean 
vinculadas a calquera deles, encadrables 
todos eles dentro da Administración pú-
blica da Xunta de Galicia.

Artigo 4. Réxime orzamentario e 
aplicación obrigatoria.
 1. Os ingresos derivados da aplicación 
dos instrumentos regulados nesta lei e 
percibidos polos suxeitos aos que se refire 
o artigo 3 estarán destinados a satisfacer 
o conxunto das súas obrigas respectivas, 
agás que excepcionalmente e por medio 
de lei se estableza a súa afectación para 
fins determinados.
 2. O rendemento proveniente deles 
aplicarase integramente ao orzamento de 
ingresos que corresponda, e o seu ingreso 
deberase realizar nas caixas do tesouro da 
Facenda galega ou, a través das entidades 
financeiras colaboradoras, nas contas 
autorizadas pola consellería competente 
en materia de facenda.
 3. Cando os suxeitos referidos no arti-
go 3 entreguen bens ou presten servizos 
para os que exista demanda, deberanse 
aplicar os instrumentos financeiros que 
sexan utilizables de acordo coas normas 
desta lei.
 4. Para este fin, todo proxecto de 
creación dunha entidade ou incluso de 
oferta dun novo ben ou servizo, indepen-
dentemente doutros requisitos, deberá ir 
acompañado dunha memoria económica 
elaborada pola consellería correspondente, 
na que, ademais de valorar a conveniencia 
do proxecto, se propoñerán os instrumen-
tos financeiros que, de ser o caso, sexan 

aplicables. Idéntico procedemento esixi-
rase para os supostos de modificación 
das contías dos instrumentos aos que se 
refire esta lei. Sobre a devandita memoria 
emitirá informe a consellería competente 
en materia de facenda.

Artigo 5. Responsabilidades.
 1. As autoridades, os funcionarios 
públicos, os axentes ou asimilados que de 
forma voluntaria e culpable esixan inde-
bidamente un instrumento financeiro dos 
establecidos nesta lei ou que o fagan en 
contía superior á establecida incorrerán 
en falta disciplinaria moi grave, sen prexuí-
zo das responsabilidades doutra orde que 
puidesen derivar da súa actuación.
 2. Cando adopten na mesma forma re-
solucións ou realicen actos que infrinxan 
esta lei e as demais normas que regula-
mentan esta materia, estarán obrigados 
ademais a indemnizaren a Facenda pública 
polos prexuízos causados.

Artigo 6. Normativa aplicable.
 1. Os instrumentos financeiros regu-
lados nesta lei rexeranse polas normas 
contidas nela e polas normas regulamen-
tarias ditadas no seu desenvolvemento.
 2. Serán aplicables o texto refundido da 
Lei de Réxime Financeiro e Orzamentario 
de Galicia e mais a Lei Xeral Tributaria e 
as demais disposicións xerais en materia 
tributaria, así como aquelas disposicións 
ditadas no seu desenvolvemento, en canto 
resulten aplicables, de acordo co réxime 
xurídico establecido nesta lei en concreto 
para cada instrumento financeiro.
 3. Os instrumentos financeiros trans-
feridos no marco da transferencia de com-
petencias do Estado á Comunidade Autó-
noma ou das corporacións locais galegas 
á Comunidade Autónoma rexeranse polo 
disposto nas disposicións transitorias dos 
decretos de traspaso. No caso de silencio 
das normas de traspaso, serán aplicables as 
normas autonómicas en todos os seus ter-
mos, a excepción do disposto no parágrafo 
seguinte, dende o momento no que teña 
efectividade o traspaso das competencias, 
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dos servizos ou dos bens que dean lugar ao 
instrumento financeiro correspondente.
Nos supostos de prestacións de servizos, 
realizacións de actividades ou entrega 
de bens a consecuencia da transferencia 
de competencias do Estado ou das cor-
poracións locais galegas á Comunidade 
Autónoma esixirase, de ser o caso, a contía 
establecida na correspondente normativa 
estatal ou local no momento da transferencia 
ata o momento no que esta sexa establecida 
polo correspondente acto normativo da 
Comunidade Autónoma de Galicia.

TÍTULO II 
INSTRUMENTOS fINANCEIROS

capítulo I 
tAXAs

Sección 1.ª 
Disposicións xerais

Artigo 7. Concepto.
Son taxas da Comunidade Autónoma de 
Galicia os tributos creados por lei ou trans-
feridos polas súas corporacións locais ou 
polo Estado no marco da transferencia de 
servizos e competencias a esta, das que o 
seu feito impoñible consiste na utilización 
privativa, a ocupación ou o aproveitamento 
especial do dominio público da Comunidade 
Autónoma de Galicia ou na entrega de bens, 
a prestación de servizos ou a realización de 
actividades en réxime de dereito público por 
parte dos suxeitos activos aos que se refire 
o artigo 3 desta lei, que se refiran, afecten 
ou beneficien de modo particular o suxeito 
pasivo, sempre que se produza calquera das 
circunstancias seguintes:
Primeira. Que a entrega de bens, a prestación 
de servizos ou a realización de actividades 
non sexan de solicitude voluntaria para os 
administrados. Para estes efectos non se 
considerará voluntaria a solicitude por 
parte dos administrados:

- Cando veña imposta por disposicións 
legais ou regulamentarias, ou

- Cando os bens, os servizos ou as activi-
dades requiridos sexan imprescindibles para 
a vida privada ou social do solicitante.

Segunda.Que non se entreguen, presten ou 
realicen polo sector privado, estea ou non 
establecida a súa reserva a favor do sector 
público consonte a normativa vixente.

Artigo 8. Normativa aplicable.
 1. As taxas da Comunidade Autónoma 
de Galicia rexeranse polas normas desta lei, 
polas disposicións legais de cada taxa, de 
ser o caso, e mais polas normas regulamen-
tarias ditadas no seu desenvolvemento.
 2. Serán aplicables o texto refundido da 
Lei de Réxime Financeiro e Orzamentario 
de Galicia e mais a Lei Xeral Tributaria e 
as demais disposicións xerais en materia 
tributaria, así como aquelas disposicións 
ditadas no seu desenvolvemento.

Artigo 9. Reserva de lei.
 1. O establecemento das taxas e a 
regulación dos seus elementos esenciais 
faranse mediante norma con rango de lei 
do Parlamento de Galicia.
 2. Para os efectos previstos no apartado 
anterior son elementos esenciais das taxas: 
o feito impoñible, o suxeito pasivo, a base 
impoñible, a cota tributaria e o devengo.
 3. Así mesmo, a lei regulará o esta-
blecemento, a supresión e a prórroga de 
exencións e bonificacións.
 4. A aplicación dunha taxa estable-
cida a supostos concretos de utilización 
privativa, ocupación ou aproveitamento 
especial do dominio público da Comuni-
dade Autónoma de Galicia, venda de bens, 
realización de actividades ou prestación 
de servizos poderase facer na Lei de Or-
zamentos de cada ano.
Así mesmo, na devandita lei, poderanse 
modificar e actualizar as cotas tributarias 
correspondentes ás taxas vixentes.
 �. Non se poderán establecer taxas que 
non sexan consecuencia da utilización 
privativa, a ocupación ou o aproveitamento 
especial do dominio público da Co-
munidade Autónoma de Galicia ou da 
subministración ou entrega, prestación 
ou realización dalgún ben, servizo ou 
actividade, respectivamente.
 �. Sen prexuízo do establecido no apar-
tado 2, a cota tributaria poderá ser fixada 
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regulamentariamente cando así estea 
previsto en norma de rango legal e sempre 
dentro dos límites dispostos por ela.

Artigo 10. Principio de capacidade 
económica.
En canto as características do tributo o 
permitan, terase en conta, para a fixación 
da cota tributaria das taxas, a capacidade 
económica do suxeito pasivo, en especial 
cando se establezan consumos ou se impo-
ñan actividades susceptibles de afectaren 
a todos os cidadáns.

Artigo 11. Principio de equivalencia.
 1. O rendemento total previsible da 
taxa non poderá exceder, no seu conxunto, 
do custo total de produción do ben, do 
servizo ou da actividade.
 2. No caso da taxa pola utilización pri-
vativa, a ocupación ou o aproveitamento 
especial do dominio público da Comuni-
dade Autónoma de Galicia tomarase como 
referencia o valor de mercado correspon-
dente ou o da utilidade derivada daquela.

Artigo 12. Supostos de non suxeición.
Non se lles esixirán taxas aos suxeitos aos 
que se refire o artigo 3 desta lei.

Artigo 13. Clases de taxas.
 1. Por esta lei establécense as taxas 
seguintes:

a. A taxa por servizos administrativos.
b. A taxa por servizos profesionais.
c. A taxa por venda de bens.
d.  A taxa por utilización privativa, 

ocupación ou aproveitamento especial do 
dominio público da Comunidade Autóno-
ma de Galicia.
 2. Cando as actuacións solicitadas ou 
que se realicen acerca dun mesmo suxeito 
pasivo comporten o devengo de diferentes 
taxas, deberanse aplicar todas as taxas e 
modalidades que correspondan.
 3. Así mesmo, a aplicación dunha 
taxa que lle autorice ou permita unha 
actividade ao suxeito pasivo esixirase sen 
prexuízo da do prezo público ou privado 
que, de acordo coas normas desta lei, 

puidese implicar o exercicio efectivo da 
actividade autorizada.

Artigo 14. Devengo.
 1. As taxas devengaranse segundo a 
natureza do feito impoñible:

a. Cando se conceda a utilización pri-
vativa, a ocupación ou o aproveitamento 
especial do dominio público da Comuni-
dade Autónoma de Galicia ou cando se 
inicie a prestación do servizo, se realice 
a actividade ou se entregue o ben, sen 
prexuízo da posibilidade de esixir o seu 
depósito previo.

b. Cando se presente a solicitude que 
inicie a actuación ou o expediente, que non 
será realizada ou tramitado sen que se 
efectúe o pagamento correspondente.
 2. Cando as taxas se devenguen pe-
riodicamente, tras notificar a liquidación 
correspondente á alta no respectivo 
rexistro, padrón ou matrícula, poderanse 
notificar colectivamente as sucesivas li-
quidacións mediante anuncios no “Diario 
Oficial de Galicia”.

Artigo 15. Cota tributaria.
 1. A cota tributaria poderá:

- Consistir nunha cantidade fixa sina-
lada para o efecto,

- Determinarse por aplicación dun tipo 
de gravame sobre unha base impoñible,

- Establecerse por aplicación de ambos 
os métodos conxuntamente.
 2. As cotas tributarias das taxas esta-
blecidas por algún dos métodos contidos 
no apartado anterior terán en conta o custo 
medio real ou previsto para a entrega do 
ben, a prestación do servizo ou a realiza-
ción da actividade da que se trate, ou, no 
seu defecto, o valor da prestación recibida, 
agás na taxa por utilización privativa, 
ocupación ou aproveitamento especial do 
dominio público da Comunidade Autó-
noma de Galicia, que se fixará tomando 
como referencia o valor de mercado 
correspondente ou o da utilidade derivada 
daquela. Noutro caso, deberase sinalar a 
correspondente subvención reguladora.
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 3. Para a determinación das cotas 
tributarias das taxas establecidas nas 
letras a), b) e c) do apartado 1 do artigo 
13 tomaranse os custos directos e indi-
rectos, incluso os de carácter financeiro, 
amortización do inmobilizado, custos de in-
vestimento e, de ser o caso, os necesarios 
para garantir o mantemento, a expansión 
e o desenvolvemento razoable do ben, 
o servizo ou a actividade gravada pola 
taxa, máis unha normal rendibilidade dos 
recursos investidos.
 4. Cando se estableza un novo suposto 
de aplicación dunha taxa no exercicio do 
establecido no artigo 9.4 desta lei ou se 
modifiquen as cotas tributarias vixentes, 
sempre que non se trate da actualización 
anual á que se refire o apartado � se-
guinte, deberase elaborar unha memoria 
económico-financeira que conterá como 
mínimo información relativa aos custos 
directos e indirectos que contribúan á 
formación do custo total do servizo ou da 
actividade, consonte o disposto no punto 
anterior, así como unha previsión tocante 
ao custo unitario que lle corresponde a 
aquel e mais unha proposta da cota tribu-
taria aplicable.
 �. Cando a utilización privativa, a 
ocupación ou o aproveitamento especial 
do dominio público da Comunidade Au-
tónoma de Galicia leven aparellado unha 
destrución ou deterioración del non pre-
vistas na memoria económico-financeira, 
o beneficiario, sen prexuízo do pagamento 
da cota tributaria correspondente, estará 
obrigado ao reintegro do custo total dos 
respectivos gastos de reconstrución ou 
reparación. De os danos resultaren irrepa-
rables, a indemnización consistirá nunha 
contía igual ao valor dos bens destruídos ou 
ao importe da deterioración dos danados .
 �. As cotas tributarias revisaranse como 
mínimo cada cinco anos, baseándose nos 
rexistros de gastos e ingresos e na corres-
pondente memoria económico-financeira 

sobre o custo e a actividade realizada. Non 
obstante, estas cotas tributarias poderán 
ser obxecto de actualización anual na Lei 
de Orzamentos en función das variacións 
do custo económico motivadas pola flu-
tuación dos índices dos prezos ao consumo 
e dos incrementos das retribucións do per-
soal adscrito aos mencionados órganos, 
organismos autónomos ou entidades de 
dereito público.

Artigo 16. Pagamento.
 1. O pagamento das taxas poderase 
esixir ben en calquera momento entre a so-
licitude e o devengo ou ben no momento da 
solicitude cando esta coincida co devengo.
Tamén se poderá esixir a anticipación ou o 
depósito previo do importe total ou parcial 
das taxas na forma que, por proposta da 
consellería competente en materia de fa-
cenda, se determine regulamentariamente.
 2. Os suxeitos activos aos que se refire 
o artigo 3 desta lei denegarán a utilización 
privativa, a ocupación ou o aproveitamento 
especial do dominio público da Comunidade 
Autónoma de Galicia, a entrega do ben, a 
prestación do servizo ou a realización da 
actividade cando o suxeito pasivo incum-
pra o pagamento. Así mesmo devolverá as 
cantidades que percibise cando, por causas 
non imputables ao suxeito pasivo, non se 
levase a cabo o feito impoñible.
 3. O pagamento das taxas efectuarase 
mediante ingreso no tesouro da Facenda 
galega, de acordo coas modalidades regu-
lamentariamente establecidas.
 4. Poderase autorizar igualmente o 
pagamento das taxas mediante o emprego 
de efectos timbrados da Comunidade 
Autónoma de Galicia nos termos que re-
gulamentariamente se determinen.
 �. Poderase aprazar ou fraccionar o 
pagamento das taxas, para o que é aplicable 
o disposto na Lei �8/2003, do 1� de decem-
bro, Xeral Tributaria 201. 
20�	 Art.	 �6.5	 modificado	 por	 Lei	 �4/2004,	 do	 29	 de	
decembro,	 de	medidas	 tributarias	 e	 de	 réxime	 admi-
nistrativo.
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 �. A Administración esixirá pola vía de 
constrinximento as débedas tributarias polas 
taxas devengadas e non satisfeitas nos pra-
zos establecidos regulamentariamente, de 
acordo coa normativa que sexa aplicable.

Artigo 17. Xestión.
 1. Con carácter xeral, a xestión e a 
liquidación de cada taxa corresponderan-
lles aos suxeitos aos que se refire o artigo 
3 desta lei que concedan a utilización pri-
vativa, a ocupación ou o aproveitamento 
especial do dominio público da Comuni-
dade Autónoma de Galicia, subministren 
o ben, presten o servizo ou realicen a 
actividade gravados.
 2. A fiscalización, o control contable 
e as funcións de inspección financeira e 
tributaria, así como a potestade sanciona-
dora en materia tributaria, correspóndenlle 
á consellería competente en materia de 
facenda. As funcións relativas aos proce-
dementos de recadación corresponderanlle 
á consellería competente en materia de fa-
cenda e levarana os órganos de recadación 
que regulamentariamente e por proposta 
desta se determinen.
 3. Regulamentariamente, por proposta 
da consellería competente en materia 
de facenda, determinaranse os supostos 
nos que de forma obrigatoria os suxeitos 
pasivos deberán practicar a operación de 
autoliquidación das taxas e o conseguinte 
ingreso no tesouro da Facenda galega.
 4. Toda institución ou entidade pública 
que conceda a utilización privativa, a 
ocupación ou o aproveitamento especial 
do dominio público da Comunidade Autó-
noma de Galicia, subministre bens, preste 
servizos ou realice actividades, polos que 
perciba taxas, virá obrigada a levar rexistros 
separados tanto dos gastos en que incorra 
na realización dos supostos anteriores coma 
dos ingresos obtidos polas taxas.

Artigo 18. Responsables.
A normativa legal reguladora de cada taxa, 
de ser o caso, poderá sinalar a responsabi-
lidade solidaria ou subsidiaria daquelas 

persoas físicas ou xurídicas que, distintas 
do suxeito pasivo, estean interesadas ou 
relacionadas cos supostos que dean lugar 
ao devengo da taxa.

Artigo 19. Reclamacións e recursos.
 1. Os actos de xestión das taxas da 
Comunidade Autónoma serán obxecto de 
recurso en reposición con carácter potes-
tativo perante o órgano que ditou o acto.
 2. Contra a resolución do recurso de 
reposición ou contra os actos de xestión, 
se non se interpuxo aquel, poderase pre-
sentar recurso perante a Xunta Superior de 
Facenda, da que as resolucións esgotan a 
vía económico-administrativa.

Artigo 20. Prescrición e réxime 
sancionador.
Todo o relativo á prescrición e mais ás 
infraccións e sancións rexerase pola Lei 
Xeral Tributaria e as demais disposicións 
xerais en materia tributaria, así como por 
aquelas disposicións ditadas no seu desen-
volvemento.

Sección 2.ª 
Taxa por servizos administrativos

Artigo 21. Feito impoñible.
 1. Constitúe feito impoñible da taxa 
por servizos administrativos a prestación, 
por parte dos suxeitos relacionados no 
artigo 3 desta lei, de calquera servizo ad-
ministrativo que se refira, afecte ou beneficie 
dun modo particular os suxeitos pasivos, en 
cada unha das modalidades seguintes:

a. Modalidade de autorizacións: pola 
concesión de autorizacións, permisos, 
licenzas, guías, expedición de títulos, 
dilixenciamento de libros e, en xeral, 
documentos que faculten o suxeito pasivo 
para realizar unha actividade sometida 
legalmente á devandita condición previa.

b. Modalidade de rexistro: pola inscri-
ción en rexistros, matrículas ou relacións 
mantidas pola Administración en tanto 
que resulte obrigado para o desenvolve-
mento dunha actividade ou o exercicio 
dun dereito por parte do suxeito pasivo.
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c. Modalidade de certificacións: pola 
verificación de documentos, expedición 
de certificacións, copia de arquivos e 
elaboración de documentos acreditativos 
de información que conste en arquivos ou 
rexistros públicos.
 2. Non se esixirá a taxa por servizos 
administrativos cando se trate de com-
pulsas ou cotexos de documentos que se 
deban achegar a solicitudes, escritos ou 
comunicacións presentados polo cidadán 
e realizados no ámbito de actuación dos 
rexistros consonte o disposto no artigo 
38.� da Lei 30/1992, do 2� de novembro, 
de Réxime Xurídico das Administracións 
Públicas e do Procedemento Administrati-
vo Común.

Artigo 22. Suxeitos pasivos.
 1. Son suxeitos pasivos contribuíntes 
da taxa as persoas físicas ou xurídicas que 
soliciten ou provoquen as actuacións admi-
nistrativas que constitúen o feito impoñible.
 2. Tamén terán a consideración de 
suxeitos pasivos as herdanzas xacentes, 
as comunidades de bens e as demais enti-
dades carentes de personalidade xurídica 
que constitúan unha unidade económica 
ou un patrimonio separado susceptible de 
tributación.
 3. Na tarifa 41 contida no anexo 1 será 
suxeito pasivo substituto do contribuínte a 
entidade aseguradora en cuxo rexistro de 
axentes figure inscrito o axente de seguros 
exclusivo, o operador de banca-seguros 
exclusivo ou o cargo de administración e 
de dirección responsable das actividades 
de mediación de seguros 202.

Artigo 23. Exencións.
Gozarán de exención desta taxa:
 1. A expedición de certificados de retri-
bucións satisfeitas pola Xunta de Galicia 
co obxecto de xustificación en relación co 
imposto sobre a renda das persoas físicas.

202	 Art.	 22.3	 engadido	 por	 Lei	 �4/2006,	 do	 28	 de	
decembro,	 de	 Orzamentos	 Xerais	 da	 Comunidade	
Autónoma	de	Galicia	para	o	ano	2007.

 2. A expedición de certificados e compul-
sa que o persoal da administración solicite 
respecto de necesidades propias do posto de 
traballo ou da relación de servizos.
 3. Os alumnos por calquera actuación en 
materia de ensinanzas non universitarias.
 4. As compulsas realizadas nas ofici-
nas de emprego para os desempregados 
na tramitación de expedientes que sexan 
competencia das devanditas oficinas.
 �. A inscrición nas convocatorias para 
selección de persoal da Comunidade Au-
tónoma, logo da xustificación documental, 
solicitada por:

- Persoas con minusvalía igual ou supe-
rior ao 33%.

- Persoas que sexan membros de familias 
numerosas clasificadas na categoría es-
pecial; no caso de membros de categoría 
xeral terán unha bonificación do �0% 203.
 �. A expedición de certificados relati-
vos á situación fiscal.
 �.  O Estado e os demais entes públicos 
territoriais ou institucionais, sempre que 
os servizos ou as actividades dos que sexan 
beneficiarios se presten ou realicen no 
marco do principio de colaboración entre 
administracións.
 8.  As vítimas de actos terroristas así 
como os seus cónxuxes e os seus fillos por 
calquera actuación en materia educativa 
realizada en centros oficiais de estudos en 
todos os niveis de ensino.
 9.  Os membros dos organismos con-
sultivos da Administración pública galega 
respecto dos certificados emitidos polos 
devanditos organismos.
 10.  A participación nas probas para a 
obtención do certificado de profesionali-
dade, logo de xustificación documental, 
con referencia ás seguintes persoas:

- As que figuren inscritas como desem-
pregadas nas oficinas de emprego.

203	 Art.	 23.5	 modificado	 por	 Lei	 �3/2004,	 do	 29	 de	
decembro,	 de	 Orzamentos	 Xerais	 da	 Comunidade	
Autónoma	de	Galicia	para	o	ano	2005.
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- As que teñan unha discapacidade en 
grao igual ou superior ao 33% 204.

Artigo 24. Devengo.
A taxa devengarase no momento no que se 
presente a solicitude para a prestación dos 
devanditos servizos administrativos.

Artigo 25. Tarifas.
A taxa esixirase de acordo coas tarifas 
relacionadas no anexo 1 desta lei.

Sección 3ª 
Taxa por servizos profesionais

Artigo 26. Feito impoñible.
 1. Constitúe feito impoñible da taxa 
por servizos profesionais a prestación, por 
parte de profesionais facultativos ao servizo 
dos suxeitos relacionados no artigo 3 desta 
lei, dos servizos que se refiran, afecten ou 
beneficien dun modo particular os suxeitos 
pasivos, logo de solicitude destes, en cada 
unha das seguintes modalidades:

a. Modalidade de actuacións administra-
tivo-facultativas: servizos administrativos, 
análogos aos sometidos á taxa por servizos 
administrativos, cando a súa prestación 
require que se leve a cabo baixo a dirección 
dun profesional facultativo.

b. Modalidade de actuacións profesio-
nais: servizos de asesoramento, consulta, 
dirección técnica de obras, emisión de 
informes, análises, dictames ou opinións 
profesionais e, en xeral, actividades que 
esixen a cualificación que ten o profesio-
nal que as presta.
 2. No suposto das tarifas 08 e 3� da 
modalidade de actuacións administrati-
vo-facultativas, relacionadas no anexo 2, 
constitúe o feito impoñible a prestación 
das actividades realizadas polos suxeitos 
aos que fai referencia a alínea anterior para 
preservar a saúde pública e a sanidade ani-
mal, mediante a práctica de inspeccións e 
controis sanitarios de animais e as súas 
carnes frescas destinadas ao consumo, así 
como doutros produtos de orixe animal, 
204	Art.	 23.�0	 engadido	 por	 Lei	 �4/2006,	 do	 28	 de	
decembro,	 de	 Orzamentos	 Xerais	 da	 Comunidade	
Autónoma	de	Galicia	para	o	ano	2007.

efectuados polos facultativos dos servizos 
correspondentes, tanto nos locais ou es-
tablecementos de sacrificio e inspección 
sanitaria de matadoiros, salas de despeza-
mento e instalacións de transformación da 
caza situados en territorio da Comunidade 
Autónoma de Galicia, coma os demais 
controis e análises realizadas nos centros 
habilitados para o efecto.
Para os efectos da exacción do tributo, 
as actividades de inspección e control 
sanitario que se inclúen dentro do feito 
impoñible da tarifa 08 da modalidade de 
actuacións administrativo-facultativas 
catalóganse da seguinte forma:

a. Inspeccións e controis sanitarios en 
matadoiros.

b. Inspeccións e controis sanitarios nas 
salas de despezamento.

c. Control das operacións levadas a 
cabo nas instalacións de transformación 
da caza.
Para os efectos da exacción do tributo, 
as actividades de inspección e control 
sanitario que se inclúen dentro do feito 
impoñible da tarifa 3� da modalidade de 
actuacións administrativo-facultativas 
catalóganse da seguinte forma:

- Control de determinadas substancias 
e residuos en animais e os seus produtos, na 
forma prevista pola normativa vixente 20�.
 3. No suposto da tarifa 99 da modalidade 
de actuacións profesionais, relacionada 
no anexo 3, o feito impoñible estará 
constituído, segundo cada caso, polas 
seguintes operacións:

- Na tarifa X-1, a utilización das augas 
do porto, instalacións de sinais marítimos 
e balizamento, canles de acceso, esclusas 
(sen incluír o amarre, o remolque ou a 
sirgaxe nela) e pontes móbiles, obras de 
abrigo e zonas de ancoraxe, e seralles 
aplicable na contía e nas condicións que se 
indican no anexo 3 a todos os barcos que 
entren nas augas do porto.
205	 Art.	 26.2	 modificado	 por	 Lei	 �6/2007,	 do	 26	 de	
decembro,	de	orzamentos	xerais	da	Comunidade	Autó-
noma	de	Galicia	para	o	ano	2008.



- �0� -

réxime financeiro

Ré
xi

m
e 

fi
na

nc
ei

ro

- Na tarifa X-2, o uso das obras de 
atracada e dos elementos fixos de amarre 
e defensa, e seralles aplicable na contía e 
nas condicións que se indican no anexo 
3 a todos os barcos que utilicen as obras 
e os elementos antes sinalados que fosen 
construídos total ou parcialmente pola 
Administración portuaria ou que sexan 
propiedade dela.

- Na tarifa X-3, a utilización polas 
mercadorías e polos pasaxeiros que em-
barquen, desembarquen, transborden ou 
efectúen tránsito marítimo ou terrestre 
das zonas de manobra, manipulación e 
tránsito, dos accesos e vías de circulación 
terrestres viarias e ferroviarias e doutras 
instalacións portuarias fixas. Así mesmo, 
inclúese no feito impoñible a súa utiliza-
ción polas mercadorías ou polos pasaxeiros 
que accedan ou saian da zona de servizo 
do porto por vía terrestre sen utilizar en 
ningún momento a vía marítima, agás que 
teñan como orixe ou destino instalacións 
fabrís, de transformación, loxísticas ou de 
almacenaxe situadas na zona de servizo 
do porto.

- Na tarifa X-4, a utilización polos 
buques pesqueiros en actividade e os pro-
dutos da pesca marítima fresca das augas 
do porto, das instalacións de balizamento, 
dos peiraos, das bacías, das zonas de ma-
nipulación e mais dos servizos xerais ou 
de policía.

- Na tarifa X-�, a utilización polas 
embarcacións deportivas ou de lecer, e 
polos seus tripulantes e pasaxeiros, das 
augas do porto e das súas instalacións de 
balizamento, das axudas á navegación, 
das bacías, dos accesos terrestres e viais 
de circulación dos portos, dos servizos 
xerais de policía e, de ser o caso, das insta-
lacións de ancoraxe e atracada en peiraos 
ou embarcadoiros, así como dos servizos 
específicos dispoñibles.

- Na tarifa E-1, a utilización dos guindas-
tres convencionais ou non especializados.

- Na tarifa E-2, a utilización de expla-
nadas, alpendres, pendellos, almacéns, 
depósitos, locais e edificios, cos seus 

servizos xerais correspondentes, non 
explotados en réxime de concesión.

- Na tarifa E-3, a subministración de 
produtos ou enerxía e a utilización das 
instalacións para a súa prestación.

- Na tarifa E-4, calquera outro servizo 
prestado por Portos de Galicia, non enume-
rado nas restantes tarifas e que se estableza 
especificamente en cada porto ou se preste 
logo de solicitude polos peticionarios.

- Na tarifa polo exercicio de actividades 
comerciais, industriais e de servizos, a 
actividade que realice a Administración 
portuaria, dirixida á aplicación do réxime de 
autorizacións administrativas para o exerci-
cio de actividades comerciais, industriais e 
de servizos na zona de ámbito portuario.

Artigo 27. Suxeito pasivo.
 1. É suxeito contribuínte da taxa por 
servizos profesionais a persoa natural ou 
xurídica que solicite ou á que se lle preste 
calquera dos servizos que figuran nos 
anexos 2 e 3.
 2. Así mesmo, terán a consideración 
de suxeitos pasivos as herdanzas xacen-
tes, as comunidades de bens e as demais 
entidades que, carecendo de personali-
dade xurídica, constitúen unha unidade 
económica ou un patrimonio separado 
susceptible de tributación.
 3. Será suxeito pasivo substituto do 
contribuínte:
Un. Nas tarifas 2� e 2� da modalidade de 
actuacións profesionais, que se relacio-
nan no anexo 3, a entidade encargada de 
realizar o control metrolóxico na fase de 
instrumentos en servizo que realizase os 
labores por calquera das figuras legalmen-
te establecidas 20�.
Dous. Na tarifa 2� da modalidade de ac-
tuacións profesionais, que se relaciona no 
anexo 3, a empresa concesionaria do servi-
zo de inspección técnica de vehículos 20�.

206	 	 Art.	 27.3.Un	 modificado	 por	 Lei	 �6/2008,	 do	 23	
de	 decembro,	 de	 orzamentos	 xerais	 da	 Comunidade	
Autónoma	de	Galicia	para	o	ano	2009.
207	 Art.	 27.3	 modificado	 por	 Lei	 �4/2006,	 do	 28	 de	
decembro,	 de	 Orzamentos	 Xerais	 da	 Comunidade	
Autónoma	de	Galicia	para	o	ano	2007.
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 4. Un. Son suxeitos pasivos obrigados 
ao pagamento, segundo a tarifa de que se 
trate, as seguintes persoas ou entidades:
 1. Na tarifa 08 da modalidade adminis-
trativo-facultativa, relacionada no anexo 2:

a. No caso da tarifa relativa ás ins-
peccións e aos controis sanitarios en 
matadoiros, os titulares da explotación 
dos establecementos onde se leve a cabo o 
sacrificio ou se practique a inspección.

b. Na tarifa relativa ás inspeccións e 
aos controis sanitarios nas salas de despe-
zamento:

1) As mesmas persoas ou entidades 
determinadas na letra a) anterior, cando as 
operacións de despezamento se realicen 
no mesmo matadoiro.

2) Os titulares da explotación dos es-
tablecementos dedicados á operación de 
despezamento de forma independente, nos 
demais casos.

c. Na tarifa relativa aos controis nas 
instalacións de transformación da caza, 
os titulares da explotación dos citados 
establecementos.
 2. Na tarifa 3� da modalidade adminis-
trativo-facultativa, relacionada no anexo 2:

Na tarifa relativa ao control de subs-
tancias e residuos en animais e os seus 
produtos, os titulares da explotación dos 
establecementos onde se leven a cabo os 
citados controis e análises.
Dous.-Os suxeitos pasivos anteriores debe-
ranlles trasladar, cargando o seu importe en 
factura, a taxa correspondente aos interesa-
dos que solicitasen a prestación do servizo 
ou para os que se realicen as operacións de 
sacrificio, despezamento, transformación da 
caza ou control de determinadas substancias e 
residuos animais e os seus produtos descritos 
no artigo 2�.2, e procederán posteriormente 
ao seu ingreso a favor da Comunidade Au-
tónoma, na forma que regulamentariamente 
se estableza.
No caso de que o interesado, á súa vez, lle 
adquirise o gando en vivo a un terceiro, 
para sacrificio, poderá exixir deste o im-
porte da taxa correspondente ao concepto 
da tarifa 3� da modalidade administrati-
vo-facultativa.

Tres.-Entenderase que son interesados 
non só as persoas físicas ou xurídicas que 
soliciten os mencionados servizos, senón 
tamén as herdanzas xacentes, as comu-
nidades de bens e as demais entidades 
que, aínda que non teñan personalidade 
xurídica de seu, constitúan unha unidade 
económica ou un patrimonio separado 208.
 �. Na tarifa 99 da modalidade de actua-
cións profesionais, relacionada no anexo 
3, serán suxeitos pasivos as seguintes 
persoas ou entidades:

- Das tarifas X-1 e X-2, os armadores 
ou os seus representantes ou os consigna-
tarios dos barcos que utilicen os servizos 
gravados.

- Da tarifa X-3, os armadores ou os 
consignatarios dos barcos que utilicen o ser-
vizo e os propietarios do medio de transporte 
cando a mercadoría entre e saia do porto por 
medios exclusivamente terrestres.

- Da tarifa X-4, o armador do buque 
ou quen na súa representación realice a 
primeira venda.

- O suxeito pasivo deberá facer repercu-
tir o importe da tarifa X-4 sobre o primeiro 
comprador da pesca, de o haber, polo que 
este queda obrigado a soportar a devandita 
repercusión, que se fará constar de maneira 
expresa e separada na factura ou no docu-
mento equivalente. As controversias que se 
susciten entre o suxeito pasivo e o compra-
dor repercutido serán da competencia da 
Xunta Superior de Facenda.

- Da tarifa X-�, con carácter solidario, o 
titular da embarcación ou o seu represen-
tante autorizado e, de ser o caso, o titular 
do dereito de uso preferente da amarre 
ou da ancoraxe. Nas zonas de concesión 
nas que o titular desta se subrogue na 
obriga dos suxeitos pasivos, nos termos 
establecidos na regra décimo primeira, 
letra b), desta tarifa X-�, o concesionario 
será o substituto do contribuínte e terá que 
cumprir no lugar daquel as obrigas formais 
e materiais derivadas da obriga tributaria.
208	 Art.	 27.4	 modificado	 por	 Lei	 �6/2007,	 do	 26	 de	
decembro,	de	orzamentos	xerais	da	Comunidade	Autó-
noma	de	Galicia	para	o	ano	2008.
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- Da tarifa polo exercicio de activida-
des comerciais, industriais e de servizos, 
o titular da actividade, calquera que sexa 
a natureza do título habilitante dela 209.

Artigo 28. Bonificacións.
Establécese unha bonificación dun 2� % do 
importe das tarifas desta taxa que se deben 
satisfacer cando estean comprendidas na 
solicitude de autorización, ampliación, mo-
dificación ou traslado de establecementos 
industriais e se realicen os trámites a través 
das oficinas de tramitación única de indus-
trias (OTUI) da consellería competente en 
materia de industria.

Artigo 29. Responsables.
 1. Serán responsables subsidiarios, nos 
supostos e co alcance previsto no artigo 40 
da Lei Xeral Tributaria, os administrado-
res ou liquidadores de quebras, concursos, 
sociedades e entidades en xeral que se 
dediquen ás actividades para as que a súa 
inspección e control xera o devengo das 
tarifas 08 e 3� da modalidade administra-
tivo-facultativa.
 2. Na tarifa 99 da modalidade de ac-
tuacións profesionais, serán responsables 
subsidiarios:

- Do pagamento da tarifa X-3, os pro-
pietarios da mercadoría e, no seu defecto, 
os seus representantes autorizados, agás 
que proben que lles fixeron provisión de 
fondos aos responsables principais.

- Do pagamento da tarifa X-4, o primeiro 
comprador da pesca, agás que demostre que 
soportou efectivamente a repercusión, e o 
representante do armador, de ser o caso.

- Do pagamento da tarifa X-�, o capitán 
da embarcación e/ou seu patrón habitual.

- Do pagamento da tarifa E-1, os 
propietarios das mercadorías e, no seu de-
fecto, os seus representantes autorizados, 
agás que proben que lles fixeron a estes 
provisión de fondos.

- Do pagamento da tarifa polo exercicio de 
actividades comerciais, industriais e de servi-
zos, o titular da concesión ou autorización de 
209	Art.	 27.5	 modificado	 por	 Lei	 �4/2006,	 do	 28	 de	
decembro,	 de	 Orzamentos	 Xerais	 da	 Comunidade	
Autónoma	de	Galicia	para	o	ano	2007.

ocupación do dominio público cando este non 
sexa o suxeito pasivo da taxa 210.

Artigo 30. Exencións.
Quedarán exentos desta taxa os supostos 
seguintes:
 1. Polos servizos xerais establecidos 
na tarifa 99 da modalidade de actuacións 
profesionais:

a. Os barcos de guerra e as aerona-
ves militares nacionais. Igualmente os 
estranxeiros que, en réxime de reciproci-
dade, non realicen operacións comerciais 
e sempre que a súa visita teña carácter 
oficial ou de arribada forzosa.

b. As embarcacións dedicadas polas 
administracións públicas a labores de 
vixilancia, investigación, protección e rexe-
neración costeira, represión do contrabando, 
salvamento, loita contra a contaminación 
marítima, ensinanzas marítimas e, en xeral, 
a misións oficiais da súa competencia.

c. O material e as embarcacións da Cruz 
Vermella Española dedicadas aos labores pro-
pios que ten encomendados esta institución.
 2. O Estado e os demais entes públicos 
territoriais ou institucionais, sempre que os 
servizos ou as actividades dos que sexan 
beneficiarios se presten ou realicen no 
marco do principio de colaboración entre 
administracións.
 3. Quedarán exentas da tarifa 22, “Actua-
cións en materia de vivenda”, a promoción, 
cesión e rehabilitación polo Estado de viven-
das de protección oficial de interese xeral, así 
como as actuacións da Comunidade Autóno-
ma e das corporacións locais en materia de 
promoción ou rehabilitación.
 4. Os informes de avaliación dos en-
saios clínicos ou estudos postautorización 
con medicamentos de uso humano ou 
produtos sanitarios cando se solicite a 
exención da tarifa �9 da modalidade de 
actuacións profesionais, sempre que cum-
pran os seguintes criterios, que deberán 
ser debidamente acreditados:

a. O promotor do estudo deberá ser 
un centro do sistema sanitario público, 
2�0	 Último	 apartado	 do	 art.	 29.2	 engadido	 por	 Lei	
�4/2006,	do	28	de	decembro,	de	Orzamentos	Xerais	da	
Comunidade	Autónoma	de	Galicia	para	o	ano	2007.
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universidade pública, organización cientí-
fica ou institución sen ánimo de lucro, ou 
un/unha investigador/a con vinculación 
laboral a algunha destas institucións.

b. O promotor do estudo será respon-
sable do inicio, xestión e orzamento dun 
ensaio clínico ou estudo postautorización. 
A propiedade dos datos derivados do estu-
do pertencerá ao promotor.

c. O estudo non formará parte dun 
programa de desenvolvemento clínico que 
teña por finalidade a comercialización do 
medicamento ou produto sanitario obxecto 
da investigación.

d. O promotor deberá garantir median-
te declaración escrita ao Comité Ético de 
Investigación Clínica de Galicia que se 
cumpren os criterios para ser considerado 
un estudo de investigación clínica non 
comercial 211.

Artigo 31. Devengo.
 1. A taxa devengarase cando se inicie a 
prestación do servizo.
 2. A taxa que corresponde satisfacer polas 
tarifas 08 e 3� da modalidade administrati-
vo-facultativa devengarase no momento no 
que se leven a cabo as actividades de ins-
pección e control sanitario de animais e os 
seus produtos, nos establecementos ou nas 
instalacións nos que se desenvolven estas, 
sen prexuízo de que se exixa o seu previo 
pagamento cando a realización do control 
sanitario se inicie por solicitude do suxeito 
pasivo ou do interesado.
Na tarifa 08 da modalidade administrati-
vo-facultativa, no caso de que nun mesmo 
establecemento e por solicitude do inte-
resado se realicen en forma sucesiva as 
operacións de sacrificio e despezamento, 
o total da contía da taxa determinarase de 
forma acumulada ao inicio do proceso, con 
independencia do momento do devengo 
das cotas correspondentes, sen prexuízo 
do previsto nas regras de acumulación 212.
2��	 	 Art.	 30.4	 engadido	 por	 Lei	 �6/2008,	 do	 23	 de	
decembro,	de	orzamentos	xerais	da	Comunidade	Autó-
noma	de	Galicia	para	o	ano	2009.
2�2	 Art.	 3�.2	 modificado	 por	 Lei	 �6/2007,	 do	 26	 de	
decembro,	de	orzamentos	xerais	da	Comunidade	Autó-
noma	de	Galicia	para	o	ano	2008.

 3. Na tarifa 99 da modalidade por ac-
tuacións profesionais, a taxa devengarase, 
en cada caso:

- Na tarifa X-1, cando o barco entrase 
nas augas de calquera das zonas do porto.

- Na tarifa X-2, cando o barco atracase 
ao peirao. A atracada contarase dende a 
hora para a que se autorizase ata o momen-
to de largar a última amarra do peirao.

- Na tarifa X-3, cando se inicien as 
operacións de paso das mercadorías ou 
dos pasaxeiros polo porto.

- Na tarifa X-4, cando se inicien as 
operacións de embarque, desembarque ou 
transbordo dos produtos da pesca en calque-
ra punto das augas ou da zona terrestre baixo 
a xurisdición do organismo portuario.

- Na tarifa X-�, cando a embarcación 
entre nas augas do porto ou no recinto 
portuario.

- Na tarifa E-1, dende o momento de posta 
á disposición do correspondente guindastre.

- Na tarifa E-2, entenderase que o ini-
cio da prestación do servizo se produce na 
data de reserva do espazo solicitado.

- Na tarifa polo exercicio de activida-
des comerciais, industriais e de servizos, 
producirase no momento da notificación 
do outorgamento da autorización de acti-
vidade ou da concesión ou autorización de 
ocupación do dominio público portuario 
respecto do ano en curso. Nembargantes, 
no suposto de que por execución de obras 
e outras causas xustificadas se producise 
unha demora no inicio da actividade, o 
devengo da taxa non se producirá ata o 
momento no que esta se inicie. Nos anos 
sucesivos o devengo producirase o 1 de 
xaneiro.

Artigo 32. Tarifas.
A taxa esixirase de acordo coas tarifas 
contidas nos anexos 2 e 3 desta lei, para 
as modalidades de actuacións administra-
tivo-facultativas e actuacións profesionais, 
respectivamente, e entenderanse co impos-
to sobre o valor engadido, de ser o caso, a 
excepción da tarifa 99 prevista no anexo 3.
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Sección 4.ª 
Taxa sobre a venda de bens

Artigo 33. Feito impoñible.
 1. Constitúe o feito impoñible da taxa 
sobre a venda de bens a entrega por parte 
dos suxeitos relacionados no artigo 3 desta 
lei dos bens solicitados.
 2. No caso de que a subministración do 
ben consista en entregas parciais, o feito 
impoñible entenderase realizado en cada 
unha delas.

Artigo 34. Suxeito pasivo.
 1. É suxeito pasivo da taxa sobre a 
venda de bens a persoa física ou xurídica 
solicitante do ben en cuestión.
 2. Así mesmo, terán a consideración de 
suxeitos pasivos desta taxa as herdanzas 
xacentes, as comunidades de bens e as 
demais entidades que, carecendo de 
personalidade xurídica, constitúan unha 
unidade económica ou un patrimonio 
separado susceptible de imposición.

Artigo 35. Exencións.
Quedarán exentos desta taxa os organis-
mos, as entidades e as autoridades que 
conforman a distribución institucional na 
venda das publicacións do Instituto Gale-
go de Estatística.

Artigo 36. Devengo.
 1. A taxa devengarase no momento da 
entrega do ben.
 2. No caso de que a entrega do ben se rea-
lice de xeito periódico como consecuencia da 
realización dunha subscrición polo suxeito 
pasivo, a taxa devengarase no momento no 
que se realice a devandita subscrición.

Artigo 37. Tarifas.
A taxa esixirase de acordo coas tarifas 
contidas no anexo 4 desta lei e entenderase 
co imposto sobre o valor engadido, de ser 
o caso.

Sección 5.ª 
Taxa por utilización privativa, 
ocupación ou aproveitamento 
especial do dominio público da 

Comunidade Autónoma de Galicia
Artigo 38. Feito impoñible.

Constitúe o feito impoñible desta taxa a 
utilización privativa, a ocupación ou o 

aproveitamento especial do dominio públi-
co da Comunidade Autónoma de Galicia.

Artigo 39. Suxeito pasivo.
Son suxeitos pasivos desta taxa os titulares 
dos permisos de ocupación temporal, con-
cesións administrativas ou calquera outra 
autorización, cando teñan por obxecto a 
utilización privativa, a ocupación ou o 
aproveitamento especial do dominio públi-
co da Comunidade Autónoma de Galicia.

Artigo 40. Bonificacións e exencións.
Á tarifa 02 contida no anexo � seranlle 
aplicables as bonificacións e exencións 
que se relacionan a seguir:

a. Cando os suxeitos pasivos reali-
cen investimentos en obras de recheo, 
consolidación ou mellora de terreos. A 
contía da bonificación determinarase en 
función do investimento realizado, de 
conformidade coa escala que se estableza 
regulamentariamente, atendendo ao tipo 
de obra e ao seu custo, e non poderá ex-
ceder do �0% da contía correspondente á 
ocupación das augas do porto ou, de ser o 
caso, dos terreos.

b. Cando o obxecto da concesión con-
sista na urbanización e comercialización 
de zonas de almacenaxe e de actividades 
loxísticas, a contía de bonificación de-
terminarase en función do investimento 
privado realizado, de conformidade coa 
escala que se estableza regulamentaria-
mente, atendendo ao tipo de obra e ao 
seu custo, e non poderá exceder do 40% 
da contía correspondente á ocupación de 
terreos. Esta bonificación non se poderá 
aplicar durante un período superior ao es-
tablecido para a finalización de cada fase 
de urbanización no título concesional.

c. Cando o titular da concesión ou 
autorización sexa algún órgano das ad-
ministracións públicas e o obxecto destas 
sexan actividades de interese social e 
cultural. O importe desta bonificación 
será do �0% da contía correspondente á 
ocupación de terreos.

d.  Cando a ocupación do dominio 
público portuario teña como destino a 
construción ou a explotación de fábricas 
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de xeo, naves de redes ou lonxas coas 
súas correspondentes cámaras de frío, así 
como a explotación de naves de titulari-
dade da administración destinadas total 
ou parcialmente a almacenaxe de caixas, 
vestiarios ou cámaras de frío, para o sector 
pesqueiro ou marisqueiro, a contía da taxa 
correspondente a estas ocupacións para os 
usos mencionados terá unha bonificación 
do 90% 213.

e.  Nas concesións ou autorizacións de 
dominio público portuario outorgadas a 
entidades náuticas ou culturais sen ánimo 
de lucro para actividades de ensinanza da 
náutica deportiva ou de conservación ou 
recuperación de embarcacións tradicionais 
terá unha bonificación do 90% no que se 
refire exclusivamente a estas actividades, 
sempre que non sexan obxecto de explota-
ción económica.

f. Estarán exentos do pagamento da 
taxa por utilización privativa ou aprovei-
tamento especial do dominio portuario:

- Os órganos e as entidades das adminis-
tracións públicas cando estean directamente 
relacionados con actividades de vixi-
lancia, de represión do contrabando, de 
protección civil de salvamento e de loita 
contra a contaminación mariña ou coa 
defensa nacional.

- As corporacións locais cando se trate 
de actividades encadradas entre as súas 
finalidades públicas e estas non sexan 
obxecto de explotación económica.

g. A Cruz Vermella Española está 
exenta do pagamento da taxa por utiliza-
ción privativa ou aproveitamento especial 
do dominio público portuario respecto das 
actividades marítimas propias que esta 
institución ten encomendadas.
Por orde da consellería competente en 
materia de portos e por proposta do ente 
público Portos de Galicia, concretaranse as 
condicións, as escalas e os criterios nece-
sarios para a aplicación das bonificacións 

2�3	 Art.	 40.d	 modificado	 por	 Lei	 �6/2007,	 do	 26	 de	
decembro,	de	orzamentos	xerais	da	Comunidade	Autó-
noma	de	Galicia	para	o	ano	2008.

previstas nos anteriores supostos, partindo 
dos elementos esenciais contidos nestes.

Artigo 41. Devengo.
 1. A taxa devéngase no momento da 
notificación do outorgamento do permiso 
de ocupación temporal, da concesión 
administrativa ou de calquera outra auto-
rización, respecto do ano en curso e o 1 de 
xaneiro nos sucesivos anos.
 2. Na tarifa 02 contida no anexo �, nos 
supostos de concesións nos que o termo 
inicial se vincule á data de extinción doutra 
concesión ou á data de remate de obras que 
executa a autoridade portuaria, o devengo 
producirase nesas datas o primeiro ano e o 
1 de xaneiro nos sucesivos anos.

Artigo 42. Tarifas.
 1. A taxa esixirase de acordo coas tari-
fas relacionadas no anexo � desta lei.
 2. As tarifas prorratéanse en función do 
tempo de gozo da concesión ou autoriza-
ción durante o primeiro ano e o último de 
duración daquelas, computándose o tempo 
en meses enteiros e arredondándose para 
estes efectos o número de meses ao enteiro 
inmediatamente superior.
 3. No caso da tarifa 02 contida no anexo 
� será aplicable o seguinte:

a. A base sobre a que se aplica o tipo de 
gravame establecido actualizarase anual-
mente na mesma proporción que a variación 
interanual experimentada polo índice xeral 
dos prezos ao consumo para o conxunto 
nacional total (IPC) no mes de outubro. A 
devandita actualización será efectiva a partir 
do día 1 de xaneiro seguinte.

b. A tarifa 02 contida no referido anexo 
non abrangue o imposto sobre o valor 
engadido correspondente.

c. A tarifa será esixible por adiantado 
coas actualizacións e, de ser o caso, re-
visións que se efectúen, e nos prazos que 
figuren nas cláusulas da concesión ou au-
torización, que non poderán ser superiores 
a un ano. Nembargantes, Portos de Galicia 
poderá autorizar pagamentos a conta da 
taxa por prazos superiores para financiar 
a execución de obras a cargo desta.
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d. No suposto de que Portos de Galicia 
convoque concursos para o outorgamento 
das concesións ou autorizacións, os pregos 
de bases poderán conter, entre os criterios 
para a súa resolución, o que os licitadores 
oferten importes adicionais aos estableci-
dos para esta taxa. Neste caso, o tipo da 
taxa virá determinado pola suma de dous 
compoñentes:

a. A porcentaxe vixente no momento 
do devengo.

b. A mellora determinada polo adxudica-
tario na proposición sobre a que se realiza a 
concesión, expresada en puntos porcentuais.

capítulo II 
Prezos PúbliCos

Artigo 43. Concepto.
Son prezos públicos as contraprestacións 
pecuniarias percibidas polos suxeitos 
aos que se refire o artigo 3 desta lei pola 
prestación de servizos ou a realización 
de actividades efectuadas en réxime de 
dereito público cando, prestándose tamén 
tales servizos ou actividades polo sector 
privado, sexan de solicitude voluntaria 
por parte dos administrados; para estes 
efectos enténdese que os servizos sociais, 
sanitarios e educativos se prestan en réxi-
me de dereito público.

Artigo 44. Normativa aplicable.
 1. En todo o non previsto nesta lei os 
prezos públicos obxecto dela regularanse 
polo disposto no texto refundido da Lei de 
Réxime Financeiro e Orzamentario de Gali-
cia e nas súas normas de desenvolvemento.
 2. Aplicaranse de forma supletoria a Lei 
Xeral Tributaria e as demais disposicións 
xerais en materia tributaria, así como as 
súas normas de desenvolvemento.

Artigo 45. Obrigados ao pagamento.
Estarán obrigados ao pagamento dos 
prezos públicos os que, en cada caso, de-
termine a norma que os estableza.

Artigo 46. Contía dos prezos públicos.
 1. Os prezos públicos fixaranse na 
contía que cubra como mínimo os custos 
económicos derivados do servizo ou das 
actividades prestadas.

 2. Cando existan razóns de interese 
público que o xustifiquen, poderanse sinalar 
prezos públicos en contía inferior á indicada 
no apartado anterior, logo de adopción das 
previsións orzamentarias precisas para a 
cobertura da parte de custo subvencionada.

Artigo 47. Fixación de prezos públicos.
 1. Os prezos públicos serán fixados por 
decreto, por proposta da consellería da que 
dependa o órgano ou a entidade oferente. A 
devandita proposta incluirá necesariamen-
te unha memoria económica que deberá 
conter como mínimo o seguinte:

a. Información suficiente respecto do 
custo de prestación dos bens ou servizos 
de que se trate.

b. Xustificación da política de prezos 
proposta, a cal deberá en todo caso resul-
tar suficiente para cubrir os custos totais, 
sen prexuízo da posible subvención regu-
ladora correspondente.
 2. Sobre a proposta á que se refire o 
apartado anterior deberá emitir informe 
favorable a consellería competente en 
materia de facenda.

Artigo 48. Xestión.
 1. A xestión dos prezos públicos co-
rrespóndelles aos suxeitos relacionados no 
artigo 3, perceptores destes, que deberán:

a. Levar rexistros separados de ingresos 
e gastos, de xeito que resulte posible a súa 
determinación tanto conxuntamente coma 
polo tipo de ben ou servizo producido.

b. Poñer en coñecemento do órgano da 
Administración da comunidade do que 
dependan calquera situación económica 
adversa que provoque un desequilibrio 
orzamentario da súa xestión.

c. En todo caso, someteranse regular-
mente aos controis e ás inspeccións que 
correspondan pola consellería competente 
en materia de facenda.
 2. Os ingresos derivados de prezos 
públicos estarán sometidos ao réxime 
orzamentario da entidade perceptora.
 3. Os prezos públicos poderanse esixir 
dende que se efectúe a entrega dos bens 
ou se inicie a prestación dos servizos que 
xustifican a súa esixencia.
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Tamén poderá esixirse a anticipación 
ou o depósito previo do importe total ou 
parcial dos prezos públicos na forma que, 
por proposta da consellería competente 
en materia de facenda, se determine re-
gulamentariamente.
 4. O pagamento dos prezos públicos rea-
lizarase en efectivo ou mediante emprego 
de efectos timbrados ou doutros instrumen-
tos de pagamento que autorice a consellería 
competente en materia de facenda.
 �. As funcións relativas aos procede-
mentos de recadación corresponderanlle á 
consellería competente en materia de fa-
cenda e levarana os órganos de recadación 
que regulamentariamente e por proposta 
desta se determinen.
 �. As débedas por prezos públicos po-
deranse esixir mediante o procedemento 
administrativo de constrinximento.
 �.  Cando por causas non imputables 
ao obrigado ao pagamento do prezo non 
se realice a actividade ou non se preste o 
servizo, procederá a devolución do importe 
que corresponda.

Artigo 49. Reclamacións e recursos.
Contra os actos de xestión poderase 
presentar recurso na vía económico-
administrativa perante a Xunta Superior 
de Facenda, sen prexuízo do dereito a 
interpoñer previamente, con carácter po-
testativo, recurso de reposición perante o 
órgano que ditou o acto. A resolución das 
reclamacións económico-administrativas 
esgotará a vía administrativa.

capítulo III 
Prezos PrivADos

Artigo 50. Concepto.
Son prezos privados as contraprestacións 
que obteñan os suxeitos aos que se refire 
o artigo 3 desta lei pola prestación de 
servizos ou a realización de actividades 
efectuadas en réxime de dereito privado 
cando, prestándose tamén tales servizos 
ou actividades polo sector privado, sexan 
de solicitude voluntaria por parte dos 
administrados.

Artigo 51. Fixación.
Os prezos privados serán fixados polas 
consellerías correspondentes, logo de 
informe favorable da de Economía e 
Facenda, atendendo ás condicións e cir-
cunstancias do mercado no que operen, 
sen prexuízo de que excepcionalmente se 
poidan aplicar subvencións reguladoras. 
Para estes efectos, a consellería corres-
pondente remitiralle á de Economía e 
Facenda o proxecto normativo xunto coa 
memoria económica na que se xustifiquen 
os aspectos anteriores. A norma que fixe 
estes prezos deberá ser publicada no “Dia-
rio Oficial de Galicia”.

Artigo 52. Xestión.
A xestión dos prezos privados correspón-
delles aos suxeitos relacionados no artigo 
3 desta lei, quedando así mesmo sometidos 
ás obrigas enumeradas no artigo 48.1.

Artigo 53. Réxime xurídico.
Os actos, os negocios e, en xeral, as rela-
cións xurídicas que deriven das actuacións 
económicas das entidades oferentes que 
teñan unha contraprestación que deba 
cualificarse como prezo privado de acordo 
co artigo 49 rexeranse polas normas de 
ordenación xurídica privada que resulten 
aplicables.

TÍTULO III 
INSTRUMENTOS REGULADORES

Artigo 54. Concepto.
 1. Son instrumentos reguladores as 
exaccións ou, de ser o caso, as subven-
cións utilizadas co obxecto de influír 
sobre o consumo de determinados bens 
ou servizos.
 2. A aplicación dunha exacción re-
guladora determinará unha tarifa para o 
consumidor ou usuario superior ao importe 
normalmente percibido pola institución ou 
entidade oferente do ben ou servizo do que 
se trate. Pola contra, a utilización dunha 
subvención reguladora permitirá aplicar-
lles aos consumidores prezos ou tarifas 
inferiores ao custo de produción dos bens 
ou servizos.
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Artigo 55. Establecemento de instru-
mentos reguladores.
 1. O establecemento de calquera exac-
ción ou subvención reguladoras deberase 
facer mediante norma con rango de lei. Na 
Lei de Creación das exaccións reguladoras 
recolleranse os seus elementos esenciais 
así como a finalidade da intervención que 
se pretende.
 2. Na Lei de Orzamentos de cada 
ano poderanse modificar os elementos 
determinantes da contía das exaccións 
reguladoras sempre que non se altere o 
seu propósito ou natureza. Nesta mesma 
lei ofrecerase información global respecto 
das compensacións ou subvencións que 
puidesen comportar a venda de bens e a 
prestación de servizos cando o oferente 
sexa un dos suxeitos aos que se refire o 
artigo 3 desta lei.

Artigo 56. Reclamacións e recursos.
As exaccións reguladoras teñen natureza 
tributaria e, en consecuencia, os actos 
administrativos derivados da súa apli-
cación serán obxecto de recurso na vía 
económico-administrativa como previa á 
interposición, de ser o caso, dos recursos 
contencioso-administrativos.

DISpOSIcIóN ADIcIONAl pRIMeIRA 
xuNtA SupeRIOR De FAceNDA

O Tribunal Económico-Administrativo 
da Comunidade Autónoma creado na 
disposición adicional primeira da Lei 
13/1991, do 9 de decembro, de Taxas, 
Prezos e Exaccións da Comunidade Au-
tónoma de Galicia, pasará a denominarse 
Xunta Superior de Facenda.

DISpOSIcIóN ADIcIONAl SeguNDA 
RevISIóN e ReDuccIóN  
DAS tARIFAS DAS tAxAS

 1. Sen prexuízo do disposto no artigo 
1�.� desta lei e agás que a Lei de Orza-
mentos Xerais da Comunidade Autónoma 
de Galicia dispoña outra cousa, no período 
quinquenal 2004-2008, as taxas de contía 
fixa elevaranse ata a cantidade resultante 

da aplicación dos coeficientes que se rela-
cionan a seguir para cada ano ás contías 
esixibles o 31 de decembro do ano inme-
diatamente anterior:
20041,02
200�1,02
200�1,01
200�1,01
20081,01
Estes coeficientes seranlles aplicables 
ás contías que, con carácter mínimo ou 
máximo, se establecen en todo tipo de 
tarifas calquera que sexa a forma de esta-
blecemento da súa cota tributaria.
Considéranse taxas de contía fixa aquelas 
que non están determinadas por unha por-
centaxe sobre unha base ou cando esta non 
se valora en unidades monetarias.
Exceptúanse deste incremento as tarifas 
das taxas que se recadan mediante efec-
tos timbrados.
 2. A tarifa portuaria X-� contida no 
apartado 99 do anexo 3 e aplicable ás em-
barcacións deportivas e de lecer terá unha 
reducción do 20% nos portos situados na 
comarca da Costa da Morte.Esta redución 
aplicarase de oficio e será acumulable ás 
demais reducións e bonificacións xerais 
establecidas nas regras xerais de aplica-
ción desta taxa.

DISpOSIcIóN tRANSItORIA úNIcA 
tÍtulOS vIxeNteS á eNtRADA  

eN vIgOR DeStA leI
As autorizacións e concesións por 

utilización privativa, ocupación ou apro-
veitamento especial do dominio público 
portuario da Comunidade Autónoma de 
Galicia ou para o exercicio de actividades 
comerciais, industriais e de servizos, 
vixentes á entrada en vigor desta lei, 
deberanse adaptar ao disposto nesta lei co 
respecto ás correspondentes taxas.
Portos de Galicia, considerando o tempo 
transcorrido dende a entrada en vigor 
da concesión, a amortización das obras 
efectuadas e mais os resultados económi-
cos da explotación, poderá efectuar unha 
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aplicación lineal do incremento durante 
un prazo de tres anos.

DISpOSIcIóN DeRROgAtORIA úNIcA 
DeRROgAcIóN De DeteRMINADAS 

NORMAS legAIS
Quedan derrogadas cantas normas 

se opoñan ao establecido por esta lei, 
e, en particular, a Lei 13/1991, do 9 de 
decembro, de Taxas, Prezos e Exaccións 
reguladoras da Comunidade Autónoma 
de Galicia, agás as súas disposicións 
adicionais primeira e segunda, así como o 
Decreto lexislativo 1/1992, do 11 de abril, 
polo que se aproba o texto articulado das 
bases contidas no capítulo III do título 
II da Lei 13/1991, do 9 de decembro, de 
Taxas, Prezos e Exaccións reguladoras da 
Comunidade Autónoma de Galicia.

DISpOSIcIóN DeRRADeIRA pRIMeIRA
(…) 214

DISpOSIcIóN DeRRADeIRA SeguNDA
(…) 21�

DISpOSIcIóN DeRRADeIRA teRceIRA 
DeSeNvOlveMeNtO RegulAMeNtARIO

A Xunta de Galicia, por proposta do 
conselleiro de Economía e Facenda, des-
envolverá regulamentariamente as normas 
desta lei dentro dos seis meses seguintes á 
súa entrada en vigor 21�.

DISpOSIcIóN DeRRADeIRA cuARtA 
eNtRADA eN vIgOR

Esta lei entrará en vigor o día seguinte 
ao da súa publicación.
(…) 21�

2�4	 Disposición	 derradeira	 primeira	 contén	 modifica-
cións	 á	 Lei	 3/�985,	 do	 �2	 de	 abril,	 do	 Patrimonio	 da	
Comunidade	Autónoma	Galega.
2�5	 Disposición	derradeira	segunda	contén	modificacións	
á	Lei	6/2002,	do	27	de	decembro,	de	orzamentos	xerais	da	
Comunidade	Autónoma	de	Galicia	para	o	ano	2003.
2�6	 Véxase	Decreto	6�/2005,	do	7	de	abril,	polo	que	se	
ditan	as	Normas	para	a	Aplicación	das	taxas	e	prezos	
da	Comunidade	Autónoma	de	Galicia.
2�7	 Anexo	omitido.

4. LEI 13/1991, DO 9 DE 
DECEMBRO, DE TAXAS, PREzOS 

E EXACCIóNS REGULADORAS DA 
COMUNIDADE AUTóNOMA  

DE GALICIA  
(DOGA N.º 241, 13. 12. 1991)

(…) 218

DISpOSIcIóN ADIcIONAl pRIMeIRA
 1. Créase o Tribunal Económico-Ad-
ministrativo da Comunidade Autónoma 
de Galicia, como único órgano colexiado 
competente no ámbito da Comunidade 
Autónoma para a resolución dos recursos e 
das reclamacións de natureza económico-
administrativa, tanto se neles se suscitan 
cuestións de feito coma de dereito e que se 
deduzan sobre as seguintes materias:

a. A xestión, inspección e recadación dos 
tributos propios da Facenda da Comunidade 
e, en xeral, de todos os ingresos de dereito 
público que lle correspondan á mesma.

b. O recoñecemento ou a liquidación por 
autoridades ou organismos da Consellería 
de Economía e Facenda de obrigas do Te-
souro e da Facenda galega e as cuestións 
relacionadas coas operacións de pagamento 
polos ditos órganos con cargo ao mesmo.

c. Calquera outra respecto da que por 
precepto legal expreso así se declare.
 2. O Tribunal a que se refire o número 
anterior quedará adscrito á Consellería de 
Economía e Facenda e terá a súa sede na 
dos órganos centrais da mesma.
 3. Autorízase ao Consello da Xunta 
para que, por proposta do conselleiro de 
Economía e Facenda, dicte as disposicións 
regulamentarias necesarias sobre a súa 
organización, competencias, composición 
e funcionamento.
 4. O prazo para a súa plena regula-
mentación e aprobación polo Consello da 
Xunta será de seis meses, contados a partir 
da publicación da presente lei no “Diario 
Oficial de Galicia”.
2�8	 Derrogada	salvo	nas	súas	Disposicións	adicionais	�	
e	2	por	Lei	6/2003,	do	9	de	decembro,	de	taxas,	prezos	
e	exaccións	reguladoras	da	Comunidade	Autónoma	de	
Galicia.
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DISpOSIcIóN ADIcIONAl SeguNDA
Autorízase ao Consello da Xunta para 

crear efectos timbrados da Xunta, destina-
dos ao pagamento dos prezos e das taxas 
que constitúan tributos propios da Xunta e 
a regulamentar a súa utilización.

5. LEI 9/2007, DO 13 DE XUÑO, 
DE SUBVENCIóNS DE GALICIA 
(DOGA N.º 121, 25 DE XUÑO 

DE 2007) 219

(…)220

TÍTULO PRELIMINAR
DISPOSICIóNS XERAIS

capítulo I
Do ámbito De APliCACión DA lei
Artigo 1. Obxecto.

Esta lei ten por obxecto a regulación do 
réxime xurídico propio das subvencións 
cuxo establecemento e xestión lles corres-
ponde á Administración da Comunidade 
Autónoma de Galicia, organismos e demais 
entidades vinculadas ou dependentes desta, 
así como tamén ás entidades locais de Ga-
licia, incluídos os organismos e entidades 
dependentes delas.

Artigo 2. Concepto.
 1. Enténdese por subvención, para 
os efectos desta lei, toda disposición 
dineraria realizada pola Administración 
da Comunidade Autónoma, ou por unha 
entidade vinculada ou dependente dela, 
a favor de persoas públicas ou privadas, e 
que cumpra os seguintes requisitos:

a. Que a entrega se realice sen contra-
prestación directa dos beneficiarios.

b. Que a entrega estea suxeita ao cum-
primento dun determinado obxectivo, 
á execución dun proxecto, á realización 
dunha actividade, á adopción dun com-
portamento singular, xa realizados ou 
por desenvolver, ou á concorrencia dunha 
situación, e o beneficiario debe cumprir 
2�9	 Decreto	 ��/2009,	 do	 8	 de	 xaneiro,	 polo	 que	 se	
aproba	o	Regulamento	da	Lei	9/2007,	do	�3	de	xuño,	de	
subvencións	de	Galicia.
220	 Exposición	de	motivos	omitida.

as obrigas materiais e formais que se 
establecesen.

c. Que o proxecto, a acción, a conduta 
ou a situación financiada teña por obxecto 
o fomento dunha actividade de utilidade 
pública ou interese social ou a promoción 
dunha finalidade pública.
 2. Non teñen o carácter de subven-
cións:

a. As prestacións previstas no artigo 2.4 
da Lei 38/2003, do 1� de novembro, xeral de 
subvencións, destinadas a persoas físicas, 
e as prestacións autonómicas de natureza 
similar a estas ou de carácter asistencial.

b. Os beneficios fiscais a favor dos 
usuarios de bens e de servizos públicos 
aplicables nos prezos correspondentes.

c. As achegas dinerarias a favor doutras 
administracións e a favor dos organismos e 
das entidades dependentes da Administra-
ción da Comunidade Autónoma sometidos 
ao ordenamento autonómico destinadas 
a financiar global ou parcialmente a súa 
actividade con carácter indiferenciado.

d. As achegas dinerarias a favor do-
utras administracións públicas ou das 
súas entidades dependentes, establecidas 
mediante norma legal ou regulamentaria e 
destinadas a financiar actividades da súa 
competencia ou impostas por unha norma 
emanada da administración outorgante.
 3. Serán aplicables os preceptos desta 
lei aos actos ou negocios xurídicos que 
de acordo coa súa verdadeira natureza 
impliquen a concesión de subvencións 
consonte o disposto no apartado primeiro 
deste artigo, con independencia da forma 
ou denominación que lle desen as partes.

Artigo 3. Ámbito de aplicación.
 1. A lei é aplicable ás subvencións esta-
blecidas ou xestionadas por:

a. A Administración xeral da Comuni-
dade Autónoma de Galicia.

b. Os organismos autónomos e as 
entidades de dereito público do artigo 
12. 1.b) do Decreto lexislativo 1/1999, do 
� de outubro, polo que se aproba o texto 
refundido da Lei de réxime financeiro e 
orzamentario de Galicia.
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c. As entidades locais de Galicia, in-
cluídos os organismos e entes dependentes 
delas.
 2. Serán aplicables os principios de 
xestión contidos no artigo �.2 desta lei e 
os de información aos que fai referencia 
o artigo 1� ás achegas dinerarias sen 
contraprestación que realicen os demais 
entes vinculados ou dependentes da Xunta 
de Galicia e das entidades locais galegas. 
En todo caso, as achegas gratuítas terán 
relación directa co obxecto da actividade 
contido na norma de creación ou nos seus 
estatutos. A concesión destas achegas 
deberá axustarse ás normas de procede-
mentos elaboradas polas entidades en 
aplicación dos citados principios.
3. As subvencións establecidas pola Unión 
Europea, o Estado ou outro ente público, 
cuxa xestión lle corresponda, total ou par-
cialmente, á Administración da Comuni-
dade Autónoma, así como o financiamento 
complementario das ditas subvencións que 
poida outorgar esta administración, rexe-
ranse polo réxime xurídico do ente que as 
estableza, sen prexuízo da aplicación das 
normas de organización e procedemento 
propios da Administración da Comunida-
de Autónoma. En calquera caso, esta lei 
aplicarase con carácter supletorio respecto 
da normativa reguladora das subvencións 
financiadas pola Unión Europea.

Artigo 4. Exclusións do ámbito mate-
rial de aplicación.
 1. Quedan excluídos do ámbito de apli-
cación desta lei os seguintes supostos:

a. Os premios que se outorguen sen 
previa solicitude do beneficiario.

b. As subvencións previstas na lexisla-
ción de réxime electoral e na lexislación 
de financiamento dos partidos políticos, 
as subvencións aos grupos parlamentarios 
do Parlamento de Galicia e as achegas 
percibidas polos grupos políticos das 
entidades locais, que se rexerán pola súa 
normativa específica.
 2. Os créditos concedidos a particula-
res sen xuro ou con xuro inferior ao do 

mercado así como as subvencións aos xu-
ros dos créditos concedidos a particulares 
rexeranse pola súa normativa específica 
e no seu defecto polas prescricións desta 
lei que sexan axeitadas á natureza de tales 
operacións, en particular, os principios 
xerais, os requisitos e as obrigas de be-
neficiarios e entidades colaboradoras e o 
procedemento de concesión.

capítulo II
DisPosiCións Comúns  

ás subvenCións PúbliCAs
Artigo 5. Principios xerais.

 1. Os órganos da administración que 
propoñan o establecemento de subven-
cións, con carácter previo, deberán con-
cretar nun plan estratéxico de subvencións 
os obxectivos e efectos que se pretenden 
coa súa aplicación, o prazo necesario para 
a súa consecución, os custos previsibles e 
as súas fontes de financiamento, e supedi-
taranse, en todo caso, ao cumprimento dos 
obxectivos de estabilidade orzamentaria.
 2. A xestión das subvencións a que se 
refire esta lei realizarase de acordo cos 
seguintes principios:

a. Publicidade, transparencia, conco-
rrencia, obxectividade, igualdade e non 
discriminación.

b. Eficacia no cumprimento dos 
obxectivos fixados pola administración 
outorgante.

c. Eficiencia na asignación e utilización 
dos recursos públicos.

Artigo 6. Requisitos para o outorga-
mento das subvencións.
 1. Naqueles casos nos que, de acordo 
co disposto nos artigos 8� a 89 do Tratado 
constitutivo da Unión Europea, deban 
comunicarse os proxectos para o estable-
cemento, a concesión ou a modificación 
dunha subvención deberán notificárselle á 
Comisión Europea de acordo co disposto 
no artigo 10 da Lei 30/1992, do 2� de 
novembro, de réxime xurídico das admi-
nistracións públicas e do procedemento 
administrativo común, nos termos que se 
establezan regulamentariamente.
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 2. Con carácter previo ao outorgamento 
das subvencións, deberán aprobarse as ba-
ses reguladoras de concesión nos termos 
establecidos nesta lei.
 3. As bases reguladoras de cada tipo de 
subvención publicaranse no Diario Oficial 
de Galicia e na páxina web do órgano 
concedente.
 4. Adicionalmente, o outorgamento 
dunha subvención debe cumprir os se-
guintes requisitos:

a. A competencia para outorgala do 
órgano administrativo concedente.

b. A existencia de crédito axeitado e su-
ficiente para atender as obrigas de contido 
económico que derivan da concesión da 
subvención.

c. A tramitación do procedemento de 
concesión de acordo coas normas que 
resulten aplicables.

d. A fiscalización previa dos actos de 
contido económico, nos termos previstos 
no Decreto lexislativo 1/1999, do � de ou-
tubro, polo que se aproba o texto refundido 
da Lei de réxime financeiro e orzamentario 
de Galicia.

e. A aprobación do gasto polo órgano 
competente.

Artigo 7. Órganos competentes para a 
concesión de subvencións.
 1. Os conselleiros, os presidentes ou 
directores dos organismos autónomos 
e os órganos reitores dos demais entes, 
de acordo coas súas leis de creación ou 
normativa específica dentro do seu ámbito 
de competencia, serán competentes para 
conceder subvencións.
 2. Non obstante, requirirá autoriza-
ción do Consello da Xunta a concesión 
de subvencións que superen a contía de 
3.000.000 de euros por beneficiario. A au-
torización non implicará a aprobación do 
gasto, que lle corresponderá en todo caso 
ao órgano competente para a concesión da 
subvención.
 3. As facultades dos órganos compe-
tentes para a concesión de subvencións 
poderán ser desconcentradas ou delegadas 

nos termos fixados nas normas sobre a 
atribución e o exercicio de competencias.
 4. A competencia para conceder subven-
cións nas entidades locais correspóndelles 
aos órganos que a teñan atribuída na súa 
normativa específica.

Artigo 8. Beneficiarios.
 1. Terá a consideración de beneficiario 
de subvencións a persoa que deba realizar 
a actividade que fundamentou o seu outor-
gamento ou que se atope na situación que 
lexitima a súa concesión.
 2. Cando o beneficiario sexa unha 
persoa xurídica, e sempre que así se pre-
vexa nas bases reguladoras, os membros 
asociados do beneficiario que se compro-
metan a efectuar a totalidade ou parte das 
actividades que fundamentan a concesión 
da subvención en nome e por conta do pri-
meiro terán igualmente a consideración 
de beneficiarios.
 3. Cando se prevexa expresamente 
nas bases reguladoras, poderán acceder á 
condición de beneficiario as agrupacións 
de persoas físicas ou xurídicas, públicas ou 
privadas, as comunidades de bens ou cal-
quera outro tipo de unidade económica ou 
patrimonio separado que, aínda carecendo 
de personalidade xurídica, poidan levar 
a cabo os proxectos, as actividades ou os 
comportamentos ou se atopen na situación 
que motiva a concesión da subvención.
Cando se trate de agrupacións de persoas 
físicas ou xurídicas, públicas ou privadas 
sen personalidade, deberán facerse constar 
expresamente, tanto na solicitude coma na 
resolución de concesión, os compromisos 
de execución asumidos por cada membro 
da agrupación, así como o importe de sub-
vención que se vai aplicar por cada un de-
les, que terán igualmente a consideración 
de beneficiarios. En calquera caso, deberá 
nomearse un representante ou apoderado 
único da agrupación, con poderes sufi-
cientes para cumprir as obrigas que, como 
beneficiario, lle corresponden á agrupa-
ción. Non poderá disolverse a agrupación 
ata que transcorra o prazo de prescrición 
previsto nos artigos 3� e �3 desta lei.
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Artigo 9. Entidades colaboradoras.
 1. Será entidade colaboradora aquela 
que, actuando en nome e por conta do 
órgano concedente para todos os efectos 
relacionados coa subvención, lles entregue 
e distribúa os fondos públicos aos bene-
ficiarios cando así se estableza nas bases 
reguladoras, ou colabore na xestión da 
subvención sen que se produza a previa en-
trega e distribución dos fondos recibidos. 
Estes fondos en ningún caso se considera-
rán integrantes do seu patrimonio.
Igualmente terán esta condición os que 
sendo denominados beneficiarios confor-
me a normativa comunitaria teñan enco-
mendadas, exclusivamente, as funcións 
enumeradas no parágrafo anterior.
 2. Poderán ser consideradas entidades 
colaboradoras os organismos e demais entes 
públicos, as sociedades mercantís partici-
padas íntegra ou maioritariamente polas 
administracións públicas, os organismos ou 
entes de dereito público e as asociacións ás 
que se refire a disposición adicional quinta 
da Lei �/198�, do 2 de abril, reguladora das 
bases do réxime local, así como as demais 
persoas xurídicas públicas ou privadas que 
reúnan as condicións de solvencia e eficacia 
que se establezan.
 3. A Administración xeral do Estado, 
outras comunidades autónomas e as 
corporacións locais poderán actuar como 
entidades colaboradoras das subvencións 
concedidas pola Comunidade Autónoma 
de Galicia ou os seus organismos públicos 
e demais entes que teñan que axustar a súa 
actividade ao dereito público. De igual 
forma, e nos mesmos termos, a Comu-
nidade Autónoma e os seus organismos 
públicos poderán actuar como entidades 
colaboradoras respecto das subvencións 
concedidas pola Administración xeral do 
Estado, outras comunidades autónomas e 
as corporacións locais.

Artigo 10. Requisitos para obter a 
condición de beneficiario ou entidade 
colaboradora.
 1. Poderán obter a condición de benefi-
ciario ou entidade colaboradora as persoas 

ou entidades que se atopen na situación 
que fundamenta a concesión da subven-
ción ou nas que concorran as circunstan-
cias previstas nas bases reguladoras e na 
convocatoria.
 2. Non poderán obter a condición de 
beneficiario ou entidade colaboradora das 
subvencións reguladas nesta lei as persoas 
ou entidades nas que concorra algunha das 
circunstancias seguintes, salvo que pola 
natureza da subvención se exceptúe pola 
súa normativa reguladora:

a. Ser condenadas mediante sentenza 
firme á pena de perda da posibilidade de 
obter subvencións ou axudas públicas.

b. Solicitar a declaración de concurso, 
ser declarados insolventes en calquera 
procedemento, acharse declarados en 
concurso, estar suxeitos a intervención 
xudicial ou ser inhabilitados conforme a 
Lei concursal sen que conclúa o período 
de inhabilitación fixado na sentenza de 
cualificación do concurso.

c. Dar lugar, por causa da que fosen 
declarados culpables, á resolución firme 
de calquera contrato subscrito coa admi-
nistración.

d. Estar incursa a persoa física, os 
administradores das sociedades mercantís 
ou aqueles que exerzan a representación 
legal doutras persoas xurídicas nalgún 
dos supostos de incompatibilidades que 
estableza a normativa vixente.

e. Non acharse ao corrente no cumpri-
mento das obrigas tributarias ou fronte 
á Seguridade Social ou ter pendente de 
pagamento algunha outra débeda coa 
Administración pública da Comunidade 
Autónoma nos termos que regulamenta-
riamente se determinen.

f. Ter a residencia fiscal nun país ou te-
rritorio cualificado regulamentariamente 
como paraíso fiscal.

g. Non acharse ao corrente de pagamen-
to de obrigas por reintegro de subvencións 
nos termos que regulamentariamente se 
determine.

h. Ser sancionado mediante resolución 
firme coa perda da posibilidade de obter 
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subvencións segundo esta lei ou a Lei 
xeral tributaria.
Non poderán acceder á condición de 
beneficiarios as agrupacións previstas no 
segundo parágrafo do apartado 3 do artigo 
8 desta lei cando concorra algunha das 
prohibicións anteriores en calquera dos 
seus membros.
 3. En ningún caso poderán obter a 
condición de beneficiario ou entidade 
colaboradora das subvencións reguladas 
nesta lei as asociacións incursas nas cau-
sas de prohibición previstas nos apartados 
� e � do artigo 4 da Lei orgánica 1/2002, 
do 22 de marzo, reguladora do dereito de 
asociación.
Tampouco poderán obter a condición de 
beneficiario ou entidade colaboradora as 
asociacións respecto das que se suspendeu 
o procedemento administrativo de ins-
crición por atoparse indicios racionais de 
ilicitude penal, en aplicación do disposto 
no artigo 30.4 da Lei orgánica 1/2002, en 
tanto non recaia resolución xudicial firme 
en cuxa virtude poida practicarse a inscri-
ción no correspondente rexistro.
 4. As prohibicións contidas nas le-
tras b), d), e), f) e g) do apartado 2 e no 
apartado 3 deste artigo apreciaranse de 
forma automática e subsistirán mentres 
concorran as circunstancias que, en cada 
caso, as determinen.
 �. As prohibicións contidas nas letras 
a) e h) do apartado 2 deste artigo apre-
ciaranse de forma automática. O alcance 
da prohibición será o que determine a 
sentenza ou resolución firme. Na súa falta, 
o alcance fixarase de acordo co procede-
mento determinado regulamentariamente, 
sen que poida exceder de cinco anos no 
caso de que a prohibición non derive de 
sentenza firme.
 �. A apreciación e o alcance da prohi-
bición contida na letra c) do apartado 2 
deste artigo determinaranse de acordo co 
establecido no artigo 21, en relación co 
artigo 20.c) do texto refundido da Lei de 
contratos das administracións públicas, 

aprobado polo Real decreto lexislativo 
2/2000, do 1� de xuño.
 �. A xustificación por parte das per-
soas ou entidades de non estar incursos 
nas prohibicións para obter a condición 
de beneficiario ou entidade colaboradora, 
sinaladas nos apartados 2 e 3 deste artigo, 
poderá realizarse mediante testemuño 
xudicial, certificados telemáticos ou 
transmisións de datos, de acordo co 
establecido na normativa correspondente 
ou mediante certificación administrativa, 
segundo os casos. O dito documento po-
derá ser substituído por unha declaración 
responsable.

Artigo 11. Obrigas dos beneficiarios.
Son obrigas do beneficiario:

a. Cumprir o obxectivo, executar o 
proxecto, realizar a actividade ou adoptar 
o comportamento que fundamenta a con-
cesión das subvencións.

b. Xustificar ante o órgano concedente 
ou a entidade colaboradora, se é o caso, 
o cumprimento dos requisitos e das 
condicións, así como a realización da 
actividade e o cumprimento da finalidade 
que determinen a concesión ou o gozo da 
subvención.

c. Someterse ás actuacións de compro-
bación, que efectuará o órgano concedente 
ou a entidade colaboradora, se é o caso, así 
como a calquera outra actuación, sexa de 
comprobación e control financeiro, que 
poidan realizar os órganos de control com-
petentes, tanto autonómicos coma estatais 
ou comunitarios, para o que se achegará 
canta información lle sexa requirida no 
exercicio das actuacións anteriores.

d. Comunicarlle ao órgano concedente 
ou á entidade colaboradora a obtención 
doutras subvencións, axudas, ingresos 
ou recursos que financien as actividades 
subvencionadas, así como a modificación 
das circunstancias que fundamentasen a 
concesión da subvención.
Esta comunicación deberá efectuarse no 
momento no que se coñeza e, en todo caso, 
con anterioridade á xustificación da apli-
cación dada aos fondos percibidos.
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e. Acreditar con anterioridade a que 
se dite a proposta de resolución de con-
cesión que se encontra ao corrente no 
cumprimento das súas obrigas tributarias 
e fronte á Seguridade Social e que non ten 
pendente de pagamento ningunha outra 
débeda coa Administración pública da 
Comunidade Autónoma, na forma que se 
determine regulamentariamente, e sen 
prexuízo do establecido na disposición 
adicional décimo oitava da Lei 30/1992, 
do 2� de novembro, de réxime xurídico 
das administracións públicas e do proce-
demento administrativo común.

f. Dispoñer dos libros contables, rexis-
tros dilixenciados e demais documentos 
debidamente auditados nos termos esixi-
dos pola lexislación mercantil e sectorial 
aplicable ao beneficiario en cada caso, así 
como cantos estados contables e rexistros 
específicos sexan esixidos polas bases 
reguladoras das subvencións, coa finali-
dade de garantir o axeitado exercicio das 
facultades de comprobación e control.

g. Conservar os documentos xustifica-
tivos da aplicación dos fondos recibidos, 
incluídos os documentos electrónicos, en 
tanto poidan ser obxecto das actuacións de 
comprobación e control.

h. Adoptar as medidas de difusión con-
tidas no apartado 3 do artigo 1� desta lei.

i. Proceder ao reintegro dos fondos 
percibidos nos supostos previstos no arti-
go 33 desta lei.

Artigo 12. Obrigas das entidades 
colaboradoras.
Son obrigas da entidade colaboradora:

a. Entregarlles aos beneficiarios os 
fondos recibidos de acordo cos criterios 
establecidos nas bases reguladoras da 
subvención e no convenio subscrito coa 
entidade concedente.

b. Comprobar, se é o caso, o cumpri-
mento e a efectividade das condicións ou 
dos requisitos determinantes para o seu 
outorgamento, así como a realización da 
actividade e o cumprimento da finalidade 
que determinen a concesión ou o gozo da 
subvención.

c. Xustificar a entrega dos fondos 
percibidos ante o órgano concedente da 
subvención e, se é o caso, entregar a xusti-
ficación presentada polos beneficiarios.

d. Someterse ás actuacións de com-
probación que respecto da xestión dos 
devanditos fondos poida efectuar o órgano 
concedente, así como calquera outra de 
comprobación e control financeiro que 
poidan realizar os órganos de control 
competentes, tanto estatais coma comuni-
tarios, para o que se achegará canta infor-
mación lle sexa requirida no exercicio das 
actuacións anteriores.

Artigo 13. Convenio de colaboración 
con entidades colaboradoras.
 1. Formalizarase un convenio de co-
laboración entre o órgano administrativo 
concedente e a entidade colaboradora no 
que se regularán as condicións e obrigas 
asumidas por esta.
 2. O convenio de colaboración deberá 
conter, como mínimo, os seguintes extremos:

a. Definición do obxecto da colabora-
ción e da entidade colaboradora.

b. Identificación da normativa regula-
dora especial das subvencións que van ser 
xestionadas pola entidade colaboradora.

c. Prazo de duración do convenio de 
colaboración.

d. Medidas de garantía que sexa preciso 
constituír a favor do órgano administrati-
vo concedente, medios de constitución e 
procedemento de cancelación.

e. Requisitos que debe cumprir e facer 
cumprir a entidade colaboradora nas dife-
rentes fases do procedemento de xestión 
das subvencións.

f. En caso de colaboración na distribu-
ción dos fondos públicos, determinación 
do período de entrega dos fondos á enti-
dade colaboradora e das condicións de 
depósito dos fondos recibidos ata a súa 
entrega posterior aos beneficiarios.

g. En caso de colaboración na distribu-
ción dos fondos públicos, condicións de 
entrega aos beneficiarios das subvencións 
concedidas polo órgano administrativo 
concedente.
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h. Forma de xustificación por parte dos 
beneficiarios do cumprimento das condi-
cións para o outorgamento das subvencións 
e dos requisitos para a verificación desta.

i. Prazo e forma da presentación da 
xustificación das subvencións achegada 
polos beneficiarios e, en caso de colabora-
ción na distribución dos fondos públicos, 
de acreditación por parte da entidade 
colaboradora da entrega dos fondos aos 
beneficiarios.

j. Determinación dos libros e rexistros 
contables específicos que debe levar a 
entidade colaboradora para facilitar a 
axeitada xustificación da subvención e a 
comprobación do cumprimento das condi-
cións establecidas.

k. Obriga de reintegro dos fondos no 
suposto de incumprimento dos requisitos 
e das obrigas establecidas para a conce-
sión da subvención e, en todo caso, nos 
supostos regulados no artigo 33 desta lei.

l. Obriga da entidade colaboradora de 
someterse ás actuacións de comprobación 
e control previstas na letra d) do artigo 12 
desta lei.

m. Compensación económica que, se é o 
caso, se fixe a favor da entidade colabora-
dora.
 3. Cando a Administración xeral do 
Estado, a administración doutras comu-
nidades autónomas ou as corporacións 
locais actúen como entidades colabora-
doras, a Administración da Comunidade 
Autónoma ou os organismos públicos vin-
culados ou dependentes dela subscribirán 
con aquelas os correspondentes convenios 
nos que se determinen os requisitos para 
a distribución e entrega dos fondos e os 
criterios de xustificación e de rendición 
de contas.
 4. Cando as entidades colaboradoras 
sexan persoas suxeitas a dereito privado, 
seleccionaranse previamente mediante 
un procedemento sometido aos principios 
de publicidade, concorrencia, igualdade 
e non discriminación e a colaboración 
formalizarase mediante convenio, salvo 
que por obxecto da colaboración resulte de 

aplicación plena o texto refundido da Lei 
de contratos das administracións públicas 
aprobado polo Real decreto lexislativo 
2/2000, do 1� de xuño.
O contrato, que incluirá necesariamente 
o contido mínimo previsto no apartado 2 
deste artigo, así como o que resulte pre-
ceptivo de acordo coa normativa regula-
dora dos contratos administrativos, deberá 
facer mención expresa ao sometemento do 
contratista ao resto das obrigas impostas 
ás entidades colaboradoras por esta lei.

Artigo 14. Bases reguladoras da con-
cesión das subvencións.
 1. Sen prexuízo de que o Consello da 
Xunta determine os criterios básicos, os 
órganos concedentes establecerán con ca-
rácter previo á disposición dos créditos as 
bases reguladoras aplicables á concesión.
As citadas bases serán obxecto de pu-
blicación no Diario Oficial de Galicia 
e na páxina web do órgano concedente, 
e conterán, como mínimo, os seguintes 
extremos:

a. Definición precisa do obxecto da 
subvención.

b. Requisitos que deberán reunir os be-
neficiarios para a obtención da subvención 
e, se é o caso, dos membros das entidades 
previstas no apartado 2 e segundo pará-
grafo do apartado 3 do artigo 8, prazo e 
forma de acreditalos e prazo e forma nos 
que deben presentarse as solicitudes.

c. Criterios obxectivos de adxudicación 
da subvención e, se é o caso, ponderación 
deles.

d. Contía individualizada da subven-
ción ou criterios para a súa determinación.

e. Procedemento de concesión da sub-
vención.

f. Órganos competentes para a ordena-
ción, instrución e resolución do procedemento 
de concesión e prazo no que será notificada a 
resolución.

g. Composición, se é o caso, do órgano 
colexiado avaliador previsto no artigo 21 
desta lei.

h. Prazo e forma de xustificación por 
parte do beneficiario do cumprimento da 
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finalidade para a que se concedeu a sub-
vención ou a axuda pública e da aplicación 
dos fondos percibidos.

i. No suposto de prever a posibilidade 
de realizar aboamentos á conta e anticipa-
dos, prazos, modo de pagamento e réxime 
particular de garantías que, se é o caso, 
deban achegar os beneficiarios, así como 
aqueloutras medidas de garantía a favor 
dos intereses públicos que poidan consi-
derarse precisas.

j. Obriga do reintegro, total ou par-
cial, da subvención ou da axuda pública 
percibida no suposto de incumprimento 
das condicións establecidas para a súa 
concesión.

k. Obriga do beneficiario de facilitar 
toda a información que lle sexa requirida 
pola Intervención Xeral da Comunidade 
Autónoma, polo Tribunal de Contas e 
polo Consello de Contas no exercicio das 
súas funcións de fiscalización e control do 
destino das subvencións.

l. Se é o caso, condicións de solvencia e 
eficacia que teñan que reunir as entidades 
colaboradoras.

m. Circunstancias que, como consecuen-
cia da alteración das condicións tidas en 
conta para a concesión da subvención, pode-
rán dar lugar á modificación da resolución.

n. Criterios de graduación dos posibles 
incumprimentos de condicións impostas 
con motivo da concesión das subvencións. 
Estes criterios resultarán aplicables para 
determinar a cantidade que finalmente teña 
que percibir o beneficiario ou, se é o caso, 
o importe que vai reintegrar, e deberán res-
ponder ao principio de proporcionalidade.

ñ. Información aos interesados da exis-
tencia do Rexistro Público de Subvencións 
e dos extremos previstos no artigo � da Lei 
orgánica 1�/1999, do 13 de decembro, de 
protección de datos de carácter persoal. 
Así mesmo, deberán prever a posibilidade 
de que os interesados fagan constar o seu 
dereito a que non se fagan públicos os seus 
datos cando concorra algunha das causas 
previstas na letra d) do apartado 2 do arti-
go 1� desta lei.

o. Expresión dos recursos que procedan 
contra a resolución da concesión, con 
indicación do órgano administrativo ou xu-
dicial perante o que teñan que presentarse, 
prazo para interpoñelos e demais requisitos 
esixidos pola normativa xeral aplicable.

p. Compatibilidade ou incompatibili-
dade con outras subvencións ou axudas 
para a mesma finalidade, procedentes de 
calquera outra administración ou de entes 
públicos ou privados, nacionais, da Unión 
Europea ou de organismos internacionais.
 2. As bases reguladoras deberán prever 
o uso e a aplicación de medios telemáticos 
nos procedementos de concesión e xustifi-
cación das axudas e subvencións e de pre-
sentación e resolución de recursos sobre 
elas. Nestes supostos deberán indicar os 
trámites que poden ser cumpridos por esta 
vía e os medios electrónicos e sistemas 
de comunicación utilizables, que deberán 
axustarse ás especificacións establecidas 
pola consellaría competente en materia de 
economía e facenda.

Artigo 15. Publicidade das subven-
cións concedidas.
 1. Os órganos administrativos conce-
dentes publicarán no Diario Oficial de 
Galicia as subvencións concedidas con 
expresión da convocatoria, o programa e 
crédito orzamentario ao que se imputen, o 
beneficiario, a cantidade concedida e a fi-
nalidade ou as finalidades da subvención.
Igualmente, farano na correspondente 
páxina web oficial nos termos previstos 
no artigo 13.4 da Lei 4/200�, do 30 de 
xuño, de transparencia e boas prácticas na 
Administración pública galega.
 2. Non será necesaria a publicación nos 
seguintes supostos:

a. Cando as subvencións públicas teñan 
asignación nominativa nos orzamentos.

b. Cando o seu outorgamento e a súa 
contía, a favor de beneficiario concreto, 
resulten impostos en virtude de norma de 
rango legal.

c. Cando os importes das subvencións 
concedidas, individualmente consideradas, 
sexan de contía inferior a 3.000 euros. Neste 
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suposto, as bases reguladoras deberán prever 
a utilización doutros procedementos que, de 
acordo coas súas especiais características, 
contía e número, aseguren a publicidade dos 
beneficiarios destas e deberán, en todo caso, 
publicarse na páxina web oficial do órgano 
administrativo concedente nos termos esta-
blecidos na Lei 4/200�, do 30 de xuño, de 
transparencia e boas prácticas na Adminis-
tración pública galega.

d. Cando a publicación dos datos do 
beneficiario en razón do obxecto da sub-
vención poida ser contraria ao respecto e 
salvagarda do honor e á intimidade persoal 
e familiar das persoas físicas en virtude do 
establecido na Lei orgánica 1/1982, do � 
de maio, de protección civil do dereito 
ao honor, á intimidade persoal e familiar 
e á propia imaxe, e sexa previsto na súa 
normativa reguladora.
 3. Os beneficiarios deberán dar a axei-
tada publicidade do carácter público do 
financiamento de programas, actividades, 
investimentos ou actuacións de calquera 
tipo que sexan obxecto de subvención, nos 
termos regulamentariamente establecidos.

Artigo 16. Rexistro Público de Sub-
vencións
 1. O Rexistro de Axudas, Subvencións 
e Convenios, e mais o de Sancións, crea-
dos nos artigos 44 e 4� da Lei �/200�, do 
29 de decembro, de orzamentos xerais da 
Comunidade Autónoma para o ano 200�, 
terán o contido e a forma que regulamen-
tariamente se determinen.
 2. O Rexistro Público de Subvencións 
haberá de servir, polo menos, aos seguin-
tes fins:

a. A ordenación e o coñecemento da 
actividade subvencional da Comunidade 
Autónoma.

b. A coordinación coas bases de da-
tos establecidas pola Unión Europea, a 
Administración xeral do Estado e outras 
entidades públicas.

c. A elaboración de estudos e análise 
sobre a actividade subvencional da Comu-
nidade Autónoma.

d. A colaboración cos órganos e institu-
cións de control deste tipo de actividade.
 3. Os suxeitos previstos no artigo 3 
desta lei deberán facilitarlle á consellaría 
competente en materia de economía e 
facenda información sobre as subvencións 
por eles xestionadas nos termos previstos 
regulamentariamente.

Artigo 17. Financiamento das activi-
dades subvencionadas.
 1. A normativa reguladora da subvención 
poderá esixir un importe de financiamento 
propio para cubrir a actividade subvenciona-
da. A achega de fondos propios ao proxecto 
ou acción subvencionada terá que ser 
acreditada nos termos previstos no artigo 
28 desta lei.
 2. A normativa reguladora da subvención 
determinará o réxime de compatibilidade ou 
incompatibilidade para a percepción doutras 
subvencións, axudas, ingresos ou recursos 
para a mesma finalidade, procedentes de 
calquera administración ou entes públicos 
ou privados, estatais, da Unión Europea ou 
de organismos internacionais, sen prexuízo 
do disposto no apartado seguinte.
 3. O importe das subvencións en 
ningún caso poderá ser de tal contía 
que, illadamente ou en concorrencia con 
outras subvencións, axudas, ingresos ou 
recursos, supere o custo da actividade 
subvencionada.
 4. Toda alteración das condicións tidas 
en conta para a concesión da subvención, 
e en todo caso a obtención concorrente 
doutras achegas fóra dos casos permitidos 
nas normas reguladoras, poderá dar lugar 
á modificación da resolución de concesión, 
nos termos establecidos na normativa 
reguladora da subvención.
 �. Os rendementos financeiros que 
se xeren polos fondos librados aos be-
neficiarios incrementarán o importe da 
subvención concedida e aplicaranse igual-
mente á actividade subvencionada, salvo 
que, por razóns debidamente motivadas, se 
dispoña o contrario nas bases reguladoras 
da subvención.
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Este apartado non será aplicable nos su-
postos nos que o beneficiario sexa unha 
administración pública.

Artigo 18. Réxime de garantías.
O réxime das garantías, os medios de 
constitución, o depósito e a cancelación 
que teñan que constituír os beneficiarios 
ou as entidades colaboradoras establece-
ranse regulamentariamente.

TÍTULO I 
PROCEDEMENTOS DE CONCESIóN 

E XESTIóN DAS SUBVENCIóNS
capítulo I

Do ProCeDemento  
De ConCesión

Artigo 19. Procedementos de concesión.
 1. O procedemento ordinario de conce-
sión de subvencións tramitarase en réxime 
de concorrencia competitiva.
Para efectos desta lei, terá a conside-
ración de concorrencia competitiva o 
procedemento mediante o cal a concesión 
das subvencións se realiza a través da 
comparación das solicitudes presentadas, 
co fin de establecer unha prelación entre 
estas de acordo cos criterios de valora-
ción previamente fixados nas bases regu-
ladoras e na convocatoria e adxudicar, co 
límite fixado na convocatoria dentro do 
crédito dispoñible, aquelas que obtivesen 
maior valoración en aplicación dos cita-
dos criterios.
 2. As bases reguladoras poderán excep-
cionar do requisito de fixar unha orde de 
prelación entre as solicitudes presentadas 
que reúnan os requisitos establecidos 
cando, polo obxecto e a finalidade da 
subvención, non sexa necesario realizar a 
comparación e prelación das solicitudes 
presentadas nun único procedemento ata o 
esgotamento do crédito orzamentario coas 
garantías previstas no artigo 31.4 desta lei.
 3. Excepcionalmente, sempre que así se 
prevexa nas bases reguladoras, o órgano 
competente procederá ao rateo, entre os 
beneficiarios da subvención, do importe 
global máximo destinado ás subvencións.

 4. Poderán concederse de forma directa 
as seguintes subvencións:

a. As previstas nominativamente nos or-
zamentos xerais da Comunidade Autónoma 
nos termos recollidos nos convenios e na 
normativa reguladora destas subvencións.

b. Aquelas cuxo outorgamento ou contía 
lles veñan impostos á administración por unha 
norma de rango legal, que seguirán o procede-
mento de concesión que lles resulte aplicable 
de acordo coa súa propia normativa.

c. Con carácter excepcional, aquelo-
utras subvencións nas que se acrediten 
razóns de interese público, social, econó-
mico ou humanitario, ou outras debida-
mente xustificadas que dificulten a súa 
convocatoria pública.

capítulo II
Dos ProCeDementos  

De ConCesión en réXime  
De ConCorrenCiA ComPetitivA
Artigo 20. Iniciación.

 1. O procedemento para a concesión 
de subvencións iníciase de oficio, no caso 
de concesión en réxime de concorrencia 
competitiva, agás nos supostos que regula 
o artigo 19.2 desta lei.
 2. A iniciación de oficio realizarase 
sempre mediante convocatoria aprobada 
polo órgano competente, que desenvolverá 
o procedemento para a concesión das sub-
vencións convocadas segundo o establecido 
neste capítulo e de acordo cos principios da 
Lei 30/1992, do 2� de novembro, de réxime 
xurídico das administracións públicas e 
do procedemento administrativo común, e 
terá necesariamente o seguinte contido:

a. Indicación da disposición que esta-
bleza, se é o caso, as bases reguladoras 
e do diario oficial no que está publicada, 
salvo que en atención á súa especificidade 
estas se inclúan na propia convocatoria.

b. Créditos orzamentarios aos que se 
lles imputa a subvención e contía total 
máxima das subvencións convocadas 
dentro dos créditos dispoñibles ou, no seu 
defecto, contía estimada das subvencións.



- ��� -

réxime financeiro

Ré
xi

m
e 

fi
na

nc
ei

ro

c. Obxecto, condicións e finalidade da 
concesión da subvención.

d. Expresión do réxime no que se efec-
tuará a concesión.

e. Requisitos para solicitar a subvención 
e forma de acreditalos.

f. Indicación dos órganos competentes 
para a instrución e resolución do procede-
mento.

g. Prazo de presentación de solicitudes, 
ás que lles serán aplicables as previsións 
contidas no apartado 3 deste artigo.

h. Prazo de resolución e notificación.
i. Documentos e informacións que 

deben achegarse á petición.
j. Se é o caso, posibilidade de reformu-

lación de solicitudes de conformidade co 
disposto no artigo 2� desta lei.

k. Indicación de se a resolución pon fin 
á vía administrativa e, no caso contrario, 
órgano ante o que se interpoñerá recurso 
de alzada.
 l. Criterios de valoración das solicitu-
des, se é o caso. Avaliarase, en todo caso, 
o emprego da lingua galega na realización 
de actividades ou condutas para as que se 
solicita a axuda.

m. Prazo de xustificación da subven-
ción.

n. Medio de notificación ou publicación, 
de conformidade co previsto no artigo �9 
da Lei 30/1992, do 2� de novembro, de réxi-
me xurídico das administracións públicas e 
do procedemento administrativo común.
 3. As solicitudes dos interesados acom-
pañarán os documentos e as informacións 
determinados na norma ou convocatoria, 
salvo que os documentos esixidos xa 
estivesen en poder de calquera órgano da 
administración actuante; neste caso o soli-
citante poderá acollerse ao establecido na 
letra f) do artigo 3� da Lei 30/1992, do 2� 
de novembro, de réxime xurídico das ad-
ministracións públicas e do procedemento 
administrativo común, sempre que se faga 
constar a data e o órgano ou a dependencia 
nos que foron presentados ou, se é o caso, 
emitidos, e cando non transcorresen máis 

de cinco anos desde a finalización do pro-
cedemento ao que correspondan.
Nos supostos de imposibilidade material 
de obter o documento, o órgano compe-
tente poderá requirirlle ao solicitante a 
súa presentación, ou, no seu defecto, a 
acreditación por outros medios dos requi-
sitos aos que se refire o documento, con 
anterioridade á formulación da proposta 
de resolución.
A presentación da solicitude de concesión 
de subvención polo interesado comportará 
a autorización ao órgano xestor para so-
licitar as certificacións que deban emitir 
a Axencia Estatal da Administración 
Tributaria, a Tesouraría Xeral da Seguri-
dade Social e a consellaría competente en 
materia de economía e facenda da Xunta 
de Galicia, cando así se prevexa nas bases 
reguladoras.
Non obstante, o solicitante poderá denegar 
expresamente o consentimento, debendo 
presentar entón a certificación nos termos 
previstos regulamentariamente 221.
 4. Para efectos do disposto nos apar-
tados anteriores, a normativa reguladora 
da subvención poderá admitir a substi-
tución da presentación de determinados 
documentos por unha declaración res-
ponsable do solicitante. Neste caso, con 
anterioridade á proposta de resolución de 
concesión da subvención deberase requi-
rir a presentación da documentación que 
acredite a realidade dos datos contidos na 
citada declaración, nun prazo non superior 
a quince días.
 �. Se a solicitude non reúne os requisi-
tos establecidos na norma de convocatoria, 
o órgano competente requirirá ao interesa-
do para que a repare no prazo máximo e 
improrrogable de dez días, e indicaralle 
que se non o fixese se lle terá por desistido 
da súa solicitude, logo de resolución que 

22�	 Orde	do	�6	de	xullo	de	2009	reguladora	do	sistema,	
formatos	 e	 especificacións	 dos	 medios	 establecidos	
para	 a	 obtención	de	 datos	 polo	módulo	 Subvencións,	
para	a	formación	dos	rexistros	de	axudas,	subvencións,	
convenios	e	de	sancións,	e	para	a	remisión	de	informa-
ción	á	base	de	datos	nacional	de	subvencións.
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deberá ser ditada nos termos previstos 
no artigo �1 da Lei 30/1992, do 2� de 
novembro, de réxime xurídico das admi-
nistracións públicas e do procedemento 
administrativo común.

Artigo 21. Instrución.
 1. A instrución do procedemento de 
concesión de subvencións correspóndelle 
ao órgano que se indique na convocatoria.
 2. O órgano competente para a instru-
ción realizará de oficio cantas actuacións 
estime necesarias para a determinación, o 
coñecemento e a comprobación dos datos 
en virtude dos cales se debe formular a 
proposta de resolución.
 3. As actividades de instrución com-
prenderán:

a. Petición de cantos informes estime 
necesarios para resolver ou que sexan 
esixidos polas normas que regulan a sub-
vención. Na petición farase constar, se é o 
caso, o carácter determinante daqueles in-
formes que sexan preceptivos. O prazo para 
a súa emisión será de dez días, salvo que 
o órgano instrutor, atendendo ás caracte-
rísticas do informe solicitado ou do propio 
procedemento, solicite a súa emisión nun 
prazo menor ou maior, sen que neste último 
caso poida exceder de dous meses.

b. Cando no prazo sinalado non se emitise 
o informe cualificado por disposición legal 
expresa como preceptivo e determinante, 
ou, se é o caso, vinculante, poderá interrom-
perse o prazo dos trámites sucesivos.

c. Avaliación das solicitudes ou peticións, 
efectuada conforme os criterios, as formas e 
as prioridades de valoración establecidos na 
norma reguladora da subvención ou, se é o 
caso, na convocatoria.
A norma reguladora da subvención poderá 
prever a posibilidade de establecer unha 
fase de preavaliación na que se verificará 
o cumprimento das condicións impostas 
para adquirir a condición de beneficiario 
da subvención.
 4. Unha vez avaliadas as solicitudes, o 
órgano instrutor deberá emitir informe no 
que se concrete o resultado da avaliación 
efectuada.

No suposto de que as bases previsen a 
existencia dun órgano avaliador diferente 
do instrutor, será este o competente para 
emitir o informe previsto no parágrafo 
anterior. O órgano instrutor elevaralle o 
informe xunto coa proposta de resolución 
ao órgano de resolución.
Cando as bases reguladoras así o esta-
blezan, o órgano instrutor, á vista do 
expediente e, se é o caso, do informe do 
órgano avaliador, formulará a proposta 
de resolución provisional, debidamente 
motivada, que se lles deberá notificar 
aos interesados na forma que estableza a 
convocatoria, e concederase un prazo de 
dez días para presentar alegacións.
Poderase prescindir do trámite de audien-
cia cando non figuren no procedemento 
nin sexan tidos en conta outros feitos nin 
outras alegacións e probas que as aducidas 
polos interesados. Neste caso, a proposta 
de resolución formulada terá o carácter de 
definitiva.
Examinadas as alegacións aducidas se 
é o caso polos interesados, formularase 
a proposta de resolución definitiva, que 
deberá expresar o solicitante ou a relación 
de solicitantes para os que se propón a 
concesión da subvención, e a súa contía, 
e especificaranse a súa avaliación e, se é 
o caso, os criterios de valoración seguidos 
para efectuala.
O expediente de concesión de subvencións 
conterá o informe do órgano instrutor no 
que conste que da información que ten no 
seu poder se desprende que os beneficia-
rios cumpren todos os requisitos necesa-
rios para acceder a elas.
 �. A proposta de resolución definitiva 
notificaráselles aos interesados que fosen 
propostos como beneficiarios na fase de 
instrución unicamente cando a dita noti-
ficación sexa obrigada segundo o previsto 
nas bases reguladoras.
Notificada a resolución definitiva polo 
órgano competente, os interesados pro-
postos como beneficiarios dispoñerán dun 
prazo de dez días para a súa aceptación, 
transcorrido o cal sen que se producise 
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manifestación expresa se entenderá taci-
tamente aceptada.
 �. As propostas de resolución provisio-
nal e definitiva non crean dereito ningún 
a favor do beneficiario proposto fronte á 
administración mentres non se lle notifi-
case a resolución de concesión.

Artigo 22. Procedemento abreviado.
As subvencións cuxa concesión se realice 
polo procedemento previsto no artigo 19.2 
desta lei poderán tramitarse por un pro-
cedemento abreviado no que a proposta 
de concesión lla formulará ao órgano 
concedente directamente o órgano ins-
trutor, que unicamente deberá comprobar 
a concorrencia dos requisitos requiridos 
para conceder a subvención, polo que non 
intervirá en ningún caso o órgano avalia-
dor ao que se refire o artigo anterior.

Artigo 23. Resolución.
 1. Unha vez aprobada a proposta de reso-
lución definitiva, e de acordo co previsto no 
artigo 89 da Lei 30/1992, do 2� de novem-
bro, de réxime xurídico das administracións 
públicas e do procedemento administrativo 
común, e, se é o caso, na correspondente 
norma ou convocatoria, o órgano compe-
tente resolverá o procedemento.
 2. A resolución motivarase de confor-
midade co que dispoñan as bases regula-
doras da subvención, polo que deben, en 
todo caso, quedar acreditados no procede-
mento os fundamentos da resolución que 
se adopte.
 3. A resolución, ademais de conter o 
solicitante ou a relación de solicitantes 
aos que se lles concede a subvención, fará 
constar, se é o caso, de maneira expresa, a 
desestimación do resto das solicitudes.
 4. O prazo máximo para resolver e noti-
ficar a resolución do procedemento non po-
derá exceder de nove meses, salvo que unha 
norma con rango de lei estableza un prazo 
máximo ou así veña previsto na normativa 
da Unión Europea. O prazo computarase 
a partir da publicación da correspondente 
convocatoria, salvo que esta pospoña os 
seus efectos a unha data posterior.

No suposto de subvencións tramitadas 
por outras administracións públicas nas 
que lles corresponda a resolución á Ad-
ministración da Xunta de Galicia ou ás 
entidades de dereito público vinculadas 
ou dependentes desta, este prazo com-
putarase a partir do momento no que o 
órgano outorgante dispoña da proposta ou 
da documentación que a norma reguladora 
da subvención determine.
 �. O vencemento do prazo máximo sen 
que sexa notificada a resolución lexitima 
aos interesados para entender desestimada 
por silencio administrativo a solicitude de 
concesión da subvención.

Artigo 24. Notificación da resolu-
ción.
A resolución do procedemento notifi-
caráselles aos interesados de acordo co 
previsto no artigo �8 da Lei 30/1992, do 2� 
de novembro, de réxime xurídico das ad-
ministracións públicas e do procedemento 
administrativo común. A práctica da dita 
notificación ou publicación axustarase 
ás disposicións contidas no artigo �9 da 
citada lei.

Artigo 25. Reformulación das solici-
tudes.
 1. Cando a subvención teña por obxecto 
o financiamento de actividades que vaia 
desenvolver o solicitante e o importe da 
subvención da proposta de resolución 
provisional sexa inferior ao que figura 
na solicitude presentada, poderase instar 
do beneficiario, se así se prevé nas bases 
reguladoras, a reformulación da súa soli-
citude para axustar os compromisos e as 
condicións á subvención outorgable.
 2. Unha vez que a solicitude mereza, de 
ser o caso, a conformidade da comisión de 
valoración, remitiráselle o actuado ao órga-
no competente para que dite a resolución.
 3. En calquera caso, a reformulación de 
solicitudes deberá respectar o obxecto, as 
condicións e a finalidade da subvención, 
así como os criterios de valoración estable-
cidos respecto das solicitudes ou peticións.
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capítulo III
Do ProCeDemento De 

ConCesión DireCtA
Artigo 26. Concesión directa.

 1. A resolución de concesión e, se é o 
caso, os convenios a través dos cales se 
canalicen estas subvencións establecerán 
as condicións e os compromisos aplicables 
de conformidade co disposto nesta lei.
Os convenios serán o instrumento habitual 
para canalizar as subvencións previstas 
nominativamente.
 2. As propostas de acordo ou resolución 
de concesión, ou o instrumento do convenio 
que se autorice a subscribir, deberán axus-
tarse ás previsións contidas nesta lei, salvo 
no que afecte a aplicación dos principios 
de publicidade e concorrencia, e conterán 
como mínimo os seguintes extremos:

a. Definición do obxecto das subven-
cións, con indicación do carácter singular 
delas e as razóns que acreditan o interese 
público, social, económico ou humanita-
rio e aquelas que xustifican a dificultade 
da súa convocatoria pública.

b. Réxime xurídico aplicable.
c. Beneficiarios e modalidades de axuda.
d. Réxime de xustificación da apli-

cación dada ás subvencións polos bene-
ficiarios e, se é o caso, polas entidades 
colaboradoras.
 3. A concesión de subvencións por im-
porte superior a 1�0.000 euros, ou o que 
determinen as leis anuais de orzamentos, 
requirirá a autorización previa do Conse-
llo da Xunta de Galicia.

capítulo Iv
Do ProCeDemento De Xestión e 
XustifiCACión De subvenCións
Artigo 27. Subcontratación das 

actividades subvencionadas polos bene-
ficiarios.
 1. Para os efectos desta lei, enténdese 
que un beneficiario subcontrata cando 
concerta con terceiros a execución total 
ou parcial da actividade que constitúa o 

obxecto da subvención. Queda fóra deste 
concepto a contratación daqueles gastos 
nos que teña que incorrer o beneficiario 
para a realización por si mesmo da activi-
dade subvencionada.
 2. O beneficiario unicamente poderá 
subcontratar, total ou parcialmente, a 
actividade cando a normativa reguladora 
da subvención así o prevexa. A activi-
dade subvencionada que o beneficiario 
subcontrate con terceiros non excederá 
da porcentaxe que se fixe nas bases regu-
ladoras da subvención. No suposto de que 
tal previsión non figure, o beneficiario 
poderá subcontratar ata unha porcentaxe 
que non exceda do �0 por cento do importe 
da actividade subvencionada.
En ningún caso poderán subcontratarse 
actividades que, aumentando o custo da 
actividade subvencionada, non acheguen 
valor engadido ao seu contido.
 3. Cando a actividade concertada con 
terceiros exceda do 20 por cento do im-
porte da subvención e o dito importe sexa 
superior a �0.000 euros, a subcontratación 
estará sometida ao cumprimento dos se-
guintes requisitos:

a. Que o contrato se subscriba por 
escrito.

b. Que a súa subscrición a autorice 
previamente a entidade concedente da 
subvención na forma que se determine nas 
bases reguladoras.
 4. Non poderá fraccionarse un contrato 
co obxecto de diminuír a súa contía e elu-
dir o cumprimento dos requisitos esixidos 
no apartado anterior.
 �. Os contratistas quedarán obrigados 
soamente ante o beneficiario, que asumirá 
a total responsabilidade da execución da 
actividade subvencionada fronte á admi-
nistración.
 �. Para efectos do previsto no apartado 
anterior, os beneficiarios serán respon-
sables de que na execución da actividade 
subvencionada concertada con terceiros 
se respecten os límites que se establezan 
na normativa reguladora da subvención 
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en canto á natureza e contía de gastos 
subvencionables, e os contratistas estarán 
suxeitos ao deber de colaboración previsto 
no artigo 4� desta lei para permitir a 
axeitada verificación do cumprimento dos 
ditos límites.
 �. En ningún caso poderá concertar o 
beneficiario a execución total ou parcial 
das actividades subvencionadas con:

a. Persoas ou entidades incursas nal-
gunha das prohibicións do artigo 10 desta 
lei.

b. Persoas ou entidades que percibisen 
outras subvencións para a realización da 
actividade obxecto de contratación.

c. Intermediarios ou asesores nos que 
os pagamentos se definan como unha por-
centaxe de custo total da operación, agás 
que o dito pagamento estea xustificado 
con referencia ao valor de mercado do tra-
ballo realizado ou dos servizos prestados.

d. Persoas ou entidades vinculadas 
co beneficiario, salvo que concorran as 
seguintes circunstancias:

1.ª Que a contratación se realice de acor-
do coas condicións normais de mercado.

2.ª Que se obteña a previa autorización 
do órgano concedente nos termos que se 
fixen nas bases reguladoras.

e. Persoas ou entidades solicitantes 
de axuda ou subvención na mesma con-
vocatoria e programa que non obtivesen 
subvención por non reunir os requisitos ou 
non alcanzar a valoración suficiente.

Artigo 28. Xustificación das subven-
cións.
 1. A xustificación do cumprimento das 
condicións impostas e da consecución dos 
obxectivos previstos no acto de concesión 
da subvención documentarase da maneira 
que se determine regulamentariamente, 
podendo revestir a forma de conta xusti-
ficativa do gasto realizado ou acreditarse 
o dito gasto por módulos ou mediante a 
presentación de estados contables, segun-
do se dispoña na normativa reguladora.
 2. O rendemento da conta xustificativa 
constitúe un acto obrigatorio do benefi-
ciario ou da entidade colaboradora, na que 

se deben incluír, baixo responsabilidade 
do declarante, os xustificantes de gasto 
ou calquera outro documento con validez 
xurídica que permitan acreditar o cumpri-
mento do obxecto da subvención pública. 
A forma da conta xustificativa e o seu 
prazo de rendemento virán determinados 
polas correspondentes bases reguladoras 
das subvencións públicas.
A falta de previsión das bases reguladoras, 
a conta deberá incluír declaración das ac-
tividades realizadas que foron financiadas 
coa subvención e o seu custo, co detalle de 
cada un dos gastos incorridos, e a súa pre-
sentación realizarase, como máximo, no 
prazo de tres meses desde a finalización 
do prazo para a realización da actividade.
 3. Os gastos acreditaranse mediante 
facturas e demais documentos de valor 
probatorio equivalente con validez no 
tráfico xurídico mercantil ou con eficacia 
administrativa, nos termos establecidos 
regulamentariamente.
A acreditación dos gastos tamén poderá 
efectuarse mediante facturas electrónicas, 
sempre que cumpran os requisitos esixidos 
para a súa aceptación no ámbito tributario.
Regulamentariamente, establecerase un 
sistema de validación e estampillado de 
xustificantes de gasto que permita o con-
trol da concorrencia de subvencións.
 4. Cando o beneficiario estea suxeito 
ao réxime de contabilidade empresarial, a 
presentación das contas do exercicio onde 
se reflictan as operacións relacionadas coa 
subvención concedida, elaboradas segun-
do normas de contabilidade recollidas nas 
disposicións aplicables, constituirán un 
medio de xustificación.
 �. Nas subvencións concedidas a outras 
administracións públicas ou entidades 
vinculadas ou dependentes daquelas e ás 
universidades, a xustificación poderá con-
sistir na certificación da intervención ou do 
órgano que teña atribuídas as facultades de 
control da toma de razón en contabilidade 
e do cumprimento da finalidade para a que 
foi concedida.
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 �. Cando as actividades fosen finan-
ciadas, ademais de coa subvención, con 
fondos propios ou outras subvencións 
ou recursos, deberá acreditarse na xus-
tificación o importe, a procedencia e a 
aplicación de tales fondos ás actividades 
subvencionadas.
 �. No suposto de adquisición de bens 
inmobles, ademais dos xustificantes esta-
blecidos no apartado 3 deste artigo, debe 
achegarse certificado de taxador indepen-
dente debidamente acreditado e inscrito 
no correspondente rexistro oficial.
 8. Os membros das entidades previstas 
no apartado 2 e segundo parágrafo do apar-
tado 3 do artigo 8 desta lei virán obrigados 
a cumprir os requisitos de xustificación 
respecto das actividades realizadas en 
nome e por conta do beneficiario, do modo 
que se determina nos apartados anteriores. 
Esta documentación formará parte da 
xustificación que vén obrigado a render o 
beneficiario que solicitou a subvención.
 9. As subvencións que se concedan en 
atención á concorrencia dunha determina-
da situación no perceptor non requirirán 
outra xustificación que a acreditación por 
calquera medio admisible en dereito da 
dita situación previamente á concesión, 
sen prexuízo dos controis que puidesen es-
tablecerse para verificar a súa existencia.
 10. O incumprimento da obriga de 
xustificación da subvención nos termos 
establecidos neste capítulo ou a súa xus-
tificación insuficiente levará aparellado 
o reintegro nas condicións previstas no 
artigo 33 desta lei.

Artigo 29. Gastos subvencionables.
 1. Considéranse gastos subvenciona-
bles, para os efectos previstos nesta lei, 
aqueles que de xeito indubidable respon-
dan á natureza da actividade subvencio-
nada e se realicen no prazo establecido 
polas diferentes bases reguladoras das 
subvencións. En ningún caso o custo de 
adquisición dos gastos subvencionables 
poderá ser superior ao valor de mercado.
 2. Salvo disposición expresa en contra-
rio nas bases reguladoras das subvencións, 

considerarase gasto realizado o que foi 
efectivamente pagado con anterioridade 
á finalización do período de xustificación 
determinado pola normativa reguladora 
da subvención.
 3. Cando o importe do gasto subvencio-
nable supere a contía de 30.000 euros no 
suposto de custo por execución de obra, ou 
de 12.000 euros no suposto de subminis-
tración de bens de equipo ou prestación de 
servizos por empresas de consultaría ou 
asistencia técnica, o beneficiario deberá 
solicitar como mínimo tres ofertas de 
diferentes provedores, con carácter previo 
á contratación do compromiso para a 
prestación do servizo ou a entrega do ben, 
salvo que polas especiais características 
dos gastos subvencionables non exista no 
mercado suficiente número de entidades 
que o subministren ou presten, ou salvo 
que o gasto se realizase con anterioridade 
á solicitude da subvención.
A elección entre as ofertas presentadas, 
que deberán achegarse na xustificación, 
ou, se é o caso, na solicitude da subven-
ción, realizarase de conformidade con 
criterios de eficiencia e economía, e 
deberá xustificarse expresamente nunha 
memoria a elección cando non recaia na 
proposta económica máis vantaxosa.
 4. No suposto de adquisición, cons-
trución, rehabilitación e mellora de bens 
inventariables, seguiranse as seguintes 
regras:

a. As bases reguladoras fixarán o pe-
ríodo durante o cal a persoa beneficiaria 
deberá destinar os bens ao fin concreto 
para o que se concedeu a subvención, que 
non poderá ser inferior a cinco anos en caso 
de bens inscritibles nun rexistro público, 
nin a dous anos para o resto de bens.
No caso de bens inscritibles nun rexistro 
público, deberá facerse constar na escritu-
ra esta circunstancia, así como o importe 
da subvención concedida, debendo ser 
obxecto estes extremos de inscrición no 
rexistro público correspondente.

b. O incumprimento da obriga de destino 
referida na letra anterior, que se producirá 



- ��� -

réxime financeiro

Ré
xi

m
e 

fi
na

nc
ei

ro

en todo caso co alleamento ou o gravame 
do ben, será causa de reintegro, nos termos 
establecidos no artigo 33, quedando o ben 
afecto ao pagamento do reintegro calquera 
que sexa o seu posuidor, salvo que resulte 
ser un terceiro protexido pola fe pública 
rexistral ou se xustifique a adquisición dos 
bens con boa fe e xusto título ou en estable-
cemento mercantil ou industrial, en caso de 
bens mobles non inscritibles.
 �. Non se considerará incumprida a 
obriga de destino referida no anterior 
apartado cando:

a. Tratándose de bens non inscritibles 
nun rexistro público, fosen substituídos 
por outros que sirvan en condicións 
análogas ao fin para o que se concedeu 
a subvención e este uso se manteña ata 
completar o período establecido, sempre 
que a substitución fose autorizada pola 
administración concedente.

b. Tratándose de bens inscritibles nun 
rexistro público, o cambio de destino, 
alleamento ou gravame sexa autorizado 
pola administración concedente. Neste 
suposto, o adquirente asumirá a obriga de 
destino dos bens polo período restante e, 
no suposto de incumprimento desta, do 
reintegro da subvención.
 �. As bases reguladoras das subven-
cións establecerán, se é o caso, as regras 
especiais que se consideren oportunas 
en materia de amortización dos bens in-
ventariables. Non obstante, o carácter 
subvencionable do gasto de amortización 
estará suxeito ás seguintes condicións:

a. Que as subvencións non contribuísen 
á compra dos bens.

b. Que a amortización se calcule de 
conformidade coas normas de contabili-
dade xeralmente aceptadas.

c. Que o custo se refira exclusivamente 
ao período subvencionable.
 �. Os gastos financeiros, os gastos 
de asesoría xurídica ou financeira, os 
gastos notariais e rexistrais e os gastos 
periciais para a realización do proxecto 

subvencionado e os de administración 
específicos son subvencionables se están 
directamente relacionados coa actividade 
subvencionada e son indispensables para a 
axeitada preparación ou execución desta, 
e sempre que así se prevexa nas bases 
reguladoras. Con carácter excepcional, 
os gastos de garantía bancaria poderán 
ser subvencionados cando así o prevexa a 
normativa reguladora da subvención.
En ningún caso serán gastos subvencio-
nables:

a. Os xuros debedores das contas ban-
carias.

b. Os xuros, as recargas e as sancións 
administrativas e penais.

c. Os gastos de procedementos xudi-
ciais.
 8. Os tributos son gasto subvencionable 
cando a persoa beneficiaria da subvención 
os aboa efectivamente. En ningún caso 
se consideran gastos subvencionables os 
impostos indirectos cando sexan suscepti-
bles de recuperación ou compensación nin 
os impostos persoais sobre a renda.
 9. Os custos indirectos formarán parte 
da xustificación da subvención, sempre 
que as bases reguladoras así o prevexan, 
sempre que se imputasen polo beneficiario 
á actividade subvencionada na parte que 
razoablemente corresponda de acordo 
con principios e normas de contabilidade 
xeralmente admitidas e, en todo caso, na 
medida na que tales custos correspondan 
ao período no que efectivamente se realiza 
a actividade.

Artigo 30. Comprobación de subven-
cións.
 1. O órgano concedente comprobará a 
axeitada xustificación da subvención, así 
como a realización da actividade e o cum-
primento da finalidade que determinen a 
concesión ou o gozo da subvención.
 2. Nas subvencións de capital superiores 
a �0.000 euros, no seu cómputo individual, 
destinadas a investimentos en activos 
tanxibles, será requisito imprescindible a 
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comprobación material do investimento 
polo órgano concedente, e quedará constan-
cia no expediente mediante acta de confor-
midade asinada, tanto polo representante 
da administración coma polo beneficiario.
A comprobación material definida no pa-
rágrafo anterior poderáselle encomendar a 
outro órgano distinto do que concedeu a 
subvención.
 3. Excepcionalmente, a comprobación 
material poderase substituír por unha 
xustificación documental que constate de 
forma razoable e suficiente a realización 
da actividade subvencionada.
 4. A entidade colaboradora, se é o caso, 
realizará, en nome e por conta do órgano 
concedente, as comprobacións previstas.
 �. A administración concedente poderá 
comprobar o valor de mercado dos gastos 
subvencionables por un ou varios dos 
seguintes medios:

a. Prezos de mercado.
b. Cotizacións de mercados nacionais e 

estranxeiros.
c. Estimación por referencia aos va-

lores recollidos nos rexistros oficiais de 
carácter fiscal.

d. Ditame de peritos da administración.
e. Taxación pericial contraditoria.
f. Calquera outro medio de proba ad-

mitido en dereito.

capítulo v
Do ProCeDemento De Xestión 

orzAmentAriA
Artigo 31. Procedemento de aproba-

ción do gasto e pagamento.
 1. Con carácter previo á convocatoria 
da subvención ou á súa concesión directa, 
deberá efectuarse a aprobación do gasto 
nos termos previstos no Decreto lexisla-
tivo 1/1999, do � de outubro, polo que se 
aproba o texto refundido da Lei de réxime 
financeiro e orzamentario de Galicia.
 2. Non poderán outorgarse subvencións 
por contía superior á que se determine 
na convocatoria sen que se realice unha 

nova convocatoria, salvo que se produza 
o incremento dos créditos derivado de:

a. Unha xeración, ampliación ou incor-
poración de crédito.

b. A existencia de remanentes doutras 
convocatorias financiadas con cargo ao 
mesmo crédito ou a créditos incluídos 
no mesmo programa ou en programas do 
mesmo servizo.
 3. A resolución de concesión da sub-
vención levará aparellada a aprobación do 
compromiso do gasto correspondente.
 4. Cando o procedemento adminis-
trativo establecido non leve aparellado 
o esgotamento do crédito nun só acto de 
concesión, senón que a súa disposición se 
realice en actos sucesivos, o órgano xestor 
deberá publicar, na forma que regulamen-
tariamente se estableza, o esgotamento 
da partida orzamentaria asignada e a 
inadmisión de posteriores solicitudes des-
tinadas a participar del, salvo que proceda 
o previsto no apartado 2 deste artigo.
 �. O pagamento da subvención reali-
zarase logo de xustificación, polo bene-
ficiario, da realización da actividade, do 
proxecto, do obxectivo ou da adopción do 
comportamento para o que se concedeu 
nos termos establecidos na normativa 
reguladora da subvención.
Producirase a perda do dereito ao cobra-
mento total ou parcial da subvención no 
suposto de falta de xustificación ou de 
concorrencia dalgunha das causas previs-
tas no artigo 33 desta lei.
 �. Cando a natureza da subvención así 
o xustifique, poderán realizarse pagamen-
tos a conta. Os devanditos pagamentos a 
conta poderán supoñer a realización de 
pagamentos fraccionados que respon-
derán ao ritmo de execución das accións 
subvencionadas, e aboaranse por contía 
equivalente á xustificación presentada.
Tamén se poderán realizar pagamentos 
anticipados que supoñerán entregas de 
fondos con carácter previo á xustificación, 
como financiamento necesario para poder 
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levar a cabo as actuacións inherentes á 
subvención. Sen prexuízo do seu desen-
volvemento regulamentario, a devandita 
posibilidade e o réxime de garantías debe-
rán establecerse, se é o caso, expresamente 
nas bases reguladoras da subvención.
En ningún caso poderán realizarse paga-
mentos anticipados a beneficiarios cando 
se solicitase a declaración de concurso, 
fosen declarados insolventes en calquera 
procedemento, se atopen declarados en 
concurso, estean suxeitos a intervención 
xudicial ou fosen inhabilitados conforme 
a Lei concursal 22/2003, do 9 de xullo, sen 
que concluíse o período de inhabilitación 
fixado na sentenza de cualificación do 
concurso, fosen declarados en quebra, en 
concurso de acredores, insolvente fallido 
en calquera procedemento ou suxeito a in-
tervención xudicial, se iniciase expediente 
de quitación e espera ou de suspensión de 
pagamentos ou se presentase solicitude 
xudicial de quebra ou de concurso de 
acredores, mentres, se é o caso, non fosen 
rehabilitados. A realización de pagamen-
tos a conta ou pagamentos anticipados, 
así como o réxime de garantías, deberán 
preverse expresamente na normativa regu-
ladora da subvención.
 �. Non poderá realizarse o pagamento 
da subvención en tanto o beneficiario 
non se atope ao corrente no cumprimento 
das súas obrigas tributarias e fronte á 
Seguridade Social e non teña pendente 
de pagamento ningunha outra débeda coa 
Administración pública da Comunidade 
Autónoma ou sexa debedor por resolución 
de procedencia de reintegro.
As normas reguladoras das subvencións 
poderán establecer un réxime simplifica-
do de acreditación destas circunstancias 
nos seguintes casos:

a. As outorgadas a favor da Comuni-
dade Autónoma e das súas sociedades 
públicas e fundacións do sector público 
autonómico, así como dos órganos estatu-
tarios de Galicia.

b. As outorgadas a favor das universi-
dades.

c. As outorgadas a favor das corpora-
cións locais e dos seus organismos autó-
nomos.

d. As bolsas e axudas destinadas expre-
samente a financiar estudos en centros de 
formación públicos ou privados, cando as 
perciban directamente as persoas indivi-
duais beneficiarias.

e. As subvencións con cargo aos crédi-
tos orzamentarios do capítulo IV, “Trans-
ferencias correntes”, destinadas a familias 
e institucións sen fins de lucro.

f. As que non superen os 3.000 euros 
individualmente e se concedan con cargo 
aos créditos orzamentarios do capítulo VII, 
“Transferencias de capital”, destinadas a 
familias e institucións sen fins de lucro.

g. As que se concedan con cargo aos 
programas orzamentarios nos que así se si-
nale na correspondente lei de orzamentos.

h. Aquelas axudas ou subvencións 
nas que, por concorrer circunstancias 
debidamente xustificadas, derivadas da 
natureza, do réxime ou da contía da sub-
vención, así se estableza mediante orde 
da consellaría competente en materia de 
economía e facenda.

i. As subvencións destinadas a finan-
ciar proxectos ou programas de acción 
social e cooperación internacional que se 
concedan a entidades sen fins lucrativos, 
así como a federacións, confederacións ou 
agrupacións delas.

TÍTULO II 
DO REINTEGRO  

DE SUBVENCIóNS
capítulo I

Do reinteGro
Artigo 32. Invalidez da resolución de 

concesión.
 1. Son causas de nulidade da resolución 
de concesión:

a. As indicadas no artigo �2.1 da Lei 
30/1992, do 2� de novembro, de réxime 
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xurídico das administracións públicas e 
do procedemento administrativo común.

b. A carencia ou insuficiencia de cré-
dito, de conformidade co establecido no 
artigo �� do Decreto lexislativo 1/1999, do 
� de outubro, polo que se aproba o texto 
refundido da Lei de réxime financeiro e 
orzamentario de Galicia.
 2. Son causas de anulabilidade da reso-
lución de concesión as demais infraccións 
do ordenamento xurídico e, en especial, 
das regras contidas nesta lei, de confor-
midade co disposto no artigo �3 da Lei 
30/1992, do 2� de novembro, de réxime 
xurídico das administracións públicas e 
do procedemento administrativo común.
 3. Cando o acto de concesión incorrese 
nalgún dos supostos mencionados nos 
apartados anteriores, o órgano concedente 
procederá á súa revisión de oficio ou, se 
é o caso, á declaración de lesividade e 
ulterior impugnación, de conformidade co 
establecido nos artigos 102 e 103 da Lei 
30/1992, do 2� de novembro, de réxime 
xurídico das administracións públicas e 
do procedemento administrativo común.
 4. A declaración xudicial ou adminis-
trativa de nulidade ou anulación levará 
aparellada a obriga de devolver as cantida-
des percibidas.
 �. Non procederá a revisión de oficio 
do acto de concesión cando concorra 
algunha das causas de reintegro previstas 
no artigo seguinte.

Artigo 33. Causas de reintegro.
 1. Tamén procederá o reintegro das 
cantidades percibidas e a esixencia do 
xuro de demora correspondente desde o 
momento do pagamento da subvención ata 
a data na que se acorde a procedencia do 
reintegro, nos seguintes casos:

a. Obtención da subvención falseando 
as condicións requiridas para iso ou ocul-
tando aquelas que o impedisen.

b. Incumprimento total ou parcial do 
obxectivo, da actividade ou do proxecto 
ou non adopción do comportamento que 
fundamentan a concesión da subvención.

c. Incumprimento da obriga de xustifi-
cación ou a xustificación insuficiente, nos 
termos establecidos no artigo 28 desta lei, 
e se é o caso nas normas reguladoras da 
subvención.

d. Incumprimento da obriga de adoptar 
as medidas de difusión contidas no aparta-
do 3 do artigo 1� desta lei.

e. Resistencia, escusa, obstrución ou 
negativa ás actuacións de comprobación e 
control financeiro previstas nos artigos 11 
e 12 desta lei, así como o incumprimento 
das obrigas contables, rexistrais ou de 
conservación de documentos cando diso 
derive a imposibilidade de verificar o 
emprego dado aos fondos percibidos, o 
cumprimento do obxectivo, a realidade e 
regularidade das actividades subvencio-
nadas, ou a concorrencia de subvencións, 
axudas, ingresos ou recursos para a 
mesma finalidade, procedentes de cal-
quera administración ou entes públicos ou 
privados, estatais, da Unión Europea ou de 
organismos internacionais.

f. Incumprimento das obrigas impostas 
pola administración ás entidades colabo-
radoras e aos beneficiarios, así como dos 
compromisos por estes asumidos, con 
motivo da concesión da subvención, sem-
pre que afecten ou se refiran ao modo no 
que se conseguen os obxectivos, se realiza 
a actividade, se executa o proxecto ou se 
adopta o comportamento que fundamenta 
a concesión da subvención.

g. Incumprimento das obrigas impostas 
pola administración ás entidades colabo-
radoras e aos beneficiarios, así como dos 
compromisos por estes asumidos, con mo-
tivo da concesión da subvención, distintos 
dos anteriores, cando diso derive a im-
posibilidade de verificar o emprego dado 
aos fondos percibidos, o cumprimento do 
obxectivo, a realidade e regularidade das 
actividades subvencionadas, ou a conco-
rrencia de subvencións, axudas, ingresos 
ou recursos para a mesma finalidade, 
procedentes de calquera administración 
ou entes públicos ou privados, estatais, da 
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Unión Europea ou de organismos interna-
cionais.

h. Adopción, en virtude do establecido 
nos artigos 8� a 89 do Tratado da Unión 
Europea, dunha decisión da cal derive 
unha necesidade de reintegro.

i. Nos demais supostos previstos na 
normativa reguladora da subvención.
 2. Cando o cumprimento polo bene-
ficiario ou, se é o caso, pola entidade 
colaboradora se aproxime de modo signi-
ficativo ao cumprimento total e acrediten 
estes unha actuación inequivocamente 
tendente á satisfacción dos seus compro-
misos, a cantidade que se vai reintegrar 
virá determinada pola aplicación dos cri-
terios enunciados na letra l) do apartado 1 
do artigo 14 desta lei.
 3. Igualmente, no suposto previsto no 
apartado 3 do artigo 1� desta lei proce-
derá o reintegro do exceso obtido sobre 
o custo da actividade subvencionada, 
así como a esixencia do xuro de demora 
correspondente.

Artigo 34. Natureza dos créditos que 
se van reintegrar e dos procedementos 
para a súa esixencia.
 1. As cantidades que se van reintegrar 
terán a consideración de ingresos de derei-
to público, e resultará aplicable para o seu 
cobramento o previsto no Decreto lexisla-
tivo 1/1999, do � de outubro, polo que se 
aproba o texto refundido da Lei de réxime 
financeiro e orzamentario de Galicia.
 2. O xuro de demora aplicable en ma-
teria de subvencións será o xuro legal do 
diñeiro incrementado nun 2� por cento, 
salvo que a Lei de orzamentos xerais do 
Estado estableza outro diferente e do pre-
visto para os fondos procedentes da Unión 
Europea na súa lexislación específica.
 3. O destino dos reintegros dos fondos 
da Unión Europea terá o tratamento que se é 
o caso determine a normativa comunitaria.
 4. Os procedementos para a esixencia 
do reintegro das subvencións terán sempre 
carácter administrativo.

Artigo 35. Prescrición.
 1. Prescribirá aos catro anos o dereito 
da administración a recoñecer ou liquidar 
o reintegro.
 2. Este prazo computarase, en cada 
caso:

a. Desde o momento no que venceu o 
prazo para presentar a xustificación por 
parte do beneficiario ou da entidade cola-
boradora.

b. Desde o momento da concesión, no 
suposto previsto no apartado 9 do artigo 28.

c. No suposto de que se establecesen 
condicións ou obrigas que debesen ser 
cumpridas ou mantidas por parte do benefi-
ciario ou da entidade colaboradora durante 
un período determinado de tempo, desde o 
momento no que venceu o dito prazo.
 3. O cómputo do prazo de prescrición 
interromperase:

a. Por calquera acción da administra-
ción, realizada con coñecemento formal do 
beneficiario ou da entidade colaboradora, 
que conduza a determinar a existencia 
dalgunha das causas de reintegro.

b. Pola interposición de recursos de 
calquera clase, pola remisión do tanto de 
culpa á xurisdición penal ou pola presen-
tación de denuncia ante o ministerio fis-
cal, así como polas actuacións realizadas 
con coñecemento formal do beneficiario 
ou da entidade colaboradora no curso dos 
ditos recursos.

c. Por calquera actuación fidedigna do 
beneficiario ou da entidade colaboradora 
conducente á liquidación da subvención 
ou do reintegro.

Artigo 36. Obrigados ao reintegro.
 1. Os beneficiarios e as entidades co-
laboradoras, nos casos previstos no artigo 
33 desta lei, deberán reintegrar a totalida-
de ou parte das cantidades percibidas máis 
os correspondentes xuros de demora, sen 
prexuízo do disposto na letra b) do apar-
tado � do artigo 29 desta lei. Esta obriga 
será independente das sancións que, se é o 
caso, resulten esixibles.
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 2. Os membros das persoas e entidades 
previstas no apartado 2 e no segundo 
parágrafo do apartado 3 do artigo 8 desta 
lei responderán solidariamente da obriga 
de reintegro do beneficiario en relación 
coas actividades subvencionadas que se 
comprometesen a efectuar.
Responderán solidariamente da obriga de 
reintegro os representantes legais do bene-
ficiario cando este carecese de capacidade 
de obrar.
Responderán solidariamente os membros, 
partícipes ou cotitulares das entidades ás 
que se refire o apartado 3 do artigo 8 en 
proporción ás súas respectivas participa-
cións, cando se trate de comunidades de 
bens ou calquera outro tipo de unidade 
económica ou patrimonio separado.
 3. Responderán subsidiariamente da 
obriga de reintegro os administradores 
das sociedades mercantís, ou aqueles que 
exerzan a representación legal doutras 
persoas xurídicas, que non realizasen os 
actos necesarios que fosen da súa incum-
bencia para o cumprimento das obrigas 
infrinxidas, adoptasen acordos que 
fixesen posibles os incumprimentos ou 
consentisen os de quen deles dependan.
Así mesmo, os que exerzan a representa-
ción legal das persoas xurídicas, de acordo 
coas disposicións legais ou estatutarias 
que lles resulten aplicables, que cesasen 
nas súas actividades responderán subsi-
diariamente en todo caso das obrigas de 
reintegro destas.
 4. No caso das sociedades ou entidades 
disoltas e liquidadas, as súas obrigas de 
reintegro pendentes transmitiránselles aos 
socios ou partícipes no capital que respon-
derán delas solidariamente e ata o límite 
do valor da cota de liquidación que se lles 
adxudicase.
 �. No caso de falecemento do obri-
gado ao reintegro, a obriga de satisfacer 
as cantidades pendentes de restitución 
transmitiráselles aos seus habente-causas, 
sen prexuízo do que estableza o dereito 
civil común, foral ou especial aplicable á 

sucesión para determinados supostos, en 
particular para o caso de aceptación da 
herdanza a beneficio de inventario.

capítulo II
Do ProCeDemento De reinteGro
Artigo 37. Competencia para a resolu-

ción do procedemento de reintegro.
O órgano concedente será o competente 
para esixir do beneficiario ou da entidade 
colaboradora o reintegro de subvencións 
mediante a resolución do procedemento 
regulado neste capítulo, cando aprecie a 
existencia dalgún dos supostos de reinte-
gro de cantidades percibidas establecidos 
no artigo 33 desta lei, sen prexuízo das 
facultades atribuídas a outros órganos 
para a execución do acordo.

Artigo 38. Procedemento de reinte-
gro.
 1. O procedemento de reintegro de sub-
vencións rexerase polas disposicións xe-
rais sobre procedementos administrativos 
contidas no título VI da Lei 30/1992, do 2� 
de novembro, de réxime xurídico das ad-
ministracións públicas e do procedemento 
administrativo común, sen prexuízo das 
especialidades que se establecen nesta 
lei e nas súas disposicións de desenvolve-
mento.
 2. O procedemento de reintegro de 
subvencións iniciarase de oficio por acor-
do do órgano competente, ben por propia 
iniciativa, ben como consecuencia de orde 
superior, por petición razoada doutros ór-
ganos ou por denuncia. Tamén se iniciará 
a consecuencia do informe de control fi-
nanceiro emitido pola Intervención Xeral 
da Comunidade Autónoma.
 3. Na tramitación do procedemento 
garantirase, en todo caso, o dereito do 
interesado á audiencia.
 4. Cando o procedemento de reintegro 
se inicie como consecuencia de informe 
de control financeiro da intervención xeral 
e, como consecuencia do trámite de au-
diencia, o órgano xestor se vaia separar do 
ditame do informe de control, antes de ditar 
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a resolución do procedemento, formulará 
discrepancia de acordo co procedemento 
que se determine regulamentariamente.
 �. O prazo máximo para resolver e 
notificar a resolución do procedemento de 
reintegro será de doce meses desde a data 
do acordo de iniciación. O dito prazo po-
derá suspenderse e ampliarse de acordo co 
previsto nos apartados � e � do artigo 42 da 
Lei 30/1992, do 2� de novembro, de réxime 
xurídico das administracións públicas e do 
procedemento administrativo común.
Se transcorre o prazo para resolver sen 
que se notificase resolución expresa, pro-
ducirase a caducidade do procedemento, 
sen prexuízo de continuar as actuacións 
ata a súa terminación e sen que se con-
sidere interrompida a prescrición polas 
actuacións realizadas ata a finalización do 
citado prazo.
 �. A resolución do procedemento de 
reintegro poñerá fin á vía administrativa.

Artigo 39. Retención de pagamentos.
 1. Unha vez acordada a iniciación do 
procedemento de reintegro, como medida 
cautelar, o órgano concedente pode acor-
dar, por iniciativa propia ou dunha deci-
sión da Comisión Europea ou por proposta 
da Intervención Xeral da Comunidade 
Autónoma, a suspensión dos libramentos 
de pagamento das cantidades pendentes 
de lle aboar ao beneficiario ou á entidade 
colaboradora, sen superar, en ningún 
caso, o importe que fixen na proposta ou 
resolución de iniciación do expediente de 
reintegro, cos xuros de demora devenga-
dos ata aquel momento.
 2. A imposición desta medida cautelar 
debe acordarse por resolución motivada, 
que se lle debe notificar ao interesado, con 
indicación dos recursos pertinentes. Así 
mesmo, comunicaráselle ao órgano com-
petente para a ordenación de pagamentos, 
que fará efectiva a retención do pagamento 
ata o importe obxecto de retención.
 3. En todo caso, procederá a suspensión 
se existen indicios racionais que permitan 
prever a imposibilidade de obter o resarci-
mento, ou se este pode verse frustrado ou 

gravemente dificultado e, en especial, se o 
perceptor fai actos de ocultación, gravame 
ou disposición dos seus bens.
 4. A retención de pagamentos estará 
suxeita, en calquera dos supostos anterio-
res, ao seguinte réxime xurídico:

a. Debe ser proporcional á finalidade 
que se pretende conseguir e en ningún 
caso debe adoptarse se pode producir 
efectos de difícil ou imposible reparación.

b. Debe manterse ata que se dite a 
resolución que pon fin ao expediente de 
reintegro, e non pode superar o período 
máximo que se fixe para a súa tramitación, 
incluídas prórrogas.

c. Malia o disposto no parágrafo ante-
rior, debe levantarse cando desaparezan as 
circunstancias que a orixinaron ou cando 
o interesado propoña a substitución desta 
medida cautelar pola constitución dunha 
garantía que se considere suficiente.

Artigo 40. Compensación de débedas.
Nos supostos e cos requisitos que se es-
tablezan regulamentariamente, poderán 
extinguirse total ou parcialmente por 
compensación as débedas de natureza 
pública a favor da facenda da Comunidade 
Autónoma que se atopen en fase de xestión 
recadatoria, tanto voluntaria coma execu-
tiva, cos créditos recoñecidos por aquela 
en favor do debedor.

TÍTULO III 
DO CONTROL fINANCEIRO  

DE SUBVENCIóNS
Artigo 41. Control financeiro de 

subvencións.
O control financeiro de subvencións exer-
cerase sobre:

a. As subvencións da Unión Europea 
percibidas pola Administración da Co-
munidade Autónoma de Galicia ou polos 
organismos ou as entidades vinculadas ou 
dependentes daquela.

b. Os beneficiarios e, se é o caso, as 
entidades colaboradoras por razón das 
subvencións outorgadas pola Comunidade 
Autónoma de Galicia e os organismos ou 
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as entidades vinculadas ou dependentes 
daquela con cargo aos orzamentos da 
Comunidade Autónoma de Galicia ou aos 
fondos da Unión Europea.

Artigo 42. Competencia para o exerci-
cio do control financeiro de subvencións.
 1. A competencia para exercer o control 
de subvencións correspóndelle á Interven-
ción Xeral da Comunidade Autónoma, sen 
prexuízo das funcións que a Constitución 
española e as leis lles outorgan ao Tribunal 
de Contas e ao Consello de Contas de Ga-
licia e do disposto no artigo 3 desta lei.
 2. Para a realización do control 
financeiro, a Intervención Xeral da Co-
munidade Autónoma poderá demandar 
a colaboración de empresas privadas de 
auditoría, nas mesmas condicións ca as 
establecidas no artigo 10�.4 do Decreto 
lexislativo 1/1999, do � de outubro, polo 
que se aproba o texto refundido da Lei 
de réxime financeiro e orzamentario de 
Galicia, para o control financeiro ordi-
nario, e correspóndelle á intervención 
xeral, en todo caso, a realización daquelas 
actuacións que supoñan o exercicio de 
potestades administrativas.

Artigo 43. Compatibilidade entre 
controis realizados por diversos órganos.
 1. As actuacións de control efectuadas 
polos diversos órganos competentes na 
materia de calquera das administracións 
interesadas no procedemento de concesión 
da subvención serán compatibles entre si.
 2. A Intervención Xeral da Comuni-
dade Autónoma promoverá cantas actua-
cións estean ao seu alcance para que as 
actividades que vaian realizar os diversos 
órganos competentes, sen menoscabo das 
actuacións e dos obxectivos do control, se 
efectúen da forma máis eficaz, evitando 
duplicidades e actuacións redundantes, 
sen valor engadido.

Artigo 44. Obxecto do control finan-
ceiro de subvencións.
 1. O control financeiro de subvencións da 
Unión Europea percibidas pola Administra-
ción da Comunidade Autónoma de Galicia 

ou polos organismos ou as entidades vincu-
ladas ou dependentes daquela verificará o 
cumprimento das normas establecidas nas 
disposicións comunitarias.
No cumprimento da normativa comu-
nitaria, os órganos de control poderán 
levar a cabo controis e verificacións dos 
procedementos de xestión dos distintos 
órganos xestores que interveñan na con-
cesión, xestión e pagamento das axudas 
cofinanciadas con fondos comunitarios, 
que permitan garantir a correcta xestión 
financeira dos fondos comunitarios.
 2. O control financeiro de subvencións 
terá como obxecto verificar:

a. A axeitada e correcta obtención da 
subvención por parte do beneficiario.

b. O cumprimento por parte de bene-
ficiarios e entidades colaboradoras das 
súas obrigas na xestión e aplicación da 
subvención.

c. A axeitada e correcta xustificación 
da subvención por parte de beneficiarios 
e entidades colaboradoras.

d. A realidade e a regularidade das ope-
racións que, de acordo coa xustificación 
presentada por beneficiarios e entidades 
colaboradoras, foron financiadas coa 
subvención.

e. O axeitado e correcto financiamento 
das actividades subvencionadas, nos ter-
mos establecidos no apartado 3 do artigo 
1� desta lei.

f. A existencia de feitos, circunstancias 
ou situacións non declaradas á administra-
ción por beneficiarios e entidades colabo-
radoras e que puidesen afectar o financia-
mento das actividades subvencionadas, a 
axeitada e correcta obtención, utilización, 
gozo ou xustificación da subvención, así 
como a realidade e regularidade das ope-
racións con ela financiadas.
 3. O control financeiro das subvencións 
poderá abranguer:

a. O exame de rexistros contables, 
contas ou estados financeiros e a docu-
mentación que os soporte de beneficiarios 
e entidades colaboradoras.
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b. O exame de operacións individuali-
zadas e concretas relacionadas ou que pui-
desen afectar as subvencións concedidas.

c. A comprobación de aspectos par-
ciais e concretos dunha serie de actos 
relacionados ou que puidesen afectar as 
subvencións concedidas.

d. A comprobación material dos inves-
timentos financiados.

e. As actuacións concretas de control 
que deban realizarse conforme o que 
en cada caso estableza a normativa re-
guladora da subvención e, se é o caso, a 
resolución de concesión.

f. Calquera outra comprobación que 
resulte necesaria en atención ás caracte-
rísticas especiais das actividades subven-
cionadas.
 4. O control financeiro poderá esten-
derse ás persoas físicas ou xurídicas ás 
que se atopen asociados os beneficiarios, 
así como a calquera outra persoa suscepti-
ble de prestar un interese na consecución 
dos obxectivos, na realización das activi-
dades, na execución dos proxectos ou na 
adopción dos comportamentos.

Artigo 45. Obriga de colaboración.
 1. Os beneficiarios, as entidades cola-
boradoras e os terceiros relacionados co 
obxecto da subvención ou coa súa xusti-
ficación estarán obrigados a prestarlles 
colaboración e facilitarlles canta docu-
mentación sexa requirida, no exercicio das 
funcións de control, á Intervención Xeral 
da Comunidade Autónoma, así como aos 
órganos que, de acordo coa normativa 
comunitaria, teñan atribuídas funcións 
de control financeiro, a cuxo fin terán as 
seguintes facultades:

a. O libre acceso á documentación obxec-
to de comprobación, incluídos os programas 
e arquivos en soportes informáticos.

b. O libre acceso aos locais de negocio 
e demais establecementos ou lugares nos 
que se desenvolva a actividade subvencio-
nada ou se permita verificar a realidade e 
regularidade das operacións financiadas 
con cargo á subvención.

c. A obtención de copia ou a retención 
das facturas, dos documentos equivalentes 
ou substitutivos e de calquera outro docu-
mento relativo ás operacións nas que se 
deduzan indicios da incorrecta obtención, 
emprego ou destino da subvención.

d. O libre acceso á información das 
contas bancarias nas entidades financeiras 
onde se poida efectuar o cobramento das 
subvencións ou con cargo ás que se poidan 
realizar as disposicións dos fondos.
 2. A negativa ao cumprimento desta 
obriga considerarase resistencia, escusa, 
obstrución ou negativa para os efectos pre-
vistos no artigo 33 desta lei, sen prexuízo 
das sancións que, se é o caso, puidesen 
corresponder.
 3. As autoridades, calquera que sexa 
a súa natureza, así como os xefes ou 
directores de oficinas públicas, organis-
mos autónomos e outros entes de dereito 
público e quen, en xeral, exerza funcións 
públicas ou desenvolva o seu traballo 
nas ditas entidades deberán prestarlles a 
debida colaboración e apoio aos funciona-
rios encargados da realización do control 
financeiro de subvencións.
 4. Os xulgados e tribunais deberán 
facilitarlle á administración, de oficio 
ou por requirimento desta, cantos datos 
con transcendencia na aplicación de sub-
vencións se desprendan das actuacións 
xudiciais das que teñan coñecemento, 
respectando, se é o caso, o segredo das 
dilixencias sumariais.

Artigo 46. Do persoal controlador.
 1. No exercicio do control financeiro, 
o funcionario encargado pola Interven-
ción Xeral da Comunidade Autónoma 
de realizalo será considerado axente da 
autoridade.
 2. A Asesoría Xurídica da Xunta debe-
rá prestar a asistencia xurídica que, se é 
o caso, lles corresponda aos funcionarios 
que, como consecuencia da súa participa-
ción en actuacións de control financeiro de 
subvencións, sexan obxecto de citacións 
por órgano xurisdicional.
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 3. O persoal controlador que realice o 
control financeiro de subvencións deberá 
gardar a confidencialidade e o segredo 
respecto dos asuntos que coñezan por 
razón do seu traballo.
 4. Os datos, informes ou antecedentes 
obtidos no exercicio do dito control 
soamente poderán utilizarse para os fins 
asignados a este, servir de fundamento 
para a esixencia de reintegro e, se é o caso, 
para poñer en coñecemento dos órganos 
competentes os feitos que poidan ser cons-
titutivos de infracción administrativa, 
responsabilidade contable ou penal.
 �. Cando na práctica dun control fi-
nanceiro o funcionario encargado aprecie 
que os feitos acreditados no expediente 
puidesen ser susceptibles de constituír 
unha infracción administrativa ou de 
responsabilidades contables ou penais 
deberao poñer en coñecemento da Inter-
vención Xeral da Comunidade Autónoma 
para efectos de que, se procede, lle remita 
o actuado ao órgano competente para a 
iniciación dos oportunos procedementos.

Artigo 47. Do procedemento de con-
trol financeiro.
 1. O exercicio do control financeiro de 
subvencións adecuarase ao plan anual de 
auditorías e ás súas modificacións, debida-
mente motivadas, que aprobe anualmente 
a Intervención Xeral da Comunidade 
Autónoma.
O plan comprenderá os beneficiarios e, se 
é o caso, as entidades colaboradoras sobre 
as que se realizarán os controis financei-
ros, e o seu alcance.
Non obstante, non será necesario incluír 
no plan de auditorías e actuacións de 
control financeiro da Intervención Xeral 
da Comunidade Autónoma as comproba-
cións precisas que soliciten outros estados 
membros en aplicación de regulamentos 
comunitarios sobre beneficiarios percep-
tores de fondos comunitarios.
 2. A iniciación das actuacións de con-
trol financeiro efectuarase mediante a súa 

notificación aos órganos, aos organismos 
ou ás entidades obxecto de control e aos 
beneficiarios e, se é o caso, ás entidades 
colaboradoras, na que se indicará a natu-
reza e o alcance das actuacións que se van 
desenvolver, a documentación que nun 
principio debe poñerse á súa disposición 
e os demais elementos que se consideren 
necesarios. Os beneficiarios e, se é o caso, 
as entidades colaboradoras deberán ser 
informados, á iniciación das actuacións, 
dos seus dereitos e das súas obrigas no 
curso delas. Estas actuacións serán comu-
nicadas, igualmente, aos órganos xestores 
das subvencións.
Se durante o transcurso do control se 
producise unha modificación que afecte o 
alcance das actuacións, esta modificación 
seralles comunicada igualmente a todos os 
suxeitos interesados.
 3. Cando no desenvolvemento do con-
trol financeiro se determine a existencia 
de circunstancias que puidesen dar orixe 
á devolución das cantidades percibidas 
por causas distintas ás previstas no artigo 
33, poñeranse os feitos en coñecemento 
do órgano concedente da subvención, que 
deberá informar sobre as medidas adopta-
das, e a intervención xeral poderá acordar 
a suspensión do procedemento de control 
financeiro.
A suspensión do procedemento deberá no-
tificárselle ao beneficiario ou á entidade 
colaboradora.
 4. A finalización da suspensión, que 
en todo caso se lle deberá notificar ao 
beneficiario ou á entidade colaboradora, 
producirase cando:

a. Unha vez adoptadas polo órgano 
concedente as medidas que, ao seu xuízo, 
resulten oportunas, estas serán comunica-
das ao órgano de control.

b. Se, transcorridos tres meses desde o 
acordo de suspensión, non se comunicase 
a adopción de medidas por parte do órgano 
xestor.
 �. Cando no exercicio das funcións de 
control financeiro se deduzan indicios da 
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incorrecta obtención, destino ou xustifica-
ción da subvención percibida, a Intervención 
Xeral da Comunidade Autónoma poderá 
acordar a adopción das medidas cautelares 
que se estimen precisas co obxecto de impe-
dir a desaparición, destrución ou alteración 
das facturas, documentos equivalentes ou 
substitutivos e de calquera outro documento 
relativo ás operacións nas que tales indicios 
se manifesten.
As medidas serán proporcionadas ao fin 
que se persiga. En ningún caso se adopta-
rán aquelas que poidan producir un prexuí-
zo de difícil ou imposible reparación.
 �. O órgano que fixese o control deberá 
emitir informe escrito comprensivo dos 
feitos postos de manifesto e das conclu-
sións que deles deriven. Este informe terá 
carácter provisional e remitiráselles tanto 
ao órgano xestor coma ao beneficiario da 
subvención ou á entidade colaboradora 
co fin de que poidan formular durante un 
prazo de quince días as alegacións que 
estimen oportunas.
Transcorrido o prazo emitirase informe 
definitivo, que incluirá as alegacións 
recibidas do beneficiario ou da entidade 
colaboradora e as alegacións do órgano 
xestor, así como as observacións do órga-
no de control sobre estas.
Se non se recibiron alegacións, o informe 
provisional elevarase a definitivo.
O informe definitivo será remitido ao 
órgano xestor e ao beneficiario ou á enti-
dade colaboradora. O informe enviado ao 
beneficiario ou á entidade colaboradora 
non incluirá as conclusións referentes á 
xestión realizada polo órgano xestor, nin 
as recomendacións que delas deriven.
 �. Cando o órgano concedente, en apli-
cación do disposto no apartado 4 anterior, 
comunicase a iniciación de actuacións 
que puidesen afectar a validez do acto de 
concesión, a finalización do procedemen-
to de control financeiro de subvencións 
producirase mediante resolución da Inter-
vención Xeral da Comunidade Autónoma 
na que se declarará a improcedencia de 

continuar as actuacións de control, sen 
prexuízo de que, unha vez recaída en 
resolución que declara a validez total ou 
parcial do acto de concesión, se puidesen 
volver iniciar as actuacións.
 8. As actuacións de control financeiro 
sobre beneficiarios e, se é o caso, entida-
des colaboradoras deberán de concluír no 
prazo máximo de doce meses contados 
desde a data de notificación a aqueles do 
inicio delas. O citado prazo poderá ser 
ampliado, co alcance e os requisitos que se 
determinen regulamentariamente, cando 
nas actuacións concorra algunha das 
seguintes circunstancias:

a. Que se trate de actuacións que revis-
tan especial complexidade.

b. Cando no transcurso das actuacións 
se descubra que o beneficiario ou a entida-
de colaboradora ocultaron información ou 
documentación esencial para un adecuado 
desenvolvemento do control.
Para os efectos do prazo previsto, non se 
computarán as dilacións imputables ao be-
neficiario ou á entidade colaboradora, se 
é o caso, nin os períodos de interrupción 
xustificada que se especifiquen regula-
mentariamente.

c) No suposto do control financeiro 
sobre axudas da Unión Europea.

Artigo 48. Documentación das actua-
cións de control financeiro.
 1. As actuacións de control financeiro 
documentaranse en dilixencias, para 
reflectir feitos relevantes que se poñan de 
manifesto no seu exercicio, e en informes 
que terán o contido e a estrutura e cum-
prirán os requisitos que se determinen 
regulamentariamente.
 2. Tanto as dilixencias coma os infor-
mes terán natureza de documentos públi-
cos e farán proba dos feitos que motiven a 
súa formalización, salvo que se acredite o 
contrario.
 3. Os informes seranlles notificados 
aos beneficiarios ou ás entidades colabo-
radoras obxecto de control. Unha copia do 
informe seralle remitido ao órgano xestor 
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que concedeu a subvención e sinalarase, se 
é o caso, a necesidade de iniciar expedien-
tes de reintegro e sancionador.

Artigo 49. Efectos dos informes de 
control financeiro.
 1. Cando no informe emitido pola Inter-
vención Xeral da Comunidade Autónoma 
se recolla a procedencia de reintegrar a to-
talidade ou parte da subvención, o órgano 
xestor deberá comunicarlle á Intervención 
Xeral da Comunidade Autónoma no prazo 
dun mes a partir da recepción do informe 
de control financeiro a incoación do expe-
diente de reintegro ou a discrepancia coa 
súa incoación, que deberá ser motivada. 
Neste último caso, a Intervención Xeral 
da Comunidade Autónoma poderá emitir 
informe de actuación dirixido ao órgano 
xestor. O procedemento de tramitación 
dos informes de actuación será desenvol-
vido regulamentariamente.
 2. No caso de que manifestase a súa 
conformidade, deberá acordar, con base 
no referido informe e no prazo dun mes, a 
iniciación do procedemento de reintegro, 
notificándolla así ao beneficiario ou á 
entidade colaboradora.
 3. Durante o mes seguinte ao fin de 
cada trimestre, o órgano xestor informará 
á Intervención Xeral da Comunidade Au-
tónoma das actuacións realizadas durante 
o trimestre respecto dos procedementos 
iniciados, así como daqueles que nese 
período fosen terminados.
No mesmo prazo, os órganos de recada-
ción competentes remitiranlles a cada 
órgano xestor e á Intervención Xeral da 
Comunidade Autónoma información 
sobre a xestión recadadora realizada sobre 
aqueles expedientes de reintegro que se 
atopasen pendentes de xestión no devan-
dito período e sobre aqueles expedientes 
que se finalizaron.
 4. No caso de que nos informes se poña 
de manifesto a existencia doutras irregu-
laridades non constitutivas de reintegro, 
o órgano xestor deberá comunicar con 

periodicidade cuadrimestral as actividades 
desenvolvidas referentes a estas.
 �. Se nos informes se poñen de manifesto 
outras conclusións ou recomendacións non 
constitutivas de irregularidade, o órgano 
xestor deberá comunicar con periodicidade 
cuadrimestral as actividades desenvolvidas 
en relación con estas.

TÍTULO IV 
INfRACCIóNS E SANCIóNS 

ADMINISTRATIVAS EN MATERIA  
DE SUBVENCIóNS

capítulo I
DAs infrACCións 
ADministrAtivAs

Artigo 50. Concepto de infracción.
Constitúen infraccións administrativas 
en materia de subvencións as accións 
e omisións tipificadas nesta lei e serán 
sancionables mesmo a título de simple 
neglixencia.

Artigo 51. Responsables
Serán responsables das infraccións ad-
ministrativas en materia de subvencións 
as persoas físicas ou xurídicas, públicas 
ou privadas, así como os entes sen per-
sonalidade aos que se refire o apartado 
3 do artigo 8 desta lei, que por acción ou 
omisión incorran nos supostos tipificados 
como infraccións nesta lei e, en particular, 
as seguintes:

a. Os beneficiarios de subvencións, 
así como os membros das persoas ou 
entidades previstas no apartado 2 e se-
gundo parágrafo do apartado 3 do artigo 
8 desta lei, en relación coas actividades 
subvencionadas que se comprometesen a 
realizar.

b. As entidades colaboradoras.
c. O representante legal dos benefi-

ciarios de subvencións que carezan de 
capacidade de obrar.

d. As persoas ou entidades relacionadas 
co obxecto da subvención ou a súa xustifi-
cación obrigadas a prestar colaboración 
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e a facilitar canta documentación sexa 
requirida en cumprimento do disposto no 
artigo 4� desta lei.

Artigo 52. Supostos de exención de 
responsabilidade.
As accións ou omisións tipificadas nesta 
lei non darán lugar a responsabilidade por 
infracción administrativa en materia de 
subvencións nos seguintes supostos:

a. Cando as realice quen careza de 
capacidade de obrar.

b. Cando concorra forza maior.
c. Cando deriven dunha decisión colec-

tiva, para quen salvase o seu voto ou non 
asistise á reunión na que se tomou aquela.

Artigo 53. Concorrencia de actua-
cións coa orde xurisdicional penal.
 1. Nos supostos nos que a conduta 
puidese ser constitutiva de delito, a admi-
nistración pasará o tanto de culpa á xuris-
dición competente e absterase de seguir o 
procedemento sancionador mentres a au-
toridade xudicial non dite sentenza firme, 
teña lugar o sobresemento ou o arquivo das 
actuacións ou se produza a devolución do 
expediente polo ministerio fiscal.
 2. A pena imposta pola autoridade 
xudicial excluirá a imposición de sanción 
administrativa se se lle impuxo ao mesmo 
suxeito polos mesmos feitos e idéntico 
fundamento aos tidos en conta no proce-
demento sancionador.
 3. De non estimarse a existencia de 
delito, a administración iniciará ou conti-
nuará o expediente sancionador con base 
nos feitos que os tribunais considerasen 
probados.

Artigo 54. Infraccións leves.
Constitúen infraccións leves os incumpri-
mentos das obrigas recollidas nesta lei e 
nas bases reguladoras de subvencións can-
do non constitúan infraccións graves ou 
moi graves e non operen como elemento 
de graduación da sanción. En particular, 
constitúen infraccións leves as seguintes 
condutas:

a. A presentación fóra de prazo das 
contas xustificativas da aplicación dada 
aos fondos percibidos.

b. A presentación de contas xustificati-
vas inexactas ou incompletas.

c. O incumprimento das obrigas for-
mais que, sen estar previstas de forma 
expresa no resto de parágrafos deste ar-
tigo, sexan asumidas como consecuencia 
da concesión da subvención, nos termos 
establecidos regulamentariamente.

d. O incumprimento de obrigas de 
índole contable ou rexistral, en particular:
 1. A inexactitude ou omisión dunha ou 
varias operacións na contabilidade e nos 
rexistros legalmente esixidos.
 2. O incumprimento da obriga de levar 
ou conservar a contabilidade, os rexistros 
legalmente establecidos, os programas 
e arquivos informáticos que lles sirvan 
de soporte e os sistemas de codificación 
utilizados.
 3. A levanza de contabilidades diversas 
que, referidas a unha mesma actividade e 
exercicio económico, non permitan coñe-
cer a verdadeira situación da entidade.
 4. O emprego de contas con signifi-
cado distinto do que lles corresponde, 
segundo a súa natureza, que dificulte a 
comprobación da realidade das activida-
des subvencionadas.

e. O incumprimento das obrigas de 
conservación de xustificantes ou docu-
mentos equivalentes.

f. O incumprimento por parte das entida-
des colaboradoras das obrigas establecidas 
nesta lei que non se recollan de forma expre-
sa no resto de apartados deste artigo.

g. A resistencia, obstrución, escusa ou 
negativa ás actuacións de control finan-
ceiro.
Enténdese que existen estas circunstancias 
cando o responsable das infraccións ad-
ministrativas en materia de subvencións, 
debidamente notificado para o efecto, 
realizase actuacións tendentes a dilatar, 
entorpecer ou impedir as actuacións dos 
funcionarios da Intervención Xeral da 
Comunidade Autónoma no exercicio das 
funcións de control financeiro.
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Entre outras, constitúen resistencia, obs-
trución, escusa ou negativa as seguintes 
condutas:
 1. Non achegar ou non facilitar o exame 
de documentos, informes, antecedentes, 
libros, rexistros, ficheiros, xustificantes, 
asentos de contabilidade, programas e ar-
quivos informáticos, sistemas operativos e 
de control e calquera outro dato obxecto 
de comprobación.
 2. Non atender ningún requirimento.
 3. A incomparecencia, salvo causa 
xustificada, no lugar e tempo sinalados.
 4. Negar ou impedir indebidamente a 
entrada ou permanencia en locais de nego-
cio e demais establecementos ou lugares 
nos que existan indicios probatorios para 
a correcta xustificación dos fondos recibi-
dos polo beneficiario ou pola entidade co-
laboradora ou da realidade e regularidade 
da actividade subvencionada.
 �. As coaccións ao persoal controlador 
que realice o control financeiro.

h. O incumprimento da obriga de cola-
boración por parte das persoas ou entidades 
ás que se refire o artigo 4� desta lei, cando 
diso derive a imposibilidade de contrastar 
a información facilitada polo beneficiario 
ou pola entidade colaboradora.

i. As demais condutas tipificadas como 
infraccións leves na normativa da Unión 
Europea en materia de subvencións.

Artigo 55. Infraccións graves.
Constitúen infraccións graves as seguin-
tes condutas:

a. O incumprimento da obriga de 
comunicarlle ao órgano concedente ou 
á entidade colaboradora a obtención de 
subvencións, axudas públicas, ingresos ou 
recursos para a mesma finalidade á que se 
refire o artigo 11 desta lei.

b. O incumprimento das condicións es-
tablecidas que alteren substancialmente os 
fins para os que a subvención foi concedida.

c. A falta de xustificación do emprego 
dado aos fondos recibidos unha vez trans-
corrido o prazo establecido para a súa 
presentación.

d. A obtención da condición de entida-
de colaboradora que falsee os requisitos 
requiridos nas bases reguladoras da sub-
vención ou oculte os que a impedisen.

e. O incumprimento por parte da enti-
dade colaboradora da obriga de verificar, 
se é o caso, o cumprimento e a efectivi-
dade das condicións ou dos requisitos 
determinantes para o outorgamento das 
subvencións, cando diso derive a obriga 
de reintegro.

f. As demais condutas tipificadas como 
infraccións graves na normativa da Unión 
Europea en materia de subvencións.

Artigo 56. Infraccións moi graves.
Constitúen infraccións moi graves as 
seguintes condutas:

a. A obtención dunha subvención que 
falsee as condicións requiridas para a súa 
concesión ou oculte as que a impedisen ou 
limitasen.

b. A non aplicación, en todo ou en par-
te, das cantidades recibidas aos fins para 
os que a subvención foi concedida.

c. A resistencia, escusa, obstrución ou 
negativa ás actuacións de comprobación 
e control previstas, respectivamente, 
nos artigos 11 e 12 desta lei, cando diso 
derive a imposibilidade de verificar o 
emprego dado aos fondos percibidos, 
ou o cumprimento da finalidade e da 
realidade e regularidade das actividades 
subvencionadas, ou a concorrencia de 
subvencións, axudas, ingresos ou recursos 
para a mesma finalidade, procedentes de 
calquera administración ou ente público 
ou privado, estatal, da Unión Europea ou 
de organismos internacionais.

d. A falta de entrega, por parte das 
entidades colaboradoras, cando así se 
estableza, aos beneficiarios dos fondos 
recibidos de acordo cos criterios previstos 
nas bases reguladoras da subvención.

e. As demais condutas tipificadas como 
infraccións moi graves na normativa da 
Unión Europea en materia de subvencións.
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capítulo II
DAs sAnCións

Artigo 57. Clases de sancións.
 1. As infraccións en materia de sub-
vencións sancionaranse mediante a im-
posición de sancións pecuniarias e, cando 
proceda, de sancións non pecuniarias.
 2. As sancións pecuniarias poderán 
consistir en multa fixa ou proporcional. 
A sanción pecuniaria proporcional apli-
carase sobre a cantidade indebidamente 
obtida, aplicada ou non xustificada.
A multa fixa estará comprendida entre �� e 
�.000 euros e a multa proporcional pode ir 
do tanto ao triplo da cantidade indebidamen-
te obtida, aplicada ou non xustificada ou, no 
caso de entidades colaboradoras, dos fondos 
indebidamente aplicados ou xustificados.
A multa pecuniaria será independente 
da obriga de reintegro prevista no artigo 
3� desta lei, así como das indemniza-
cións por danos e perdas que puidesen 
esixirse. Para o seu cobramento resultará 
igualmente aplicable o réxime xurídico 
previsto para os ingresos de dereito pú-
blico no Decreto lexislativo 1/1999, do 
� de outubro, polo que se aproba o texto 
refundido da Lei de réxime financeiro e 
orzamentario de Galicia.
 3. As sancións non pecuniarias, que se 
poderán impoñer no caso de infraccións 
graves ou moi graves, poderán consistir en:

a. A perda durante un prazo de ata cinco 
anos da posibilidade de obter subvencións, 
axudas públicas e avais das administra-
cións públicas ou doutros entes públicos.

b. A perda durante un prazo de ata 
cinco anos da posibilidade de actuar como 
entidade colaboradora en relación coas 
subvencións reguladas nesta lei.

c. A prohibición durante un prazo de 
ata cinco anos para contratar coas admi-
nistracións públicas.

Artigo 58. Graduación das sancións.
 1. As sancións polas infraccións ás 
que se refire este capítulo graduaranse 
atendendo en cada caso concreto a:

a. A comisión repetida de infraccións 
en materia de subvencións.
Entenderase producida esta circunstancia 
cando o suxeito infractor fose sancionado 
por unha infracción da mesma natureza, 
xa sexa grave ou moi grave, en virtude 
de resolución firme en vía administrativa 
dentro dos catro anos anteriores á comi-
sión da infracción.
Cando concorra esta circunstancia na 
comisión dunha infracción grave ou moi 
grave, a porcentaxe da sanción mínima 
incrementarase en 20 puntos porcentuais 
por cada infracción anteriormente sancio-
nada, ata un máximo de �0.

b. A resistencia, negativa ou obstrución 
ás actuacións de comprobación e control 
recollidas na letra c) do apartado 1 do 
artigo 11 e na letra d) do apartado 1 do 
artigo 12 desta lei. Cando concorra esta 
circunstancia na comisión dunha infrac-
ción grave ou moi grave, a porcentaxe da 
sanción mínima incrementarase entre 10 e 
�� puntos da seguinte forma:

1.ª Por non achegar ou non facilitar 
o exame de documentos, informes, an-
tecedentes, libros, rexistros, ficheiros, 
xustificantes, asentos de contabilidade, 
programas e arquivos informáticos, sis-
temas operativos e de control e calquera 
outro dato obxecto de comprobación, 1� 
puntos porcentuais.

2.ª Por non atender requirimentos da 
administración, 10 puntos por cada requi-
rimento desatendido.

3.ª Pola incomparecencia, salvo causa 
xustificada, no lugar e tempo sinalados, 
10 puntos porcentuais.

4.ª Por negar ou impedir indebidamente 
a entrada ou permanencia en locais de 
negocio e demais establecementos ou lu-
gares nos que existan indicios probatorios 
para a correcta xustificación dos fondos 
recibidos polo beneficiario ou pola enti-
dade colaboradora ou da realidade e regu-
laridade da actividade subvencionada, 1� 
puntos porcentuais.
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�.ª Por coaccións ao persoal controlador 
que desenvolva as actuacións de compro-
bación e control, �0 puntos porcentuais.

�.ª Por outras causas establecidas 
regulamentariamente, ata 20 puntos por-
centuais.

c. A utilización de medios fraudulentos 
na comisión de infraccións en materia de 
subvencións.
Para estes efectos, consideraranse principal-
mente medios fraudulentos os seguintes:
 1. As anomalías substanciais na contabili-
dade e nos rexistros legalmente establecidos.
 2. O emprego de facturas, xustificantes 
ou outros documentos falsos ou falseados.
 3. A utilización de persoas ou en-
tidades interpostas que dificulten a 
comprobación da realidade da actividade 
subvencionada. Cando concorra esta 
circunstancia na comisión dunha infrac-
ción grave ou moi grave, a porcentaxe da 
sanción mínima incrementarase entre 20 
e 100 puntos.

d. A ocultación á administración, me-
diante a falta de presentación da documen-
tación xustificativa ou a presentación de 
documentación incompleta, incorrecta ou 
inexacta, dos datos necesarios para a veri-
ficación da aplicación dada á subvención 
recibida. Cando concorra esta circunstan-
cia na comisión dunha infracción grave 
ou moi grave, a porcentaxe da sanción 
incrementarase entre 10 e �0 puntos.

e. O atraso no cumprimento das obri-
gas formais.

2. Os criterios de graduación son 
aplicables simultaneamente. O criterio 
establecido na letra e) empregarase exclu-
sivamente para a graduación das sancións 
por infraccións leves.
 3. Os criterios de graduación recollidos 
nos apartados anteriores non poderán 
utilizarse para agravar a infracción cando 
estean contidos na descrición da conduta 
infractora ou formen parte do propio ilíci-
to administrativo.
 4. O importe das sancións leves im-
postas a un mesmo infractor por cada 

subvención non excederá no seu conxunto 
do importe da subvención inicialmente 
concedida.
 �. O importe das sancións graves e moi 
graves impostas a un mesmo infractor 
por cada subvención non excederá no seu 
conxunto do triplo do importe da canti-
dade indebidamente obtida, aplicada ou 
non xustificada ou, no caso de entidades 
colaboradoras, dos fondos indebidamente 
aplicados ou xustificados.

Artigo 59. Sancións por infraccións 
leves.
 1. Cada infracción leve será sanciona-
da con multa de �� a 900 euros, salvo o 
disposto no apartado seguinte.
 2. Serán sancionadas en cada caso con 
multa de 1�0 a �.000 euros as seguintes 
infraccións:

a. A inexactitude ou omisión dunha ou 
varias operacións na contabilidade e nos 
rexistros legalmente esixidos.

b. O incumprimento da obriga da 
levanza de contabilidade ou dos rexistros 
legalmente establecidos.

c. A levanza de contabilidades diversas 
que, referidas a unha mesma actividade, 
non permita coñecer a verdadeira situa-
ción da entidade.

d. A utilización de contas con signi-
ficado distinto do que lles corresponde, 
segundo a súa natureza, que dificulte a 
comprobación da realidade das activida-
des subvencionadas.

e. A falta de achega de probas e do-
cumentos requiridos polos órganos de 
control ou a negativa á súa exhibición.

f. O incumprimento por parte das 
entidades colaboradoras das obrigas esta-
blecidas no artigo 12 desta lei.

g. O incumprimento por parte das per-
soas ou entidades suxeitas á obriga de co-
laboración e de facilitar a documentación 
á que se refire o artigo 4� desta lei, cando 
diso derive a imposibilidade de contrastar 
a información facilitada polo beneficiario 
ou pola entidade colaboradora.
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Artigo 60. Sancións por infraccións 
graves.
 1. As infraccións graves serán sancio-
nadas con multa pecuniaria proporcional 
do tanto ao dobre da cantidade indebida-
mente obtida, aplicada ou non xustificada 
ou, no caso de entidades colaboradoras, 
dos fondos indebidamente aplicados ou 
xustificados.
 2. Cando o importe do prexuízo econó-
mico correspondente á infracción grave 
represente máis do �0% da subvención 
concedida ou das cantidades recibidas 
polas entidades colaboradoras, e excedese 
de 30.000 euros, concorrendo algunha 
das circunstancias previstas nas letras b) 
e c) do apartado 1 do artigo �8 desta lei, 
os infractores poderán ser sancionados, 
ademais, con:

a. A perda durante un prazo de ata tres 
anos da posibilidade de obter subvencións, 
axudas públicas e avais da administración 
ou doutros entes públicos.

b. A prohibición durante un prazo de 
ata tres anos para subscribir contratos 
coa administración ou con outros entes 
públicos.

c. A perda durante un prazo de ata 
tres anos da posibilidade de actuar como 
entidade colaboradora en relación coas 
subvencións reguladas nesta lei.

Artigo 61. Sancións por infraccións 
moi graves.
 1. As infraccións moi graves serán 
sancionadas con multa pecuniaria pro-
porcional do dobre ao triplo da cantidade 
indebidamente obtida, aplicada ou non 
xustificada ou, no caso de entidades 
colaboradoras, dos fondos indebidamente 
aplicados ou xustificados.
Non obstante, non se sancionarán as in-
fraccións recollidas nas letras b) e d) do 
artigo �� cando os infractores reintegrasen 
as cantidades e os correspondentes xuros 
de demora sen previo requirimento.
 2. Cando o importe do prexuízo eco-
nómico correspondente á infracción moi 
grave exceda de 30.000 euros, concorrendo 

algunha das circunstancias previstas nas 
letras b) e c) do apartado 1 do artigo �8 
desta lei, os infractores poderán ser sancio-
nados, ademais, con:

a. A perda durante un prazo de ata cinco 
anos da posibilidade de obter subvencións, 
axudas públicas e avais da administración 
ou doutros entes públicos.

b. A prohibición durante un prazo de 
ata cinco anos para subscribir contratos 
coa administración ou con outros entes 
públicos.

c. A perda durante un prazo de ata 
cinco anos da posibilidade de actuar como 
entidade colaboradora en relación coas 
subvencións reguladas nesta lei.

Artigo 62. Desenvolvemento regu-
lamentario do réxime de infraccións e 
sancións.
As disposicións regulamentarias de 
desenvolvemento poderán introducir 
especificacións ou graduacións ao cadro 
das infraccións ou sancións establecidas 
legalmente que, sen constituír novas 
infraccións ou sancións, nin alterar a 
natureza ou os límites das que a lei prevé, 
contribúan á máis correcta identificación 
das condutas ou á máis precisa determina-
ción das sancións correspondentes.

Artigo 63. Prescrición de infraccións 
e sancións.
 1. As infraccións prescribirán no prazo 
de catro anos que se contarán desde o día 
no que a infracción se cometese.
 2. As sancións prescribirán no prazo de 
catro anos que se contarán desde o día se-
guinte a aquel no que adquirise firmeza a 
resolución pola que se impuxo a sanción.
 3. O prazo de prescrición interrompe-
rase conforme o establecido no artigo 132 
da Lei 30/1992, do 2� de novembro, de 
réxime xurídico das administracións pú-
blicas e do procedemento administrativo 
común.
 4. A prescrición aplicarase de oficio, 
sen prexuízo de que poida ser solicitada a 
súa declaración polo interesado.
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Artigo 64. Competencia para a impo-
sición de sancións.
As sancións en materia de subvencións 
serán acordadas e impostas polos titulares 
dos departamentos concedentes, salvo 
en relación con aquelas que para a súa 
concesión necesitasen da autorización do 
Consello da Xunta, caso no que será com-
petente este último. No caso de subven-
cións concedidas polas demais entidades 
concedentes, as sancións serán acordadas 
e impostas polos titulares dos departa-
mentos aos que estivesen adscritas.
Non obstante, cando a sanción consista 
na perda da posibilidade de obter sub-
vencións, axudas públicas e avais da 
Comunidade Autónoma, na prohibición 
para subscribir contratos coa Comunidade 
Autónoma ou na perda da posibilidade 
de actuar como entidade colaboradora en 
relación coas subvencións reguladas nesta 
lei, a competencia corresponderalle ao 
Consello da Xunta.
O titular do departamento designará o ins-
trutor do procedemento sancionador can-
do a dita función non estea previamente 
atribuída a ningún órgano administrativo.

Artigo 65. Publicidade das sancións.
 1. As resolucións sancionadoras impos-
tas por infraccións graves ou moi graves 
que gañasen firmeza na vía administrativa 
publicaranse no Diario Oficial de Galicia. 
Así mesmo, deberán comunicárselles aos 
rexistros de subvencións e de contratistas da 
Administración da Comunidade Autónoma.
 2. Todas as sancións administrativas 
firmes en materia de subvencións figura-
rán no Rexistro Público de Sancións con 
expresión das persoas físicas ou xurídicas 
afectadas, da normativa infrinxida e do 
importe da sanción.

Artigo 66. Procedemento sancionador.
 1. A imposición das sancións en mate-
ria de subvencións efectuarase mediante 
expediente administrativo no que, en todo 
caso, se lle dará audiencia ao interesado 
antes de ditarse o acordo correspondente e 

que será tramitado conforme o disposto no 
capítulo II do título IX da Lei 30/1992, do 
2� de novembro, de réxime xurídico das 
administracións públicas e do procede-
mento administrativo común.
 2. O procedemento iniciarase de oficio, 
como consecuencia da actuación de com-
probación desenvolvida polo órgano con-
cedente ou pola entidade colaboradora, así 
como das actuacións de control financeiro 
previstas nesta lei.
 3. Os acordos de imposición de sancións 
poñerán fin á vía administrativa.

Artigo 67. Extinción da responsabili-
dade derivada da comisión de infraccións.
A responsabilidade derivada das infrac-
cións extínguese polo pagamento ou 
cumprimento da sanción ou por prescri-
ción ou por falecemento.

Artigo 68. Responsabilidades.
 1. Responderán solidariamente da san-
ción pecuniaria os membros, partícipes ou 
cotitulares das entidades ás que se refire 
o apartado 3 do artigo 8, en proporción ás 
súas respectivas participacións, cando se 
trate de comunidades de bens ou calquera 
outro tipo de unidade económica ou patri-
monio separado.
 2. Responderán subsidiariamente da 
sanción pecuniaria os administradores 
das sociedades mercantís, ou aqueles que 
exerzan a representación legal doutras 
persoas xurídicas, de acordo coas dis-
posicións legais ou estatutarias que lles 
resulten aplicables, que non realicen os 
actos necesarios que sexan da súa incum-
bencia para o cumprimento das obrigas 
infrinxidas, adopten acordos que fagan 
posibles os incumprimentos ou consintan 
os de quen deles dependan.
 3. No caso de sociedades ou entidades 
disoltas e liquidadas nas que a lei limita a 
responsabilidade patrimonial dos socios, 
partícipes ou cotitulares, as sancións pen-
dentes transmitiranse a estes, que quedarán 
obrigados solidariamente ata o límite do 
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valor da cota de liquidación que se lles 
adxudicase ou se lles debese adxudicar.
 4. No caso de sociedades ou entidades 
disoltas e liquidadas nas que a lei non 
limita a responsabilidade patrimonial 
dos socios, partícipes ou cotitulares, as 
sancións pendentes transmitiranse a estes, 
que quedarán obrigados solidariamente ao 
seu cumprimento.

DISpOSIcIóN ADIcIONAl pRIMeIRA 
ADAptAcIóN De pROceDeMeNtOS
Os procedementos establecidos nesta lei 

adaptaranse regulamentariamente ás con-
dicións de organización e funcionamento 
da Administración local de Galicia.

DISpOSIcIóN ADIcIONAl SeguNDA 
RéxIMe eSpecIAl DAS AxuDAS eN 

MAteRIA De cOOpeRAcIóN exteRIOR
 1. As subvencións en materia de coope-
ración para o desenvolvemento reguladas 
na Lei 3/2003, do 19 de xuño, someteranse 
na súa concesión aos principios de publi-
cidade e concorrencia, salvo que proceda 
a aplicación do réxime previsto no artigo 
19.4 desta lei.
 2. Co obxecto de lograr unha maior 
eficacia e eficiencia na xestión dos fondos 
públicos destinados á cooperación para o 
desenvolvemento, as bases reguladoras 
poderán establecer sistemas específicos 
de pagamentos anticipados de ata o 100% 
da subvención concedida, sen a obriga 
de presentar garantías, así como réximes 
especiais de xustificación e control cando 
a natureza dos proxectos ou as caracterís-
ticas dos destinatarios o requiran.

DISpOSIcIóN ADIcIONAl teRceIRA 
AxuDAS eN eSpecIe

As axudas consistentes na cesión de bens 
ou dereitos do patrimonio da Comunidade 
Autónoma rexeranse pola lexislación do 
patrimonio. Non obstante, as entregas de 
bens ou dereitos ou a prestación de servizos 
adquiridos ou contratados coa finalidade 
exclusiva de entregalos a terceiros e que 

cumpran os requisitos establecidos nas 
letras a), b) e c) do artigo 2.1 desta lei terán 
a consideración de subvencións en especie 
e quedarán suxeitas ás previsións desta lei, 
sen prexuízo das especificidades da xestión 
orzamentaria que regulamentariamente se 
determinen.

DISpOSIcIóN ADIcIONAl cuARtA 
ActIvIDADe De pAtROcINIO

A actividade do patrocinio rexerase 
pola súa normativa específica e supleto-
riamente por esta lei.

DISpOSIcIóN ADIcIONAl quINtA 
uNIveRSIDADeS

As universidades da Comunidade 
Autónoma de Galicia suxeitaranse ás 
previsións desta lei sen prexuízo das 
peculiaridades derivadas da súa propia 
organización.

DISpOSIcIóN ADIcIONAl SextA 
RexIStRO públIcO De AxuDAS, 

SubveNcIóNS e cONveNIOS
 1. As entidades locais e as universida-
des da Comunidade Autónoma de Galicia 
deberán crear un Rexistro Público de 
Axudas, Subvencións e Convenios, que 
permita a súa consulta pública e a elabo-
ración da correspondente información 
estatística. Este rexistro deberá poñerse en 
marcha dentro do prazo dun ano a partir 
da publicación desta lei.
 2. En cada un dos rexistros creados 
consignaranse as subvencións concedidas, 
con expresión da convocatoria, do pro-
grama e do crédito orzamentario ao que 
se imputan, do beneficiario, da cantidade 
concedida e da finalidade ou das finalida-
des da subvención.
 3. Este rexistro é complementario das 
obrigas de publicidade ás que están obri-
gadas as entidades e xestionarase tendo 
en conta, en todo caso, a necesidade de 
preservación do dereito ao honor, á intimi-
dade persoal e familiar e á propia imaxe.
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DISpOSIcIóN ADIcIONAl SétIMA 
ActuAlIzAcIóN DAS cONtÍAS 

pRevIStAS NeStA leI
Autorízase o Consello da Xunta de Ga-

licia para que, por proposta do conselleiro 
competente en materia de economía e fa-
cenda, poida actualizar, mediante decreto, 
as contías recollidas nesta lei.

DISpOSIcIóN ADIcIONAl OItAvA 
AutORIzAcIóN á cONSellARÍA 

cOMpeteNte eN MAteRIA De 
ecONOMÍA e FAceNDA pARA A 

RegulAcIóN De pROceDeMeNtOS 
eN MAteRIA De SubveNcIóNS pOR 

MeDIOS teleMátIcOS
Autorízase a consellaría competente 

en materia de economía e facenda para 
que mediante orde estableza as normas 
que regulen o emprego de medios elec-
trónicos, informáticos e telématicos nos 
procedementos relativos ás subvencións 
previstos nesta lei.

DISpOSIcIóN tRANSItORIA 
pRIMeIRA. RéxIMe tRANSItORIO DOS 

pROceDeMeNtOS
 1. Aos procedementos de concesión de 
subvencións iniciados á entrada en vigor 
desta lei seralles aplicable a normativa 
vixente no momento da súa iniciación.
 2. Sen prexuízo do disposto no parágra-
fo anterior, os procedementos de control 
financeiro, reintegro e revisión de actos 
previstos nesta lei resultarán aplicables 
desde a súa entrada en vigor.
 3. O réxime sancionador previsto nesta 
lei seralles aplicable ás persoas beneficia-
rias e ás entidades colaboradoras, nos su-
postos previstos nesta disposición, sempre 
que o réxime xurídico sexa máis favorable 
ca o previsto na lexislación anterior.
 4. A adaptación regulamentaria dos 
procedementos establecidos nesta lei ás 
condicións de organización e funciona-
mento da Administración local de Galicia 
realizarase no prazo de nove meses a partir 
da súa entrada en vigor.

DISpOSIcIóN tRANSItORIA SeguNDA 
IgApe

Os incentivos á actividade empresarial 
na Comunidade Autónoma de Galicia, es-
tablecidos ao abeiro do Decreto 1�2/2001, 
do 12 de xullo, dos que a súa xestión 
lle corresponde ao Instituto Galego de 
Promoción Económica, regularanse polo 
disposto nas súas bases reguladoras en 
tanto non se peche definitivamente o 
marco de apoio comunitario establecido 
para o período 2000-200� pola Comisión 
Europea, excepto no referido ao réxime 
de control financeiro e ás infraccións e 
sancións administrativas en materia de 
subvencións, que se rexerán polo disposto 
nesta lei.

DISpOSIcIóN tRANSItORIA teRceIRA 
exONeRAcIóN DA pReSeNtAcIóN DOS 

xuStIFIcANteS De AcReDItAcIóN 
De ObRIgAS tRIbutARIAS, cOA 

SeguRIDADe SOcIAl e DébeDAS cOA 
ADMINIStRAcIóN DA cOMuNIDADe 

AutóNOMA
A Lei de orzamentos da Comunidade 

Autónoma determinará as axudas e 
subvencións nas que se producirá a exo-
neración da presentación dos xustificantes 
de acreditación de obrigas tributarias, coa 
Seguridade Social e débedas coa Admi-
nistración da Comunidade Autónoma 
en tanto non se aproben as disposicións 
regulamentarias previstas para o desen-
volvemento e a aplicación desta lei.

DISpOSIcIóN DeRROgAtORIA úNIcA 
DeRROgAcIóN NORMAtIvA

 1. Quedan derrogadas todas as normas 
de igual ou inferior rango no que contradi-
gan ou se opoñan ao disposto nesta lei.
 2. Quedan derrogadas as seguintes 
disposicións:

a. Do Decreto lexislativo 1/1999, do 
� de outubro, polo que se aproba o texto 
refundido da Lei de réxime financeiro e 
orzamentario de Galicia, os artigos �8 e �9 
e a disposición adicional cuarta.
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b. O Decreto 28�/2000, do 21 de nov-
embro, polo que se desenvolve o réxime de 
axudas e subvencións públicas da Comu-
nidade Autónoma de Galicia, en canto se 
opoña ao establecido nesta lei.

c. O Decreto 21/1992, do 29 de xaneiro, 
que desenvolve o artigo 31 da Lei 1�/1991, 
do 28 decembro, de orzamentos xerais 
da Comunidade Autónoma para 1992, en 
materia de subvencións e axudas.

d. Da Lei 3/2003, do 19 de xuño, de 
cooperación para o desenvolvemento, o 
apartado � do artigo 29.

DISpOSIcIóN DeRRADeIRA úNIcA 
DeSeNvOlveMeNtO e  

eNtRADA eN vIgOR
 1. No prazo de seis meses a partir da 
entrada en vigor desta lei aprobarase un 
regulamento xeral para a súa aplicación.
 2. Esta lei entrará en vigor tres meses 
despois da súa publicación no Diario Ofi-
cial de Galicia.

6. LEI 9/2008, DO 28 DE 
XULLO, GALEGA DE MEDIDAS 

TRIBUTARIAS EN RELACIóN CO 
IMPOSTO SOBRE SUCESIóNS  

E DOAzóNS  
(DOGA 152. 7.8.2008) 222

(...)223

TÍTULO I 
ADQUISICIóNS POR CAUSA  

DE MORTE

capítulo único 
reDuCións DA bAse imPoÑible

Sección primeira 
REDUCIÓNS SUBXECTIVAS

Artigo 1. Reducións por parentesco.
Nas adquisicións por causa de morte, in-
cluídas as dos beneficiarios de pólizas de 
seguros de vida, aplicaranse as reducións 
seguintes:

222	 	Véxase	Orde	do	27	de	agosto	de	2008	pola	que	se	
aproban	os	modelos	D650,	650	e	65�	do	imposto	sobre	
sucesións	e	doazóns.
223	  Exposición	de	motivos	omitida.

Por razón do parentesco co causante, a 
que corresponda das incluídas nos grupos 
seguintes:

a. Grupo I: adquisicións por descen-
dentes e adoptados menores de 21 anos, 
1.000.000 de euros, máis 100.000 euros 
por cada ano menos de 21 que teña o 
habente causa, cun límite de 1.�00.000 
euros.

b. Grupo II: adquisicións por descen-
dentes e adoptados de 21 anos ou máis 
e menores de 2�, 900.000 euros, menos 
100.000 euros por cada ano maior de 21 
ata 24; de 2� anos ou máis, cónxuxes, 
ascendentes e adoptantes: 18.000 euros.

c. Grupo III: adquisicións por colaterais 
de segundo e terceiro grao, e ascendentes e 
descendentes por afinidade: 8.000 euros.

d. Grupo IV: nas adquisicións por cola-
terais de cuarto grao, graos máis distantes 
e estraños, non haberá lugar a redución.

Artigo 2. Redución por discapacidade.
Aplicaranse, ademais das que poidan 
corresponder en función do grao de paren-
tesco co causante, as reducións seguintes:

a. Redución de 1�0.000 euros ás persoas 
que teñan a consideración legal de persoas 
discapacitadas, cun grao de minusvalidez 
igual ou superior ao 33% e inferior ao 
��%, de acordo co baremo a que se refire o 
artigo 148 do texto refundido da Lei xeral 
da Seguridade Social, aprobada polo Real 
decreto lexislativo 1/1994, do 20 de xuño.

b. Redución do 100% da base impoñi-
ble para aquelas persoas pertencentes aos 
grupos I e II a que fai referencia o artigo 
1 desta lei que, conforme a normativa 
anteriormente citada, acrediten un grao 
de minusvalidez igual ou superior ao ��%, 
sempre que o patrimonio preexistente do 
suxeito pasivo non exceda os 3.000.000 de 
euros.

c. Redución de 300.000 euros para 
aquelas persoas que, conforme a normati-
va anteriormente citada, acrediten un grao 
de minusvalidez igual ou superior ao ��% 
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e non teñan dereito á redución sinalada na 
letra anterior.
O grao de minusvalidez deberase acre-
ditar mediante certificado ou resolución 
expedida polo órgano competente. En 
particular, considerarase acreditado un 
grao de minusvalidez igual ou superior 
ao 33% no caso dos pensionistas da 
Seguridade Social que teñan recoñecida 
unha pensión de incapacidade permanente 
total, absoluta ou grande invalidez e no 
caso dos pensionistas de clases pasivas 
que teñan recoñecida unha pensión de 
xubilación ou retiro por incapacidade 
permanente para o servizo ou inutilidade. 
Igualmente, considerarase acreditado un 
grao de minusvalidez igual ou superior ao 
��% cando se trate de persoas cuxa inca-
pacidade sexa declarada xudicialmente, 
aínda que non alcance o devandito grao, 
así como nos casos de dependencia severa 
e gran dependencia, sempre que estas 
últimas situacións sexan recoñecidas polo 
órgano competente, de acordo co estable-
cido no artigo 28 da Lei 39/200�, do 14 de 
decembro, de promoción da autonomía 
persoal e atención ás persoas en situación 
de dependencia.

Artigo 3. Redución pola adquisición 
das indemnizacións da síndrome tóxica e 
por actos de terrorismo.
Cando na base impoñible dunha adquisición 
mortis causa se integren indemnizacións 
satisfeitas polas administracións públicas 
ás persoas herdeiras dos afectados pola sín-
drome tóxica, practicarase unha redución 
do 99% sobre os importes percibidos, con 
independencia das outras reducións que 
procedan, tendo esta carácter retroactivo, 
e sendo polo tanto aplicable con indepen-
dencia tanto da data do devengo do imposto 
como do recoñecemento e pagamento da 
indemnización.
Será aplicable a mesma porcentaxe de 
redución, e co mesmo carácter, nas pres-
tacións públicas extraordinarias por actos 
de terrorismo percibidas polos herdeiros.

Artigo 4. Incompatibilidade de redu-
cións.
As reducións previstas nos artigos 1 e 
2 supoñen unha mellora con respecto 
ás mesmas reducións establecidas pola 
normativa estatal e substitúen a estas. A 
establecida no artigo 3 establécese como 
propia.

Sección segunda 
REDUCIÓNS OBXECTIVAS

Artigo 5. Redución pola adquisición 
de bens e dereitos afectos a unha activi-
dade económica e de participacións en 
entidades.
Nos casos en que na base impoñible dunha 
adquisición mortis causa estea incluído o 
valor dunha empresa individual ou dun 
negocio profesional, ou de participacións 
en entidades ou de dereitos de usufruto 
sobre estes, practicarase unha redución do 
99% do mencionado valor cando conco-
rran as circunstancias seguintes:

a. Que o centro principal de xestión 
da empresa ou do negocio profesional, ou 
o domicilio fiscal da entidade, se atope 
situado en Galicia e se manteña durante os 
cinco anos seguintes á data de devengo do 
imposto.

b. Que na data de devengo do imposto 
á empresa individual, ao negocio profesio-
nal ou ás participacións lles sexa aplicable 
a exención regulada no punto 8.º do artigo 
4 da Lei 19/1991, do � de xuño, do imposto 
sobre o patrimonio. Para estes efectos, a 
participación do suxeito pasivo no capital 
da entidade debe ser:

- Con carácter xeral, do �0 por 100 
como mínimo, xa sexa de forma indivi-
dual ou conxuntamente co seu cónxuxe, 
ascendentes, descendentes ou colaterais 
de ata o cuarto grao da persoa falecida, xa 
teña a súa orixe o parentesco na consan-
guinidade, na afinidade ou na adopción.

- Do �% computado de forma indi-
vidual, ou do 20% conxuntamente co 
seu cónxuxe, ascendentes, descendentes 
ou colaterais de ata o cuarto grao do 
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falecido, xa teña a súa orixe o parentesco 
na consanguinidade, na afinidade ou na 
adopción, cando se trate de participacións 
en entidades que teñan a consideración 
de empresas de reducida dimensión de 
acordo co disposto no artigo 108 do Real 
decreto lexislativo 4/2004, do � de marzo, 
polo que se aproba o texto refundido da 
Lei do imposto sobre sociedades.
No caso de que tan só se teña dereito 
parcial á exención regulada no punto 8.º 
do artigo 4 da Lei 19/1991, do � de xuño, 
do imposto sobre o patrimonio, tamén 
será aplicable, na mesma proporción, esta 
redución.

c. Que a adquisición corresponda ao 
cónxuxe, descendentes ou adoptados, 
ascendentes ou adoptantes e colaterais, 
por consanguinidade ata o terceiro grao 
inclusive, do causante.

d. Que a persoa adquirente manteña o 
adquirido e cumpra os requisitos da exen-
ción do imposto sobre o patrimonio du-
rante os cinco anos seguintes ao devengo 
do imposto de acordo co establecido nos 
puntos anteriores deste artigo, agás que 
dentro do devandito prazo faleza a persoa 
adquirente ou transmita a adquisición en 
virtude de pacto sucesorio conforme o 
previsto na Lei de dereito civil de Galicia.

e. Que a empresa individual ou a enti-
dade viñese exercendo efectivamente as 
actividades do seu obxecto social durante 
un período superior aos dous anos anterio-
res ao devengo do imposto.

Artigo 6. Redución pola adquisición 
de explotacións agrarias e de elementos 
afectos.
 1. Nos casos en que na base impoñible 
dunha adquisición mortis causa estea 
incluído o valor dunha explotación agraria 
situada en Galicia ou de dereitos de usu-
fruto sobre esta, practicarase unha redu-
ción do 99% do mencionado valor cando 
concorran as circunstancias seguintes:

a. Que na data de devengo o causante 
teña a condición de agricultor/a profesional.

b. Que a adquisición corresponda ao 
cónxuxe, descendentes ou adoptados, 

ascendentes ou adoptantes e colaterais, 
por consanguinidade ata o terceiro grao 
inclusive, do causante.

c. Que a persoa adquirente manteña no 
seu patrimonio a explotación agraria du-
rante os cinco anos seguintes ao devengo 
do imposto, agás que dentro do devandito 
prazo faleza a persoa adquirente ou trans-
mita a explotación en virtude de pacto 
sucesorio conforme o previsto na Lei de 
dereito civil de Galicia.

d. Que a explotación agraria viñese 
exercendo efectivamente actividades 
agrarias durante un período superior aos 
dous anos anteriores ao devengo do im-
posto.
 2. Cando na base impoñible dunha 
adquisición mortis causa estea incluído 
o valor de elementos dunha explotación 
agraria situada en Galicia ou de dereitos 
de usufruto sobre estes, practicarase 
unha redución do 99% do mencionado 
valor cando concorran as circunstancias 
seguintes:

a. Que a adquisición corresponda ao 
cónxuxe, descendentes ou adoptados, 
ascendentes ou adoptantes e colaterais, 
por consanguinidade ata o terceiro grao 
inclusive, do causante.

b. Que na data de devengo as persoas 
adquirentes teñan a condición de agricul-
tor/a profesional en canto á dedicación de 
traballo e procedencia de rendas, e sexan 
titulares ben dunha explotación agraria 
á cal estean afectos os elementos que se 
transmiten ou ben socios/as dunha socie-
dade agraria de transformación, coopera-
tiva de explotación comunitaria da terra 
ou sociedade civil que sexa titular dunha 
explotación agraria á que estean afectos os 
elementos que se transmiten.

c. Que a persoa adquirente manteña os 
elementos adquiridos afectos á explotación 
agraria durante os cinco anos seguintes ao 
devengo do imposto, agás que dentro do 
devandito prazo faleza a persoa adquiren-
te ou transmita os elementos en virtude de 
pacto sucesorio conforme o previsto na 
Lei de dereito civil de Galicia.
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d. Que a explotación agraria viñese 
exercendo efectivamente actividades agra-
rias durante un período superior aos dous 
anos anteriores ao devengo do imposto.
 3. Para os efectos das reducións previs-
tas nos puntos 1 e 2 anteriores, os termos 
de «explotación agraria», «agricultor/a 
profesional», «elementos dunha explo-
tación» e «titular da explotación» son os 
definidos na Lei 19/199�, do 4 de xullo, de 
modernización das explotacións agrarias.

Artigo 7. Redución por adquisición 
de vivenda habitual.
 1. Cando na base impoñible dunha 
adquisición mortis causa estea incluído 
o valor da vivenda habitual do causante, 
e a adquisición corresponda aos seus 
descendentes ou adoptados, ascendentes 
ou adoptantes e colaterais, por consan-
guinidade, practicarase unha redución 
cun límite de �00.000 euros aplicando a 
porcentaxe de redución que corresponda 
en función do valor real total do inmoble:

Valor real do 
inmoble

Porcentaxe de 
redución

Ata 1�0.000,00 
euros 99

De 1�0.000,01 a 
300.000,00 9�

Máis de 300.000,00 9�

Cando a adquisición corresponda ao cónxuxe, 
a redución será do 100% do valor na base 
impoñible cun límite de �00.000 euros.
No caso do parente colateral, este deberá 
ser maior de �� anos e será necesaria a 
convivencia co causante durante os dous 
anos anteriores ao falecemento.
 2. As persoas adquirentes deberán man-
ter a vivenda adquirida durante os cinco 
anos seguintes ao devengo do imposto, 
agás que dentro do devandito prazo faleza 
a persoa adquirente ou transmita a vivenda 
en virtude de pacto sucesorio conforme o 
previsto na Lei de dereito civil de Galicia.
No caso de que se produza a venda da 
vivenda durante o indicado prazo, e a 

totalidade do seu importe se reinvista na 
adquisición dunha vivenda situada en 
Galicia que constitúa ou vaia constituír 
a vivenda habitual da persoa adquirente, 
non se perderá a redución solicitada.
 3. Considerarase vivenda habitual, 
e reinvestimento en vivenda habitual, a 
que se axuste á definición e aos requisitos 
establecidos pola normativa do imposto 
sobre a renda das persoas físicas.
 4. Cando por un mesmo transmitente se 
produza a transmisión de varias vivendas 
habituais nun ou en varios actos, por causa 
de morte ou por pactos sucesorios, unica-
mente se poderá practicar a redución por 
unha soa vivenda habitual.

Artigo 8. Redución pola adquisición 
de predios rústicos incluídos na Rede 
galega de espazos protexidos.
 1. Cando na base impoñible dunha 
adquisición mortis causa estea incluído 
o valor de predios rústicos de dedicación 
forestal situados en terreos incluídos 
na Rede galega de espazos protexidos, e 
sempre que a adquisición corresponda 
ao cónxuxe, descendentes ou adoptados, 
ascendentes ou adoptantes ou colaterais, 
por consanguinidade ata o terceiro grao 
inclusive do causante, practicarase unha 
redución do 9�% do mencionado valor.
 2. As persoas adquirentes deberán 
manter os predios adquiridos durante os 
cinco anos seguintes ao devengo do im-
posto, agás que dentro do devandito prazo 
faleza a persoa adquirente ou os transmita 
en virtude de pacto sucesorio conforme o 
previsto na Lei de dereito civil de Galicia.

Artigo 9. Incompatibilidade de redu-
cións.
As reducións previstas nesta sección, agás 
a regulada no artigo �, son propias da 
comunidade autónoma e serán incompati-
bles, para unha mesma adquisición, entre 
si e coa aplicación das reducións regula-
das na Lei 29/198�, do 18 de decembro, 
do imposto sobre sucesións e doazóns, ou 
coas reguladas en leis especiais en rela-
ción con este imposto, sempre que fosen 
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establecidas en consideración á natureza 
do ben obxecto daquelas.

Artigo 10. Requisito de mantemento 
e incumprimento de requisitos.
 1. O habente causa non poderá facer, nos 
períodos de mantemento establecidos en cada 
redución, actos de disposición ou operacións 
societarias que, directa ou indirectamente, 
poidan dar lugar a unha minoración substan-
cial do valor de adquisición.
 2. Se deixan de cumprir os requisitos 
establecidos nas reducións anteriores, 
deberase pagar a parte do imposto que se 
deixase de ingresar como consecuencia da 
redución practicada e os xuros de demora.

Artigo 11. Solicitude das reducións.
As reducións previstas nesta sección 
non se aplicarán de oficio e deberán ser 
solicitadas polos suxeitos pasivos na 
presentación da declaración do imposto. 
A solicitude non se poderá rectificar con 
posterioridade, agás que a rectificación 
se presente no período regulamentario de 
declaración.

Artigo 12. Base das reducións.
A porcentaxe de redución aplicarase sobre 
o resultado de deducir do valor do ben ou 
dereito o importe das cargas e gravames 
que prevé o artigo 12 da Lei 29/198�, do 18 
de decembro, así como a parte proporcional 
do importe das débedas e gastos que sexan 
deducibles de acordo cos artigos 13 e 14 
da mesma lei, sempre que estes últimos se 
tivesen en conta na fixación da base impo-
ñible individual do habente causa.

TÍTULO II 
ADQUISICIóNS LUCRATIVAS 

ENTRE VIVOS

capítulo único 
reDuCións DA bAse imPoÑible

Sección única 
REDUCIÓNS OBXECTIVAS

Artigo 13. Redución pola adquisición 
de bens e dereitos afectos a unha actividade 
económica e de participacións en entidades.

Nos casos de transmisión de participacións 
inter vivos dunha empresa individual ou 
dun negocio profesional ou de participa-
cións en entidades, aplicarase unha redu-
ción na base impoñible, para determinar 
a base liquidable, do 99% do valor de 
adquisición, sempre e cando concorran as 
condicións seguintes:

a. Que a persoa doadora teña �� anos 
ou máis ou se atope en situación de inca-
pacidade permanente en grao de absoluta 
ou grande invalidez.

b. Que, se a persoa doadora vén exer-
cendo funcións de dirección, deixe de 
exercer e percibir remuneracións polo 
exercicio das devanditas funcións desde o 
momento da transmisión.
Para estes efectos, non se entenderá com-
prendida entre as funcións de dirección a 
mera pertenza ao consello de administra-
ción da sociedade.

c. Que o centro principal de xestión da 
empresa ou do negocio profesional, ou o 
domicilio fiscal da entidade, se atope si-
tuado en Galicia e que se manteña durante 
os cinco anos seguintes á data de devengo 
do imposto.

d. Que na data do devengo do imposto 
á empresa individual, ao negocio profesio-
nal ou ás participacións lles sexa aplicable 
a exención regulada no punto 8.º do artigo 
4 da Lei 19/1991, do � de xuño, do imposto 
sobre o patrimonio. Para estes efectos, a 
participación do suxeito pasivo no capital 
da entidade debe ser:

- Con carácter xeral, do �0% como 
mínimo, xa sexa de forma individual ou 
conxuntamente co seu cónxuxe, ascen-
dentes, descendentes ou colaterais de ata 
o cuarto grao, xa teña a súa orixe o paren-
tesco na consanguinidade, na afinidade ou 
na adopción.

- Do �% computado de forma indivi-
dual, ou do 20% conxuntamente co seu 
cónxuxe, ascendentes, descendentes ou 
colaterais de ata o cuarto grao, xa teña a 
súa orixe o parentesco na consanguinidade, 
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na afinidade ou na adopción, cando se trate 
de participacións en entidades que teñan 
a consideración de empresas de reducida 
dimensión de acordo co disposto no artigo 
108 do Real decreto lexislativo 4/2004, de � 
de marzo, polo que se aproba o texto refun-
dido da Lei do imposto sobre sociedades.
No caso de que tan só se teña dereito parcial 
á exención regulada no punto 8.º do artigo 
4 da Lei 19/1991, do � de xuño, do imposto 
sobre o patrimonio, tamén será aplicable, 
na mesma proporción, esta redución.

e. Que a adquisición corresponda ao 
cónxuxe, descendentes ou adoptados e 
colaterais, por consanguinidade ata o ter-
ceiro grao inclusive, da persoa doadora.

f. Que a persoa adquirente manteña o 
adquirido e cumpra os requisitos da exen-
ción do imposto sobre o patrimonio du-
rante os cinco anos seguintes ao devengo 
do imposto de acordo co establecido nos 
puntos anteriores deste artigo, agás que 
dentro do devandito prazo faleza a persoa 
adquirente ou transmita a adquisición en 
virtude de pacto sucesorio conforme o 
previsto na Lei de dereito civil de Galicia.

g. Que a empresa individual ou a enti-
dade viñese exercendo efectivamente as 
actividades do seu obxecto social durante 
un período superior aos dous anos anterio-
res ao devengo do imposto.

Artigo 14. Redución pola adquisición 
de explotacións agrarias.
Nos casos de transmisións de partici-
pacións inter vivos dunha explotación 
agraria situada en Galicia ou de dereitos 
de usufruto sobre esta, aplicarase unha 
redución na base impoñible, para determi-
nar a base liquidable, do 99% do valor de 
adquisición, sempre e cando concorran as 
condicións seguintes:

a. Que a persoa doadora teña �� ou 
máis anos ou se atope en situación de inca-
pacidade permanente en grao de absoluta 
ou grande invalidez.

b. Que na data de devengo a persoa 
doadora teña a condición de agricultor/a 
profesional e perda tal condición a conse-
cuencia da doazón.

c. Que a adquisición corresponda ao 
cónxuxe, descendentes ou adoptados e 
colaterais, por consanguinidade ata o ter-
ceiro grao inclusive, da persoa doadora.

d. Que a persoa adquirente manteña 
no seu patrimonio a explotación agraria 
e a súa condición de agricultor/a profe-
sional durante os cinco anos seguintes ao 
devengo do imposto, agás que dentro do 
devandito prazo faleza a persoa adquiren-
te ou transmita a explotación en virtude 
de pacto sucesorio conforme o previsto na 
Lei de dereito civil de Galicia.

e. Que a explotación agraria viñese 
exercendo efectivamente as actividades 
do seu obxecto social durante un período 
superior aos dous anos anteriores ao de-
vengo do imposto.

Artigo 15.  edución pola adquisición 
de bens e dereitos afectos a unha activi-
dade económica, de participacións en 
entidades e de explotacións agrarias nos 
pactos sucesorios.
No caso dos feitos impoñibles recollidos 
na alínea a) do artigo 3.1º da Lei 29/198�, 
do 18 de decembro, do imposto sobre suce-
sións e doazóns, nos que non se produza o 
falecemento do transmitente, os requisitos 
para a aplicación da redución pola adqui-
sición de bens e dereitos afectos a unha 
actividade económica, de participacións 
en entidades e de explotacións agrarias 
serán os establecidos para as adquisicións 
inter vivos.

Artigo 16. Redución pola adquisición 
de diñeiro destinado á adquisición dunha 
vivenda habitual en Galicia.

Nas doazóns a fillos e descendentes de 
diñeiro destinado á adquisición da súa vi-
venda habitual aplicarase unha redución do 
9�% da base impoñible do imposto, sempre 
que se cumpran os requisitos seguintes:

a. A persoa donataria deberá ser menor 
de 3� anos ou muller vítima de violencia 
de xénero. No primeiro caso débese tratar 
da adquisición da súa primeira vivenda 
habitual. No segundo, non debe ser titular 
doutra vivenda.
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b. O importe da doazón non poderá 
superar os �0.000 euros. Este límite é 
único e aplícase tanto no caso dunha soa 
doazón como no caso de doazóns sucesi-
vas, sempre que se outorguen a favor da 
mesma persoa donataria, proveñan dun ou 
de distintos ascendentes. No caso de que 
o importe da doazón ou doazóns a que se 
refire este artigo supere esta cantidade, 
non haberá dereito a ningunha redución.

c. A suma da base impoñible total 
menos o mínimo persoal e familiar para 
efectos do IRPF do donatario, correspon-
dente ao último período impositivo, cuxo 
prazo regulamentario de declaración 
estea concluído na data do devengo da 
primeira doazón, non poderá ser superior 
a 30.000 euros.

d. A doazón débese formalizar en escri-
tura pública na que se exprese a vontade de 
que o diñeiro doado se destine á adquisición 
da vivenda habitual da persoa donataria. No 
caso dos menores de 3� anos deberá constar 
tamén que se trata da súa primeira vivenda 
habitual. Esta declaración de vontade debe-
rá ser simultánea á doazón.

e. A persoa donataria deberá adquirir 
unha vivenda situada en Galicia nos seis 
meses seguintes á doazón. No caso de ha-
ber varias doazóns, o prazo computarase 
desde a data da primeira doazón. A redu-
ción non se aplicará a doazóns de diñeiro 
posteriores á compra da vivenda, agás 
nos supostos de adquisición con prezo 
aprazado ou financiamento alleo, sempre 
que se acredite que o importe do diñeiro 
doado se destina ao pagamento do prezo 
pendente ou á cancelación total ou parcial 
do crédito, co prazo, límites e requisitos 
establecidos nas alíneas anteriores, agás 
no xeito de computar o prazo de seis me-
ses, que se fará para cada doazón.

f. Considerarase vivenda habitual a que 
se axuste á definición e aos requisitos esta-
blecidos pola normativa do imposto sobre 
a renda das persoas físicas. A acreditación 
da situación de violencia de xénero farase 

segundo o disposto na Lei 11/200�, do 2� 
de xullo, galega para a prevención e o tra-
tamento integral da violencia de xénero.

Artigo 17. Incompatibilidade de 
reducións.
As reducións previstas nesta sección son 
propias da comunidade autónoma e serán 
incompatibles, para unha mesma adquisi-
ción, entre si e coa aplicación das reducións 
reguladas na Lei 29/198�, do 18 de decem-
bro, do imposto sobre sucesións e doazóns, 
ou coas consideradas en leis especiais en 
relación con este imposto sempre que fosen 
establecidas en consideración á natureza do 
ben obxecto daquelas.

Artigo 18. Requisito de mantemento 
e incumprimento de requisitos.
 1. O habente causa non poderá facer 
actos de disposición ou operacións so-
cietarias que, directa ou indirectamente, 
poidan dar lugar a unha minoración subs-
tancial do valor de adquisición.
 2. Se deixan de cumprir os requisitos 
establecidos nas reducións anteriores, 
deberase pagar a parte do imposto que se 
deixase de ingresar como consecuencia da 
redución practicada e os xuros de demora.

Artigo 19. Solicitude das reducións.
As reducións previstas nesta sección non 
se aplicarán de oficio e deberán ser solici-
tadas polos suxeitos pasivos na presenta-
ción da declaración do imposto, e non se 
poderá rectificar con posterioridade, agás 
que a rectificación se presente no período 
regulamentario de declaración.

Artigo 20. Base das reducións.
A porcentaxe de redución aplicarase 
sobre o resultado de deducir do valor do 
ben ou dereito o importe das cargas e 
gravames que prevén os artigos 12 e 1� 
da Lei 29/198�, do 18 de decembro, así 
como a parte proporcional do importe das 
débedas que sexan deducibles de acordo 
cos artigos 13 e 1� da mesma lei, sempre 
que estes últimos se tivesen en conta na 
fixación da base impoñible individual do 
habente causa.
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TÍTULO III 
DéBEDA TRIBUTARIA

Artigo 21. Tarifa.
A cota íntegra do imposto sobre sucesións e 
doazóns obterase aplicando á base liquidable 
os tipos de gravame seguintes en función dos 
graos de parentesco sinalados no artigo 1:

a. No caso dos feitos impoñibles reco-
llidos nas alíneas a) e c) do artigo 3.1º da 
Lei 29/198�, do 18 de decembro, do im-
posto sobre sucesións e doazóns, e sempre 
que os suxeitos pasivos estean incluídos 
nos grupos I e II do artigo 1 desta lei, 
aplicarase a tarifa seguinte:

Base  
liquidable 
ata euros

Cota 
íntegra 
Euros

Resto base 
liquidable 
ata euros

Tipo 
aplicable 

Porcentaxe

0 0 �0.000 �

�0.000 2.�00 ��.000 �

12�.000 �.��0 1��.000 9

300.000 23.�00 �00.000 11

800.000 �8.�00 800.000 1�

1.�00.000 198.�00 En adiante 18

b. No caso dos feitos impoñibles re-
collidos na alínea b) do artigo 3.1º da Lei 
29/198�, do 18 de decembro, do imposto 
sobre sucesións e doazóns, e sempre que 
os suxeitos pasivos estean incluídos nos 
grupos I e II do artigo 1 desta lei e a 
doazón se formalice en escritura pública, 
aplicarase a tarifa seguinte:

Base 
liquidable  
ata euros

Cota 
íntegra 
Euros

Resto base 
liquidable 
ata euros

Tipo 
aplicable 

Porcentaxe

0 0 200.000 �

200.000 10.000 400.000 �

�00.000 38.000 En adiante 9

No caso de non se cumpriren os requisitos 
establecidos nesta letra será aplicable a 
tarifa sinalada na alínea anterior.

c. No caso dos feitos impoñibles recolli-
dos nas alíneas a), b) e c) do artigo 3.1º da 
Lei 29/198�, do 18 de decembro, do imposto 

sobre sucesións e doazóns, e sempre que os 
suxeitos pasivos estean incluídos nos gru-
pos III e IV do artigo 1º desta lei, aplicarase 
a tarifa seguinte:

Base 
liquidable 
ata euros

Cota 
íntegra 
Euros

Resto base 
liquidable 
ata euros

Tipo 
aplicable 

Porcentaxe

0,00 - �.993,4� �,��

�.993,4� �11,�0 �.98�,4� 8,�0

1�.980,91 1.290,43 �.98�,4� 9,3�

23.9�8,3� 2.03�,2� �.98�,4� 10,20

31.9��,81 2.8�1,98 �.98�,4� 11,0�

39.943,2� 3.�34,�9 �.98�,4� 11,90

4�.930,�2 4.�8�,10 �.98�,4� 12,��

��.918,1� �,�03,�0 �.98�,4� 13,�0

�3.90�,�2 �.�89,�9 �.98�,4� 14,4�

�1.893,0� �.943,98 �.98�,4� 1�,30

�9.880,�2 9.1��,0� 39.8��,1� 1�,1�

119.���,�� 1�.�0�,22 39.8��,1� 18,�0

1�9.�34,83 23.0�3,2� �9.��4,30 21,2�

239.389,13 40.011,04 1�9.388,41 2�,�0

398.���,�4 80.���,08 398.���,�4 29,��

�9�.���,08 199.291,40 En adiante 34,00

Artigo 22. Cota tributaria.
A cota tributaria polo imposto sobre suce-
sións e doazóns obterase aplicando á cota 
íntegra o coeficiente multiplicador que 
corresponda dos que se indican a seguir, 
establecidos en función do patrimonio 
preexistente do contribuínte e do grupo, 
segundo o grao de parentesco sinalado no 
artigo 1º desta lei:

Patrimonio preexistente Euros I e II III IV

De 0 a 402.��8,11 1 1,�882 2

De máis de 402.��8,11 a 
2.00�.380,43 1 1,���� 2,1

De máis de 2.00�.380,43 a 
4.020.��0,98 1 1,�4�1 2,2

Máis de 4.020.��0,98 1 1,90�9 2,4
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Artigo 23. Dedución para adquisi-
cións mortis causa por suxeitos pasivos 
do grupo I.
Nas adquisicións mortis causa por suxeitos 
pasivos incluídos no grupo I do artigo 1 
desta lei, incluídas as cantidades percibidas 
polas persoas beneficiarias de seguros sobre 
a vida, practicarase unha dedución do 99% 
do importe da cota.

Artigo 24. Dedución por parentesco.
 1. Nas adquisicións mortis causa por 
suxeitos pasivos incluídos no grupo II 
do artigo 1, aplicarase unha dedución do 
100% da cota tributaria sempre que a súa 
base impoñible sexa igual ou inferior a 
12�.000 euros.
 2. Para o cómputo do límite de 12�.000 
euros sinalado no punto anterior, teranse 
en conta as bases impoñibles dos pactos 
sucesorios realizados. Tamén se compu-
tarán as bases impoñibles das doazóns e 
demais transmisións inter vivos equipara-
bles que sexan acumulables de acordo co 
establecido no artigo 30 da Lei 29/198�, 
do 18 de decembro, do imposto sobre 
sucesións e doazóns, así como o valor dos 
usufrutos e outras institucións a que se 
refire o artigo 2� da mesma norma que se 
teñan en conta para a determinación do 
tipo medio de gravame aplicable.

TÍTULO IV 
NORMAS COMúNS ÁS 

ADQUISICIóNS POR CAUSA  
DE MORTE E ENTRE VIVOS

Artigo 25. Tratamento fiscal das 
unións estables de parella.
Para os efectos da aplicación desta lei, 
equipáranse ao matrimonio as unións de 
dúas persoas maiores de idade, capaces, 
que convivan coa intención ou vocación de 
permanencia nunha relación de afectivida-
de análoga á conxugal e que a inscriban no 
Rexistro de Parellas de Feito de Galicia, 
expresando a súa vontade de equiparar os 
seus efectos aos do matrimonio.

DISpOSIcIóN ADIcIONAl pRIMeIRA 
vAlORAcIóN pRevIA  
De beNS INMObleS

Nos impostos sobre sucesións e doa-
zóns e sobre transmisións patrimoniais e 
actos xurídicos documentados, nos casos 
de solicitude das valoracións previas de 
bens inmobles a que se refire o artigo 90 
da Lei xeral tributaria, será necesaria a 
presentación da valoración realizada no 
prazo de presentación do imposto.

DISpOSIcIóN ADIcIONAl SeguNDA 
SOlIcItuDe De vAlORAcIóNS pRevIAS

Nos impostos sobre sucesións e doazóns 
e sobre transmisións patrimoniais e actos 
xurídicos documentados, para o exercicio 
do dereito recoñecido no artigo 90 da Lei 
xeral tributaria, e sempre que non se solicite 
a valoración a través da páxina web da Con-
sellería de Economía e Facenda, deberase 
aboar, se é o caso, a taxa correspondente e 
presentar o xustificante do seu pagamento 
xunto coa solicitude de valoración.

DISpOSIcIóN ADIcIONAl teRceIRA 
DeDucIóN eN cOtA pOR SOlIcItuDe 

De vAlORAcIóN pRevIA
Os suxeitos pasivos do imposto so-

bre sucesións e doazóns e do imposto 
sobre transmisións patrimoniais e actos 
xurídicos documentados que solicitasen 
valoración previa ao amparo do artigo 
90 da Lei xeral tributaria, pagasen a taxa 
correspondente e presentasen a valoración 
xunto coa declaración do imposto poderán 
deducir da cota tributaria o importe satis-
feito pola taxa.

DISpOSIcIóN tRANSItORIA pRIMeIRA 
AplIcAcIóN DA NORMAtIvA SObRe 

xeStIóN DO IMpOStO
Á entrada en vigor desta lei, e mentres 

non sexan aprobados os desenvolvemen-
tos regulamentarios, serán aplicables as 
normas regulamentarias vixentes en todo 
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aquilo que non se opoña ou contradiga a 
esta lei.

DISpOSIcIóN ADIcIONAl SeguNDA 
pRAzO De MANteMeNtO DAS 

ADquISIcIóNS
Naqueles casos en que se estea gozando 

da redución por adquisición de vivenda 
habitual do causante no momento da entra-
da en vigor desta lei, e non se incumprise 
o requisito de permanencia de dez anos, o 
prazo de mantemento da adquisición será 
de cinco anos desde o devengo do imposto.

DISpOSIcIóN DeRROgAtORIA 
pRIMeIRA

Á entrada en vigor desta lei quedarán 
derrogadas as disposicións seguintes:

- Artigo 2 da Lei 3/2002, do 29 de abril, de 
medidas de réxime fiscal e administrativo.

- Artigo 1 da Lei �/2002, do 29 de abril, 
de medidas de réxime fiscal e administrativo.

- Artigos 1 e 2 da Lei 9/2003, do 23 de 
decembro, de medidas tributarias e admi-
nistrativas.

- Artigo 3 da Lei 14/2004, de medidas 
tributarias e de réxime administrativo.

- Artigo �3 da Lei 14/200�, do 28 de 
decembro, de orzamentos xerais da Co-
munidade Autónoma de Galicia para o ano 
200�.

DISpOSIcIóN ADIcIONAl SeguNDA
En xeral, quedarán derrogadas todas 

aqueloutras disposicións de rango igual ou 
inferior que contradigan, se opoñan ou resul-
ten incompatibles co que establece esta lei.

DISpOSIcIóN DeRRADeIRA pRIMeIRA 
eNtRADA eN vIgOR

Esta lei entrará en vigor o día 1 de 
setembro de 2008.

DISpOSIcIóN DeRRADeIRA 
SeguNDA DeSeNvOlveMeNtO 

RegulAMeNtARIO
Facúltase o Goberno e o conselleiro ou 

a conselleira competente en materia de 

facenda para que diten as disposicións ne-
cesarias para desenvolver e aplicar esta lei.

DISpOSIcIóN DeRRADeIRA teRceIRA 
leIS De ORzAMeNtOS

As leis de orzamentos xerais da Comuni-
dade Autónoma de Galicia poderán modificar 
as reducións da base impoñible, as tarifas, os 
coeficientes de patrimonio preexistente e as 
deducións da cota tributaria.

7. LEI 15/2008, DO 19 
DE DECEMBRO, DO 

IMPOSTO SOBRE O DANO 
MEDIOAMBIENTAL CAUSADO 

POR DETERMINADOS USOS  
E APROVEITAMENTOS DA 

AUGA ENCORADA  
(DOGA 251. 29.12.2008) 224

(…) 22�

capítulo I 
DisPosiCións XerAis

Artigo 1. Finalidade do imposto.
O imposto sobre o dano medioambiental 
causado por determinados usos e apro-
veitamentos da auga encorada ten como 
finalidade, por unha banda, compensar 
os efectos negativos a que se encontra so-
metido o contorno natural de Galicia pola 
realización de actividades que afectan 
o seu patrimonio fluvial natural e, pola 
outra, reparar o dano medioambiental 
causado polas devanditas actividades.

Artigo 2. Natureza e obxecto.
O imposto establecido por esta lei é un 
tributo propio da Comunidade Autónoma 
de Galicia, de natureza real e finalidade 
extrafiscal, que somete a gravame o dano 
medioambiental causado pola realización 
de determinadas actividades que utilizan 
auga encorada.

Artigo 3. Ámbito de aplicación.
O imposto será aplicable ás actividades e 
aos aproveitamentos que utilicen encoros 
224	 	Orde	do	27	de	febreiro	de	2009	pola	que	se	apro-
ban	as	normas	de	aplicación	do	imposto	sobre	o	dano	
ambiental	causado	por	determinados	usos	e	aproveita-
mentos	da	auga	encorada.
225	  Exposición	de	motivos	omitida.
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que estean situados en todo ou en parte 
no territorio da Comunidade Autónoma 
de Galicia.

Artigo 4. Afectación da recadación.
Os ingresos efectivamente obtidos pola 
recadación deste tributo, deducidos os 
custos de xestión, destinaranse a financiar 
as actuacións e medidas encamiñadas 
á prevención e protección dos recursos 
naturais, así como á conservación, repara-
ción e restauración do medio ambiente e, 
en especial, á conservación do patrimonio 
natural fluvial galego directa ou indirec-
tamente afectado polos danos medioam-
bientais gravados.
As leis de orzamentos da Comunidade 
Autónoma de Galicia poderán establecer 
os criterios de afectación dos ingresos 
recadados por este imposto.

Artigo 5. Normativa aplicable.
O imposto sobre o dano medioambien-
tal causado por determinados usos e 
aproveitamentos da auga encorada rexe-
rase polas disposicións desta lei e polas 
normas regulamentarias ditadas no seu 
desenvolvemento e, no non previsto nelas, 
polo disposto nas disposicións xerais en 
materia tributaria.

capítulo II 
elementos Do imPosto

Artigo 6. Feito impoñible.
 1. Constitúe o feito impoñible a realiza-
ción de actividades industriais mediante o 
uso ou aproveitamento da auga encorada, 
cando o devandito uso ou aproveitamento 
altere ou modifique substancialmente os 
valores naturais dos ríos e, en especial, o 
caudal e a velocidade da auga na súa canle 
natural.
 2. Entenderase que alteran e modifican 
substancialmente os valores naturais dos 
ríos as actividades industriais que empre-
guen augas encoradas mediante presas que 
reúnan algunha das seguintes condicións:

a. que a súa altura supere os quince 
metros, medida desde a parte máis baixa 

da superficie xeral de cimentación ata a 
coroación, ou

b. que a súa altura estea comprendida 
entre quince e dez metros, sempre que re-
úna algunha das seguintes características:

b.1 lonxitude de coroación superior a 
cincocentos metros,

b.2. capacidade de encorar máis dun 
millón de metros cúbicos de auga, e

b.3. capacidade de vertido superior a 
2.000 metros cúbicos por segundo.

Artigo 7. Supostos de non suxeición.
Non estará suxeita a este imposto a rea-
lización das actividades que, empregando 
augas encoradas, se enumeran a seguir:

a. abastecemento de poboacións,
b. actividades agrarias,
c. acuicultura,
d. actividades recreativas, e
e. navegación e transporte acuático.
Artigo 8. Período impositivo e devengo.

 1. O período impositivo coincidirá co 
trimestre natural.
 2. O devengo producirase o último 
día do trimestre natural, agás no caso de 
extinción da concesión, que coincidirá con 
esta data.
 3. Sen prexuízo do disposto na alínea 1, 
nos casos de nova concesión ou extinción 
desta, o período impositivo entenderase 
polo período existente entre a data da nova 
concesión e o devengo, no primeiro caso, e 
entre o primeiro día do trimestre natural e 
o devengo, no segundo.

Artigo 9. Suxeito pasivo.
Serán suxeitos pasivos en calidade de con-
tribuíntes as persoas físicas ou xurídicas e 
as entidades ás que se refire o artigo 3�.4º 
da Lei xeral tributaria que realicen cal-
quera das actividades sinaladas no artigo 
� desta lei.
Presumirase, salvo proba en contrario, 
que a actividade industrial é realizada 
pola persoa ou entidade que figure como 
titular da correspondente concesión de 
aproveitamento para uso industrial.
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Se o suxeito pasivo non coincidise co 
titular da concesión, este terá carácter de 
responsable solidario.

Artigo 10. Base impoñible.
 1. Constitúe a base impoñible a capaci-
dade volumétrica máxima do encoro que 
estea situado na súa totalidade ou en parte 
no territorio da Comunidade Autónoma de 
Galicia, medida en hm3.
 2. No caso de encoros para os que 
a auga encorada se estenda máis alá do 
límite territorial da Comunidade Autóno-
ma, a base impoñible estará constituída 
pola parte da capacidade que corresponda 
ás augas situadas no territorio galego.
 3. No suposto de que un ou máis 
aproveitamentos gravados compartisen 
un mesmo encoro, a base correspondente 
a cada un deles determinarase en propor-
ción aos caudais concedidos.

Artigo 11. Cota tributaria e tipo de 
gravame.
 1. A cota tributaria do imposto de-
terminarase por aplicación do tipo de 
gravame trimestral, 800 € por hm3, á base 
impoñible.
 2. A cota resultante obtida conforme 
a alínea anterior multiplicarase polo 
coeficiente (1 + a - b) en función do salto 
bruto do aproveitamento e, de ser o caso, 
da potencia instalada do aproveitamento 
hidroeléctrico, onde:
a = será o resultado de aplicar a seguinte 
escala ao salto bruto medido en metros 
desde a cota de toma e, no seu defecto, 
desde o punto de coroación do encoro ata 
o punto de restitución e, no seu defecto, 
ata o leito do encoro:

Tramos do saldo bruto Por cada metro

Ata 30 m 0,0001

De 30,01 ata 100 m 0,000�

De 100,01 ata 300 m 0,001

De 300,01 ata �00 m 0,01

De �00,01 m en adiante 0,04

b = será o resultado de aplicar, de ser o 
caso, a seguinte escala á potencia instala-
da do aproveitamento, medida en MW:

Tramos de potencia Por cada MW

Ata 200 MW 0,000�

De 200,01 MW en adiante 0,001

A aplicación do coeficiente anterior non 
poderá supoñer, de ser o caso, unha redu-
ción superior ao 2�% da cota inicial.

capítulo III 
Xestión Do tributo

Artigo 12. Normas de aplicación.
A consellaría competente en materia de 
facenda aprobará as normas de aplicación 
do tributo.

Artigo 13. Declaración inicial.
Para os efectos de aplicación do imposto, 
os suxeitos pasivos están obrigados a pre-
sentar unha declaración inicial mediante 
os modelos que aprobe a consellaría com-
petente en materia de facenda.
Do mesmo xeito, están obrigados a pre-
sentar unha modificación da declaración 
inicial cando varíen os datos declarados á 
administración.

Artigo 14.  Autoliquidación.
Os suxeitos pasivos están obrigados a 
presentar autoliquidación do imposto, 
polo que determinarán a débeda tributaria 
correspondente e ingresarán o seu importe 
mediante os modelos que aprobe a conse-
llaría competente en materia de facenda.

Artigo 15. Prazos e lugar de presen-
tación.
 1. A declaración inicial á que se refire 
o artigo 13 deberá presentarse xunto á pri-
meira autoliquidación que corresponda.
 2. A declaración de modificación á que 
se refire o artigo 13 deberá presentarse nos 
vinte primeiros días naturais, contados 
desde o momento no que se produza a 
modificación.
 3. As autoliquidacións ás que se refire 
o artigo 14 deberán presentarse nos vinte 
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primeiros días naturais, contados desde a 
data de devengo.
 4. As declaracións e autoliquidacións 
anteriores deberán presentarse ante a de-
legación competente consonte o sinalado 
no artigo 20.

Artigo 16. Utilización de tecnoloxías 
informáticas e telemáticas.
A consellaría competente en materia de fa-
cenda poderá dispoñer que as declaracións 
e autoliquidacións do imposto se efectúen 
mediante os programas informáticos de 
axuda que, de ser o caso, se aproben.
Así mesmo, poderá dispoñer a obrigato-
riedade da súa presentación e o pagamento 
mediante medios telemáticos.

Artigo 17. Liquidacións provisionais.
Os órganos da Administración tributaria 
poderán ditar a liquidación provisional 
que proceda de conformidade co disposto 
na Lei xeral tributaria.

Artigo 18. Potestade sancionadora.
A potestade sancionadora en materia 
tributaria exercerase conforme aos seus 
principios reguladores en materia admi-
nistrativa e coas especialidades previstas 
na Lei xeral tributaria, e serán aplicables 
as disposicións xerais contidas nela.
A clasificación das infraccións e sancións 
tributarias e o procedemento sancionador 
tributario rexeranse polo establecido na 
Lei xeral tributaria e nas demais disposi-
cións que a desenvolvan e complementen.

Artigo 19. Revisión.
Os actos e as actuacións de aplicación des-
te tributo, así como os actos de imposición 
de sancións tributarias, serán revisables 
consonte as disposicións contidas na Lei 
xeral tributaria.
O coñecemento das reclamacións económi-
co-administrativas corresponderalles con 
exclusividade aos órganos económico-ad-
ministrativos da Comunidade Autónoma, 
sen prexuízo da vía contenciosa.

Artigo 20. Órganos competentes.
O exercicio das funcións de aplicación e de 
revisión do imposto, así como o exercicio da 
potestade sancionadora en materia tributaria, 
corresponderalles aos órganos competentes 

da Administración tributaria da consellaría 
competente en materia de facenda.
A competencia territorial atribuiráselle á 
delegación territorial da Administración 
tributaria en cuxo ámbito territorial se 
estenda a totalidade ou, de ser o caso, a 
maior parte da auga encorada.

Artigo 21. Órganos de colaboración.
Sen prexuízo do establecido no artigo 
anterior, os órganos administrativos com-
petentes nas materias de medio ambiente, 
enerxía, augas e industria auxiliarán 
os órganos de aplicación deste tributo e 
colaborarán con eles, no marco das súas 
respectivas competencias, para a liqui-
dación, comprobación e investigación do 
tributo, mediante, entre outras actuacións, 
a elaboración de informes por petición 
deles, a expedición de certificados oficiais 
dos datos necesarios para a liquidación do 
tributo e/ou a cesión informática dos datos 
sinalados.

DISpOSIcIóN DeRRADeIRA 
pRIMeIRA. HAbIlItAcIóN pARA A 
leI De ORzAMeNtOS xeRAIS DA 

cOMuNIDADe AutóNOMA De gAlIcIA
A Lei de orzamentos xerais da Comuni-

dade Autónoma poderá modificar calquera 
elemento do imposto.

DISpOSIcIóN DeRRADeIRA SeguNDA 
HAbIlItAcIóN NORMAtIvA

A Xunta de Galicia ditará cantas 
disposicións sexan necesarias para o 
desenvolvemento regulamentario desta 
lei, e autorízase á consellaría competente 
en materia de facenda para aprobar as 
disposicións que sexan precisas para a 
aplicación deste tributo.

DISpOSIcIóN DeRRADeIRA teRceIRA 
eNtRADA eN vIgOR

Esta lei entrará en vigor o día seguinte 
ao da súa publicación no Diario Oficial de 
Galicia e o tributo comezará a esixirse a 
partir do primeiro trimestre natural que 
dea comezo tras a súa entrada en vigor.
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1. 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  
(DOGA N.º 101, 27. 5. 2005)

(...) 226

Artigo único. De  conformidade  coa 
Disposición  derradeira  segunda  da  Lei 
1/2004,  do  21  de  abril,  de  modificación 
das leis 7/1985, do 17 de xullo, de Caixas 
de  Aforros  Galegas,  e  4/1996,  do  31  de 
maio,  de  Caixas  de  Aforros  de  Galicia, 
para adaptalas á Lei 44/2002, do 22 de no-
vembro, de Medidas de Reforma do Siste-
ma Financeiro, apróbase o texto refundido 
das  leis 7/1985, do 17 de xullo, e 4/1996, 
do  31  de  maio,  de  Caixas  de  Aforros  de 
Galicia, que se insire a seguir.

Disposición aDicional única 
Remisións noRmativas

As remisións e  referencias normativas 
ás leis 7/1985, do 17 de xullo, e 4/1996, do 
31 de maio, entenderanse feitas, no sucesi-
vo, ao texto refundido que se aproba polo 
presente decreto lexislativo.

Disposición DeRRogatoRia
En  virtude  da  súa  incorporación  ao 

texto  refundido  quedan  derrogadas  as 
seguintes normas:

-  Lei 7/1985, do 17 de xullo, de Caixas 
de Aforros Galegas. 

-  Lei 6/1989, do 10 de maio, de modifi-
cación da Lei 7/1985, do 17 de xullo. 

-  Lei 4/1996, do 31 de maio, de Caixas 
de Aforros de Galicia. 

226	 Exposición	de	motivos	omitida.

-  Lei 1/2004, do 21 de abril, de modi-
ficación  das  leis  7/1985,  do  17  de  xullo, 
de Caixas de Aforros Galegas, e 4/1996, 
do 31 de maio, de Caixas de Aforros de 
Galicia, para adaptalas á Lei 44/2002, do 
22 de novembro, de Medidas de reforma 
do Sistema Financeiro. 
Ademais  quedan  derrogadas  as  dispo-
sicións  de  igual  ou  inferior  rango  que  se 
opoñan ao establecido no texto refundido 
que se aproba. 

Disposición DeRRaDeiRa 
pRimeiRa. Desenvolvemento 

RegulamentaRio
A  Xunta  de  Galicia  e  o  conselleiro 

de  Economía  e  Facenda,  no  ámbito  das 
súas  respectivas  competencias,  poderán 
ditar  os  regulamentos  que  requira  o 
desenvolvemento e a aplicación do texto 
refundido  que  se  aproba  polo  presente 
decreto lexislativo. 

Disposición DeRRaDeiRa segunDa 
entRaDa en vigoR 

Este decreto lexislativo e o texto refun-
dido que se aproba entrarán en vigor o día 
seguinte ao da súa publicación no “Diario 
Oficial de Galicia”. 
(…)

TEXTO REFUNDIDO DAS LEIS DE 
CAIXAS DE AFORROS DE GALICIA 

TíTULO I 
DISPOSICIóNS XERAIS

Artigo 1. Ámbito de aplicación. 
  1.  As  caixas  de  aforros  con  domicilio 
social  en  Galicia  rexeranse  polo  estable-
cido  no  presente  texto  refundido  e  nas 
demais  normas  complementarias  e  de 
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desenvolvemento  emanadas  da  comuni-
dade autónoma, as cales lles serán tamén 
aplicables ás actividades que desenvolvan 
no  territorio  desta  comunidade  as  caixas 
de aforros con domicilio social fóra dela, 
todo isto sen prexuízo da normativa básica 
do Estado. 
  2.  A  normativa  mercantil  reguladora 
do  dereito  de  sociedades,  a  estatal  de 
entidades de crédito e a lexislación sobre 
fundacións,  segundo  corresponda  por 
razón  da  materia,  poderase  aplicar  con 
carácter  subsidiario  no  non  previsto  no 
presente texto refundido. 

Artigo 2. Concepto de caixa de aforros. 
Entenderase por caixa de aforros, para os 
efectos  deste  texto  refundido,  a  entidade 
financeira de carácter social, de natureza 
fundacional e sen finalidade lucrativa que, 
baixo  o  protectorado  público  exercido 
polo Goberno da Comunidade Autónoma 
de Galicia a través da Consellería de Eco-
nomía  e  Facenda,  se  dedica  á  actividade 
financeira  e  á prestación de  servizos  co-
nexos, destinando parte dos seus excedentes 
a obras de carácter benéfico-social. 

Artigo 3. Reserva de denominación. 
  1.  Para  as  entidades  con  domicilio  en 
Galicia,  as  denominacións  caixa  de  afo-
rros  e  monte  de  piedade  serán  privativas 
das  institucións  inscritas  no  Rexistro  de 
Caixas de Aforros Galegas. 
  2.  Ningunha  entidade  ou  empresa 
non  inscrita  no  rexistro  utilizará  na  súa 
denominación  marcas,  rótulos,  modelos, 
anuncios ou expresións que induzan a erro 
sobre a súa natureza. 

Artigo 4. Rexistro de Caixas de Aforros 
Galegas. 
  1.  A  Xunta  de  Galicia  dispoñerá  dun 
Rexistro de Caixas de Aforros Galegas, no 
cal  deberá  constar,  na  forma  que  regula-
mentariamente se determine: 

a.  A denominación da institución. 
b.  O domicilio social. 
c.  A data da escritura de fundación. 
d.  A  corporación,  entidade  ou  persoas 

fundadoras. 

e.  Os estatutos e regulamentos da caixa 
respectiva.

f.  A autorización da admisión no rexistro. 
  2.  Inscribiranse  tamén  os  acordos  da 
Xunta de Galicia e da Consellería de Eco-
nomía e Facenda relativos á modificación 
de estatutos, absorción, fusión, disolución 
ou liquidación. 
  3.  O  rexistro  será  público.  Calquera 
persoa  interesada  poderá  obter  certifica-
ción gratuíta dos datos inscritos. 
  4.  O rexistro terá unha sección dedicada 
a aquelas caixas de aforros con domicilio 
social  fóra  de  Galicia,  pero  con  oficinas 
no territorio desta comunidade autónoma, 
na cal se farán constar aqueles datos que 
regulamentariamente  se  determinen.  As 
ditas caixas terán que comunicarlle á Con-
sellería de Economía e Facenda as aperturas 
e  os  peches  de  sucursais  efectuados  en 
Galicia, de conformidade coa lexislación. 
  5.  Todas as altas e baixas de entidades 
no  rexistro  se  publicarán  no  “Diario 
Oficial  de  Galicia”,  comunicándoselles 
ao  Ministerio  de  Economía  e  Facenda  e 
á Comisión Europea.

Artigo 5. Acción de Goberno. 
A  acción  do  Goberno  da  comunidade 
autónoma, no marco das bases e da orde-
nación da actividade económica xeral e da 
política  monetaria  do  Estado,  levarase  a 
cabo baixo os seguintes principios: 

a.  Velar pola independencia das caixas 
de aforros e defender a súa natureza fun-
dacional, prestixio e estabilidade.

b.  Vixiar  o  cumprimento  por  parte  das 
caixas da súa función económico-social, de 
acordo cunha adecuada política de adminis-
tración e de investimento de aforro privado. 

c.  Procurar  a  estabilidade  económica 
e  financeira  das  caixas  así  como  a  total 
transparencia dos mercados onde operan, 
creando  os  mecanismos  oportunos  para 
que  os  clientes  das  caixas  dispoñan  de 
toda a información necesaria.

d.  Establecer mecanismos de cobertura 
e protección dos clientes. 



- 367 -

Intervención na economía

in
te

rv
en

ci
ón

 n
a 

ec
on

om
ía

e.  Estimular  todas  as  accións  lexítimas 
das  institucións  de  aforro  encamiñadas  a 
mellorar o nivel socioeconómico de Galicia.

TíTULO II 
ORGANIZACIóN INSTITUCIONAL

capítulo i 
CrIterIos ordenAdores 

Artigo 6. Dobre dimensión das caixas. 
As caixas de aforros teñen un dobre carácter: 
social  e  fundacional,  pola  súa  finalidade  e 
aplicación  de  excedentes,  e  de  entidade 
financeira, por razón da súa actividade.

Artigo 7. Organización democrática.
A estrutura e a composición dos órganos 
de goberno das caixas serán democráticas 
e os seus membros coidarán dos intereses 
fundacionais da caixa, polos dos seus de-
positantes e polos do territorio onde estas 
desenvolvan  a  súa  actividade,  con  plena 
independencia  de  calquera  outro  que  os 
puidese afectar. 

capítulo ii 
CreACIón e reCursos 

Sección 1.ª  
Requisitos para a creación

Artigo 8. Fundación. 
  1.  As  caixas  de  aforros  poderán  ser 
fundadas por persoas ou entidades,  tanto 
públicas  como  privadas,  nos  termos  pre-
vistos no presente texto refundido. 
  2.  A  condición  de  fundador  non  será 
transmisible por ningún título nin outorgará 
dereitos  económicos. Os  fundadores,  sexan 
públicos  ou  privados,  dispoñerán  exclusi-
vamente dos dereitos de representación que 
se establecen no presente texto refundido. 
  3.  O  patrimonio  inicial  das  caixas  de 
aforros estará constituído pola achega dos 
seus fundadores. 
  4.  Todas  as  caixas  de  aforros  con 
domicilio social en Galicia, calquera que 
sexa  a  persoa  fundadora,  o  organismo 
ou a corporación que as patrocine,  terán 
a mesma natureza xurídica e os mesmos 
dereitos  e  obrigas,  así  como  idéntica 

consideración  por  parte  do  Goberno  da 
comunidade autónoma.

Artigo 9. Autorización. 
  1.  Corresponderalle á Xunta de Galicia 
autorizar a creación de caixas de aforros, 
observando a normativa básica vixente e o 
previsto no presente texto refundido. 
  2.  A  solicitude  de  autorización  para  a 
creación dunha caixa de aforros presentara-
se na Consellería de Economía e Facenda, e 
xuntaranse os seguintes documentos: 

a.  Proxecto de escritura fundacional. 
b.  Proxecto de estatutos. 
c.  Programa  de  actividades,  facendo 

constar o xénero de operacións que se pre-
tenden realizar e a estrutura organizativa 
da entidade. 

d.  Circunstancias persoais das persoas fí-
sicas, corporacións ou entidades fundadoras. 

e.  Memoria onde se recollan os obxec-
tivos  que  se  propoñan  acadar  coa  súa 
creación. 

f.  Dotación  inicial,  coa  descrición  e 
valoración dos bens e dereitos e as carac-
terísticas esenciais da achega.
  3.  A escritura fundacional, os estatutos 
e mais as súas modificacións deberán ser 
aprobados pola Consellería de Economía e 
Facenda.
  4.  A autorización concedida pola Xun-
ta de Galicia para a creación dunha caixa 
de aforros caducará se non se dá comezo 
ás  actividades  autorizadas  dentro  dos 
doce meses seguintes á data de notifica-
ción da autorización, por causa imputable 
aos interesados. 

Artigo 10. Creación. 
  1.  Concedida  a  autorización  da  Xunta 
de  Galicia,  a  creación  da  nova  caixa  de-
berase  facer  mediante  escritura  pública, 
que será  inscrita no Rexistro Mercantil e 
no Rexistro de Caixas de Aforros Galegas. 
Só despois desta última inscrición a caixa 
poderá iniciar a súa actividade.
  2.  A  inscrición  no  Rexistro  de  Caixas 
de  Aforros  Galegas  só  poderá  ser  dene-
gada  por  incumprimento  dos  requisitos 
establecidos neste texto refundido. 
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  3.  A titularidade das inscricións conce-
didas non será transmisible.

Artigo 11. Contido mínimo da escri-
tura fundacional. 
Na  escritura  fundacional  da  caixa  farase 
constar o seguinte: 

a.  As  circunstancias  persoais  das  per-
soas  físicas,  corporacións  ou  entidades 
fundadoras. 

b.  A  vontade  de  constituír  unha  caixa 
de aforros con submisión ás disposicións 
vixentes. 

c.  Os estatutos que regularán o funcio-
namento da futura caixa.

d.  A dotación  inicial cuantificada, coa 
descrición dos bens e dereitos que a inte-
gren, o seu título de propiedade, as cargas, 
se as houber, e mailo carácter da achega.

e.  A contía total, polo menos aproxima-
da, dos gastos de constitución. 

f.  As circunstancias persoais das persoas 
que formarán o padroado e se encargarán 
inicialmente da administración e represen-
tación da caixa. Estas, na mesma escritura 
fundacional,  nomearán  provisionalmente 
un director xeral. 

Artigo 12. Contido  mínimo  dos 
estatutos. 
Nos estatutos das caixas deberán constar 
os seguintes extremos: 

a.  A  denominación  e  a  natureza  da 
entidade.

b.  O  domicilio  social  e  o  ámbito  de 
actuación. 

c.  O obxecto e os fins. 
d.  A  data  de  peche  do  exercicio  

económico. 
e.  A  aplicación  ou  o  destino  dos  

excedentes. 
f.  A  estrutura,  a  composición  e  o 

funcionamento dos órganos de goberno. 
g.  O número de membros e o procede-

mento  de  elección  dos  compoñentes  dos 
órganos de goberno. 

h.  As  regras para  a  renovación parcial 
dos órganos de goberno. 

i.   As previsións para cubrir as vacantes 
que se produzan nos órganos de goberno 

pola  finalización  do  mandato  dos  seus 
membros ou calquera outra causa.

j.   Os  requisitos  para  a  convocatoria 
ordinaria  e  extraordinaria  da  asemblea 
xeral, os prazos e a publicidade, o quórum 
esixido  na  primeira  e  segunda  convo-
catoria  e  as  maiorías  necesarias  para  a 
adopción de acordos. 

k.  Os requisitos para a convocatoria das 
sesións do consello de administración e da 
comisión de control. 

l.   A  forma  de  adopción  dos  acordos 
nos órganos de goberno. 

m. As comisións delegadas do consello. 
n.  A  forma  de  elección,  cesamento  e 

renovación do presidente. 
Artigo 13. Período transitorio. 

  1.  Ata  a  constitución  dos  órganos  de 
goberno  da  caixa,  o  padroado  da  funda-
ción terá atribuídas as funcións propias do 
consello de administración e aprobará os 
seus regulamentos internos. 
  2.  O padroado deberá iniciar o proceso 
de  constitución  da  primeira  asemblea 
xeral nun prazo non superior a nove meses 
dende o inicio da actividade da caixa.
  3.  Nas caixas de nova creación aos repre-
sentantes dos impositores e do persoal non 
se lles esixirá o requisito de antigüidade.
  4.  No  primeiro  consello  de  adminis-
tración  da  caixa,  ademais  dos  vogais 
elixidos,  figurarán  con  voz  e  voto  os 
membros  do  padroado  fundacional,  que 
cesarán aos dous anos da constitución da 
primeira asemblea xeral, sen prexuízo de 
que poidan ser elixidos como vogais. 
  5.  O director xeral deberá ser ratificado 
polo primeiro consello de administración 
que se constitúa.
  6.  As  normas  que  regulan  o  período 
transitorio poderán ser obxecto de desen-
volvemento regulamentario. 

Sección 2.ª  
Os recursos propios das caixas 

Artigo 14. Fondo fundacional. 
  1.  A creación dunha nova caixa de afo-
rros requirirá dunha dotación fundacional 
mínima de 18.030.363 euros. A Xunta de 
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Galicia,  sen prexuízo da normativa xeral 
básica, e atendendo aos requisitos de sol-
vencia e estabilidade que lles son esixibles 
ás  entidades  financeiras,  poderá  axustar 
periodicamente tal contía mínima.
  2.  O fondo fundacional poderá ampliar-
se mediante novas achegas dos fundadores 
ou doutras persoas, ou de entidades públi-
cas  ou  privadas,  que  se  incorporen  con 
esta mesma condición. 
  3.  As persoas ou entidades que median-
te  novas  achegas  ao  fondo  fundacional 
accedesen  á  condición  de  fundadores 
terán,  do  mesmo  xeito,  dereito  a  estaren 
representadas nos órganos de goberno da 
caixa,  dentro  da  representación  prevista 
para os fundadores, en proporción ás súas 
achegas e nos termos en que regulamenta-
riamente se determine.
  4.  A  incorporación de novos  fundado-
res  requirirá  a  aprobación  da  asemblea 
xeral mediante o voto afirmativo da maio-
ría dos seus membros e a autorización da 
Consellería de Economía e Facenda. 

Artigo 15. Situación de déficit patri-
monial. 
Cando  os  recursos  propios  dunha  caixa 
resultasen  insuficientes  para  garantir  a 
solvencia da entidade, deberá producirse: 

a.  Novas  achegas  dos  fundadores,  su-
ficientes para cubrir o déficit patrimonial 
existente.

b.  A  incorporación  de  persoas  ou 
entidades  públicas  ou  privadas  que,  con 
idéntica  consideración  xurídica  que  os 
fundadores, acheguen en concepto de am-
pliación do fondo fundacional os recursos 
suficientes para cubrir o déficit existente.

c.  Calquera  outra  medida  prevista  na 
normativa básica do Estado. 

Artigo 16. Natureza das achegas. 
  1.  A dotación do fondo fundacional, así 
como as ampliacións deste, poderán facerse 
tanto en diñeiro coma mediante a achega de 
bens e dereitos  susceptibles de valoración 
económica.  Non  obstante,  a  porción  de 
diñeiro  no  fondo  fundacional  deberá  ser 
como  mínimo  de  13.522.772  euros,  e,  se 
o  fondo  se  amplía,  a  dita  porción  deberá 

manterse en todo momento polo menos nos 
dous terzos do total do fondo. 
  2.  Cando  as  achegas  sexan  en  bens  e 
dereitos, o rexistrador mercantil designará 
dous  ou  máis  expertos  independentes 
para que procedan a inventariar os bens e 
dereitos achegados e a comprobar o valor 
atribuído a estes polos achegantes. Tal in-
forme pericial  incorporarase como anexo 
á correspondente escritura fundacional ou 
de ampliación da dotación fundacional. 

Artigo 17. Emisión de cotas e finan-
ciamento subordinado. 

De  acordo  coa  normativa  básica,  para 
ampliar os seus recursos propios, as caixas 
poderán  emitir  cotas  participativas  ou 
outro tipo de financiamento subordinado, 
logo  de  autorización  da  Consellería  de 
Economía e Facenda. Para estes efectos as 
caixas estarán obrigadas a lle facilitaren á 
consellería a información que regulamen-
tariamente se sinale.

Artigo 18. Cotas participativas. 
  1.  As  cotas  participativas  son  valores 
nominativos  que  representan  achegas  de 
diñeiro a prazo indefinido, que poden ser 
aplicadas en  igual proporción e aos mes-
mos destinos que os  fondos  fundacionais 
e as reservas da entidade.
  2.  Poderán emitirse cotas participativas 
de distinta clase ou serie, determinándose 
regulamentariamente  os  dereitos  corres-
pondentes a cada unha delas. 
  3.  As  cotas  confírenlles  aos  seus 
subscritores,  como  mínimo,  o  dereito  a 
percibir a retribución que anualmente fixe 
a asemblea xeral; a obter, como máximo, o 
reembolso do seu valor no caso de liquida-
ción da caixa; e a subscribir, con carácter 
preferente, cotas nas novas emisións. 
  4.  As  cotas  carecen  de  todo  dereito 
político, e non lles darán, en ningún caso, 
dereito  aos  seus  subscritores  a  participar 
nos órganos de goberno da caixa emisora.
  5.  Correspóndelle  á  asemblea  xeral 
determinar a retribución das cotas participa-
tivas, logo de autorización da Consellería de 
Economía e Facenda, que poderá establecer 
limitacións a tal retribución. 
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  6.  As  caixas  que  emitan  cotas  partici-
pativas  comunicaranlle  á  Consellería  de 
Economía e Facenda a relación de subscri-
tores. 

Artigo 19. Fondo de estabilización. 
  1.  Se  o  acordo  de  emisión  así  o  esta-
blece, a asemblea xeral poderá acordar a 
constitución dun fondo de estabilización 
que  teña  por  finalidade  evitar  que  se 
produzan  f lutuacións  na  retribución  das 
cotas participativas. 
  2.  Regulamentariamente  determinaranse 
os requisitos materiais e formais do fondo 
de participación, do de reserva dos cotapar-
tícipes e do fondo de estabilización. 

Artigo 20.  Financiamento subordinado. 
Son  financiamentos  subordinados  os  re-
cibidos pola entidade que, para efectos de 
prelación de créditos, se sitúen tras todos 
os acredores comúns, sempre que o prazo 
orixinal de tales financiamentos non sexa 
inferior a cinco anos e o prazo remanente 
ata o seu vencemento non sexa  inferior a 
un ano. 

capítulo iii 
os órGAnos de Goberno 227

Sección 1.ª  
Normas comúns 

Artigo 21. Órganos de goberno. 
A administración, xestión, representación 
e control das caixas de aforros correspón-
delles  aos  seguintes órganos de goberno, 
coas competencias que para cada un deles 
se establecen no presente texto refundido: 

a.  Asemblea xeral. 
b.  Consello de administración. 
c.  Comisión de control. 
Artigo 22. Criterios de actuación. 

  1.  Os  órganos  de  goberno  enumerados 
no  artigo  anterior  actuarán  con  carácter 
colexiado, se for o caso, e os seus membros 
desempeñarán  as  súas  funcións,  en  todo 
caso,  en beneficio  exclusivo dos  intereses 
da caixa de aforros a que pertenzan e aos 
227	 Véxase	Decreto	153/1989	de	Galicia,	do	27	de	xullo,	
dos	órganos	reitores	das	caixas	de	aforros	galegas.	

seus depositantes, con plena independencia 
de calquera outro que puidese afectalos. 
Os compoñentes dos órganos de goberno 
exercerán  as  súas  funcións  en  beneficio 
exclusivo  dos  intereses  da  caixa  a  que 
pertenzan e do cumprimento da súa  fun-
ción social. Así mesmo, deberán reunir os 
requisitos  de  honorabilidade  comercial  e 
profesional que determinen as normas de 
desenvolvemento deste texto refundido. En 
calquera caso, entenderase que concorre a 
honorabilidade  comercial  e  profesional 
nos que teñan observado unha traxectoria 
persoal  de  respecto  ás  leis  mercantís  ou 
outras que regulen a actividade económi-
ca e a vida dos negocios, así como as boas 
prácticas comerciais e financeiras. 
  2.  O  cargo  de  membro  da  asemblea 
xeral, de vogal do consello de administra-
ción e da comisión de control terá carácter 
honorífico e gratuíto e non poderá orixi-
nar percepcións diferentes das axudas de 
custo por asistencia e desprazamento au-
torizadas con carácter xeral polo Goberno 
da comunidade autónoma.
  3.  Os  regulamentos  de  cada  caixa,  de 
acordo cas normas legais que sexan de apli-
cación  e  as  dos  seus  estatutos,  fixarán  os 
procedementos  de  elección  dos  membros 
que vaian integrar os órganos de goberno. 

Artigo 23. Rexistro de altos cargos. 
  1.  Créase  na  Consellería  de  Economía 
e  Facenda  o  Rexistro  de  Altos  Cargos 
das Caixas de Aforros Galegas, no cal se 
inscribirán  o  nomeamento,  reelección  e 
cesamento  dos  membros  do  consello  de 
administración, da comisión de control e 
do director xeral. As altas e as baixas deste 
rexistro  serán  notificadas  ao  Banco  de 
España  e  poderá  emitirse  certificación  a 
calquera persoa que xustifique o interese.
  2.  O  Rexistro  de  Altos  Cargos  das 
Caixas de Aforros galegas só terá carácter 
informativo,  a  non  ser  que  o  Goberno 
autónomo dispoña outra cousa.
  3.  Os  nomeamentos,  cesamentos  e 
reeleccións  de  membros  do  consello  de 
administración  e  da  comisión  de  control 
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serán comunicados á Consellería de Eco-
nomía e Facenda nun prazo non superior 
a quince días. 

Sección segunda 
Da asemblea xeral 

Artigo 24. Definición e composición. 
  1.  A  asemblea  xeral  é  o  órgano  su-
premo de goberno  e decisión das  caixas 
de  aforros.  Os  seus  membros  terán  a 
denominación de conselleiros xerais e re-
presentarán os intereses dos depositantes 
e os xerais no ámbito da súa actuación. 
  2.  Os estatutos de cada caixa fixarán o 
número de conselleiros da asemblea xeral, 
entre un mínimo de sesenta e un máximo 
de  cento  sesenta  conselleiros,  que  repre-
sentarán os seguintes sectores. 

a.  Impositores. 
b.  Persoas,  entidades  ou  corporacións 

fundadoras da caixa. 
c.  Corporacións locais. 
d.  Empregados da caixa de aforros. 
e.  Fundacións,  asociacións  ou  corpo-

racións  de  carácter  cultural,  científico, 
benéfico,  cívico,  económico  ou  profesional 
de recoñecido prestixio no ámbito territorial 
de actuación da caixa.
  3.  A Xunta de Galicia, por proposta das 
caixas de aforros, aprobará unha relación 
das  entidades  mencionadas  na  alínea  e) 
do  número  2  anterior,  de  entre  as  cales 
deberá  nutrirse  a  representación  que  lle 
corresponda na asemblea xeral. 

Artigo 25. Distribución por sectores. 
A representación dos mencionados sectores 
distribuirase  na  forma  que  regulamentaria-
mente se determine, dentro das porcentaxes 
que a seguir se establecen: 

a.  Entre un 15% e un 25% do total dos 
conselleiros  xerais  serán  elixidos  en  re-
presentación  das  corporacións  locais  dos 
ámbitos  territoriais  de  actuación  de  cada 
caixa. Ningún concello ou corporación po-
derá absorber máis do 80% dos conselleiros 
deste punto e, en todo caso, a designación 
deles terá en conta, en cada corporación, o 
principio  de  proporcionalidade  conforme 
se determine regulamentariamente.

b.  Entre un 25% e un 35% serán elixi-
dos  en  representación  das  corporacións, 
das entidades ou persoas fundadoras, das 
entidades de carácter cultural,  científico, 
benéfico,  cívico,  económico  ou  profe-
sional  de  recoñecido  prestixio  no  ámbito 
territorial  de  actuación da  caixa. De non 
existir  entidade  ou  persoas  fundadoras, 
ou de non resultar posible a súa identifica-
ción, a representación deste punto será do 
25% dos conselleiros xerais. 
Poderáselles  atribuír  á  entidade  ou  per-
soas  fundadoras un máximo do 70% dos 
conselleiros xerais deste punto. 
En  ningún  caso  poderán  nomearse  máis 
de  dous  conselleiros  xerais  por  entidade 
das previstas na alínea e) do número 2 do 
artigo 24º. 

c.  Entre un 30% e un 40% será elixido en 
representación dos impositores da caixa.

d.  O  persoal  fixo  do  cadro  da  caixa 
accederá  á  asemblea  xeral  polo  grupo 
de  representación  do  persoal,  podendo 
facelo,  excepcionalmente,  polo  grupo  de 
representación  de  corporacións  locais.  A 
súa representación directa fíxase entre un 
5% e un 15%. 
A  representación  das  administracións 
públicas  e  das  entidades  e  corporacións 
de dereito público nos órganos de gober-
no  das  caixas  de  aforros,  incluída  a  que 
corresponda  á  entidade  fundadora  cando 
esta  teña  a  mesma  natureza,  non  poderá 
superar no  seu conxunto o cincuenta por 
cento do total dos dereitos de voto en cada 
un de tales órganos. 

Artigo 26. Requisitos dos conselleiros 
xerais. 
Os  conselleiros  xerais  deberán  reunir  os 
seguintes requisitos: 

a.  Ser persoa física con residencia habi-
tual na zona de actividade da caixa. 

b.  Ser  maior  de  idade  e  non  estar  
incapacitado. 

c.  Os  representantes  dos  impositores 
deberán ter a condición de depositantes con 
dous  anos  de  antigüidade,  como  mínimo, 
e  cun  saldo  medio  en  conta  no  semestre 
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precedente  á  súa  elección  non  inferior  á 
cifra  que  se  determine  nos  seus  estatu-
tos,  dentro  dos  límites  que  se  establezan 
regulamentariamente. Se a elección se fai 
mediante  compromisarios,  estes  deberán 
reunir  as  condicións  sinaladas  para  os 
conselleiros xerais. 

Artigo 27. Causas de inelixibilidade.
Non poderán exercer o cargo de conselleiros 
xerais nin actuar como compromisarios: 

a.  Os quebrados e os concursados non 
rehabilitados, os condenados a penas que 
leven  anexa  a  inhabilitación  de  cargos 
públicos  e  os  que  fosen  sancionados  por 
infraccións  graves.  Considéranse  infrac-
cións graves: 
  1.  As que leven implícita pena privativa 
de liberdade.
  2.  As  constitutivas  de  delito  fiscal,  as 
de  contrabando  de  maior  contía  e  as  de 
evasión de capitais. 
  3.  Calquera outra á cal o ordenamento 
xurídico lle confira expresamente carácter 
grave  apreciado  polos  tribunais  ou  órga-
nos administrativos competentes. 

b.  Os que con anterioridade á nova de-
signación ou durante o exercicio do cargo 
de  conselleiro  incorresen,  por  eles  mes-
mos ou en representación doutras persoas 
ou entidades, en incumprimento das súas 
obrigas coa caixa con motivo de préstamos 
ou créditos, ou por impagamento á mesma 
de débedas de calquera clase.

c.  Os  administradores  ou membros de 
órganos de goberno de máis de catro  so-
ciedades mercantís ou cooperativas. Para 
estes efectos non se computarán os postos 
exercidos en consellos de administración 
de  sociedades  mercantís  ou  cooperativas 
en  que  os  interesados,  o  seu  cónxuxe, 
ascendentes  ou  descendentes,  xuntos  ou 
separadamente,  sexan  propietarios  dun 
número de accións no inferior ao cociente 
de  dividir  o  capital  social  polo  número 
de vogais do consello de administración. 
A  mesma  norma  aplicarase  aos  casos  de 
representación legal de menores, ausentes 
ou  incapacitados.  En  calquera  caso,  o 

número  total  de  conselleiros  non  será 
superior a oito. 

d.  Os  presidentes,  conselleiros  xerais, 
conselleiros,  administradores,  directores, 
xerentes,  asesores ou empregados doutros 
establecementos ou institucións de crédito 
de  calquera  clase,  condición  ou  categoría 
ou  de  empresas  dependentes  deles  ou  da 
propia caixa, e de corporacións ou entida-
des  que  propugnen,  sosteñan  ou  garantan 
institucións ou establecementos de crédito. 

e.  O  persoal  ao  servizo  das  adminis-
tracións  públicas  con  funcións  ao  seu 
cargo que se relacionen directamente coas 
actividades propias das caixas de aforros. 

f.  Os  cargos  públicos  de  designación 
política  das  administracións  públicas  e 
o  presidente  da  entidade  ou  corporación 
fundadora da caixa.

Artigo 28. Incompatibilidades. 
Os  conselleiros  xerais  non  poderán 

estar  vinculados  á  caixa  de  aforros  ou  a 
sociedades en que a mesma participe con 
máis  do  25%  do  capital,  por  contratos 
de  obra,  servizos,  subministracións  ou 
traballos  retribuídos,  polo  período  en 
que teñan esta condición e nos dous anos 
seguintes, contados a partir do cesamento 
como conselleiro, salvo a relación laboral, 
cando  tal  condición  se  teña  por  repre-
sentación  directa  do  persoal  da  caixa  ou 
excepcionalmente  en  representación  de 
corporacións locais. 

Artigo 29. Duración do cargo. 
  1.  A duración do exercicio do cargo dos 
conselleiros xerais será de catro anos. Non 
obstante,  os  estatutos  poderán  prever  a 
posibilidade de reelección, se continuasen 
cumprindo os requisitos do artigo 26 deste 
texto refundido. O cómputo do período de 
reelección será aplicado calquera que sexa 
o  tempo  transcorrido  entre  o  cesamento 
e  o  novo  nomeamento  e  o  grupo  ou  os 
grupos polos cales puidese ter exercido a 
representación. 
  2.  A  duración  total  do  mandato  non 
poderá  superar  os  doce  anos,  calquera 
que  sexa  a  representación  que  exerza. 
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Cumprido  o  mandato  de  doce  anos,  de 
xeito  continuado  ou  interrompido,  e 
transcorridos oito anos dende a dita data, 
poderá volver a ser elixido nas condicións 
establecidas neste texto refundido. 
  3.  Os estatutos terán que prever fórmu-
las para a renovación parcial da asemblea.
  4.  Cando se trate de conselleiros xerais 
en representación directa dos impositores, 
as  vacantes  que  entre  eles  se  produzan 
non se cubrirán ata que se proceda á nova 
elección xeral de compromisarios. 

Artigo 30. Cesamento dos consellei-
ros xerais. 
  1.  En  canto  non  se  cumprise  o  prazo 
para  o  que  foron  designados,  fóra  dos 
casos de  renuncia,  defunción ou declara-
ción  de  falecemento  ou  ausencia  legal,  o 
nomeamento dos conselleiros será irrevo-
gable agás,  exclusivamente, nos  supostos 
de incompatibilidade sobrevida, perda de 
calquera  dos  requisitos  exixidos  para  a 
designación e acordo de separación adop-
tado  pola  asemblea  xeral  se  se  apreciase 
xusta causa.
Entenderase que existe xusta causa cando 
o  conselleiro  xeral  incumpra  os  deberes 
inherentes ao seu cargo ou prexudique no-
toriamente coa  súa actuación, pública ou 
privada, o creto, o bo nome ou a actividade 
da caixa.
  2.  O cesamento dos conselleiros xerais 
non  afectará  á  distribución  de  postos  no 
consello de administración. 

Artigo 31. Funcións da asemblea xeral. 
A  asemblea xeral  é  o  órgano  supremo de 
goberno e decisión das caixas de aforros, e, 
en  especial,  correspóndenlle  as  seguintes 
funcións: 

a.  O nomeamento dos vogais do conse-
llo de administración. 

b.  O  nomeamento  dos  membros  da 
comisión de control. 

c.  A apreciación das causas de separación 
e  revogación  dos  membros  dos  órganos 
de goberno antes do cumprimento do seu 
mandato. 

d.  A  aprobación  e  modificación  dos 
estatutos e regulamentos. 

e.  A  fusión,  liquidación  e  disolución 
da caixa.

f.  A  definición  das  liñas  xerais  do 
plan de actuación anual da caixa, ás cales 
deberán  someterse  os  restantes  órganos 
de goberno. 

g.  A aprobación da xestión do consello 
de  administración,  memoria,  balance 
anual  e  conta  de  resultados,  así  como  a 
aplicación  destes  aos  fins  propios  das 
caixas de aforros. 

h.  A  creación de obra benéfico-social, 
así  como  a  aprobación  e  liquidación  dos 
orzamentos anuais para estes fins. 

i.   Calquera  outro  asunto  que  sexa  so-
metido á súa consideración polos órganos 
facultados para o efecto. 

Artigo 32. Requisitos  constitutivos 
da asemblea xeral. 
  1.  A  asemblea  xeral  deberá  ser  con-
vocada  polo  consello  de  administración 
cunha antelación mínima de quince días, 
na  forma  que  establezan  os  estatutos  de 
cada  institución.  A  convocatoria  deberá 
expresar  a  data,  o  lugar  de  celebración 
e  a  orde  do  día,  así  como  a  data  e  hora 
de  reunión  en  segunda  convocatoria,  e 
deberá  publicarse  no  “Diario  Oficial  de 
Galicia”, no “Boletín Oficial del Estado”. 
e en xornais de ampla circulación na zona 
de actuación da caixa.
  2.  A  asemblea  xeral  precisará  para  a 
súa  válida  constitución,  da  asistencia  da 
maioría  dos  seus  membros,  excepto  nos 
supostos  que  establecen  as  alíneas  c),  d) 
e e) do artigo 31, nos cales se  requirirá a 
asistencia das dúas terceiras partes. 
  3.  Cada  conselleiro  xeral  terá  dereito 
a  un  voto  e  non  o  poderá  delegar,  e 
outorgaráselle  a  quen  presida  a  reunión 
voto  de  calidade.  Os  acordos  tomaranse 
por  maioría  simple  de  votos  dos  conco-
rrentes,  a non ser que os estatutos  fixen 
outros requisitos superiores. 
  4.  A  asemblea  xeral  será  presidida 
polo presidente da caixa ou, se for o caso, 
polos vicepresidentes, segundo orde e, no 
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seu defecto, polo vogal de maior idade do 
consello  de  administración  que  se  atope 
presente. Actuará como secretario o que o 
sexa do consello de administración. 
  5.  Os acordos adoptados faranse constar 
en acta, que poderá ser aprobada ao remate 
da  súa  reunión  pola  propia  asemblea,  ou 
polo presidente e dous interventores desig-
nados  nela,  nun  prazo  máximo  de  quince 
días. A devandita acta terá forza executiva 
a partir da data da súa aprobación. 

Artigo 33. Convocatoria da asemblea 
xeral ordinaria.
  1.  Con carácter obrigatorio, a asemblea 
deberá  ser  convocada  durante  o  primeiro 
semestre  natural  de  cada  exercicio,  coa 
finalidade  de  someter  á  súa  aprobación  a 
memoria, o balance e maila conta de resul-
tados, así como o proxecto de aplicación de 
excedentes, a dotación á obra benéfico-so-
cial e a renovación de cargos do consello de 
administración e da comisión de control. 
  2.  Desde a data da convocatoria ata a da 
celebración, os conselleiros xerais poderán 
examinar na sede da entidade a documenta-
ción xustificativa da memoria, o balance e a 
conta de resultados, o informe da comisión 
de control e das auditorías realizadas. 

Artigo 34. Convocatoria da asemblea 
xeral extraordinaria.
  1.  A asemblea xeral extraordinaria será 
convocada  e  celebrarase  en  igual  forma 
que  a  ordinaria,  pero  só  poderá  tratarse 
nela o obxecto para o que foi expresamen-
te convocada.
  2.  O  consello  de  administración  convo-
cará  asemblea  xeral  sempre  que  o  estime 
conveniente  para  os  intereses  sociais,  po-
dendo facelo tamén a petición dun terzo dos 
membros da propia asemblea ou por acordo 
da  comisión  de  control,  cando  se  trate  de 
materias de competencia desta. A petición 
deberá expresar a orde do día da sesión. 
  3.  En  todo caso,  a  convocatoria  farase 
dentro  do  prazo  de  quince  días  a  partir 
da presentación da petición, non podendo 
mediar más de vinte días entre a data da 
convocatoria e a  sinalada para a celebra-
ción da asemblea.

Sección 3.ª  
Consello de administración 

Artigo 35. Funcións  do  consello  de 
administración. 
  1.  Correspóndelle  ao  consello  de 
administración,  como  órgano  delegado 
da  asemblea  xeral,  o  goberno,  xestión, 
administración  e  representación  da 
caixa,  con plenitude de  facultades  e  sen 
máis  limitacións  que  as  expresamente 
reservadas  á  asemblea  da  entidade  no 
presente  texto  refundido  ou  nos  respec-
tivos estatutos particulares. 
  2.  A  concesión  de  créditos,  avais  e 
garantías  da  caixa  aos  vogais  do  conse-
llo  de  administración,  aos  membros  da 
comisión de control, ao director xeral ou 
aos seus cónxuxes, ascendentes, descen-
dentes, así como ás sociedades en que as 
persoas mencionadas teñan participación 
que, illada ou conxuntamente, sexa maio-
ritaria,  ou  nas  cales  desempeñen  cargos 
de  alta  representación,  directivo  ou  asi-
milado, ou o alleamento á caixa de bens 
ou valores da súa propiedade ou emitidos 
por  tales entidades, deberá ser aprobado 
polo consello de administración da caixa 
e deberalle ser comunicada á Consellería 
de  Economía  e  Facenda  para  que  preste 
autorización expresa 228.
  3.  O consello de administración poderá 
delegar  algunha  ou  algunhas  das  súas 
facultades  de  xestión  nos  órganos  de 
goberno  das  entidades  que  constitúan  e 
articulen alianzas entre caixas de aforros 
ou os creados para o efecto no seo da Con-
federación Española de Caixas de Aforros, 
coa finalidade de reducir os custos opera-
tivos  das  entidades  que  a  integren,  para 
aumentar a eficiencia sen poñer en perigo 
a competencia nos mercados nacionais ou 
para participar con volume suficiente nos 
mercados  internacionais  de  capital.  Esta 
delegación  manterase  en  vigor  durante  o 
período da alianza ou mentres as entidades 
228	 Véxase	Orde	do	10	de	maio	de	2006	sobre	autoriza-
cións	previas	a	determinadas	operacións	das	caixas	de	
aforros	galegas.
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non acorden a súa modificación mediante 
o procedemento que previamente estable-
cesen  para  o  efecto.  Esta  delegación  non 
se estenderá ao deber de vixilancia das ac-
tividades delegadas nin ás facultades que 
respecto delas teña a comisión de control. 
Os acordos de delegación requirirán a auto-
rización previa da Consellería de Economía 
e  Facenda,  para  os  efectos  de  garantir 
que  non  impliquen  menoscabo  da  inde-
pendencia  da  caixa  ou  perigo  para  a  súa 
estabilidade económico-financeira.

Artigo 36. Composición do consello 
de administración. 
  1.  O número de vogais do consello será 
o que fixen os estatutos, sen que poida ser 
inferior a dez nin superior a vinte e un. 
  2.  A  presenza  no  mesmo  dos  grupos 
representados  na  asemblea  deberá  ser 
proporcional á establecida no artigo 25 do 
presente  texto  refundido,  non  resultando 
excluído ningún sector dos integrantes da 
asemblea.
No previsto na alínea a) do citado artigo 25 
garantirase como mínimo a presenza no con-
sello de administración de dúas entidades. 
No previsto na alínea b) do xa citado ar-
tigo 25 garantirase igualmente a presenza 
no  consello  de  administración  de  polo 
menos un representante das entidades non 
fundadoras. Igualmente, o persoal fixo do 
cadro da caixa contará cun representante 
como  mínimo.  De  resultaren  fraccións 
sobrantes no rateo, despois de garantir os 
mínimos  estipulados  con  anterioridade, 
estes  acumularanse  aos  representantes 
das entidades non fundadoras previstas na 
alínea b) do artigo 25.

Artigo 37.  Nomeamento,  causas  de 
inelixibilidade e incompatibilidades. 
  1.  Os  vogais  do  consello  de  adminis-
tración  serán  nomeados  pola  asemblea 
xeral de entre os membros de cada sector 
de  representación  e  por  proposta  da 
maioría  do  respectivo  sector,  do  conse-
llo  de  administración  ou  dun  25%  dos 
membros da asemblea. Malia o anterior, 

o  nomeamento  de  vogais  representantes 
das corporacións  locais que non  teñan a 
condición de entidade fundadora da caixa 
de aforros poderá recaer, como máximo, 
en  dúas  persoas  que  reúnan  os  adecua-
dos  requisitos  de  profesionalidade  e  non 
sexan  conselleiros  xerais.  Igualmente  o 
nomeamento dos membros do consello de 
administración  representantes  dos  impo-
sitores poderá ser atribuído a un máximo 
de  tres  persoas  que  reúnan  os  anteriores 
requisitos,  sempre  que  esta  cifra  non 
supoña  acadar  o  cincuenta  por  cento  da 
representación total do sector. 
  2.  Os vogais do consello de administra-
ción estarán afectados por inelixibilidades 
idénticas ás establecidas para os consellei-
ros xerais. 
Os  estatutos  da  entidade  fixarán  a  idade 
máxima que poderán  ter  no momento da 
súa  toma  de  posesión,  non  podendo  ser 
esta idade máxima superior a 75 anos. 
  3.  A  entidade  fundadora,  as  corpo-
racións  locais  ou  as  outras  entidades 
representadas  na  asemblea  non  poderán 
ter  representación  no  consello  de  ad-
ministración  de  máis  dunha  caixa.  Esta 
incompatibilidade  afectará  ás  persoas 
que, como conselleiros xerais,  fosen de-
signadas en representación da respectiva 
corporación ou entidade.
  4.  Todos  os  membros  do  consello  de 
administración asistirán á asemblea xeral 
con voz e voto. 

Artigo 38. Duración  do  mandato  e 
cesamento. 
  1.  A duración do exercicio do cargo de 
vogal do consello de administración será 
de catro anos. 
Non obstante, os estatutos poderán prever 
a posibilidade de reelección sempre que se 
cumpran as mesmas condicións, requisitos 
e trámites que no nomeamento. 
O  cómputo  deste  período  de  reelección 
será aplicado aínda que entre o cesamen-
to  e  o  novo  nomeamento  transcorresen 
varios anos. 
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A  duración  dos  sucesivos  mandatos  non 
poderá superar os doce anos, calquera que 
sexa a representación que exerza.
Cumprido o prazo de doce anos, de forma 
continuada  ou  interrompida,  e  transco-
rridos oito anos dende a dita data, poderá 
volver a ser elixido nas condicións estable-
cidas neste texto refundido. 
  2.  O nomeamento dos vogais do conse-
llo de administración será irrevogable; tan 
só  cesarán  no  exercicio  dos  seus  cargos 
nos supostos de cesamento previstos polo 
artigo  30º  deste  texto  refundido  para  os 
conselleiros xerais. 

Artigo 39. Nomeamento do presidente.
  1.  O consello de administración nomea-
rá de entre os seus membros o presidente 
que,  á  vez,  o  será  da  entidade,  e  un  ou 
máis  vicepresidentes,  que  o  substituirán 
pola  súa  orde.  Nomeará  un  secretario.  O 
presidente,  vicepresidente  e  secretario 
do consello de administración serano, así 
mesmo, da asemblea xeral. 
  2.  En  caso  de  falta  de  acordo  sobre  o 
nomeamento do presidente ou en ausencia 
deste  e  dos  vicepresidentes,  convocará  e 
presidirá as reunións e exercerá as funcións 
correspondentes o vogal de maior idade.

Artigo 40. Sesións do consello. 
  1.  O  consello  reunirase  todas  as  veces 
que  sexa  necesario  para  a  boa  marcha  da 
entidade e unha vez ao mes como mínimo. 
  2.  A  convocatoria  corresponderalle  ao 
presidente,  quen  determinará  os  asuntos 
que deben figurar na orde do día, presidirá 
a sesión e dirixirá os debates e discusións. 
  3.  O presidente convocará, por iniciati-
va propia ou por petición dun terzo, como 
mínimo, dos membros do consello. Neste 
último suposto, a orde do día estará moti-
vada polo obxecto da petición. 
  4.  Os acordos adoptaranse por maioría 
dos conselleiros asistentes se os estatutos 
non  esixen  outra  maioría.  O  presidente 
poderá ter voto de calidade.
  5.  Ás  reunións  do  consello  poderá 
asistir, con voz e voto, o director xeral da 
entidade, excepto para a toma de decisións 
que o afecten. 

Artigo 41. Comisións delegadas. 
O consello de  administración poderá de-
legar facultades nunha ou máis comisións 
delegadas, entre as cales será obrigatoria a 
creación dunha comisión delegada da obra 
benéfico-social. 

Sección 4.ª 
Comisión de control 

Artigo 42. Facultades da comisión de 
control. 
  1.  Serán  facultades  da  comisión  de 
control: 

a.  Supervisar  a xestión do consello de 
administración,  velando  pola  adecuación 
dos  seus  acordos  ás  directrices  e  resolu-
cións da asemblea xeral, así como aos fins 
propios da entidade.

b.  Vixiar o correcto funcionamento da 
auditoría interna.

c.  Coñecer os informes de auditoría ex-
terna  e  as  recomendacións  que  formulen 
os auditores. 

d.  Revisar o balance e maila conta de re-
sultados de cada exercicio anual, formulando 
as observacións que considere oportunas. 

e.  Elevar á asemblea xeral información 
da  súa  actuación unha vez  ao  ano,  como 
mínimo. 

f.  Requirir  do  presidente  a  convo-
catoria  da  asemblea  xeral  con  carácter 
extraordinario  cando  o  consideren  con-
veniente, polo menos, os dous  terzos dos 
seus membros. 

g.  Controlar  os  procesos  electorais  de 
composición da asemblea.

h.  Coñecer e dar a súa opinión sobre os 
informes  da  comisión  delegada  da  obra 
benéfico-social. 

i.   Informar a Consellería de Economía 
e  Facenda  nos  casos  de  nomeamento  e 
cesamento do director xeral. 

j.   Calquera  outra  que  lle  atribúa  os 
estatutos. 
  2.  A  comisión  de  control  deberá 
informar  inmediatamente  das  posibles 
irregularidades  observadas  en  exerci-
cio  das  súas  funcións  á  Consellería  de 
Economía  e  Facenda  para  que  tome  as 
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medidas oportunas, sen prexuízo das súas 
facultades de  solicitar  la convocatoria de 
asemblea xeral e a súa obriga de lle comu-
nicar directamente ao Banco de España ou 
ao  organismo  estatal  que  corresponda  as 
cuestións relacionadas coas competencias 
que lle son propias. 
  3.  A  comisión  de  control  elaborará  os 
informes  que  regulamentariamente  se 
establezan, que serán  remitidos á Conse-
llería de Economía e Facenda.
  4.  Para o cumprimento destas funcións 
terá dereito ao acceso inmediato a toda a 
documentación precisa para o desenvolve-
mento das súas funcións. 

Artigo 43. Membros da comisión de 
control. 
  1.  O número de membros da comisión 
de control fixarase como máximo en oito, 
elixidos pola asemblea xeral de entre os 
seus membros que non teñan a condición 
de vogais do consello de administración, 
e  deberán  existir  como  mínimo  nela 
representantes  de  corporacións  locais, 
impositores,  persoas  ou  entidades  fun-
dadoras  e  persoal  da  caixa  de  aforros, 
aplicando criterios de proporcionalidade 
no tocante aos grupos que a integran. 
  2.  De entre os seus membros, a comisión 
elixirá un presidente e mais un secretario. 
  3.  Para  o  cumprimento  das  súas  fun-
cións,  a  comisión  de  control  reunirase 
todas  as  veces  que  sexa  convocada  polo 
seu presidente por iniciativa propia ou por 
petición  dun  terzo  dos  seus  membros  e, 
como mínimo, unha vez ao trimestre. No 
exercicio  das  súas  funcións  poderá  obter 
do consello de administración e do direc-
tor xeral os antecedentes e a información 
que considere necesarios. 
  4.  O director xeral asistirá ás reunións 
con voz e sen voto, sempre que a comisión 
así o requira.
  5.  Poderá,  ademais,  formar  parte  da 
comisión  de  control  un  representante  da 
comunidade  autónoma  elixido  pola  Con-
sellería  de  Economía  e  Facenda  de  entre 
persoas  con  capacidade  e  preparación 

técnica adecuada. Asistirá ás reunións da 
comisión con voz e sen voto. 

Sección 5.ª 
O director xeral 

Artigo 44. Funcións. 
O director xeral executará os acordos do con-
sello de administración e exercerá as outras 
funcións que os estatutos ou os regulamen-
tos de cada entidade lle encomenden. 

Artigo 45. Nomeamento e renovación. 
  1.  O director xeral será designado polo 
consello de administración da caixa entre 
as  persoas  con  capacidade,  preparación 
técnica e experiencia suficiente para realizar 
as funcións do cargo. 
  2.  O seu nomeamento deberá ser ratifi-
cado pola asemblea xeral e comunicado á 
Consellería de Economía e Facenda.
  3.  Poderá ser removido do seu cargo: 

a.  Polo acordo da metade máis un, como 
mínimo,  dos  membros  do  consello  de 
administración  ratificado  pola  asemblea 
xeral da caixa.

b.  En  virtude  de  expediente  disci-
plinario  instruído  pola  Consellería  de 
Economía e Facenda por propia iniciativa 
ou por proposta do Banco de España.

c.  Por xubilación á  idade que  fixen os 
estatutos da caixa.
  4.  O cesamento no cargo de director xeral 
non afectará, se for o caso, os dereitos deri-
vados da súa relación laboral coa entidade.

Artigo 46. Dedicación. 
O  exercicio  do  cargo  de  director  xeral 
exixe  dedicación  exclusiva,  sen  prexuízo 
das actividades que exerza en representa-
ción da caixa.

capítulo iv 
ImpuGnACIón de ACordos, lIbro de 

ACtAs e responsAbIlIdAde  
dos voGAIs do Consello  

de AdmInIstrACIón 
Artigo 47. Impugnación de acordos. 

  1.  Poderán ser  impugnados os acordos 
tanto da asemblea xeral como do consello 
de administración que sexan contrarios á 
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lei, se opoñan aos estatutos ou lesionen os 
intereses da caixa.
  2.  Están  lexitimados  para  impugnalos 
os respectivos membros que non asistisen 
á reunión na que se adoptou o acordo im-
pugnado ou que, asistindo, fixesen constar 
a súa oposición a este.
  3.  A  acción  de  impugnación  dos  acor-
dos  deberá  exercerse  dentro  do  prazo  de 
corenta  días  dende  a  aprobación  da  acta 
correspondente.

Artigo 48. Libro de actas. 
As discusións e os acordos de cada sesión 

da asemblea e do consello serán recollidos 
polo secretario nun libro de actas, que serán 
asinadas por este e polo presidente.

Artigo 49. Responsabilidade  dos 
vogais do consello de administración. 
  1.  Os membros do consello de adminis-
tración responderán fronte á caixa, fronte 
á asemblea xeral e fronte aos depositantes 
e acredores do dano que causen por actos 
contrarios á  lei ou aos estatutos ou polos 
realizados sen a dilixencia con que deben 
desempeñar o cargo. 
  2.  Responderán  solidariamente  todos 
os membros do órgano de administración 
que realizou o acto ou adoptou o acordo 
lesivo,  menos  os  que  proben  que,  non 
intervindo na súa adopción e execución, 
descoñecían  a  súa  existencia  ou,  coñe-
céndoa, fixeron todo o que conviña para 
evitar o dano ou, polo menos, se opuxeron 
expresamente a aquel. 

capítulo v 
FusIón, dIsoluCIón e lIquIdACIón 

Artigo 50. Clases de fusión. 
As caixas de aforros poderán fusionarse: 

a.  Mediante creación dunha nova caixa 
de aforros e extinción das entidades que se 
fusionan, que transferirán en bloque os seus 
patrimonios á entidade de nova creación. 

b.  Mediante  absorción,  en  virtude 
da  cal  as  caixas  absorbidas  transferirán 
en  bloque  os  seus  patrimonios  á  caixa 

absorbente,  producíndose  igualmente  a 
extinción daquelas. 

Artigo 51. Proxecto de fusión. 
  1.  Os  consellos  de  administración  das 
caixas  que  pretendan  fusionarse  deberán 
elaborar e subscribir un proxecto de fusión. 
  2.  Tal proxecto de fusión deberá conter, 
polo menos, os seguintes elementos: 

a.  A  denominación,  o  domicilio  e  os 
datos identificadores da súa inscrición no 
Rexistro Mercantil  de  todas  as  entidades 
participantes na fusión. 

b.  As  contas  anuais  e  o  informe  de 
xestión dos tres últimos exercicios das enti-
dades participantes na fusión cos informes 
correspondentes dos auditores de contas. 

c.  Os  estatutos  vixentes  das  entidades 
participantes  na  fusión,  incluído,  se  é  o 
caso,  o  proxecto  dos  estatutos  da  nova 
entidade que se pretende crear. 

d.  A  xustificación  económica  do 
proxecto de  fusión, a organización  resul-
tante  e  o  programa  estratéxico  da  nova 
entidade  que  subscribirán  os  adminis-
tradores  das  entidades  participantes  no 
proceso de fusión. 

e.  Os  balances  de  fusión,  o  balance 
resultante  e  os  termos  da  transmisión 
patrimonial  que  implica  a  fusión,  expre-
sando  e  xustificando  as  diferenzas  de 
valor  que  puidesen  aparecer  respecto  do 
último balance aprobado e ao a que se lle 
fixo auditoría.

f.  O proxecto da escritura de constitución 
da nova entidade ou, se se trata de absorción, 
o  texto  íntegro  das  modificacións  que  se 
deban introducir na absorbente.

g.  A data a partir da cal debe ter vixen-
cia  a  fusión  e,  polo  tanto,  o  momento  a 
partir  do  cal  as  operacións  efectuadas 
polas  entidades  que  se  extinguen  se  en-
tenderán realizadas por conta da entidade 
absorbente ou da nova entidade que xurda 
da fusión. 

h.  Os  órganos  de  goberno  que  se 
fagan  cargo  da  nova  entidade  —ou  da 
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absorbente—  ata  que  se  produzan  as 
correspondentes eleccións. 

i.   O informe de dous ou máis expertos 
independentes sobre o proxecto de fusión 
e sobre o patrimonio achegado polas enti-
dades que se extinguen. 

j.   O  texto  do  acordo  de  fusión  que  se 
someterá á consideración das  respectivas 
asembleas xerais. 
  3.  O  consello  de  administración  de 
cada  caixa  estará  obrigado  a  presentar 
para o seu depósito no Rexistro Mercantil 
un exemplar do proxecto de fusión. 

Artigo 52. Acordo de fusión. 
O acordo de fusión deberá ser adoptado inde-
pendentemente pola asemblea xeral de cada 
unha das caixas de aforros que se fusionan. 
Para tal fin será necesaria a presenza, polo 
menos, das dúas  terceiras partes dos  seus 
membros, debendo votar a favor do acordo 
a metade máis un dos asistentes.

Artigo 53. Conselleiros xerais. 
Transitoriamente,  nos  casos  de  fusión, 
o  número  de  conselleiros  xerais  poderá 
alcanzar  a  suma  dos  conselleiros  das 
caixas  que  se  fusionan  ata  que,  dentro 
do  prazo  que  sinale  o  acordo  de  fusión, 
se  constitúan  os  órganos  definitivos  da 
entidade resultante.

Artigo 54. Autorización das fusións. 
  1.  As  fusións  deberán  ser  autorizadas 
pola Consellería de Economía e Facenda, 
logo de solicitude conxunta das entidades 
que pretenden a súa fusión. 
A  fusión  dunha  caixa  de  aforros  galega 
con  outra  de  fóra  de  Galicia  deberá  ser 
autorizada  conxuntamente  polos  órganos 
competentes  das  comunidades  autónomas 
afectadas, determinándose, no acto autori-
zatorio, a proporción que lles corresponderá 
ás administracións públicas, ás entidades e 
ás corporacións de dereito público de cada 
comunidade  nos  órganos  de  goberno  da 
caixa de aforros resultante da fusión. 
  2.  Para  conceder  a  autorización  serán 
requisitos indispensables entre outros: 

a.  Que a entidade absorbida ou as que des-
exen fusionarse non estean en liquidación. 

b.  Que non  se derive prexuízo para  as 
garantías  dos  impositores  ou  acredores 
das caixas que pretendan integrarse.
  3.  Regulamentariamente  determinaranse 
os  requisitos,  as  condicións  e  o  procede-
mento que  se deberán cumprir no proceso 
de fusión. 

Artigo 55. Causas de disolución. 
  1.  As caixas de aforros disolveranse: 

a.  Por acordo da asemblea xeral adop-
tado polos dous terzos dos seus membros. 

b.  Por  cumprimento  do  prazo  fixado 
nos seus estatutos. 

c.  Como consecuencia da revogación da 
autorización, segundo a normativa básica.

d.  Por fusión, calquera que sexa a mo-
dalidade.

e.  Por calquera outra causa establecida 
nos estatutos. 
  2.  A Xunta de Galicia, á vista da evo-
lución do neto patrimonial e da solvencia 
da caixa, poderá iniciar o oportuno expe-
diente  revogatorio  de  acordo  co  previsto 
na alínea c) anterior. 

Artigo 56. Autorización e rexistro da 
disolución. 
  1.  Os acordos de disolución deberán ser 
ratificados pola Consellería de Economía 
e  Facenda,  a  cal,  de  xulgalo  necesario, 
poderá designar un interventor con capa-
cidade  suficiente  para  supervisar  todo  o 
proceso ata a extinción da caixa.
  2.  Os acordos de disolución inscribiran-
se no Rexistro Mercantil e no Rexistro de 
Caixas de Aforros Galegas, publicándose 
ademais  no  boletín  oficial  do  Rexistro 
Mercantil, no “Diario Oficial de Galicia” 
e  polo  menos  nun  dos  xornais  de  maior 
circulación na área operativa da caixa que 
se disolva.

Artigo 57. Liquidación. 
  1.  Acordada  validamente  a  disolución 
da caixa,  iniciarase o período de liquida-
ción, durante o cal esta conservará a  súa 
personalidade xurídica.
  2.  Rematada  a  liquidación,  os  admi-
nistradores  elaborarán  o  balance  final, 
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que deberá ser subscrito, se é o caso, polo 
interventor e aprobado pola Consellería de 
Economía e Facenda.

Artigo 58. Adxudicación dos bens. 
  1.  A adxudicación dos bens resultantes 
da  liquidación  axustarase  ao  establecido 
na Lei de Fundacións de Interese Galego. 
  2.  Todo o anterior enténdese sen prexuízo 
do que estableza a normativa básica sobre 
o fondo de garantía de depósitos e outros 
sistemas de colaboración. 

TíTULO III 
INTERVENCIóNS PúBLICAS 

capítulo i  
prInCIpIos xerAIs 

Artigo 59. Actividade financeira.
As caixas de aforros desenvolverán a súa 
actividade  financeira  con  absoluta  liber-
dade e  independencia dentro do  respecto 
ás leis. 
A  Xunta  de  Galicia  coidará  da  transpa-
rencia  dos  mercados  e  da  solvencia  das 
entidades  e  establecerá  os  medios  nece-
sarios de protección aos clientes. 

Artigo 60. Apertura de oficinas. 
As  caixas  de  aforros  galegas  poderán 
abrir oficinas en calquera parte do terri-
torio  do  Estado  sempre  que  cumpran  as 
normas de solvencia establecidas e así llo 
comuniquen  á  Consellería  de  Economía 
e  Facenda.  Para  tal  fin  e  coa  suficiente 
antelación, as caixas poñerán en coñece-
mento dela os seus plans de expansión. 
A  apertura  de  oficinas  no  estranxeiro 
requirirá  a  comunicación  á  Consellería 
de Economía e Facenda, sen prexuízo das 
competencias do Banco de España.

Artigo 61. Aspectos fundacionais. 
A Xunta de Galicia  realizará un  labor de 
orientación  en materia  de  obra benéfico-
social, indicando as principais necesidades 
e  prioridades,  sen  prexuízo  da  liberdade 
de cada caixa en canto á elección dos des-
tinos concretos do gasto. 

capítulo ii 
trAnspArenCIA de merCAdo  
e proteCCIón Aos ClIentes 

Sección 1.ª 
Solvencia 

Artigo 62. Información de solvencia.
  1.  As caixas de aforros deberán cumprir 
os  coeficientes  de  solvencia  e  as  limita-
cións á actividade por razón de solvencia, 
de acordo coa normativa estatal de carácter 
básico e co previsto neste texto refundido. 
  2.  Para  estes  efectos,  a  Consellería  de 
Economía e Facenda poderá requirir canta 
información sexa necesaria para verificar 
tal  cumprimento  por  parte  da  caixa  ou, 
se é o caso, do grupo consolidable en que 
figure esta na cabeceira. Do mesmo xeito, 
poderá solicitar información daquelas per-
soas  físicas ou xurídicas das cales, polas 
súas relacións coa caixa de aforros ou co 
seu  grupo,  caiba  presumir  unha  inciden-
cia  na  situación  xurídica,  financeira  ou 
económica da caixa de aforros ou do seu 
grupo consolidable.

Artigo 63. Risco de solvencia.
  1.  Sen  prexuízo  do  cumprimento  da 
normativa  básica,  cando  unha  caixa  de 
aforros ou o seu grupo consolidable non 
acade os niveis mínimos de recursos pro-
pios  esixidos  ou  vulnere  as  limitacións 
por  razóns  de  solvencia,  terallo  que  co-
municar, no período máis breve posible, 
ao  órgano  competente  da  Comunidade 
Autónoma de Galicia, debendo adoptarse, 
nas condicións que regulamentariamente 
se  determinen,  as  medidas  necesarias 
para  retornar  ao  cumprimento  das  nor-
mas infrinxidas. 
  2.  Nos supostos do parágrafo anterior, a 
apertura de novas oficinas quedará some-
tida á autorización do órgano competente 
da comunidade autónoma, logo de informe 
favorable do Banco de España.

Artigo 64. Coordinación. 
Para efectos de controlar o cumprimento 
das normas de solvencia, a Comunidade 
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Autónoma  de  Galicia  actuará  de  forma 
coordinada  cos  organismos  correspon-
dentes do Estado. 

Artigo 65. Autorización de determi-
nados investimentos. 
A Consellería de Economía e Facenda po-
derá establecer,  en  función dos  recursos 
propios  ou  totais  da  caixa  de  aforros  ou 
en relación cunha cantidade determinada, 
a necesidade de autorización previa para 
os  investimentos  en  inmobles,  accións, 
participacións ou outros activos moneta-
rios, a concesión de grandes créditos ou 
a  concentración  de  riscos  nunha  persoa 
ou grupo, sen prexuízo das competencias 
que  a  normativa  básica  lle  atribúe  ao 
Banco de España 229.

Sección 2.ª 
Transparencia de mercado 

Artigo 66. Información pública.
A  Xunta  de  Galicia  establecerá  a  informa-
ción que, como mínimo, e con carácter xeral, 
as caixas deben poñer á disposición de todo 
o público,  así  como a  forma de  facelo. Tal 
información poderá referirse a: 

a.  Orixe  fundacional da  caixa  e mem-
bros do consello de administración. 

b.  Entidades xurídicas que, se é o caso, 
forman parte do grupo. 

c.  Operacións máis características que 
leva a cabo. 

d.  Custo  efectivo  e  rendemento  das 
operacións anteriores. 

e.  Ámbito territorial de actuación. 
f.  Grao de solvencia da entidade.
Artigo 67. Publicidade.

  1.  Requirirá a previa e expresa autoriza-
ción da Consellería de Economía e Facenda 
a  publicidade  realizada  polas  caixas  de 
aforros galegas cando teña contidos econó-
mico-financeiros. 
  2.  A publicidade carente de tales contidos 
será simplemente obxecto de comunicación 
229	 Véxase	Orde	do	10	de	maio	de	2006	sobre	autoriza-
cións	previas	a	determinadas	operacións	das	caixas	de	
aforros	galegas.

á  referida  consellería,  e  poderá  difundirse 
sen máis requisitos 230. 

Artigo 68. Contratos e liquidacións. 
De  conformidade  co  previsto  na  norma-
tiva básica,  a Consellería  de Economía  e 
Facenda poderá: 

a.  Establecer  os  requisitos  que  deban 
satisfacer  os  contratos  financeiros  que 
subscriban cos  seus clientes as caixas de 
aforros para protexer os  lexítimos intere-
ses da clientela, tanto activa coma pasiva.
En  todo  caso,  velarase  para  que  o  seu 
contido sexa claro, transparente e de fácil 
comprensión. 

b.  Impoñer  a  entrega  ao  cliente  dun 
exemplar do contrato, debidamente subs-
crito pola entidade.

c.  Establecer  os  requisitos  que  deban 
satisfacer  as  liquidacións  periódicas  que 
as caixas lles efectúan aos seus clientes. 

Sección 3.ª 
Protección ao cliente 

Artigo 69. Normas de seguridade.
As  caixas  de  aforros  galegas  e  as  que 
operen  no  territorio  de  Galicia  deberán 
observar  as  normas  de  seguridade  nas 
súas  instalacións  e  formas de operar que 
estableza a Xunta de Galicia, sen prexuízo 
da normativa básica.

Artigo 70. Valedor do cliente.
  1.  A  Federación  Galega  de  Caixas  de 
Aforros  establecerá  a  figura  do  valedor 
do cliente, que se ocupará da defensa dos 
intereses  e  dereitos  destes  nas  súas  rela-
cións  con  calquera  das  caixas  de  aforros 
operantes en Galicia.
  2.  A  xunta  de  goberno  da  Federación 
Galega  de  Caixas  de  Aforros  nomeará 
o  valedor  do  cliente  entre  persoas  de  re-
coñecido  prestixio  e  independencia,  con 
residencia habitual na comunidade galega. 
O  nomeamento  farase  por  catro  anos,  e 
poderá ser reelixido unha soa vez. 
230	 Véxase	 Orde	 do	 31	 de	 maio	 de	 2006	 pola	 que	 se	
regula	a	publicidade	das	caixas	de	aforros.
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  3.  O valedor do cliente terá as mesmas 
incompatibilidades que as  leis  lles  impo-
ñan aos conselleiros xerais das caixas. 
  4.  Nas  oficinas  das  caixas  de  aforros 
informarase convenientemente o público da 
existencia do valedor do cliente e do proce-
demento que se debe seguir para formular, se 
é o caso, as reclamacións pertinentes 231. 

Artigo 71. Oficina de reclamacións. 
Na  oficina  de  reclamacións  creada  na 
Consellería  de  Economía  e  Facenda  os 
clientes das caixas de aforros galegas po-
derán presentar as súas queixas  referidas 
ao  incumprimento  por  parte  daquelas  de 
calquera das normas de disciplina.
As  ditas  queixas  só  se  poderán  formular 
cando fosen desestimadas polo valedor do 
cliente ou non fosen contestadas no prazo 
de dous meses 232. 

capítulo iii 
polítICA CredItICIA 

Artigo 72. Investimento obrigatorio. 
No marco da política monetaria e da orde-
nación do crédito do Estado, a Consellería 
de  Economía  e  Facenda  cualificará  os 
activos  en  que  as  caixas  de  aforros  con 
domicilio  social  na  Comunidade  Autó-
noma  de  Galicia  deberán  materializar  as 
obrigas de investimento previstas en cada 
momento na lexislación vixente.

Artigo 73. Incentivos públicos. 
  1.  A Xunta de Galicia, dentro das súas 
actuacións  de  política  rexional,  poderá 
subscribir acordos coas caixas de aforros 
co  fin  de  favorecer  o  financiamento 
daqueles sectores, áreas ou grupos econó-
micos que, de acordo cos obxectivos de tal 
política autonómica, resulten prioritarios. 
  2.  Na  Lei  de  Orzamentos  de  cada  ano 
a  Xunta  de  Galicia  habilitará  os  créditos 
necesarios  para  subvencionar os  tipos de 
xuro ou asumir, en favor do prestameiro, 
231	 Véxase	Decreto	240/1998,	do	24	de	xullo,	polo	que	
se	regula	a	figura	do	Valedor	do	cliente	das	caixas	de	
aforros.
232	 Véxase	 Decreto	 270/1998,	 do	 24	 de	 setembro,	 polo	
que	desenvolve	a	organización	e	funcionamento	da	Oficina	
de	reclamacións	de	Clientes	das	Caixas	de	Aforros.

todo  ou  parte  do  risco  que  comporte  a 
operación que se pretende estimular. 
  3.  As  axudas  que  poida  establecer  a 
Xunta  de  Galicia  respectarán,  en  todo 
caso,  a  normativa  vixente  en  materia  de 
defensa da competencia.

capítulo iv 
A obrA benéFICo soCIAl 233 

Artigo 74. Contía das dotacións. 
  1.  De  acordo  coa  súa  finalidade  e  na-
tureza  fundacional,  as  caixas  destinarán 
a  totalidade dos seus excedentes que non 
teñan que aplicarse a reservas por manda-
do legal á dotación de reservas voluntarias 
e  á  creación  e  ao  mantemento  de  obras 
benéfico-sociais. 
  2.  No caso de caixas que encabecen un 
grupo consolidable de entidades de crédito, 
o excedente de referencia será o que resulte 
dos estados contables consolidados. 
  3.  Correspóndelle  á  Consellería  de 
Economía e Facenda autorizar os acordos 
aprobados pola asemblea xeral das caixas, 
relativos  á determinación dos excedentes 
e á súa distribución consonte a normativa 
aplicable.
  4.  A  Consellería  de  Economía  e 
Facenda  e  as  caixas  poderán  acordar  a 
porcentaxe dos seus excedentes que estas 
últimas  dedicarán,  anualmente,  a  obras 
benéfico-sociais. No caso contrario, pode-
rán  establecerse  por  vía  regulamentaria, 
logo  de  ser  oída  a  Federación  Galega  de 
Caixas de Aforros. 

Artigo 75. Destino  da  obra  benéfico-
social. 
  1.  As  dotacións  que  as  caixas  fagan  á 
obra  benéfico-social  deberán  destinarse 
a  financiar  investimentos  ou  a  promover 
actividades  que  satisfagan  algún  dos  se-
guintes requisitos: 

a.  Que  favorezan  o  desenvolvemento 
cultural,  educativo  e  socioeconómico  de 
Galicia.
233	 Véxase	Decreto	261/1999,	do	17	de	setembro,	polo		
que	se	desenvolve	a	Regulación	da	Obra	Benéfico-So-
cial	das	caixas	de	aforros	galegas.	
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b.  Que faciliten a integración social de 
colectivos marxinais. 

c.  Que  favorezan,  sobre  todo,  grupos 
con baixos niveis de ingresos. 
  2.  Para  identificar  aqueles  proxectos 
concretos que puidesen constituír os des-
tinos  da  obra  benéfico-social  das  caixas 
tomaranse  como  referencia  os  estudos  e 
as  análises  existentes  sobre  a  realidade 
socioeconómica  de  Galicia  e  aqueloutros 
que as propias caixas poidan realizar con 
especial referencia ao territorio que cons-
titúe a súa zona de influencia. En calquera 
caso deberanse ter en conta tamén aqueles 
proxectos que potencien os sinais de iden-
tidade de cada caixa.
  3.  As caixas que, non tendo a súa sede 
social  en Galicia,  conten  con oficinas na 
comunidade galega deben efectuar inves-
timentos ou gastos en obra benéfico-social 
en Galicia, destinando para tal efecto como 
mínimo  a  parte  do  seu  orzamento  anual 
de  obra  benéfico-social  proporcional  aos 
recursos  alleos  captados  en  Galicia  con 
respecto ao total da entidade.
  4.  Anualmente  as  caixas  avaliarán 
en  que  medida  os  proxectos  realizados 
contribuíron a mellorar a situación econó-
mico-social de Galicia.
  5.  Á  obra  benéfico-social  non  xestio-
nada  directamente  polas  caixas  seranlle 
aplicables os mesmos principios e criterios 
que á xestionada directamente.

Artigo 76.  Proxectos de obras sociais. 
  1.  As  caixas  de  aforros  realizarán  obra 
benéfico-social propia, en colaboración con 
outras  institucións  públicas  ou  privadas  e 
incluso entre varias caixas. 
  2.  As caixas deberán xustificar o inte-
rese e os beneficios sociais dos proxectos 
de  gasto  en  obras  benéfico-sociais  que 
pretendan levar a cabo, de acordo coa súa 
natureza e finalidade.

Artigo 77. O orzamento  da obra be-
néfico-social. 
  1.  O  consello  de  administración  de 
cada caixa, considerando os proxectos que 
de acordo co previsto no artigo 75 deban 

realizarse, elaborará o orzamento anual da 
obra benéfico-social, que deberá someter-
se á asemblea xeral, e comunicaráselle de 
seguido á Consellería de Economía e Fa-
cenda para os efectos previstos no artigo 
74.3 deste texto refundido. 
  2.  Transcorrido  o  período  orzamenta-
rio, o consello renderá contas igualmente 
da súa execución. 

Artigo 78. A xestión da obra benéfi-
co-social. 
As  caixas,  a  través  do  consello  de 
administración  e  da  comisión  da  obra 
benéfico-social, deberán dispoñer dunha 
xestión profesionalizada dos investimen-
tos da obra benéfico-social. 

TíTULO IV 
NORMAS DE CONTROL 

capítulo i 
obrIGAs de InFormACIón 

Artigo 79. Información  que  se  debe 
subministrar. 
  1.  As  caixas  de  aforros  estarán 
obrigadas  a  facilitarlle  á  Consellería  de 
Economía  e  Facenda,  na  forma  en  que 
regulamentariamente se determine, toda a 
información que lles sexa requirida sobre 
a súa actividade e xestión. 
  2.  Así  mesmo,  remitirán,  na  forma  en 
que  regulamentariamente  se  determine, 
copia de: 

a.  A información que obrigatoriamente 
teñan que ofrecerlle ao público en xeral, de 
acordo coas normas deste texto refundido, 
e da contida na súa publicidade.

b.  Os  modelos  dos  contratos  de  adhe-
sión que se subscribirán cos seus clientes e 
das liquidacións que practiquen. 

c.  As contas anuais e demais informa-
ción esixida polas leis mercantís. 

d.  A información requirida polo Minis-
terio de Economía e Facenda e polo Banco 
de España.

Artigo 80. Informe  do  valedor  do 
cliente.

O  valedor  do  cliente  elaborará  anual-
mente un informe onde se recollerán todas 
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as incidencias da súa actividade, así como 
as propostas que destas puidesen derivar, 
e deberalle remitir o dito informe á Conse-
llería de Economía e Facenda.

capítulo ii 
meCAnIsmos de Control 

Artigo 81. Coordinación e inspección. 
No marco das bases aprobadas polo Esta-
do sobre ordenación do crédito e a banca, 
e de acordo coas directrices da Xunta de 
Galicia, a Consellería de Economía e Fa-
cenda exercerá as funcións de inspección 
das  caixas  de  aforros  domiciliadas  en 
Galicia, sen prexuízo das funcións que lle 
correspondan ao Banco de España.

Artigo 82. Auditorías. 
  1.  As caixas de aforros deberán someter 
a auditoría externa os estados financeiros 
e  as  contas  de  resultados  de  cada  exer-
cicio,  que  lle  remitirán  á  Consellería  de 
Economía e Facenda.
  2.  A Consellería de Economía e Facen-
da poderá establecer o alcance e o contido 
dos informes da auditoría.

Artigo 83. Inspección financeira.
  1.  A  Xunta  de  Galicia,  a  través  da 
Consellería  de  Economía  e  Facenda, 
controlará  o  cumprimento  por  parte  das 
caixas do conxunto das normas legais que 
lles  son  aplicables,  tanto  as  de  carácter 
básico  coma  as  complementarias  e  de 
desenvolvemento que  se establecen neste 
texto refundido. 
  2.  Para  tal  efecto  a  Xunta  de  Galicia 
poderá  subscribir  os  convenios  oportu-
nos  co  Banco  de  España  co  obxecto  de 
coordinar as súas actuacións e minimizar 
os  custos  indirectos  do  control  sobre  as 
entidades afectadas. 

Artigo 84. Control  das  caixas  con 
domicilio fóra de Galicia.
Sen prexuízo das competencias do Banco 
de  España  a  Consellería  de  Economía  e 
Facenda exercerá as funcións de discipli-
na,  inspección  e  sanción  das  actividades 
realizadas en Galicia por caixas de aforros 

domiciliadas  fóra  do  territorio  desta  co-
munidade autónoma.

Anualmente, as caixas a que se refire o 
parágrafo anterior remitiranlle á Conselle-
ría de Economía e Facenda unha memoria 
explicativa da  súa actividade económica, 
administrativa e social. 

TíTULO V 
RéXIME SANCIONADOR 

capítulo i 
InFrACCIóns 

Artigo 85. Ámbito de aplicación. 
As caixas de aforros sometidas ao presen-
te  texto  refundido,  así  como  as  persoas 
que  teñan  cargos  de  administración  ou 
dirección  nelas,  serán  sancionadas  polas 
infraccións  que  puidesen  cometer,  de 
acordo co disposto neste texto refundido. 

Artigo 86. Clases de infraccións. 
As infraccións clasifícanse en moi graves, 
graves e leves. 

Artigo 87. Infraccións moi graves. 
Constitúen infraccións moi graves: 

a.  A realización dos actos que a seguir 
se relacionan, sen autorización cando esta 
sexa  preceptiva,  sen  observar  as  condi-
cións  básicas  fixadas  nela,  ou  obtela  por 
medio de declaracións falsas ou por outro 
medio irregular: 
  1.  Fusións, absorcións ou escisións que 
afecten ás caixas de aforros. 
  2.  Adquisición, directa ou indirecta, de 
accións ou doutros títulos representativos 
do capital ou cesión dos seus dereitos polí-
ticos de: 

a.  Entidades  de  crédito  españolas  por 
outras  persoas  físicas  ou  xurídicas  espa-
ñolas  ou  estranxeiras,  cando  supoñan  o 
control, de dereito ou de feito, daquelas ou 
o cambio neste.

b.  Entidades  de  crédito  estranxeiras, 
por  entidades  de  crédito  españolas  ou 
entidade filial ou dominante destas. 
  3.  Distribución  de  reservas,  expresas 
ou ocultas. 
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  4.  Apertura  de  oficinas  operativas  no 
estranxeiro. 

b.  O exercicio de actividades alleas ao 
seu  obxecto  exclusivo  legalmente  deter-
minado,  bardante  que  teña  un  carácter 
simplemente ocasional ou illado. 

c.  A realización de actos ou operacións 
prohibidas  por  normas  de  ordenación  e 
disciplina con rango de lei ou con incum-
primento dos requisitos establecidos nelas, 
salvo  que  teña  un  carácter  simplemente 
ocasional ou illado. 

d.  O incumprimento da obriga de someter 
as súas contas anuais a auditoría de contas, 
conforme a lexislación vixente na materia.

e.  A negativa ou resistencia á actuación 
inspectora, sempre que medie requirimen-
to expreso e por escrito ao respecto. 

f.  A  falta  de  remisión  ao  órgano  ad-
ministrativo competente de cantos datos 
ou documentos deban remitírselle ou re-
quira no exercicio das súas funcións, ou a 
falta de veracidade neles, cando con isto 
se  dificulte  a  apreciación  da  solvencia 
da entidade. Para os efectos desta alínea 
entenderase  que  hai  falta  de  remisión 
cando esta non se produza dentro do pra-
zo  concedido  para  o  efecto  polo  órgano 
competente  ao  recordar  por  escrito  a 
obriga ou reiterar o requirimento. 

g.  O incumprimento do deber de veraci-
dade  informativa  debida  aos  depositantes, 
prestamistas  e  ao  público  en  xeral, 
sempre  que  polo  número  de  afectados 
ou  pola  importancia  da  información  o 
incumprimento poida considerarse como 
especialmente relevante.

h.  A  realización  de  actos  fraudulentos 
ou  a  utilización  de  persoas  físicas  ou 
xurídicas  interpostas  coa  finalidade  de 
conseguir un resultado no cal a obtención 
directa  implicaría  a  comisión  de,  polo 
menos, unha infracción grave.

i. As  infraccións graves cando durante 
os cinco anos anteriores á súa comisión lle 
fose imposta á entidade de crédito sanción 
firme polo mesmo tipo de infracción. 

Artigo 88. Infraccións graves. 
Constitúen infraccións graves: 

a.  A realización de actos ou operacións 
sen autorización, cando esta sexa precepti-
va, sen observar as súas condicións básicas, 
ou obtela por medio de declaracións falsas 
ou  por  outro  medio  irregular,  agás  nos 
casos en que isto supoña a comisión dunha 
infracción moi grave de acordo coa alínea 
a) do artigo anterior. 

b.  A  ausencia  de  comunicación,  cando 
esta sexa preceptiva, nos supostos enumera-
dos na alínea a) do artigo anterior e nos casos 
en  que  esta  se  refire  á  composición  dos 
órganos de administración da entidade.

c.  O  exercicio,  mesmo  ocasional  ou 
illado, de actividades alleas ao seu obxec-
to exclusivo legalmente determinado. 

d.  A  realización,  mesmo  ocasional  ou 
illada, de actos ou operacións prohibidas 
por normas de ordenación e disciplina con 
rango  de  lei  ou  con  incumprimento  dos 
requisitos establecidos nelas. 

e.  A realización de actos ou operacións 
con  incumprimento  das  normas  ditadas 
ao abeiro do número 2 do artigo 48 da Lei 
26/1988, do 29 de xullo. 

f.  O incumprimento das normas vixen-
tes  en materia de  límites de  riscos ou de 
calquera  outra  que  impoña  limitacións 
cuantitativas,  absolutas  ou  relativas,  ao 
volume de determinadas operacións acti-
vas ou pasivas. 

g.  A  falta  de  remisión  ao  órgano 
administrativo  competente  dos  datos  ou 
documentos que se deban remitir ou que 
este  requira  no  exercicio  das  súas  fun-
cións, así como a falta de veracidade neles, 
salvo  que  isto  supoña  a  comisión  dunha 
infracción  moi  grave.  Para  os  efectos 
desta  alínea  entenderase  que  hai  falta  de 
remisión cando esta non se produza dentro 
do  prazo  concedido  para  o  efecto  polo 
órgano competente ao recordar por escrito 
a obriga ou reiterar o requirimento. 

h.  A  falta  de  comunicación  por  parte 
dos  administradores  á  asemblea  xeral 



- 386 -

Código da Administración Galega

daqueles  feitos  ou  circunstancias  cuxa 
comunicación a aquela fose ordenada polo 
órgano administrativo facultado para isto. 

i.   O incumprimento do deber de veraci-
dade informativa debida aos depositantes, 
prestamistas ou ao público en xeral, cando 
non concorran as circunstancias a que se 
refire a alínea g) do artigo anterior. 

j.   As  infraccións  leves  cando  durante 
os dous anos anteriores á súa comisión lle 
fose  imposta  á  caixa  de  aforros  sanción 
firme polo mesmo tipo de infracción. 

k.  A efectiva administración ou direc-
ción das caixas de aforros por persoas que 
non exerzan de dereito nelas un cargo da 
dita natureza.

Artigo 89. Infraccións leves. 
Constitúen  infraccións  leves  aquelas 
infraccións  ás  normas  de  ordenación  e 
disciplina  que  non  constitúen  infracción 
grave  ou  moi  grave  conforme  o  disposto 
nos artigos anteriores. 

Artigo 90. Prescrición. 
  1.  As  infraccións moi graves e as gra-
ves prescribirán aos cinco anos e as leves 
aos dous anos. 
  2.  En ambos os casos, o prazo de pres-
crición  contarase  dende  a  data  en  que  a 
infracción foi cometida. Nas  infraccións 
derivadas dunha actividade continuada, a 
data inicial do cómputo será a de finaliza-
ción da actividade ou a do último acto con 
que a infracción se consome.
  3.  A  prescrición  interromperase  pola 
iniciación, co coñecemento do interesado, 
do  procedemento  sancionador,  volvendo 
a  correr  o  prazo  se  o  expediente  perma-
necese paralizado durante seis meses por 
causa non imputable a aqueles contra que 
se dirixía.

capítulo ii 
sAnCIóns 

Artigo 91. Sancións á entidade.
Nos supostos a que  se  refiren os artigos 
da  sección  anterior  seranlle  aplicables 

unha  ou  máis  das  seguintes  sancións  á 
caixa de aforros: 
  1.  Pola  comisión  de  infraccións  moi 
graves: 

a.  Multa por importe de ata o 1 por 100 
dos seus recursos propios ou ata 300.000 
euros, se aquela porcentaxe fose inferior a 
esta cifra.

b.  Revogación da autorización da enti-
dade, con exclusión do Rexistro de Caixas 
de Aforros de Galicia.

c.  Amoestación  pública  con  publica-
ción no “Diario Oficial de Galicia”.
  2.  Pola comisión de infraccións graves: 

a.  Amoestación  pública  con  publica-
ción no “Diario Oficial de Galicia”.

b.  Multa  por  importe  de  ata  o  0,5  por 
100  dos  seus  recursos  propios  ou  ata 
150.000 euros,  se aquela porcentaxe  fose 
inferior a esta cifra.
  3.  Pola comisión de infraccións leves: 

a.  Amoestación privada.
b.  Multa  por  importe  de  ata  60.000 

euros. 
Artigo 92. Outras sancións. 

Ademais  das  sancións  previstas  no  artigo 
anterior  que  corresponda  impoñerlle  á 
caixa  de  aforros  pola  comisión  de  infrac-
cións  moi  graves,  impoñeráselle  a  quen, 
exercendo  cargos  de  administración  de 
feito ou de dereito nela, sexa responsable da 
infracción unha das seguintes sancións: 

a.  Multa a cada responsable por impor-
te non superior a 150.000 euros. 

b.  Suspensión no exercicio do cargo por 
prazo non superior a tres anos. 

c.  Separación do  cargo,  con  inhabilita-
ción para exercer cargos de administración 
ou dirección na mesma entidade de crédito, 
por un prazo máximo de cinco anos. 

d.  Separación do  cargo,  con  inhabilita-
ción para exercer cargos de administración 
ou dirección  en  calquera  entidade de  cré-
dito ou do sector financeiro, por un prazo 
máximo de dez anos. 
Malia  o  disposto  no  punto  anterior,  no 
caso de imposición das sancións previstas 
nas  alíneas  c)  ou  d)  poderá  impoñerse 
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simultaneamente  a  sanción  prevista  na 
alínea a). 
Pola  comisión  de  infraccións  graves 
impoñeráselle  a  quen,  exercendo  cargos 
de administración ou dirección na caixa, 
sexa  responsable  da  infracción  unha  das 
seguintes sancións: 

a.  Amoestación privada.
b.  Amoestación  pública  con  publica-

ción no “Diario Oficial de Galicia”.
c.  Multa a cada responsable por importe 

non superior a 90.000 euros. 
d.  Inhabilitación para exercer cargos de 

administración  ou  dirección  en  calquera 
entidade de crédito ou do sector financei-
ro, por prazo non superior a un ano. 
Malia  o  disposto  no  punto  anterior,  no 
caso de imposición da sanción prevista na 
alínea  d)  poderá  impoñerse  simultanea-
mente a sanción prevista na alínea c). 

Artigo 93. Criterios de graduación. 
  1.  As  sancións  aplicables  a  cada  caso 
pola comisión de infraccións moi graves, 
graves ou leves determinaranse atendendo 
os seguintes criterios: 

a.  A natureza e entidade da infracción. 
b.  A gravidade do perigo ocasionado ou 

do prexuízo causado. 
c.  As  ganancias  obtidas,  se  é  o  caso, 

como consecuencia dos actos ou omisións 
constitutivos da infracción. 

d.  A importancia da entidade de crédito 
correspondente,  medida  en  función  do 
importe total do seu balance.

e.  As  consecuencias  desfavorables 
dos  feitos para o  sistema  financeiro ou a 
economía nacional. 

f.  A circunstancia de que se procedese 
á  reparación  da  infracción  por  propia 
iniciativa.

g.  A  conduta  anterior  da  entidade  en 
relación  coas  normas  de  ordenación  e 
disciplina  que  a  afecten,  atendendo  ás 
sancións  firmes  que  lle  fosen  impostas 
durante os últimos cinco anos. 

  2.  Para determinar  a  sanción aplicable 
entre  as  previstas  no  artigo  anterior, 
tomaranse  en  consideración,  ademais,  as 
seguintes circunstancias: 

a.  O grao de  responsabilidade nos  fei-
tos que concorra no interesado. 

b.  A  conduta  anterior  do  interesado 
na  mesma  ou  noutra  entidade  de  crédito 
en  relación  coas normas de ordenación e 
disciplina, tomando en consideración para 
o efecto as  sancións  firmes que  lle  fosen 
impostas durante os últimos cinco anos. 

c.  O  carácter  de  representación  que  o 
interesado posúa.

capítulo iii 
responsAbles 

Artigo 94. Responsables. 
  1.  Quen exerza na caixa de aforros car-
gos  de  administración  ou  dirección  será 
responsable das infraccións moi graves ou 
graves cando estas sexan imputables á súa 
conduta dolosa ou neglixente.
  2.  Malia  o  sinalado  no  punto  anterior, 
serán  considerados  responsables  das  in-
fraccións moi graves ou graves cometidas 
polas  entidades  de  crédito  os  seus  admi-
nistradores ou membros dos seus órganos 
colexiados de administración, bardante os 
seguintes casos: 

a.  Cando quen forme parte de órganos 
colexiados de administración non asistise 
por causa xustificada ás reunións corres-
pondentes, ou votase en contra ou salvase 
o  seu  voto  en  relación  coas  decisións  ou 
acordos que desen lugar ás infraccións. 

b.  Cando  tales  infraccións  sexan 
exclusivamente  imputables  a  comisións 
executivas,  directores  xerais  ou  órganos 
asimilados,  ou  a  outras  persoas  con  fun-
cións directivas na entidade.

Artigo 95. Competencia sancionadora.
  1.  De conformidade co disposto no ar-
tigo 42 da Lei 26/1988, do 29 de xullo, de 
Disciplina  e  Intervención  das  Entidades 
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de  Crédito,  a  Xunta  de  Galicia  exercerá 
a potestade sancionadora sobre as infrac-
cións definidas neste texto refundido. 
  2.  A  imposición  de  sancións  por  in-
fraccións  leves  e  graves  corresponderalle 
á  Consellería  de  Economía  e  Facenda.  A 
imposición de sancións por infraccións moi 
graves corresponderalle á Xunta de Galicia.
  3.  A  proposta  de  resolución  dos  expe-
dientes  será  obxecto  de  informe  polo 
Banco de España cando se trate de infrac-
cións graves ou moi graves. 
  4.  Cando  os  órganos  competentes  da 
Comunidade Autónoma de Galicia teñan 
coñecemento  de  feitos  sancionables 
exclusivamente pola Administración do Es-
tado, poñerano en coñecemento do Banco 
de España.

Artigo 96. Suspensión e intervención. 
  1.  A suspensión dos órganos de gober-
no e da dirección das caixas de aforros e a 
intervención destas serán decretadas polo 
Consello da Xunta de Galicia, por propos-
ta da Consellería de Economía e Facenda 
ou do Banco de España, se é o caso, cando 
así o aconsellen situacións de grave  irre-
gularidade  administrativa  ou  económica. 
Por motivo de urxencia poderá decretalas 
o  conselleiro  de  Economía  e  Facenda, 
quen someterá o acordo á  ratificación do 
Goberno da comunidade autónoma.
  2.  Tamén poderá decretarse a intervención 
logo de petición fundamentada dos órganos 
de goberno da propia caixa de aforros. 
  3.  O acordo de intervención conterá as 
razóns e o alcance e limitacións deste, será 
publicado no “Diario Oficial de Galicia” e 
no “Boletín Oficial del Estado” e inscribi-
rase nos rexistros correspondentes. 
  4.  En  caso  de  intervención  os  gastos 
causados por esta serán por conta da caixa 
afectada.

Artigo 97. Procedemento sancionador. 
O  procedemento  e  o  réxime  sancionador 
serán  desenvolvidos  regulamentariamente, 
tendo en conta os principios básicos da Lei 

30/1992,  do  26  de  novembro,  de  Réxime 
Xurídico das Administracións Públicas e do 
Procedemento Administrativo Común 234. 

TíTULO VI 
óRGANOS ASOCIATIVOS 

capítulo único 
FederACIón GAleGA  

de CAIxAs de AForros 
Artigo 98. Federación  Galega  de 

Caixas de Aforros. 
As caixas de aforros con domicilio social 
en Galicia agruparanse nunha federación 
que  terá  personalidade  xurídica  e  coas 
seguintes finalidades: 

a.  Ter a representación das caixas ante 
os poderes públicos. 

b.  Procurar a captación, a defensa e a di-
fusión do aforro e orientar os investimentos 
das caixas de aforros conforme as normas 
xerais sobre investimento territorial. 

c.  Promover  e  coordinar  a  prestación 
de servizos técnicos e financeiros. 

Artigo 99. Xunta de goberno e secre-
taría xeral. 
  1.  A  Federación  Galega  de  Caixas  de 
Aforros  estará  rexida  por  unha  xunta  de 
goberno e pola secretaría xeral. 
A  xunta  de  goberno  estará  integrada 
por  dous  representantes  de  cada  unha 
das  caixas  federadas,  que  serán  os  seus 
respectivos presidente e director xeral. O 
Goberno  da  comunidade  autónoma,  por 
proposta  da  Consellería  de  Economía  e 
Facenda,  poderá  ademais,  nomear  un  re-
presentante en tal xunta, con voz e voto. 
  2.  Os  acordos  serán  vinculantes  e 
tomaranse por maioría de votos presentes 
ou  representados,  na  forma  que  determi-
nen os estatutos, os cales poderán prever 
tamén a necesidade de voto unánime para 
determinadas materias. Os estatutos pode-
rán prever a emisión de votos ponderados. 
234	 Véxase	Decreto	241/2000,	do	29	de	setembro,	polo	
que	se	regula	o	procedemento	sancionador	aplicable	ás	
caixas	de	aforros	de	Galicia.
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Artigo 100. Estatutos. 
  1.  Os  estatutos  da  Federación  Galega 
de  Caixas  de  Aforros  serán  aprobados 
pola Consellería de Economía e Facenda.
  2.  Os  estatutos  fundacionais  da  Fede-
ración Galega de Caixas de Aforros terán 
que  ser  propostos  polas  caixas,  logo  de 
acordo  que  represente  como  mínimo  a 
maioría de dous terzos dos seus depósitos 
de  clientes  referidos  ao  último  balance 
anual pechado. 

Disposición tRansitoRia
Réxime transitorio dos órganos de go-

berno das caixas da aforros galegas.
Os  conselleiros  xerais  e  os  membros  do 
consello de administración e da comisión 
de control que na data de entrada en vigor 
da  Lei  1/2004,  do  21  de  abril,  estivesen 
exercendo  o  cargo,  aínda  que  cumprisen 
xa  o  período  máximo  de  doce  anos  ou  o 
cumpran  no  decurso  do  seu  mandato, 
poderán  permanecer  no  exercicio  dos 
seus cargos o presente mandato e un máis, 
sempre  que  sexan  reelixidos;  ademais, 
exclusivamente  para  estes  supostos,  non 
lles será de aplicación o previsto no artigo 
37.2  deste  texto  refundido  no  referente  á 
limitación de idade.

2. LEI 5/1992, DO 10 DE XUÑO, DE 
CREACIóN DO INSTITUTO GALEGO 

DE PROMOCIóN ECONóMICA  
(DOGA N.º 122, 26. 6. 1992) 235

(…) 236

TíTULO I 
NATUREZA, FINS E FUNCIóNS

Artigo 1. No ámbito da Comunidade 
Autónoma de Galicia e ao amparo do seu 
Estatuto de autonomía, créase o Instituto 
Galego de Promoción Económica (IGAPE), 
como  ente  de  dereito  público  con  perso-
nalidade xurídica propia e patrimonio de 
seu. Nos casos nos que así proceda, a súa 
actividade estará suxeita á Lei de Xestión 
235	 Véxase	Decreto	317/1992,	do	12	de	novembro,	polo	
que	 se	 aproba	o	Regulamento	do	 Instituto	Galego	de	
Promoción	Económica.
236	 Exposición	de	motivos	omitida.

Económica e Financeira Pública de Gali-
cia e ás demais normas de aplicación.
Nas  súas  relacións externas, na adminis-
tración  patrimonial  e  na  contratación,  o 
IGAPE estará suxeito ao dereito privado.

Artigo 2. O IGAPE adscríbese á Con-
sellería de Economía e Facenda da Xunta 
de Galicia.

Artigo 3. O  IGAPE  créase  como  un 
instrumento básico de actuación da Xunta 
de  Galicia  para  impulsar  o  desenvolve-
mento  competitivo  do  sistema  produtivo 
galego, promovendo actividades que con-
tribúan á creación de emprego en Galicia 
e  a  un  desenvolvemento  económico  har-
mónico, equilibrado e xusto, baseado nun 
tecido industrial moderno e competitivo.
A  súa  acción  incidirá  tanto  no  sistema 
produtivo  coma  na  mellora  dos  procesos 
de produción, xestión e comercialización.

Artigo 4. Son funcións do IGAPE:
a.  Potenciar as actividades económicas 

que  favorezan o desenvolvemento  equili-
brado e integrado das distintas comarcas.

b.  Promover a creación de empresas nos 
distintos sectores da actividade económi-
ca  que  teñan  maior  impacto  e  vantaxes 
comparativas para o desenvolvemento da 
economía galega.

c.  Promover  actividades  creadoras  de 
emprego  e  as  que  utilicen  máis  racional-
mente recursos internos.

ch. Favorecer a modernización e a inno-
vación tecnolóxica e organizativa das em-
presas galegas, en particular das pequenas 
e medianas.

d.  Fomentar  a  prestación  de  servizos 
a  empresas,  especialmente  ás  pequenas 
e  medianas,  promovendo  sociedades  de 
servizos.

e.  Fomentar o desenvolvemento da rela-
ción científica e tecnolóxica entre os centros 
universitarios, técnicos e de investigación e 
as empresas produtivas. Potenciar o desen-
volvemento  de  parques  tecnolóxicos  que 
materialicen esta relación.

f.  Promover  accións de divulgación dos 
instrumentos  e  fondos  dos  que  dispoñen 
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as  administracións  públicas  españolas  e  a 
Comisión  das  Comunidades  Europeas  para 
apoio ás actividades económicas.

g.  Proporcionar  información  sobre  os 
mercados e  favorecer o desenvolvemento 
das  exportacións  e  dos  acordos  con  em-
presas estranxeiras.

h.  Impulsar  a  realización  de  estudos 
que promovan o desenvolvemento econó-
mico de Galicia.

i.   Divulgar os fins e as actividades que 
xustifican a súa creación entre os distintos 
sectores económicos e axentes sociais.

l.   Promover,  fomentar  e  potenciar 
actividades  económicas  que  favorezan  o 
desenvolvemento  equilibrado  e  integrado 
tanto en termos sectoriais coma territoriais.

ll.  Creación  dun  fondo  de  documenta-
ción básica para a promoción económica.

m. En  xeral,  apoiar  e  promover  calquera 
tipo de actividades que contribúan á mellora 
do  sistema  produtivo  de  Galicia,  especial-
mente as de maior importancia estratéxica.

Artigo 5. Coa  finalidade  de  apoiar 
e  promover  as  accións  que  favorezan  o 
desenvolvemento  económico  de  Galicia, 
o  IGAPE  poderá  realizar  toda  clase  de 
actividades económicas e financeiras, sen 
máis limitación có disposto nesta lei e nas 
disposicións que lle sexan aplicables.
En  particular,  poderá  constituír  socieda-
des mercantís ou participar en sociedades 
xa  constituídas,  ou  en  fundacións  que 
contribúan  ao  logro  dos  fins  do  IGAPE, 
sendo  preceptivo  nestes  casos  o  importe 
do Consello Asesor a que se refire o artigo 
13 desta lei.
Tamén poderá obter subvencións e garantías 
da Xunta de Galicia e doutras entidades e 
institucións comunitarias, estatais, auto-
nómicas e locais.
Así  mesmo,  poderá  promover  e  estable-
cer  acordos  de  todo  tipo  con  empresas, 
organismos,  institucións,  asociacións  e 
expertos  que  poidan  contribuír  ao  logro 
dos seus fins e funcións 237.
237	 Véxase	 Decreto	 133/2002,	 do	 11	 de	 abril,	 polo	
que	se	regula	a	concesión	de	préstamos	polo	Instituto	
Galego	de	Promoción	Económica.

Artigo 6. O IGAPE poderá participar 
en sociedades establecidas fóra do territo-
rio de Galicia cando respondan a procesos 
de expansión de empresas galegas. Neste 
caso  a  decisión  da  participación  deberá 
contar co acordo do Consello da Xunta.

TíTULO II 
ORGANIZACIóN

Artigo 7. Os  órganos  de  goberno  do 
IGAPE serán o Consello de Dirección,  o 
presidente e mailo director.
Ademais, o  IGAPE contará cun Consello 
Asesor.

Artigo 8. O  Consello  de  Dirección, 
órgano  colexiado  de  goberno,  estará  for-
mado  por  un  mínimo  de  cinco  membros 
e  un  máximo  de  nove.  Correspóndelle 
ao  Consello  da  Xunta,  por  proposta  do 
conselleiro de Economía e Facenda, o seu 
nomeamento e a súa destitución.
O Consello de Dirección estará composto 
por membros do Goberno e da Administra-
ción autonómica e presidirao o presidente 
do IGAPE ou a persoa en quen delegue.
O Consello de Dirección nomeará un secre-
tario, que actuará con voz pero sen voto.
Determinarase  regulamentariamente  a 
estructura do dito órgano.

Artigo 9. Correspóndelle ao Consello 
de Dirección exercer, sen máis limitacións 
cás establecidas polas  leis,  tódalas  facul-
tades  e  funcións que  sexan precisas para 
acadar os fins do IGAPE. En especial:

a.  Orientar a actuación do IGAPE, dentro 
das liñas marcadas pola Xunta de Galicia.

b.  Decidir  sobre  todas  as  cuestións 
relacionadas  coa  organización,  co  fun-
cionamento e coas operacións que ten que 
realizar o IGAPE, sen prexuízo das facul-
tades  e  funcións  delegadas  e  atribuídas 
por esta lei ao director 238.

c.  Aprobar o anteproxecto de presupos-
to, que  lle  será  remitido á Consellería de 
Economía e Facenda para ser incluído no 
238	 Véxase	Resolución	do	22	de	outubro	de	2002	pola	
que	se	dá	publicidade	ao	acordo	do	Consello	de	Dirección	
do	Instituto	Galego	de	Promoción	Económica,	Igape,	que	
aproba	a	reorganización	do	seu	persoal	directivo.
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proxecto de presuposto xeral da Comuni-
dade Autónoma.

ch. Acordar a celebración de contratos e 
convenios que concerte o Instituto.

d.  Decidir sobre asuntos que lle someta 
o presidente.

e.  Aprobar a memoria anual, o balance 
e maila conta de perdas e ganancias, que 
lle serán remitidos ao Consello de Contas.

Artigo 10. 1.  O  Consello  de  Direc-
ción reunirase, como mínimo, catro veces 
no ano.
  2.  O  Consello  de  Dirección  poderá 
delegar  no  presidente  calquera  función 
específica.

Artigo 11. O  presidente  do  IGAPE 
será, por razón do seu cargo, o conselleiro 
de Economía e Facenda.
O  presidente  desempeñará  a  representa-
ción do IGAPE en toda clase de actos ou 
negocios xurídicos e exercerá no seu nome 
accións e recursos.
Correspóndelle ademais ao presidente:

a.  Ordenar a convocatoria do Consello, 
fixar a orde do día e presidir as sesións do 
mesmo.

b.  Velar  polo  cumprimento  das  direc-
trices  de  actuación  marcadas  pola  Xunta 
de Galicia.

c.  Propoñer a adopción das disposicións 
regulamentarias necesarias para a organi-
zación e o funcionamento do IGAPE.
O  presidente  poderá  delegar  no  director 
calquera función específica.

Artigo 12. O director do IGAPE será 
nomeado  e,  se  é  o  caso,  destituído  polo 
Consello  de  Dirección,  por  proposta  do 
seu presidente, e o seu cargo será incom-
patible con calquera actividade pública ou 
privada,  nos  termos  previstos  na  lexisla-
ción vixente.
Correspóndelle ao director:

a.  Darlles cumprimento aos acordos do 
Consello de Dirección.

b.  Propoñer  as  liñas  estratéxicas  de 
actuación  do  IGAPE,  o  programa  anual  de 
actividades e o anteproxecto de presupostos.

c.  Xestionar  o  IGAPE  e  render  contas 
da xestión perante o Consello de Dirección 

e  elaborar  a  memoria  anual,  o  balance  e 
maila conta de perdas e ganancias.

ch.  Exercer  a  dirección  administrativa 
e de persoal.

d.  Coordinar,  inspeccionar  e  controlar 
o  funcionamento  dos  servicios  e  das  de-
pendencias.

e.  Representar o Instituto nas socieda-
des participadas polo mesmo.

f.  As funcións que lle sexan delegadas 
polo presidente ou polo Consello de Di-
rección.

Artigo 13. Para  o  mellor  exercicio 
das  competencias  dos  órganos  aos  que 
se  refiren  os  artigos  anteriores,  créase  o 
Consello Asesor como órgano de consulta 
e asesoramento, que se reunirá como mí-
nimo unha vez cada semestre.
Terá ao seu cargo as seguintes funcións:

a.  Asesorar  o  Consello  de  Dirección 
na elaboración do plan  trianual,  antes da 
súa aprobación polos órganos  reitores do 
Instituto.

b.  Promover  e  impulsar  todas  as  acti-
vidades que  faciliten o cumprimento dos 
fins do IGAPE.

c.  Informar  e  asesorar  o  Consello  de 
Dirección  de  todos  cantos  asuntos  lle 
encomenden.
O  Consello  Asesor  estará  composto  por 
representantes  da  Administración  Autó-
noma,  das  organizacións  empresariais  e 
sindicais, das universidades e dos centros 
de  investigación,  e doutras  institucións  e 
personalidades destacadas pola súa activi-
dade económica ou profesional.
O número de membros e o seu funcionamen-
to determinarase regulamentariamente.

TíTULO III 
RECURSOS, RéXIME ECONóMICO, 

PERSOAL E CONTROL
Artigo 14. Os  recursos  do  IGAPE 

estarán formados por:
  1.  As consignacións presupostarias que 
lle sexan asignadas nos presupostos xerais 
da Comunidade Autónoma de Galicia.
  2.  Os  ingresos que poida percibir pola 
prestación dos servizos.
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  3.  As subvencións ou achegas volunta-
rias de entidades e institucións públicas ou 
privadas, así como de particulares.
  4.  As rendas e os produtos que xeren os 
bens e valores que constitúen o patrimonio 
do IGAPE.
  5.  Os  créditos,  préstamos  e  demais 
operacións financeiras que concerte.
  6.  Calquera  outro  recurso  que  se  lle 
puidese atribuír.

Artigo 15. O  IGAPE  elaborará  anual-
mente  un  programa  de  actividades  no  que 
figuren  os  obxectivos  anuais,  as  accións 
económicas e de promoción, os investimen-
tos previstos e a súa avaliación económica.
Este programa inscribirase noutro trianual no 
que se reflictan as directrices estratéxicas do 
IGAPE.

Artigo 16. O réxime financeiro, conta-
ble e presupostario axustarase ás normas que 
para sociedades e entidades de capital públi-
co se conteñen na Lei de Xestión Económica 
e Financeira Pública de Galicia.

Artigo 17. O  persoal  do  IGAPE  po-
derá ser:

-  Contratado  en  réxime  de  dereito 
laboral,  respectando os  principios  de pu-
blicidade, igualdade, mérito e capacidade.

-  Funcionario  ao  servizo  da  Adminis-
tración  da  Xunta  de  Galicia,  adscrito  a 
esta entidade.
Baixo a dirección e supervisión do direc-
tor e mais do presidente, definirase a súa 
estrutura e dotarase de persoal suficiente.
Pertencer  ao  Consello  de  Dirección  ou 
ao Consello Asesor non xerará en ningún 
caso dereitos laborais.

Artigo 18. O control de eficacia será 
exercido pola Consellería de Economía e 
Facenda, baseándose na comprobación do 
cumprimento  dos  obxectivos  fixados  no 
plan estratéxico trianual e nos respectivos 
plans anuais.

Disposición aDicional pRimeiRa
O  Parlamento  de  Galicia  deberá  au-

torizar,  mediante  lei,  a  transformación, 

modificación,  liquidación  ou  extinción 
do  IGAPE.  A  Comunidade  Autónoma 
de  Galicia  farase  cargo  nestes  casos  do 
conxunto de dereitos e obrigas derivados 
do proceso.

Disposición aDicional segunDa
A consignación inicial do IGAPE esta-

rá constituída por unha dotación de dous 
mil millóns de pesetas.

Disposición tRansitoRia única
Autorízase  ao  Consello  da  Xunta  de 

Galicia  para  que,  unha  vez  constituídos 
os órganos de goberno e por proposta do 
Consello de Dirección, a iniciativa do con-
selleiro de Economía e Facenda, aprobe a 
asignación ás correspondentes contas dos 
estados presupostarios da dotación global 
de  dous  mil  millóns  de  pesetas  a  que  se 
refire  a  disposición  adicional  segunda, 
conforme  o  preceptuado  pola  Lei  de 
Xestión  Económica  e  Financeira  Pública 
de Galicia.
Os  estados  elaborados  pasarán  a  formar 
parte  do  conxunto  de  presupostos  de 
empresas  públicas,  dentro  do  presuposto 
xeral  da Comunidade Autónoma de  cada 
exercicio.
Das actuacións anteriores daráselle conta 
á Comisión de Economía, Facenda e Pre-
supostos do Parlamento.

Disposición DeRRaDeiRa pRimeiRa
Autorízase  ao  Consello  da  Xunta  de 

Galicia,  por  proposta  do  conselleiro  de 
Economía e Facenda, para que dite todas 
as disposicións que sexan necesarias para 
o  desenvolvemento  e  a  aplicación  desta 
lei, dentro dos seis meses seguintes á súa 
entrada en vigor.

Disposición DeRRaDeiRa segunDa
Esta lei entrará en vigor ao día seguin-

te da súa publicación no “Diario Oficial 
de Galicia”.
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3. LEI 12/2006, DO 1 DE 
DECEMBRO, DE FUNDACIóNS 
DE INTERESE GALEGO (DOGA 

N.º 242, 19. 12. 2006) 239

(…) 240

capítulo i 
dIsposICIóns xerAIs

Artigo 1. Obxecto da lei.
Esta lei ten por obxecto regular as funda-
cións de  interese galego, de  competencia 
da  Comunidade  Autónoma  de  Galicia, 
de acordo co disposto no artigo 27.26 do 
Estatuto de autonomía de Galicia.

Artigo 2. Concepto.
  1.  Son  fundacións  de  interese  galego 
aquelas organizacións constituídas sen fin 
de  lucro  que,  por  vontade  dos  seus  crea-
dores,  teñan afectado de modo duradeiro 
o seu patrimonio á realización de fins de 
interese xeral para Galicia e desenvolvan 
principalmente as súas actividades e teñan 
o seu domicilio no territorio da comunida-
de autónoma.
  2.  Sen prexuízo do disposto na alínea 
precedente,  as  fundacións  de  interese 
galego  poderán  establecer  relacións 
instrumentais  con  terceiros  en  diferente 
ámbito territorial.

Artigo 3. Réxime xurídico.
As fundacións de interese galego rexeran-
se pola vontade da persoa fundadora, polos 
seus estatutos e, en todo caso, pola lei.

Artigo 4. Fins e beneficiarios.
  1.  As  fundacións  ás  que  se  refire  esta 
lei deberán perseguir  fins de  interese xeral, 
como poden ser: os de defensa dos dereitos 
humanos,  das  vítimas  do  terrorismo,  de 
actos  violentos  e  doutros  acontecementos 
catastróficos, a asistencia social e a inclusión 
social; fins cívicos, educativos, culturais —e, 
particularmente, a promoción, o fomento e a 
difusión  da  lingua  e  da  cultura  galegas—, 
239	 Véxase:
-	Decreto	14/2009,	do	21	de	xaneiro,	polo	que	se	apro-
ba	o	Regulamento	de	Fundacións	de	Interese	Galego.
-	 Decreto	 15/2009,	 do	 21	 de	 xaneiro,	 polo	 que	 se	
aproba	 o	 Regulamento	 do	 Rexistro	 de	 Fundacións	 de	
Interese	Galego.
240	 Exposición	de	motivos	omitida.

científicos,  deportivos,  sanitarios,  laborais, 
de  fortalecemento  institucional  de  Galicia, 
de  cooperación  para  o  desenvolvemento, 
de  promoción  do  voluntariado,  de  apoio  á 
igualdade  de  oportunidades  entre  homes  e 
mulleres, de promoción da acción social, de 
defensa  do  medio  natural  de  Galicia,  e  de 
fomento da economía social e de desenvol-
vemento da economía produtiva de Galicia, 
de  promoción  e  de  atención  ás  persoas  en 
risco de exclusión por razóns físicas, sociais 
ou  culturais,  de  promoción  dos  valores 
constitucionais, estatutarios e de defensa dos 
principios democráticos, de fomento da tole-
rancia, de desenvolvemento da sociedade da 
información, ou de investigación científica e 
desenvolvemento  tecnolóxico  e  outros  fins 
de  interese xeral para Galicia que sexan de 
análoga natureza.
  2.  A  finalidade  fundacional  debe 
beneficiar  a  colectividades  xenéricas 
de  persoas.  Terán  esta  consideración  os 
colectivos  de  traballadores  dunha  ou  de 
varias empresas e os seus familiares.
  3.  Non se poderán constituír en ningún 
caso fundacións coa finalidade principal de 
destinar as súas prestacións ao fundador ou 
aos  membros  do  padroado,  aos  cónxuxes 
ou a persoas  ligadas con análoga  relación 
de afectividade, ou aos seus parentes ata o 
cuarto grao inclusive, así como ás persoas 
xurídicas singularizadas que non persigan 
fins  de  interese  xeral.  Non  obstante,  po-
derán ser beneficiarios das actividades da 
fundación  sempre  que  formen  parte  das 
colectividades xenéricas de persoas desti-
natarias da finalidade fundacional.
  4.  Non  se  inclúen  na  alínea  anterior  as 
fundacións  cuxa  finalidade  exclusiva  ou 
principal sexa a conservación e a restaura-
ción de bens do patrimonio cultural galego 
ou do patrimonio histórico español, sempre 
que  cumpran  as  esixencias  establecidas 
pola  normativa  autonómica  e  estatal,  en 
particular, respecto dos deberes de visita e 
exposición pública dos devanditos bens.

Artigo 5. Personalidade xurídica.
  1.  As  fundacións  reguladas  por  esta 
lei  terán  personalidade  xurídica  dende 
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a  inscrición  da  escritura  pública  da  súa 
constitución  no  Rexistro  de  Fundacións 
de Interese Galego da Comunidade Autó-
noma de Galicia.
  2.  A inscrición só poderá ser denegada, 
mediante  resolución  motivada,  cando  a 
escritura de constitución non se axuste ás 
prescricións da lei.
  3.  Só  aquelas  entidades  inscritas  no 
Rexistro  de  Fundacións  de  Interese  Ga-
lego  poderán  utilizar  a  denominación  de 
Fundación de Interese Galego.

Artigo 6. Denominación.
  1.  A  denominación  das  fundacións 
axustarase ás seguintes regras:

a.  Deberá figurar a palabra “Fundación”, 
e  non  poderá  coincidir  ou  asemellarse  de 
maneira  que  poida  crear  confusión  con 
ningunha  outra  previamente  inscrita  nos 
rexistros de fundacións.

b.  Non  se  poderán  incluír  termos  ou 
expresións que resulten contrarios ás  leis 
ou que poidan vulnerar os dereitos funda-
mentais das persoas.

c.  Non se poderá formar exclusivamente 
co nome de España, de Galicia, das demais 
comunidades autónomas ou das entidades 
locais, nin utilizar o nome de organismos 
oficiais ou públicos, tanto nacionais coma 
internacionais, agás que se trate do propio 
das entidades fundadoras.

d.  A utilización do nome ou do pseudóni-
mo dunha persoa física ou da denominación 
ou  do  acrónimo  dunha  persoa  xurídica 
distintos do fundador deberá contar co seu 
consentimento expreso ou, no caso de ser 
incapaz, co do seu representante legal.

e.  Non  se  poderán  adoptar  denomina-
cións que fagan referencia a actividades que 
non correspondan cos fins fundacionais ou 
induzan  a  erro  ou  confusión  respecto  da 
natureza ou a actividade da fundación.

f.  Observaranse  as  prohibicións  e  as 
reservas  de  denominación  previstas  na 
lexislación vixente.
  2.  Non  se  admitirá  ningunha  denomi-
nación  que  incumpra  calquera  das  regras 

establecidas  na  alínea  anterior  ou  conste 
que  coincide  con  ou  se  asemella  á  dunha 
entidade preexistente inscrita noutro rexistro 
público ou á dunha denominación protexida 
ou reservada a outras entidades públicas ou 
privadas pola súa lexislación específica.

Artigo 7. Domicilio.
  1.  Deberán estar domiciliadas na Comu-
nidade Autónoma de Galicia as  fundacións 
de  interese galego que desenvolvan prin-
cipalmente as  súas actividades dentro do 
seu territorio.
  2.  As fundacións terán o seu domicilio 
estatutario  no  lugar  onde  se  encontre  a 
sede  do  seu  padroado  ou  ben  no  lugar 
onde  se  leven  a  cabo  principalmente  as 
súas actividades.

Artigo 8. Fundacións estranxeiras.
  1.  As  fundacións  estranxeiras  que 
pretendan  exercer  as  súas  actividades  de 
forma  estable  e  desenvolvan  principal-
mente as súas actividades no territorio da 
comunidade  autónoma  deberanse  inscri-
bir no Rexistro de Fundacións de Interese 
Galego, así como manter unha delegación 
no  seu  territorio,  que  constituirá  o  seu 
domicilio para os efectos desta lei.
  2.  A fundación estranxeira que pretenda 
a  súa  inscrición  deberá  acreditar  perante 
o  devandito  rexistro  que  foi  constituída 
segundo a súa lei persoal.
A inscrición poderase denegar cando non 
se  acredite  a  circunstancia  sinalada  no 
parágrafo anterior, así como cando os fins 
non sexan de  interese xeral de acordo co 
ordenamento autonómico.
  3.  As delegacións en Galicia de funda-
cións  estranxeiras  estarán  sometidas  ao 
protectorado  ao  que  se  refire  o  capítulo 
VII  desta  lei,  polo  que  se  lles  aplicará  o 
réxime  xurídico  previsto  para  as  funda-
cións de interese galego.
  4.  As  fundacións  estranxeiras  que 
contraveñan  os  requirimentos  estable-
cidos  neste  artigo  non  poderán  utilizar  a 
denominación de “Fundación”.
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capítulo ii 
ConstItuCIón dA FundACIón

Artigo 9. Capacidade para fundar.
  1.  Poderán  constituír  fundacións  as 
persoas  físicas  e  as  persoas  xurídicas, 
sexan estas públicas ou privadas.
  2.  As  persoas  físicas  requirirán  da 
capacidade  para  disporen  gratuitamente, 
inter vivos ou “mortis causa”, dos bens e 
dos dereitos nos que consista a dotación.
  3.  As  persoas  xurídicas  de  índole 
asociativa  requirirán  o  acordo  expreso 
do  órgano  competente  para  disporen 
gratuitamente  dos  seus  bens,  consonte 
os seus estatutos ou a lexislación que lles 
sexa aplicable. As de carácter institucional 
deberán contar co acordo expreso do seu 
órgano reitor.
  4.  As  persoas  xurídico-públicas  terán 
capacidade  para  constituír  fundacións, 
agás que as súas normas reguladoras esta-
blezan o contrario.

Artigo 10. Modalidades de constitu-
ción.
  1.  A  fundación  poderase  constituírse 
por actos inter vivos ou “mortis causa”.
  2.  A  constitución  da  fundación  por 
acto inter vivos realizarase mediante es-
critura pública, co contido que determina 
o artigo seguinte.
  3.  A constitución da fundación por acto 
“mortis  causa”  realizarase  testamenta-
riamente,  cumpríndose  no  testamento  os 
requisitos establecidos no artigo seguinte 
para a escritura de constitución.
  4.  Se na constitución dunha fundación 
por  acto  “mortis  causa”  o  testador  se  li-
mitase a establecer a súa vontade de crear 
unha fundación e de dispor dos bens e dos 
dereitos  da  dotación,  a  escritura  pública 
na  que  se  conteñan  os  demais  requisitos 
esixidos  por  esta  lei  será  outorgada  polo 
testamenteiro  e,  no  seu  defecto,  polos 
herdeiros  testamentarios.  No  caso  de 
estes non existiren ou de contraviren esta 
obriga,  a  escritura  será  outorgada  polo 

protectorado ao que fai referencia o artigo 
47 desta lei, logo de autorización xudicial.

Artigo 11. Escritura de constitución.
A  escritura  de  constitución  dunha  fun-
dación  deberá  conter,  polo  menos,  os 
seguintes extremos:

a.  Nome, apelidos,  idade e estado civil 
do  fundador ou  fundadora, ou dos  funda-
dores ou fundadoras, se son persoas físicas, 
e  a  súa  denominación  ou  razón  social,  se 
son  persoas  xurídicas.  En  ambos  os  dous 
casos, a súa nacionalidade, o domicilio e o 
número de identificación fiscal.

b.  A vontade de constituír unha funda-
ción.

c.  A  dotación,  a  valoración  e  mais  a 
forma e a realidade da súa achega.

d.  Os  estatutos  da  fundación,  cuxo 
contido  se  axustará  ás  prescricións  do 
artigo seguinte.

e.  A  identificación  das  persoas  que 
integran  o  padroado,  así  como  a  súa 
aceptación,  no  caso  de  se  efectuar  no 
momento fundacional.

Artigo 12. Estatutos.
  1.  Nos  estatutos  da  fundación  farase 
constar:

a.  A denominación da entidade.
b.  Os fins fundacionais.
c.  As principais actividades encamiña-

das ao cumprimento dos devanditos fins.
d.  O domicilio da fundación e o ámbito 

territorial no que desenvolverá principal-
mente as súas actividades.

e.  As regras básicas para a aplicación 
dos  recursos  co  fin  de  cumprir  os  fins 
fundacionais  e  para  determinar  as  per-
soas beneficiarias.

f.  A  composición  do  padroado,  as 
regras para a designación e a substitución 
dos seus membros, as causas do cesamen-
to, as súas atribucións e mais a  forma de 
deliberar e de adoptar acordos.

g.  As causas da súa disolución e o des-
tino dos bens e dos dereitos resultantes da 
súa liquidación.
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h.  Calquera outra  disposición  e  condi-
ción  lícita  que  a  persoa  fundadora  ou  as 
persoas fundadoras queiran establecer.
  2.  Toda  disposición  dos  estatutos  da 
fundación ou manifestación da vontade do 
fundador ou fundadora que sexa contraria 
á lei considerarase por non posta, agás que 
afecte  a  súa  validez  constitutiva.  Neste 
último  caso,  non  procederá  inscribir  a 
fundación  no  Rexistro  de  Fundacións  de 
Interese Galego.

Artigo 13. Dotación da fundación.
  1.  A dotación, que poderá consistir en 
bens e dereitos de calquera clase, terá que 
ser  adecuada e  suficiente para o cumpri-
mento dos fins fundacionais. Presumirase 
suficiente a dotación cuxo valor económi-
co alcance os 30.000 euros.
Cando  a  dotación  sexa  de  inferior  valor, 
a  persoa  fundadora  deberá  xustificar  a 
súa  adecuación  e  suficiencia  aos  fins 
fundacionais  mediante  a  presentación  do 
primeiro  programa  de  actuación,  xunto 
cun estudo económico que acredite a súa 
viabilidade  coa  utilización  exclusiva  dos 
devanditos recursos.
  2.  Se  a  achega  é  en  cartos,  poderase 
efectuar en forma sucesiva. En tal caso, o 
desembolso inicial será, polo menos, do 25 
por cento, e o resto deberase facer efectivo 
nun prazo non superior a cinco anos, con-
tados dende o outorgamento da  escritura 
pública de constitución da fundación.
Se a achega non é en cartos, deberase incor-
porar á escritura de constitución a taxación 
realizada por un experto independente.
Nun e noutro caso, deberase acreditar ou 
garantir a  realidade das achegas perante 
o  notario  autorizante,  nos  termos  que 
regulamentariamente se establezan.
  3.  Aceptarase  como  dotación  o  com-
promiso  de  achegas  de  terceiros,  sempre 
que  a  devandita  obriga  conste  en  títulos 
dos que comportan execución.
  4.  Formarán tamén parte da dotación os 
bens e os dereitos de contido patrimonial 
que  durante  a  existencia  da  fundación 

acheguen en tal concepto a persoa funda-
dora ou terceiras persoas, ou que afecte o 
padroado,  con  carácter  permanente,  aos 
fins fundacionais.
  5.  Non  se  considerará  en  ningún  caso 
dotación  o  mero  propósito  de  recadar 
donativos.

Artigo 14. Fundacións en proceso de 
formación.
  1.  Ao  ser  outorgada  a  escritura  funda-
cional,  e  mentres  se  procede  á  inscrición 
no  Rexistro  de  Fundacións  de  Interese 
Galego, o padroado da fundación realizará, 
ademais dos actos necesarios para a inscri-
ción, unicamente aqueloutros que resulten 
indispensables para a conservación do seu 
patrimonio  e  os  que  non  admitan  demora 
sen prexuízo para a fundación, os cales se 
entenderán automaticamente asumidos por 
esta cando obteña personalidade xurídica.
  2.  Despois  de  transcorrer  seis  meses 
dende o outorgamento da escritura pública 
fundacional sen que os patróns instasen a 
inscrición  no  Rexistro  de  Fundacións  de 
Interese Galego, o protectorado disporá o 
cesamento  dos  patróns,  que  responderán 
solidariamente das obrigas  contraídas no 
nome da fundación e polos prexuízos que 
ocasione a falta de inscrición.
Así  mesmo,  o  protectorado  procederá  a 
nomear  novos  patróns,  logo  de  autori-
zación  xudicial,  que  asumirán  a  obriga 
de  inscribir  a  fundación  no  Rexistro  de 
Fundacións de Interese Galego.

capítulo iii 
Goberno dA FundACIón

Artigo 15. Padroado.
  1.  En  toda  fundación  deberá  existir, 
coa denominación de padroado, un órgano 
de goberno e de  representación dela, que 
adoptará os seus acordos por maioría nos 
termos establecidos nos estatutos.
  2.  Correspóndelle ao padroado cumprir 
os fins fundacionais e administrar con di-
lixencia os bens e os dereitos que integran 
o  patrimonio  da  fundación,  mantendo  o 
seu rendemento e a súa utilidade.
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Artigo 16. Composición do padroado.
  1.  O  padroado  é  un  órgano  colexiado 
que  estará  integrado  polo  número  de 
membros  que  determinen  os  seus  esta-
tutos,  cun  mínimo  de  tres.  O  padroado 
contará cun presidente.
  2.  Ao presidente do padroado, que deberá 
ser  un membro del,  correspóndelle presidir 
as  xuntanzas  do  padroado  e  dirixir  os  de-
bates,  así  como  representar  a  fundación 
perante todo tipo de persoas ou entidades, 
agás naqueles  supostos  concretos nos que 
o  padroado  delegue  tal  representación 
nalgún dos seus membros ou outorgue un 
poder notarial para tal efecto.
  3.  Así mesmo, o padroado debe nomear 
un  secretario,  cargo  que  poderá  recaer 
nunha  persoa  allea  a  aquel,  caso  no  que 
terá  voz  pero  non  voto,  e  a  quen  lle  co-
rresponderá a certificación dos acordos do 
padroado co visto e prace do presidente.
  4.  O  fundador  ou  os  fundadores  que 
sexan persoas físicas poderán reservar para 
si con carácter vitalicio o exercicio de todas 
as  competencias  asignadas  ao  órgano  de 
goberno da fundación. Neste caso, a persoa 
fundadora deberá exercer as súas funcións 
dándolle  conta  previamente  o  padroado. 
Este poderá exercer a acción de responsabi-
lidade fronte a aquel nos termos establecidos 
no  artigo  22.  No  suposto  de  seren  varias 
as  persoas  fundadoras,  entenderase  que 
actúan  sempre  mancomunadamente,  a 
non ser que os estatutos ou a escritura de 
constitución da fundación mencionen outro 
sistema de administración.

Artigo 17. Capacidade dos membros 
do padroado.
  1.  Poderán  ser  membros  do  padroado 
da fundación tanto as persoas físicas coma 
as xurídicas.
  2.  As persoas físicas que sexan membros 
do padroado deberán ter plena capacidade 
de obrar, e non poderán estar inhabilitadas 
para o exercicio de cargos públicos.
  3.  Os membros do padroado que sexan 
persoas xurídicas deberán nomear a persoa 

ou  as  persoas  físicas  que  os  representen, 
de acordo coas súas normas de funciona-
mento,  os  cales  deben  deixar  constancia 
da súa aceptación nas formas previstas no 
artigo 19 desta lei.
  4.  O  cargo  de  membro  do  padroado 
que recaia nunha persoa física deberá ser 
exercido persoalmente. Non obstante, po-
derá actuar no seu nome e representación 
outro membro do padroado designado por 
el. Esta actuación será sempre para actos 
concretos  e  deberase  axustar  ás  instru-
cións  que,  de  ser  o  caso,  o  representado 
formule por escrito.
  5.  No  suposto  de  que  o  membro  do 
padroado o sexa por razón do cargo que 
ocupe,  poderá  actuar  no  seu  nome  a 
persoa á que  legalmente  lle corresponda 
a súa substitución.

Artigo 18. Delegación  e  apodera-
mentos.
  1.  Agás prohibición expresa dos  esta-
tutos  da  fundación,  o  padroado  poderá 
delegar  as  súas  facultades  nun  ou  en 
máis  dos  seus  membros,  con  funcións 
mancomunadas, solidarias ou colexiadas 
segundo  se  determinen.  Non  serán,  en 
ningún caso, delegables:

a.  A aprobación das contas anuais e do 
plan de actuación.

b.  A modificación dos estatutos.
c.  O  acordo  de  fusión,  extinción  ou 

liquidación da fundación.
d.  Todos  aqueles  actos  que  requiran 

autorización do protectorado.
  2.  Sempre que o volume de xestión ou 
calquera  outra  circunstancia  o  aconselle, 
o  padroado  poderá  acordar  constituír 
comisións  formadas  polo  número  de 
membros  do  padroado  que  determine  e 
coa  denominación  que  crea  conveniente. 
Nas  devanditas  comisións  poderanse 
delegar as funcións e as competencias que 
o padroado considere oportuno, coas limi-
tacións previstas na alínea 1 deste artigo.
  3.  O  padroado,  de  así  o  preveren  os 
estatutos,  poderá  crear  outros  órganos, 
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como consellos asesores e de estudo, para 
o  mellor  desenvolvemento  das  funcións 
que  lle  correspondan,  coas  excepcións 
previstas  na  alínea  1  deste  artigo.  A 
constitución  destes  órganos  deberáselle 
notificar ao protectorado.
  4.  Así mesmo, o padroado poderá outor-
gar ou revogar poderes xerais e especiais, 
agás que os estatutos dispoñan o contrario.
  5.  No  Rexistro  de  Fundacións  de 
Interese  Galego  deberanse  inscribir 
os  nomeamentos  e  os  cesamentos  dos 
membros do padroado, as delegacións, os 
apoderamentos xerais e a súa revogación, 
así  como  os  órganos  creados  ao  amparo 
das alíneas segunda e terceira deste artigo, 
consonte as condicións e os requisitos que 
se establezan regulamentariamente.

Artigo 19. Aceptación.
  1.  Os membros do padroado iniciarán a 
súa xestión despois de aceptaren o cargo. 
Tal  aceptación  formalizarase  dalgunha 
das seguintes formas:

a.  Na  propia  carta  fundacional  ou  en 
escritura pública independente.

b.  En documento privado, con sinatura 
lexitimada por un fedatario público.

c.  Mediante  comparecencia  realizada 
para tal efecto no Rexistro de Fundacións 
de Interese Galego.

d.  Perante  o  padroado,  acreditándose 
mediante  certificación  expedida  polo 
secretario co visto e prace do presidente.
  2.  En  todo  caso,  a  aceptación  notifi-
caráselle  formalmente  ao  protectorado  e 
inscribirase no Rexistro de Fundacións de 
Interese Galego.

Artigo 20. Duración  do  cargo  de 
patrón.
O cargo de patrón terá a duración que se esta-
bleza nos estatutos ou na carta fundacional.

Artigo 21. Dereitos  e  deberes  dos 
membros do padroado.
  1.  Son  dereitos  dos  membros  do  pa-
droado:

a.  Recibir  a  convocatoria  que  conteña 
a  orde  do  día  e  asistir  ás  xuntanzas  dos 
órganos dos que formen parte.

b.  Exercer o seu dereito de voto.
c.  Obter  a  información  precisa  para  o 

cumprimento das súas funcións.
  2.  Son deberes dos membros do padroa-
do,  ademais  dos  que  os  estatutos  poidan 
establecer, os seguintes:

a.  Cumprir  e  facer  cumprir  fielmente 
os fins fundacionais, de acordo co dispos-
to nesta lei, na lexislación estatal aplicable 
e nos estatutos da fundación.

b.  Administrar  os  bens  e  os  dereitos 
que integran o patrimonio da fundación, 
mantendo  plenamente  o  rendemento,  a 
utilidade e a produtividade deles, segun-
do  os  criterios  económico-financeiros 
dun bo xestor.

c.  Asistir  ás  xuntanzas  do  padroado 
e  velar  pola  legalidade  dos  acordos  que 
nelas se adopten.

d.  Realizar  os  actos  necesarios  para 
inscribir a fundación no Rexistro de Fun-
dacións de Interese Galego.

Artigo 22. Responsabilidade  dos 
patróns.
  1.  Os  patróns  deberán  desempeñar  o 
seu cargo coa dilixencia dun representan-
te leal.
  2.  Os  patróns  responderán  solidaria-
mente fronte á fundación dos danos e das 
perdas  que  causen  por  actos  contrarios 
á  lei  ou  aos  estatutos,  ou  polos  actos 
realizados sen a dilixencia coa que deben 
desempeñar  o  cargo.  Quedarán  exentos 
de  responsabilidade  os  que  votasen  en 
contra do acordo e os que proben que, non 
intervindo  na  súa  adopción  e  execución, 
descoñecían  a  súa  existencia  ou,  coñe-
céndoa,  fixeron  todo  o  conveniente  para 
evitar o dano ou, polo menos, se opuxeron 
expresamente a aquel.
  3.  A acción de responsabilidade inicia-
rana,  perante  a  autoridade  xudicial  e  en 
nome da fundación:

a.  O  propio  órgano  de  goberno  da 
fundación,  logo  de  acordo  motivado,  na 
adopción do cal non participará o patrón 
ou os patróns afectados.
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b.  O protectorado, nos  termos estable-
cidos no artigo 47.

c.  Os patróns disidentes ou ausentes, nos 
termos da alínea 2 deste artigo, así como a 
persoa fundadora cando non fose patrón.

Artigo 23. Gratuidade  do  cargo  de 
patrón.
  1.  Os membros do padroado exercerán 
o seu cargo gratuitamente, sen que poidan 
percibir ningunha retribución, nin en car-
tos  nin  en  especie,  por  desempeñaren  as 
súas funcións. Non obstante, terán dereito 
a  ser  resarcidos  dos  gastos  debidamente 
xustificados que o cargo lles ocasione no 
exercicio da súa función.
  2.  Agás  que  a  persoa  fundadora  dis-
puxese o contrario, o padroado poderalles 
fixar unha retribución adecuada a aqueles 
membros  do  padroado  que  lle  presten  á 
fundación servizos distintos dos que implica 
o desempeño das funcións que lles corres-
ponden  como  membros  do  padroado,  do 
que  se  lle  dará  conta  ao  protectorado  no 
prazo máximo dun mes.

Artigo 24. Substitución, cesamento e 
suspensión do cargo de patróns.
  1.  A  substitución  dos  patróns  produ-
cirase  na  forma  prevista  nos  estatutos. 
Cando  isto  non  fose  posible  procederase 
de conformidade co disposto no artigo 41 
desta lei, e o protectorado queda facultado, 
ata que a modificación se produza, para a 
designación da persoa ou das persoas que 
integren  provisionalmente  o  órgano  de 
goberno e representación da fundación.
  2.  De  ser  o  número de patróns nalgún 
momento  inferior  a  tres,  os  subsistentes, 
nun prazo de trinta días, deberán restable-
cer o número mínimo de patróns ou, nos 
dez días  seguintes a  rematar o devandito 
prazo,  deberanllo  comunicar  ao  protec-
torado,  que  poderá  exercer  calquera  das 
seguintes opcións:

a.  Concederlle  un  prazo  novo  ao  pa-
droado para que restableza o número dos 
seus membros.

b.  Completar  por  si  mesmo  o  número 
mínimo de patróns.

c.  Instar a extinción da fundación, só se 
se apreciase a súa inviabilidade.
  3.  De faltar nalgún momento da vida da 
fundación todos os membros do padroado, 
por calquera causa, o protectorado, cando 
coñeza isto, deberá nomear novos patróns 
ou ben instar a extinción da fundación.
  4.  O cesamento dos patróns dunha fun-
dación producirase nos supostos seguintes:

a.  Por  morte  ou  declaración  de  fale-
cemento  da  persoa  física,  así  como  por 
extinción da persoa xurídica.

b.  Por  incapacidade,  inhabilitación  ou 
incompatibilidade, de acordo co estableci-
do na lei.

c.  Por  cesamento  no  cargo  por  razón 
do  cal  foron  nomeados  os  membros  do 
padroado.

d.  Por non desempeñar o  cargo coa di-
lixencia prevista na alínea 1 do artigo 22, de 
así ser declarado por resolución xudicial.

e.  Por  resolución  xudicial  que  acolla 
a  acción  de  responsabilidade  polos  actos 
mencionados no artigo 22.2 desta lei.

f.  Por transcorreren seis meses dende o 
outorgamento da escritura pública funda-
cional sen instar a  inscrición no Rexistro 
de Fundacións de Interese Galego.

g.  Por  transcorrer  o  período  do  seu 
mandato,  de  teren  sido  nomeados  por 
tempo determinado.

h.  Por  renuncia,  que  poderá  levarse  a 
cabo por calquera dos medios e mediante 
os trámites previstos para a aceptación.

i.   Polas  causas  establecidas  valida-
mente para o cesamento nos estatutos.
  5.  A suspensión dos patróns poderá ser 
acordada  cautelarmente  polo  xuíz  cando 
se  interpoña  contra  eles  a  acción  de  res-
ponsabilidade.
  6.  A substitución, o cesamento e a suspen-
sión dos patróns inscribiranse no Rexistro de 
Fundacións de Interese Galego.

Artigo 25. Xestión da fundación.
Dentro dos límites establecidos nesta lei, 
o padroado, se así está previsto nos seus 
estatutos, poderalle encargar o exercicio 
da  xestión  ordinaria  ou  administrativa 
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das  súas  actividades  a  un  xerente  ou 
cargo  semellante,  que  poderá  ser  unha 
persoa  física  ou  xurídica,  pero  sempre 
con solvencia técnica acreditada respecto 
diso,  e  coa  remuneración  axustada  ás 
funcións desempeñadas.

capítulo iv 
réxIme eConómICo dA FundACIón

Artigo 26. Patrimonio das fundacións.
O patrimonio da fundación está formado 
por todos os bens, dereitos e obrigas sus-
ceptibles  de  valoración  económica  que 
integren a dotación, así como por aqueles 
que  adquira  a  fundación  con  posteriori-
dade á súa constitución, aféctense ou non 
á dotación.

Artigo 27. Administración e disposi-
ción do patrimonio.
A administración e a disposición do pa-
trimonio das fundacións correspóndenlle 
ao padroado e faranse consonte o estipu-
lado  nos  seus  estatutos  e  con  suxeición 
ao  establecido  nesta  lei  e  nas  demais 
disposicións aplicables.

Artigo 28. Publicidade do patrimonio.
Os bens ou os dereitos que integran o patri-
monio das fundacións deberán figurar ao 
seu nome e constar nos seus inventarios.
Os que sexan susceptibles de inscrición ins-
cribiranse nos rexistros correspondentes.
Os  fondos públicos e os valores mobilia-
rios deberán ser depositados ao seu nome 
en establecementos financeiros.
O órgano de goberno promoverá, baixo a 
súa responsabilidade, a inscrición ao nome 
da fundación dos bens e dos dereitos que 
integran  o  seu  patrimonio  nos  rexistros 
públicos correspondentes.

Artigo 29. Alleamento e gravame.
  1.  O alleamento e o gravame dos bens e 
dos dereitos que formen parte da dotación 
ou estean directamente vinculados ao cum-
primento  dos  fins  fundacionais,  así  como 
aqueles  cuxo  importe,  con  independencia 
do  seu  obxecto,  sexa  superior  ao  20  por 

cento  do  activo  da  fundación  que  resulte 
do último balance aprobado, deberanlle ser 
comunicados  polo  padroado  ao  protecto-
rado  no  prazo  máximo  dun  mes,  contado 
dende o día seguinte ao da súa realización.
Enténdese  que  os  bens  e  os  dereitos  da 
fundación  están  directamente  vinculados 
ao  cumprimento  dos  fins  fundacionais 
cando  tal  vinculación  está  contida  nunha 
declaración  de  vontade  expresa,  xa  sexa 
do  fundador,  do  padroado  da  fundación 
ou da persoa física ou xurídica, pública ou 
privada, que realice unha contribución vo-
luntaria á fundación, e sempre respecto dos 
bens e dos dereitos achegados ou nos que se 
materialicen as contribucións percibidas.
Así mesmo, a vinculación á que se refire 
o parágrafo anterior poderase realizar por 
resolución motivada do protectorado ou da 
autoridade xudicial.
  2.  Os  restantes  alleamentos  ou  gra-
vames  faranse  constar  anualmente  na 
memoria presentada ao protectorado.
  3.  Os alleamentos ou os gravames aos que 
se refire este artigo faranse constar anual-
mente no Rexistro de Fundacións de Interese 
Galego ao remate do exercicio económico.
  4.  O  protectorado  poderá  exercer  as 
accións  de  responsabilidade  que  co-
rrespondan  contra  os  patróns  cando  os 
acordos do padroado fosen lesivos para a 
fundación nos termos previstos na lei.

Artigo 30. Herdanzas e doazóns.
  1.  A  aceptación  de  herdanzas  pola 
fundación  entenderase  feita  sempre  a 
beneficio  de  inventario.  Os  patróns  serán 
responsables  fronte  á  fundación  da  perda 
do beneficio de inventario polos actos aos 
que se refire o artigo 1024 do Código civil.
  2.  A aceptación de  legados con cargas 
ou doazóns onerosas ou remuneratorias e 
a  repudiación  de  herdanzas,  doazóns  ou 
legados  sen  cargas  seranlle  comunicadas 
polo  padroado  ao  protectorado  no  prazo 
máximo  dos  dez  días  hábiles  seguintes, 
e  este  poderá  exercer  as  accións  de  res-
ponsabilidade  que  correspondan  contra 
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os patróns de os actos do padroado seren 
lesivos para a fundación, nos termos pre-
vistos nesta lei.

capítulo v 
FunCIonAmento e  

ACtIvIdAde dA FundACIón
Artigo 31. Principios  de  actuación 

das fundacións.
As  fundacións  deberán  actuar  de  acordo 
cos seguintes principios:

a.  Destinar  efectivamente  o  patrimo-
nio e as súas  rendas, de acordo con esta 
lei e cos estatutos da fundación, aos seus 
fins fundacionais.

b.  Dar información suficiente dos seus 
fins e actividades para que sexan coñeci-
dos polos seus eventuais beneficiarios e os 
demais interesados.

c.  Actuar con criterios de imparcialida-
de e non-discriminación na determinación 
dos seus beneficiarios.

d.  Respectar  o  código  de  conduta  das 
entidades sen ánimo de lucro.

Artigo 32. Funcionamento.
  1.  A  organización,  o  funcionamento 
e  o  réxime  de  adopción  de  acordos  das 
fundacións  axustaranse  ao  disposto  nos 
seus estatutos e, de ser o caso, ás normas de 
réxime interno que para tal efecto aprobe o 
seu órgano de goberno, con suxeición ao pre-
ceptuado no ordenamento xurídico vixente.
  2.  As  fundacións  deberán  contar  cun 
libro  de  actas  que  recolla  as  actas  das 
reunións do padroado e das comisións que 
teñan delegadas funcións e competencias 
deste, asinadas polo secretario e co visto e 
prace do presidente. O libro de actas debe-
rá estar legalizado nos termos establecidos 
na alínea 7 do artigo 36.

Artigo 33. Financiamento.
  1.  A  fundación  poderá  ser  financiada 
por calquera medio lícito.
  2.  A fundación, para o desenvolvemen-
to  das  súas  actividades,  financiarase  cos 

rendementos  que  proveñan  do  seu  patri-
monio  e,  de  ser  o  caso,  con  aqueloutros 
procedentes  das  axudas,  as  subvencións, 
as  doazóns,  as  herdanzas  e  os  legados, 
realizados  por  persoas  físicas  ou  xurídi-
cas, sexan públicas ou privadas.
  3.  As  fundacións  poderán  desenvolver 
actividades  económicas  cuxo  obxecto 
estea  relacionado  cos  fins  fundacionais 
ou  sexan  complementarias  ou  accesorias 
delas,  con  sometemento  ás  normas  regu-
ladoras da defensa da competencia.
Ademais,  poderán  intervir  en  calquera 
actividade  económica  a  través  da  súa 
participación  en  sociedades,  consonte  o 
previsto nas seguintes alíneas.
  4.  As fundacións poderán participar en 
sociedades mercantís nas que non se res-
ponda persoalmente das débedas  sociais. 
Cando esta participación sexa maioritaria 
deberallo  comunicar  ao  protectorado  en 
canto  tal  circunstancia  se  produza.  Así 
mesmo,  as  fundacións  con  participación 
igual  ou  superior  ao  20  por  cento  nestas 
sociedades  deberán  informar  o  protec-
torado,  a  través  da  memoria  anual,  da 
devandita participación.
  5.  Se a fundación recibise por calquera 
título, quer como parte da dotación inicial 
quer  nun  momento  posterior,  algunha 
participación en sociedades nas que deba 
responder  persoalmente  das  débedas 
sociais, deberá allear a devandita partici-
pación,  agás  que,  no  prazo  máximo  dun 
ano, se produza a transformación de tales 
sociedades noutras nas que quede limitada 
a responsabilidade da fundación.
  6.  Para  tal efecto, enténdese por parti-
cipación maioritaria aquela que represente 
máis do 50 por cento do capital social ou 
dos dereitos de voto, polo que se compu-
tarán  tanto as participacións maioritarias 
que  se  adquiran  nun  único  acto  coma  as 
adquisicións  sucesivas  de  participacións 
minoritarias  cuxa acumulación dea  lugar 
a  que  a  fundación  ocupe  unha  posición 
dominante na sociedade da que se trate.
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Artigo 34. Obtención de ingresos.
As  fundacións  poderán  obter  ingresos 
polas  actividades  que  desenvolvan  ou 
polos  servizos  que  lles  presten  aos  seus 
beneficiarios, sempre que:

a.  Non desvirtúe o interese xeral para a 
comunidade autónoma.

b.  Non sexan contrarios á vontade fun-
dacional.

c.  Non  implique  unha  limitación 
inxustificada do ámbito dos seus posibles 
beneficiarios.

Artigo 35. Destino dos  ingresos das 
fundacións.
  1.  Deberase  destinar  á  realización  dos 
fins  fundacionais  polo  menos  o  70  por 
cento  das  rendas  e  dos  ingresos  obtidos, 
por calquera título ou causa, logo de dedu-
cir  os  gastos  realizados para  a  obtención 
de tales rendas e ingresos.
  2.  Para  calcular  os  gastos  realizados 
para  a  obtención  das  rendas  e  dos  in-
gresos aos que se refire a alínea anterior 
poderase  deducir,  de  ser  o  caso,  a  parte 
proporcional  dos  gastos  por  servizos 
exteriores, dos gastos de persoal, doutros 
gastos de xestión, dos gastos financeiros 
e  dos  tributos,  excluíndo  do  devandito 
cálculo os gastos realizados para cumprir 
os fins estatutarios.
  3.  Deberase  destinar  a  incrementar  a 
dotación ou as reservas, segundo o acordo 
do padroado, o resto de rendas e ingresos 
que  non  se  deban  destinar  a  cumprir 
a  obriga  establecida  na  alínea  1  deste 
artigo,  unha  vez  deducidos  os  gastos  de 
administración,  cuxa  contía  máxima  se 
determinará regulamentariamente.
Os gastos de administración serán aqueles 
directamente  ocasionados  aos  órganos 
de goberno pola administración dos bens 
e dos dereitos  que  integran o patrimonio 
da  fundación,  e  aos  que  os  membros  do 
padroado teñen dereito a ser reembolsados 
por desempeñaren o seu cargo, segundo o 
disposto nesta lei.

  4.  Para  o  cálculo  das  rendas  e  dos  in-
gresos  aos  que  se  refire  a  alínea  1  deste 
artigo  non  se  incluirán  as  contribucións 
ou  as  doazóns  recibidas  en  concepto  de 
dotación  patrimonial,  no  momento  da 
constitución  ou  nun  momento  posterior, 
nin  as  ganancias  obtidas  na  transmisión 
de  bens  ou  dereitos  afectados  á  dotación 
fundacional,  sempre que se  reinvistan en 
bens dotacionais.
Así mesmo, non se incluirán os ingresos 
obtidos  na  transmisión  onerosa  de  bens 
inmobles nos cales a entidade desenvolva 
a  actividade  propia  do  seu  obxecto  ou 
finalidade  específica,  sempre  que  o  im-
porte  da  citada  transmisión  se  reinvista 
en  bens  inmobles  nos  que  concorra  a 
devandita circunstancia.
  5.  O prazo máximo previsto para cum-
prir a obriga contida na alínea 1 deste artigo 
será de catro exercicios económicos a partir 
do momento da  súa obtención,  e o  inicial 
será o seguinte a aquel no que se xeraron.

Artigo 36. Contabilidade.
  1.  As  fundacións  levarán  unha  con-
tabilidade  ordenada  e  axeitada  á  súa 
actividade,  que  permita  un  seguimento 
cronolóxico das operacións realizadas. Para 
iso levarán necesariamente un libro diario e 
un libro de inventarios e contas anuais.
  2.  O padroado da fundación elaborará, 
en referencia ao anterior exercicio econó-
mico, as contas anuais, que comprenden o 
balance de situación, a conta de resultados 
e  a  memoria.  Estes  documentos  forman 
unha  unidade  e  deben  ser  redactados 
con  claridade  e  mostrar  a  imaxe  fiel  do 
patrimonio,  da  situación  financeira  e 
dos  resultados da  fundación. O exercicio 
económico  coincidirá  co  ano  natural,  a 
non ser que nos estatutos se estableza un 
período anual diferente.
No  balance  de  situación  expresaranse  os 
bens e os dereitos que conforman o activo 
da entidade e as obrigas e os fondos pro-
pios que forman o seu pasivo.
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A  conta  de  resultados  comprenderá  os 
ingresos  e  os  gastos  do  exercicio  e,  por 
diferenza, o seu resultado.
A  memoria  completará,  ampliará  e  co-
mentará a información contida no balance 
de  situación  e  na  conta  de  resultados, 
relativa  ao  último  exercicio  cerrado,  e 
deberá incluír:

a.  Unha  descrición  das  actividades 
fundacionais  realizadas,  nos  termos  que 
regulamentariamente se desenvolvan.

b.  Un  inventario  dos  elementos  patri-
moniais,  cuxo  contido  se  desenvolverá 
regulamentariamente, onde conste a valo-
ración dos bens, os dereitos e as obrigas da 
fundación integrantes do seu balance.

c.  O detalle do grao de cumprimento das 
regras establecidas no artigo 35 desta lei.

d.  Información  relativa  á  liquidación 
do plan de actuación do exercicio remata-
do, onde se especifique o grao exacto de 
cumprimento  deste,  diferenciando  entre 
ingresos  e  gastos  e  mais  describindo  os 
recursos empregados, a súa procedencia, o 
número de beneficiarios en cada unha das 
distintas actuacións realizadas e os conve-
nios que, de ser o caso, se levasen a cabo 
con outras entidades para o cumprimento 
da finalidade fundacional.

e.  Información  sobre  as  variacións 
patrimoniais  e  os  cambios  nos  órganos 
de goberno, dirección e representación da 
fundación durante o exercicio.

f.  O cadro de financiamento.
g.  O  detalle  das  sociedades  partici-

padas,  con  indicación  da  porcentaxe  de 
participación.
  3.  Os  documentos  referidos  ás  contas 
anuais  deberanse  elaborar  seguindo  os 
modelos,  as  normas  e  os  criterios  esta-
blecidos na adaptación sectorial do Plan 
xeral de contabilidade para as entidades 
sen fins lucrativos.
  4.  As fundacións poderán presentar as 
súas contas anuais nos modelos abreviados 
cando cumpran os requisitos establecidos 

respecto diso para as sociedades mercan-
tís. A referencia ao importe neto da cifra 
anual  de  negocios,  establecida  na  lexis-
lación  mercantil,  entenderase  realizada 
ao  importe  do  volume  anual  de  ingresos 
pola actividade propia máis, de proceder, a 
cifra de negocios da actividade mercantil.
  5.  Nos termos que se determinen regu-
lamentariamente  poderase  establecer  un 
modelo simplificado de contabilidade da-
quelas fundacións no que, ao pechamento 
do exercicio, se cumpran polo menos dúas 
das seguintes circunstancias:

a.  Que o total das partidas do activo non 
supere 150.000 euros. Para estes efectos 
entenderase  por  total  activo  o  total  que 
figura no modelo de balance.

b.  Que  o  importe  do  volume  anual  de 
ingresos  pola  actividade  propia  máis, 
de  ser  o  caso,  o  da  cifra  de  negocios  da 
súa  actividade  mercantil  sexa  inferior  a 
150.000 euros.

c.  Que o número medio de traballado-
res  empregados  durante  o  exercicio  non 
sexa superior a 5.
  6.  A contabilidade das fundacións axus-
tarase ao disposto no Código de comercio, 
cando  realicen  actividades  económicas,  e 
deberán presentar contas anuais consolida-
das cando a fundación se atope en calquera 
dos  supostos  previstos  no  citado  código 
para a sociedade dominante.
  7.  Os  libros que deberán  levar  as  fun-
dacións, descritos na alínea 1 deste artigo, 
teñen  que  ser  legalizados  polo  Rexistro 
de  Fundacións  de  Interese  Galego.  Estes 
libros  poderanse  legalizar  antes  de  ser 
utilizados  ou  ben  despois  de  realizar  os 
asentos e as anotacións por procedemen-
tos  informáticos  e  outros  pertinentes. 
Neste  último  caso,  téñense  que  legalizar 
dentro do prazo de presentación das con-
tas anuais do ano correspondente.

Artigo 37. Auditoría.
  1.  Someteranse  a  auditoría  externa  as 
contas anuais das fundacións cando, durante 
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dous  exercicios  consecutivos,  concorran 
na data de pechamento delas, polo menos, 
dúas das seguintes circunstancias:

a.  Que  o  total  das  partidas  de  activo 
sexa superior a 2.400.000 euros.

b.  Que o importe neto do volume anual 
de  ingresos  pola  actividade  propia  máis, 
de  ser  o  caso,  o  da  cifra  de  negocios  da 
súa  actividade  mercantil  sexa  superior  a 
2.400.000 euros.

c.  Que o número de  traballadores  em-
pregados durante o exercicio sexa superior 
a 50.

d.  Que o valor das vendas e dos gravames 
de bens e de dereitos da fundación realizados 
durante o exercicio económico supere o 50 
por cento do valor total do seu patrimonio.
  2.  As  fundacións  que  se  atopen  no 
primeiro  exercicio  económico  dende  a 
súa  constitución  ou  fusión  cumprirán  o 
disposto na  alínea  anterior  se  reúnen, no 
momento  do  pechamento  do  devandito 
exercicio, polo menos dúas das catro cir-
cunstancias que se especifican.
  3.  Tamén  se  someterán  a  auditoría 
externa  aquelas  contas  que,  a  xuízo  do 
padroado  da  fundación  ou  do  protecto-
rado,  presenten  circunstancias  especiais 
que o aconsellen en relación coa contía do 
patrimonio  ou  co  volume  de  xestión.  No 
suposto de que sexa o protectorado o que 
solicite a realización da auditoría externa 
das  contas  anuais  da  fundación,  deberá 
emitir  unha  xustificación  onde  conste  o 
motivo dela, e nomeará auditores de acor-
do co establecido regulamentariamente.
  4.  A  auditoría  contratarase  e  realiza-
rase segundo establece a Lei 19/1988, do 
12  de  xullo,  de  Auditoría  de  Contas,  e  a 
lexislación  complementaria,  polo  que  os 
auditores  disporán  dun  prazo  mínimo 
dun mes, a partir do momento no que lles 
entregasen  as  contas  anuais  formuladas, 
para realizaren o informe de auditoría.
  5.  Estes  informes  presentaránselle  ao 
protectorado  tras a súa emisión ou xunto 

coa  presentación  das  contas  anuais.  O 
protectorado, logo do seu exame e a com-
probación da súa adecuación á normativa 
vixente, depositaraas no Rexistro de Fun-
dacións de Interese Galego.

Artigo 38. Aprobación e presentación 
das contas.
  1.  As contas anuais serán aprobadas polo 
padroado dentro dos seis meses seguintes á 
data  de  pechamento  do  exercicio,  e  serán 
asinadas polo presidente ou pola persoa á 
cal, conforme os estatutos da fundación ou 
o  acordo  adoptado  polos  seus  órganos  de 
goberno, lle corresponda formulalas.
  2.  As contas anuais presentaránselle ao 
protectorado no prazo dos vinte días hábi-
les, contados dende a súa aprobación polo 
padroado,  acompañadas  de  certificación 
do secretario. De ser o caso, achegarase o 
informe da auditoría.
  3.  Non poderán percibir subvencións nin 
axudas públicas da Xunta de Galicia aque-
las fundacións que non cumpran coa obriga 
de lle presentar as contas ao protectorado.
  4.  Para comprobar o cumprimento dos 
requisitos  exixidos  na  documentación 
presentada, o protectorado poderá, en cal-
quera  momento,  dirixirlle  requirimentos 
ao  padroado  da  fundación  para  que,  no 
prazo sinalado, achegue a documentación 
acreditativa correspondente.
  5.  O  protectorado,  tras  examinar  e 
comprobar  a  súa  adecuación  formal  á 
normativa vixente, depositaraas no Rexis-
tro  de  Fundacións  de  Interese  Galego. 
Calquera persoa poderá obter información 
dos  documentos  depositados,  nos  termos 
establecidos regulamentariamente.
  6.  O protectorado, no xeito establecido 
no artigo 50, tenlle que solicitar á autori-
dade  xudicial  que  ordene  a  intervención 
temporal  da  fundación  que  non  presente 
as  contas  anuais  durante  dous  exercicios 
consecutivos.  Mentres  que  a  autoridade 
xudicial  non  dite  resolución  ao  respecto, 
o protectorado non pode inscribir ningún 
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documento relativo á fundación que se lle 
presente,  agás o  cesamento de patróns,  a 
revogación  de  delegacións  de  facultades, 
a  revogación ou a  renuncia de poderes, a 
extinción da  fundación, os nomeamentos 
de  liquidadores  e  os  asentos  ordenados 
pola autoridade xudicial.
  7.  A  obriga  de  lle  presentar  as  contas 
anuais  ao  protectorado,  a  súa  anotación 
posterior e o depósito no Rexistro de Fun-
dacións de Interese Galego establecerase, 
con independencia da obriga de depositar 
as  mencionadas  contas  no  rexistro  mer-
cantil, nos casos nos que así o dispoña a 
regulación deste.

Artigo 39. Plan de actuación.
  1.  O  padroado  elaborará  e  remitiralle 
ao protectorado, nos últimos tres meses de 
cada exercicio, un plan de actuación, no que 
queden reflectidos os obxectivos, as activi-
dades que se prevexan desenvolver durante 
o  exercicio  seguinte,  unha  previsión  das 
partidas de  ingresos e gastos calculados e 
mais unha memoria explicativa do mesmo 
plan de actuación.
  2.  Este  plan  de  actuación  deberáselle 
presentar  ao  protectorado  acompañado 
da certificación de aprobación por parte 
do  padroado  da  fundación,  que  as  de-
positará  no  Rexistro  de  Fundacións  de 
Interese Galego.

Artigo 40. Autocontratación.
Os  membros  do  padroado  poderán  con-
tratar  coa  fundación,  xa  sexa  en  nome 
propio ou dun  terceiro, do que  lle darán 
conta ao protectorado.

capítulo vi 
modIFICACIón dos estAtutos

Fusión, escisión e extinción da fundación
Artigo 41. Modificación dos estatutos.

  1.  O padroado poderá acordar a modifi-
cación dos estatutos da  fundación sempre 
que resulte conveniente polo interese desta, 
agás que a persoa fundadora o prohibise.
  2.  Cando as circunstancias que presidi-
ron  a  constitución  da  fundación  variasen, 

de maneira que esta non poida actuar satis-
factoriamente de acordo cos seus estatutos, 
o padroado deberá acordar a súa modifica-
ción, agás que para este suposto o fundador 
prevese a extinción da fundación.
  3.  Se  o  padroado  non  lle  dá  cumpri-
mento  ao  previsto  na  alínea  anterior,  o 
protectorado requirirao para que o cumpra, 
e no caso contrario solicitará da autoridade 
xudicial que resolva sobre a procedencia da 
modificación de estatutos requirida.
  4.  A modificación ou a nova redacción 
dos  estatutos  deberá  ser  formalizada  en 
escritura pública e inscrita no Rexistro de 
Fundacións  de  Interese  Galego.  A  modi-
ficación  da  nova  redacción  dos  estatutos 
acordada  polo  padroado  teralle  que  ser 
comunicada  ao  protectorado,  que  só  se 
poderá  opor  por  razóns  de  legalidade, 
no prazo máximo de  tres meses, contado 
dende a citada notificación.

Artigo 42. Fusión.
  1.  As fundacións, sempre que non o pro-
hibise o fundador, poderanse fusionar logo 
de o acordaren os respectivos padroados, 
o que  se  lle  comunicará ao protectorado, 
coa  achega  dunha  memoria  acreditativa 
das circunstancias que aconsellan a fusión 
fronte  a  outras  posibles  alternativas  e  da 
información das condicións pactadas coas 
fundacións afectadas.
  2.  A  fusión  de  fundacións  responderá 
á conveniencia de cumprir mellor os fins 
fundacionais e poderase realizar:

a.  Pola absorción doutra ou doutras que 
se extinguen.

b.  Pola creación dunha nova fundación, 
á cal se lle transmitirán en bloque os patri-
monios das fusionadas que se extinguen.
  3.  O  protectorado  poderase  opor  á  fu-
sión por  razóns de  legalidade e mediante 
un acordo motivado, no prazo máximo dun 
mes, que comezará a contar dende a noti-
ficación a el dos  respectivos acordos das 
fundacións  interesadas.  O  protectorado 
poderá  comunicar  en  calquera  momento, 
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dentro deste prazo e de  forma expresa,  a 
súa conformidade ao acordo de fusión.
  4.  A fusión requirirá o outorgamento de 
escritura pública e a inscrición no Rexis-
tro  de  Fundacións  de  Interese  Galego.  A 
devandita escritura pública conterá os es-
tatutos da fundación resultante da fusión, 
así  como  a  identificación  dos  membros 
do  seu  primeiro  padroado.  Se  da  fusión 
resulta unha nova fundación cuxa  inscri-
ción constitutiva corresponda inscribir no 
Rexistro de Fundacións de Interese Gale-
go,  deberanse  efectuar  simultaneamente 
as inscricións de extinción por fusión e de 
constitución da nova entidade.
  5.  Cando  unha  fundación  resulte  inca-
paz de alcanzar os seus fins, o protectorado 
poderaa requirir para que se fusione con 
outra  de  fins  análogos  que  manifestase 
perante  o  protectorado  a  súa  vontade 
favorable á devandita fusión, sempre que 
o fundador non o prohibise. Fronte á opo-
sición daquela, o protectorado poderalle 
solicitar á autoridade xudicial que ordene a 
referida fusión.

Artigo 43. Escisión.
  1.  A  escisión  ou  a  creación  doutra  ou 
doutras  fundacións  mediante  a  segrega-
ción dunha parte ou de varias partes do seu 
patrimonio, que se lle transmite a outra ou 
a outras fundacións, esixe que non conste 
a vontade contraria do fundador e que se 
xustifique o mellor cumprimento dos fins 
fundacionais da escindida.
  2.  A escisión con creación dunha nova 
fundación  requirirá  o  acordo  motivado 
do padroado, o que  se  lle  comunicará  ao 
protectorado, e o cumprimento do previsto 
nesta lei para constituír unha fundación.
  3.  A  escisión  con  transmisión  do  es-
cindido a outra ou a outras fundacións xa 
existentes require o acordo motivado dos 
padroados  respectivos,  o  outorgamento 
da  escritura  pública,  a  autorización  do 
protectorado e a inscrición no Rexistro de 
Fundacións de Interese Galego.

  4.  En  calquera  caso  de  escisión,  o 
protectorado  poderase  opor  por  razóns 
de  legalidade e mediante un acordo mo-
tivado  no  prazo  máximo  dun  mes,  que 
comezará a contar dende que se lle notifi-
case o acordo de escisión. O protectorado 
poderá comunicar en calquera momento, 
dentro  do  devandito  prazo  e  de  forma 
expresa,  a  súa  conformidade  co  acordo 
de escisión.

Artigo 44. Causas  e  formas  de  ex-
tinción.
  1.  A fundación extinguirase:

a.  Cando  expire  o  prazo  polo  que  foi 
constituída.

b.  Cando  se  realizase  integramente  o 
fin fundacional.

c.  Cando sexa  imposible  realizar o fin 
fundacional, sen prexuízo do disposto nos 
artigos 41 e 42 desta lei.

d.  Cando así resulte da fusión e da esci-
sión ás que se refiren os artigos anteriores.

e. Cando concorra calquera outra causa 
prevista no acto constitutivo ou nos esta-
tutos.

f.  Cando concorra calquera outra causa 
establecida nas leis.
  2.  No  suposto  da  alínea  1.a),  a  funda-
ción extinguirase de pleno dereito.
  3.  Nos  supostos  das  alíneas  1.b),  c) 
e  e),  a  extinción  da  fundación  requirirá 
o  acordo  do  padroado  ratificado  polo 
protectorado.  Se  non  houbese  acordo  do 
padroado ou este non fose ratificado polo 
protectorado,  a  extinción  da  fundación 
requirirá  a  resolución  xudicial  motivada, 
que poderá  ser  instada polo protectorado 
ou polo padroado, segundo os casos.
  4.  No suposto da alínea 1.d), requirirase 
que se cumpran os requisitos establecidos 
nos artigos 42 e 43 desa lei.
  5.  No suposto da alínea 1.f), requirirase 
unha resolución xudicial motivada.
  6.  O  acordo  de  extinción  ou,  de  ser  o 
caso,  a  resolución xudicial  inscribiranse no 
Rexistro de Fundacións de Interese Galego.
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Artigo 45. Destino dos bens no caso 
de extinción.
  1.  Aos bens e aos dereitos  resultantes 
da  liquidación  dunha  fundación  extin-
guida  daráselles  o  destino  previsto  polo 
fundador  ou  decidido  polo  padroado 
cando  teña  recoñecida  esta  facultade  na 
carta fundacional.
  2.  De non existir previsión do fundador 
nin  facultade  do  padroado,  corresponde-
ralle ao protectorado destinar  tales bens e 
dereitos  ás  fundacións,  ás  entidades  non 
lucrativas  privadas  ou  ás  entidades  públi-
cas que persigan fins de interese xeral, que 
desenvolvan principalmente as súas activi-
dades en Galicia e que teñan afectados os 
seus bens, incluso no suposto de disolución, 
á consecución de tales fins.

Artigo 46. Liquidación.
  1.  A  extinción  da  fundación,  agás  nos 
supostos nos cales teña lugar como conse-
cuencia dunha fusión, determinará a apertura 
do procedemento de liquidación, que deberá 
ser realizado polo padroado co control e o 
asesoramento do protectorado. No caso de 
inexistencia  do  padroado,  o  protectorado 
designará de oficio os liquidadores.
  2.  O  padroado  —como  órgano  de  li-
quidación—  deberá  realizar  as  seguintes 
actuacións:

a.  Confección  do  inventario  e  do  ba-
lance de situación da fundación na data de 
inicio do procedemento de liquidación.

b.  Finalización  das  operacións  de 
xestión que estaban iniciadas ao acordar a 
extinción, así como de novas que se deban 
levar a cabo coas limitacións previstas.

c.  Cobramento de créditos pendentes, 
cancelación de débedas cos acredores de 
todo tipo e pola orde de prelación estable-
cida.

d.  Calquera  outra  actuación  que  sexa 
conveniente ou necesaria para os interesa-
dos no procedemento.
  3.  O  protectorado  poderalle  solicitar 
ao  órgano  de  liquidación  información 

periódica  do  proceso  e  información 
adicional da documentación facilitada, e 
deberá impugnar perante o xuíz ou o tribu-
nal competente os actos de liquidación que 
considere contrarios ao ordenamento ou aos 
estatutos, logo do requirimento de emenda 
nos casos nos que se dea esta posibilidade.
  4.  Tras seren aprobadas as actuacións de 
liquidación polo padroado e de adxudicar 
o haber  resultante, de acordo co previsto 
no artigo anterior, estas seranlle comuni-
cadas  ao  protectorado,  que  verificará  as 
cancelacións  e  promoverá  as  inscricións 
que  procedan,  entre  elas  a  extinción  da 
fundación, no Rexistro de Fundacións de 
Interese Galego.

capítulo vii 
o proteCtorAdo

Artigo 47. O protectorado.
  1.  O protectorado é o órgano adminis-
trativo de asesoramento, apoio  técnico e 
control  das  fundacións  que  velará  polo 
exercicio  correcto  do  dereito  de  funda-
ción e pola legalidade da súa constitución 
e funcionamento.
  2.  O  protectorado  será  exercido  polos 
departamentos  da  Xunta  de  Galicia  que 
teñan  atribuídas as competencias correspon-
dentes aos  fins das  fundacións. De estaren 
atribuídas  as  competencias  sobre  os  fins 
fundacionais  a  varios  departamentos  da 
Xunta  de  Galicia,  o  protectorado  será 
exercido  polo  departamento  competente 
en materia de fundacións.
  3.  O  protectorado  exerce  as  funcións 
que  lle  atribúe  esta  lei  e  a  demais  lexis-
lación aplicable,  respecto das  fundacións 
inscritas  no  Rexistro  de  Fundacións  de 
Interese Galego.

Artigo 48. Funcións.
  1.  Son funcións do protectorado:

a.  Asesorar  as  fundacións  que  se  ato-
pen  en  proceso  de  constitución  sobre  a 
normativa aplicable ao devandito proceso 
e as fundacións xa inscritas sobre aquelas 
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cuestións  que  se  refiren  tanto  ao  seu 
réxime  xurídico,  económico-financeiro  e 
contable coma ás actividades que cómpre 
realizar en cumprimento dos seus fins.

b.  Informar  sobre  a  adecuación  e  a 
suficiencia da dotación e sobre a idonei-
dade dos fins das fundacións en proceso 
de constitución.

c.  Velar  polo  cumprimento  adecuado 
dos  fins  fundacionais  de  acordo  coa 
vontade  do  fundador  e  tendo  en  conta  a 
consecución  do  interese  xeral,  así  como 
interpretar, suplir e integrar a vontade do 
fundador cando fose necesario, conforme 
esta lei.

d.  Velar pola integridade, a suficiencia 
e o rendemento do patrimonio fundacional 
e verificar se os recursos económicos das 
fundacións  foron  aplicados  para  cumprir 
os fins fundacionais, nos termos previstos 
nos estatutos e na lexislación vixente, po-
dendo solicitar do padroado a información 
necesaria para tal efecto.

e.  Difundir  a  existencia  e  as  activida-
des das fundacións.

f.  Exercer provisionalmente as funcións 
do padroado de por calquera motivo faltaren 
todas  as persoas  chamadas  a  integralo,  así 
como nos supostos de intervención temporal 
acordados polo órgano xudicial competente 
designar novos membros do padroado ou, 
nos casos establecidos na lexislación, instar 
a extinción da fundación.

g.  Exercer a acción de responsabilidade 
dos  membros  do  padroado  nos  supostos 
establecidos nesta lei.

h.  Garantir a legalidade das modificacións 
estatutarias,  das  fusións  e  das  extincións 
das fundacións, instando, de ser o caso, as 
accións xudiciais correspondentes.

i.   Impugnar  os  actos  e  os  acordos  do 
padroado contrarios ao ordenamento xurí-
dico vixente, ao establecido nos estatutos 
ou ao interese xeral.

j.   Controlar  o  proceso  de  liquidación 
das fundacións.

k.  Procurar  a  utilización  efectiva  e 
adecuada  da  denominación  “Fundación” 
e  denunciar,  de  ser  o  caso,  perante  a  au-
toridade competente a súa utilización por 
outra clase de entidades.

l.   Resolver  as  solicitudes  de  autori-
zación ou de  aprobación que,  consonte  o 
disposto nesta lei, a precisen.

m. Cooperar, ao servizo do interese xeral 
e  da  sociedade  civil,  coas  asociacións  de 
fundacións ou con outros entes análogos.

n.  Calquera  outra  función  que  se  lle 
atribúa nesta lei e no ordenamento xurídi-
co vixente.
No exercicio das funcións ás que se refiren 
as alíneas anteriores solicitarase asesora-
mento ao Servizo de Igualdade cando fose 
necesario ou conveniente para os  efectos 
de  integrar  activamente  a  dimensión  da 
igualdade de oportunidades entre homes e 
mulleres, e, especialmente, cando as fun-
cións de protectorado se exerzan respecto 
dunha  fundación  entre  cuxas  finalidades 
se atope o apoio á igualdade de oportuni-
dades entre homes e mulleres.
  2.  En todo caso, o protectorado está lexi-
timado para exercer a correspondente acción 
de responsabilidade polos actos relacionados 
no artigo 22.2 e para instar o cesamento dos 
membros do padroado no suposto previsto 
na alínea d) do artigo 24.4.
Así mesmo, está lexitimado para impugnar 
os  actos  e  os  acordos  do  padroado  que 
sexan  contrarios  aos  preceptos  legais  ou 
estatutarios polos que se rexe a fundación.
  3.  De  o  protectorado  apreciar  a  exis-
tencia  de  indicios  de  ilicitude  penal  na 
actividade  dunha  fundación,  remitiralle 
testemuño ao ministerio fiscal ou ao órgano 
xurisdicional  competente  e  comunicaralle 
esta circunstancia á fundación interesada.

Artigo 49. Réxime das autorizacións.
  1.  As  autorizacións  que,  de  acordo 
con esta  lei,  lle  corresponda efectuar ao 
protectorado  entenderanse  concedidas 
de  non  se  recibir  resolución  expresa  no 
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prazo dun mes, contado dende a presenta-
ción da solicitude. O prazo para resolver 
interromperase  cando  a  solicitude  non 
reúna  os  requisitos  necesarios  ou  non 
se presente debidamente documentada e 
o  protectorado  así  o  considere  mediante 
acto  motivado  que  lle  notificará  ao 
padroado.  O  prazo  comezará  a  contar 
de  novo  dende  o  momento  no  que  tales 
defectos ou omisións fosen reparados.
  2.  Os  certificados  que  deba  emitir  o 
protectorado no curso dos diferentes pro-
cedementos,  así  como os de  acreditación 
de todo tipo de feitos e circunstancias que 
soliciten  os  interesados,  deberanse  expe-
dir no prazo de dez días dende a recepción 
da solicitude.

Artigo 50. Intervención temporal.
  1.  Se  o  protectorado  advertise  unha 
irregularidade grave na xestión económica 
que poña en perigo a subsistencia da fun-
dación ou unha desviación grave entre os 
fins fundacionais e a actividade realizada, 
requirirá do padroado, unha vez oído este, 
a  adopción  das  medidas  que  considere 
pertinentes para a corrección daquela.
  2.  Se  o  requirimento  ao  que  se  refire 
a  alínea  anterior  non  fose  atendido  no 
prazo que para o efecto se sinale, o pro-
tectorado poderalle solicitar á autoridade 
xudicial  que  acorde,  logo  de  audiencia 
do  padroado,  a  intervención  temporal 
da  fundación. Despois de ser autorizada 
xudicialmente  a  intervención  da  fun-
dación,  o  protectorado  asumirá  todas 
as  atribucións  legais  e  estatutarias  do 
padroado durante o tempo que determine 
o xuíz. A intervención quedará alzada ao 
rematar o prazo establecido, agás que se 
acceda a prorrogala mediante unha nova 
resolución xudicial.
  3.  A  resolución  xudicial  que  acorde  a 
intervención temporal da fundación inscribi-
rase no Rexistro de Fundacións de Interese 
Galego. Así mesmo, será inscrita a deman-
da que se interpoña para solicitar aquela.

Artigo 51. Recursos.
Contra os acordos do protectorado suxei-
tos  a  dereito  administrativo  poderase 
interpor  recurso na vía administrativa e, 
de ser o caso, perante a xurisdición con-
tencioso-administrativa.

capítulo viii 
o rexIstro de FundACIóns  

de Interese GAleGo
Artigo 52. Rexistro de fundacións.

  1.  O  Rexistro  de  Fundacións  de 
Interese  Galego  será  único  para  toda  a 
Comunidade  Autónoma  de  Galicia  e  es-
tará adscrito á consellería competente en 
materia de fundacións.
Sen prexuízo da unicidade á que se refire 
o  parágrafo  anterior,  o  rexistro  contará 
con  tantas  seccións  como  departamentos 
integren  a  Xunta  de  Galicia,  en  cada  un 
dos cales se levará un rexistro auxiliar.
  2.  A  estrutura  e  o  funcionamento  do 
Rexistro de Fundacións de Interese Gale-
go, así como os prazos de inscrición, serán 
determinados regulamentariamente.
  3.  A inscrición das fundacións, que de-
berá conter os requisitos esixidos no artigo 
11 desta lei, requirirá, en todo caso, un in-
forme favorable do protectorado, en canto 
á idoneidade dos fins de interese galego e á 
determinación da suficiencia da dotación.
  4.  Serán funcións do rexistro:

a.  A  inscrición  das  fundacións  de-
claradas  de  interese  galego  e  dos  actos 
inscritibles descritos no artigo 54 desta lei 
e na demais normativa vixente.

b.  O depósito e o arquivo da documen-
tación  á  que  se  refiren  esta  lei  e  as  súas 
normas regulamentarias.

c.  A legalización dos libros que deban 
levar as fundacións reguladas nesta lei.

d.  Comunicarlle ao rexistro de fundacións 
de competencia estatal, para constancia e 
publicidade xeral, as inscricións de cons-
titución de fundacións ou, de ser o caso, 
de extinción delas.
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e.  Calquera  outra  función  que  se  lle 
atribúa regulamentariamente.

Artigo 53. Principios rexistrais.
  1.  O  Rexistro  único  de  Fundacións  de 
Interese  Galego  será  público.  A  publici-
dade  dos  actos  inscritos  farase  efectiva 
mediante  a  certificación  dos  asentos 
expedida  polo  responsable  do  rexistro, 
mediante  nota  simple  informativa  ou 
copia  compulsada  dos  asentos  e  dos  do-
cumentos  depositados  no  rexistro.  Só  as 
certificacións terán carácter de documen-
to público.
  2.  Os documentos orixinais depositados 
e  os  arquivados  poderán  ser  consultados 
logo de se identificar o solicitante e acre-
ditar o seu interese, consonte o previsto na 
normativa  vixente  en  materia  de  protec-
ción de datos.
  3.  Os  actos  inscritos  no  rexistro 
presúmense  válidos  e  o  protectorado 
consideraraos  para  fundamentar  as  súas 
decisións.  Respecto  dos  documentos 
depositados  e  dos  arquivados  que  non 
causasen  inscrición  tan  só  se  presumirá 
a súa regularidade formal.
  4.  Os  actos  suxeitos  a  inscrición  no 
rexistro e non inscritos non prexudicarán a 
terceiros de boa fe. A boa fe do terceiro pre-
súmese mentres non se probe que coñecía o 
acto suxeito á inscrición e non inscrito.
  5.  Todas as actividades rexistrais pode-
ranse facer en calquera dos dous idiomas 
oficiais  no  territorio  da  Comunidade 
Autónoma de Galicia.

6.  Cando  o  rexistro  encontre  indicios 
racionais  de  ilicitude  penal  na  constitu-
ción  dunha  fundación,  este  ditará  unha 
resolución  motivada  e  remitiralle  toda  a 
documentación  ao  ministerio  fiscal  ou 
ao  órgano  xurisdicional  competente.  Así 
mesmo,  comunicaralle  esta  circunstancia 
á fundación interesada e quedará suspen-
dido o procedemento de inscrición ata que 
sexa dada unha resolución xudicial firme.
  7.  No rexistro levarase unha sección de 
denominacións, polo que se informará das 

que  vaian  adoptando  as  fundacións  ins-
critas no Rexistro Estatal de Fundacións, 
consonte o disposto no artigo 36.3 da Lei 
50/2002, do 26 de decembro.
  8.  O  disposto  neste  artigo  enténdese 
sen  prexuízo  da  normativa  reguladora 
doutros rexistros públicos existentes.

Artigo 54. Actos inscritibles.
No Rexistro único de Fundacións de Inte-
rese Galego débese deixar constancia dos 
actos e dos documentos seguintes:

a.  A carta fundacional.
b.  Os estatutos e os acordos de modifi-

cación.
c.  O  nomeamento,  a  suspensión,  o 

cesamento  e  a  renuncia  dos  membros  do 
padroado e, de proceder, dos liquidadores.

d.  As  delegacións  de  facultades,  a  súa 
revogación e os apoderamentos xerais.

e.  A  constitución,  a  modificación,  a  fu-
sión, a escisión e a extinción de fundacións.

f.  A  adquisición,  o  alleamento,  o 
gravame  e  o  arrendamento  de  bens  nos 
supostos establecidos nesta lei.

g.  A delegación das fundacións sometidas 
a outra lexislación que actúan en Galicia.

h.  As accións de responsabilidade con-
tra os membros do padroado e a resolución 
xudicial correspondente.

i.   Con  carácter  preventivo,  as  inter-
vencións  temporais  e  as  solicitudes  de 
intervención temporal sobre as fundacións, 
que  serán canceladas automaticamente no 
caso de seren concedidas ou denegadas por 
parte da autoridade xudicial.

j.   Calquera outro que se estableza nesta 
lei, na súa normativa de desenvolvemento 
e no ordenamento xurídico vixente.

k.  A prórroga de fundacións constituí-
das por un prazo determinado.

Artigo 55. Obrigatoriedade  da  ins-
crición.
A inscrición no Rexistro de Fundacións de 
Interese  Galego  é  obrigatoria  para  todas 
as fundacións definidas no artigo 2 e para 
as estranxeiras que teñan unha delegación 
aberta nesta comunidade.
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capítulo iX 
do Consello superIor de 

FundACIóns dA ComunIdAde 
AutónomA de GAlICIA

Artigo 56. Consello  Superior  de 
Fundacións.
  1.  Créase o Consello Superior de Funda-
cións da Comunidade Autónoma de Galicia, 
adscrito á consellería competente en materia 
de fundacións, como órgano consultivo.
  2.  Regulamentariamente  establece-
ranse  a  estrutura  e  a  composición  do 
Consello  Superior  de  Fundacións  da 
Comunidade  Autónoma  de  Galicia,  no 
cal  estarán  representadas  a  Administra-
ción da Xunta de Galicia e as fundacións 
obxecto desta lei, atendendo á existencia 
de asociacións de fundacións con implan-
tación en Galicia.

Artigo 57. Funcións.
Serán  funcións  do  Consello  Superior  de 
Fundacións  da  Comunidade  Autónoma 
de Galicia:

a.  Asesorar,  informar  e  ditaminar, 
cando así se solicite, sobre calquera dispo-
sición legal ou regulamentaria que afecte 
directamente as fundacións.

b.  Formularlle as propostas que conside-
re convenientes, neste ámbito, á consellería 
competente en materia de fundacións.

c.  Planificar  e  propor  as  actuacións 
necesarias  para  promover  e  fomentar  as 
fundacións de interese galego.

d.  As  demais  funcións  que  lle  poidan 
atribuír as disposicións vixentes.

capítulo X 
dAs FundACIóns do seCtor 

públICo de GAlICIA
Artigo 58. Concepto.

  1.  Enténdese por fundacións do sector 
público  de  Galicia  aquelas  fundacións 
constituídas  maioritariamente  ou  na 
súa  totalidade  por  achegas  da  Adminis-
tración  da  Comunidade  Autónoma  de 
Galicia, os seus organismos públicos e as 

demais  entidades ou empresas do  sector 
público  autonómico  ou  aquelas  cuxos 
ingresos  proveñan  maioritariamente  de 
subvencións con cargo aos orzamentos da 
comunidade autónoma, sempre que neste 
último caso a comunidade autónoma for-
me parte dos seus órganos de goberno ou 
de dirección.
  2.  As  fundacións  do  sector  público  de 
Galicia  integrarán  activamente,  na  súa 
organización  e  nas  súas  actividades,  a 
dimensión da igualdade de oportunidades 
entre mulleres e homes en todos os ámbi-
tos e a todos os niveis.

Artigo 59. Creación e extinción.
  1.  A creación e a extinción das funda-
cións  do  sector  público  da  Comunidade 
Autónoma  de  Galicia,  a  adquisición  e  a 
perda  da  representación  maioritaria,  así 
como  a  modificación  dos  seus  estatutos, 
deberán  ser  autorizadas  por  acordo  do 
Consello  da  Xunta,  que  determinará  as 
condicións  xerais  que  deben  cumprir 
todos estes actos e designará a persoa que 
deba actuar por ela no acto de constitución 
e,  de  ser  o  caso,  o  seu  representante  ou 
representantes no padroado.
  2.  No  expediente  de  autorización 
incluirase  unha  memoria,  que  deberá  ser 
informada  polo  departamento  da  Xunta 
de  Galicia  que  exerza  as  competencias 
correspondentes  aos  fins  da  fundación, 
na  cal  se  xustifiquen  suficientemente  as 
razóns  polas  que  se  considera  que  exis-
tirá unha mellor consecución dos  fins de 
interese xeral perseguidos a través dunha 
fundación  que  mediante  outras  formas 
xurídicas previstas na normativa vixente.
  3.  Deberase  presentar,  igualmente, 
unha  memoria  económica,  que  requirirá 
o  informe  da  consellería  competente  en 
materia de economía, na cal se xustificará 
a  suficiencia  da  dotación  inicialmente 
prevista para comezar a actividade da fun-
dación  e,  de  ser  o  caso,  os  compromisos 
futuros que garantan a súa continuidade.
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  4.  O Parlamento poderá exercer o con-
trol da creación deste tipo de fundacións, 
nos  termos  establecidos  no  seu  regula-
mento,  dentro  do  control  da  acción  da 
Xunta de Galicia 241.

Artigo 60. Réxime xurídico.
  1.  As  fundacións  do  sector  público  da 
comunidade autónoma non poderán exercer 
potestades  públicas.  Unicamente  poderán 
realizar actividades relacionadas co ámbi-
to competencial das entidades fundadoras, 
que deberán contribuír á consecución dos 
fins delas, sen que isto supoña a asunción 
da  titularidade  das  súas  competencias, 
agás previsión legal expresa.
  2.  O  protectorado  destas  fundacións 
exercerao  o  departamento  da  Xunta  de 
Galicia  que  exerza  as  competencias  co-
rrespondentes aos fins da fundación.
  3.  As  fundacións  públicas  cuxa 
dotación  fundacional  fose  totalmente 
achegada  pola  Xunta  de  Galicia,  ou  nas 
cales esta teña un control análogo ao que 
exerce  sobre  os  seus  propios  servizos 
ou  unidades,  terán  a  consideración  de 
medio  propio  e  instrumental  para  os 
efectos  previstos  no  artigo  3  da  Lei  de 
Contratos das Administracións Públicas. 
Nestes  casos,  a  Xunta  de  Galicia  pode-
ralles encomendar a execución de obras, 
subministracións  ou  servizos  públicos 
da  súa  competencia.  As  encomendas 
instrumentaranse a través de encargos de 
realización  obrigatoria,  cuxa  execución 
supervisará  o  ente  encomendante.  Nos 
casos  nos  que  para  a  efectividade  da 
encomenda a fundación pública precisase 
prestacións por parte de  terceiros,  a  súa 
adxudicación quedará sometida á Lei de 
Contratos  das  Administracións  Públicas 
nos termos previstos nesta lei.
  4.  En materia de orzamentos, contabili-
dade e auditoría de contas, as fundacións 
previstas  neste  capítulo  rexeranse  polo 
disposto no Decreto lexislativo 1/1999, do 
241	 Decreto	217/2008,	do	25	de	setembro,	polo	que	se	
regula	o	contido	mínimo	das	propostas	de	creación	de	
novas	entidades	do	sector	público	autonómico.

7 de outubro, polo que  se  aproba o  texto 
refundido da Lei de Réxime Financeiro e 
Orzamentario de Galicia.

Artigo 61. Contratación.
  1.  Á  contratación  de  persoal  ao  servizo 
das fundacións reguladas neste título seranlle 
aplicables as disposicións da Lei de Función 
Pública de Galicia e das normas regulamen-
tarias que a desenvolvan relativas a:

a.  Composición  e  funcionamento  dos 
tribunais ou das comisións de selección.

b.  Bases das convocatorias.
c.  Probas de selección.
En  todo  caso,  respectaranse  os  princi-

pios  de  igualdade,  mérito,  capacidade  e 
publicidade da convocatoria. A consellería 
competente en materia de función pública 
deberá emitir informe previo sobre o con-
tido das bases da convocatoria.
  2.  En materia de contratación de obras, 
de  subministracións,  de  servizos  ou  de 
asistencia  será  aplicable  o  disposto  na 
lexislación  de  contratos  das  administra-
cións públicas.

Artigo 62. Control financeiro.
As  fundacións  reguladas  neste  capítulo 
estarán  suxeitas  ao  control  financeiro 
que  realizará  a  Intervención  Xeral  da 
Comunidade Autónoma, sen prexuízo das 
competencias que nesta materia lle corres-
pondan ao Consello de Contas de Galicia.

Artigo 63. Principios e procedemen-
tos en materia de subvencións.
Seranlles aplicables na súa integridade ás 
fundacións do sector público de Galicia os 
principios  e  os  procedementos  previstos 
na Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeral 
de Subvencións.
Seralles aplicable ás  fundacións do sector 
público de Galicia o previsto na disposición 
adicional décimo sexta da Lei 38/2003, do 
17 de novembro, Xeral de Subvencións.

Disposición aDicional pRimeiRa
O contido dos artigos 2.1, 5 ao 15, 22, 

24,  26,  30,  41,  42.1.4  e  5,  44,  47.1,  48.2, 
50  e  53.8  desta  lei  están  redactados  de 
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conformidade cos preceptos de aplicación 
xeral da Lei 50/2002, do 26 de decembro, 
de Fundacións.

Disposición aDicional segunDa
Sen  prexuízo  da  súa  condición  de 

fundacións do sector público de Galicia, 
as  fundacións públicas  sanitarias ás que 
se refire a Lei 7/2003, do 9 de decembro, 
de  Ordenación  Sanitaria  de  Galicia, 
seguirán a  regularse pola  súa normativa 
específica,  polo  que  se  lles  aplicará  o 
establecido  no  capítulo  X  desta  lei  con 
carácter supletorio.

Disposición aDicional teRceiRa
Os  notarios  deberanlle  comunicar  ao 

protectorado o contido das escrituras, no 
referente  á  constitución  das  fundacións 
e  ás  súas  modificacións  posteriores, 
mediante  a  remisión de  copia  simple das 
citadas escrituras.
No caso de que a fundación se constituíse 
en testamento, a referida obriga será cum-
prida cando o notario habilitado coñecese 
o falecemento do testador.

Disposición aDicional cuaRta
Seranlles  aplicables  ás  fundacións  re-

guladas nesta lei as normas de adaptación 
do  Plan  xeral  de  contabilidade  para  as 
entidades sen ánimo de lucro e as normas 
de  elaboración  do  plan  de  actuación  das 
devanditas entidades.

Disposición tRansitoRia única
  1.  No  prazo  de  dous  anos,  contados 
dende a entrada en vigor desta lei, as fun-
dacións  xa  constituídas  e  que  se  atopen 
no ámbito de aplicación desta lei deberán 
adaptar  os  seus  estatutos,  cando  proce-
da,  ao  disposto  na  devandita  lei,  agás 
o  relativo  ao  establecido  no  artigo  2,  e 
presentalos no Rexistro de Fundacións de 
Interese Galego. A dotación das devanditas 

fundacións  non  se  someterá  ao  réxime 
previsto no artigo 13 desta lei.
De  maneira  excepcional,  o  protectorado 
poderá prorrogar ata un máximo dun ano 
máis o citado prazo, logo de solicitude ra-
zoada do padroado e sempre que consten 
acreditadas as circunstancias que obxecti-
vamente así o xustifiquen.
  2.  Logo de transcorrer o prazo ao que 
se refire a alínea anterior sen se producir 
a  adaptación  de  estatutos,  cando  sexa 
necesario,  non  se  inscribirá  ningún  do-
cumento da fundación no Rexistro Único 
de  Fundacións  de  Interese  Galego  ata 
que  a  adaptación  sexa  verificada,  e  sen 
prexuízo  do  disposto  nos  artigos  41.3  e 
42.5 desta lei.
  3.  O  incumprimento  das  obrigas 
previstas  nesta  disposición  por  algunha 
fundación provocará que  esta non poida 
obter  subvencións  ou  axudas  públicas 
da  Xunta  de  Galicia,  sen  prexuízo  das 
responsabilidades nas  cales,  conforme  a 
lexislación vixente, puidese incorrer.
  4.  As condicións estatutarias contrarias 
a esta lei das fundacións constituídas a fe e 
en conciencia consideraranse non postas.

Disposición DeRRogatoRia única
Quedan derrogadas a Lei 7/1983, do 22 de 

xuño, de Réxime das Fundacións de Interese 
Galego, e a Lei 11/1991, do 8 de novembro, 
de modificación da anterior, así como todas 
as disposicións de  rango  igual ou  inferior 
no que contradigan ou se opoñan ao esta-
blecido nesta lei.

Disposición DeRRaDeiRa pRimeiRa
Autorízase  a  Xunta  de  Galicia  para 

que dite as disposicións necesarias para o 
desenvolvemento desta lei.

Disposición DeRRaDeiRa segunDa
Esta lei entrará en vigor ao mes da súa 

publicación completa no “Diario Oficial 
de Galicia”.



- 414 -

Código da Administración Galega

4. LEI 10/1996, DO 5 DE 
NOVEMBRO, DE ACTUACIóN DE 

ENTES E EMPRESAS NAS QUE TEN 
PARTICIPACIóN MAIORITARIA A 
XUNTA DE GALICIA, EN MATERIA 
DE PERSOAL E CONTRATACIóN 
(DOGA Nº. 227, 20. 11. 1996) 242

(…) 243

capítulo i 
ÁmbIto de AplICACIón e 

prInCIpIos xerAIs de ACtuACIón
Artigo 1. Principios.

  1.  Nos  termos  regulados  nos  artigos  se-
guintes, deberán axustar a súa actuación en 
materia de persoal e contratación aos princi-
pios básicos que regulan a función pública e 
contratación das administracións públicas:

a.  As entidades de dereito público vin-
culadas á Administración da Comunidade 
Autónoma ou dependentes dela.

b.  As  fundacións  constituídas  maiorita-
riamente ou na súa totalidade por achegas da 
Administración  da  Comunidade  Autónoma 
de Galicia, polos seus organismos autónomos 
ou  entidades  de  dereito  público  vinculadas 
ou dependentes ou das que os seus ingresos 
proveñan  maioritariamente  de  subvencións 
con  cargo  aos  orzamentos  da  Comunidade 
Autónoma, sempre que neste último caso a 
Comunidade Autónoma forme parte dos seus 
órganos de goberno ou de dirección.

c.  As  sociedades  mercantís  no  capital 
das cales exista participación maioritaria, 
directa ou indirecta, da Administración da 
Comunidade Autónoma, dos seus organis-
mos autónomos e das demais entidades de 
dereito público.

2.  A actuación en materia de persoal e 
contratación someterase obrigatoriamente 
a  un  plan  de  igualdade  para  eliminar  a 
discriminación por razón de sexo 244.

242	 Véxase	 Orde	 do	 20	 de	 maio	 de	 2008	 pola	 que	 se	
establecen	 os	 modelos	 a	 que	 deberán	 adaptarse	 as	
memorias	 que	 editen	 os	 distintos	 departamentos	 da	
Xunta	 de	 Galicia,	 organismos	 autónomos,	 axencias,	
fundacións,	entidades	e	empresas	en	que	 ten	partici-
pación	maioritaria	a	Xunta	de	Galicia.
243	 Exposición	de	motivos	omitida.
244	 Art.	1.2	engadido	por	Lei	2/2007,	do	28	de	marzo,	
do	traballo	en	igualdade	das	mulleres	de	Galicia.

capítulo ii 
persoAl

Artigo 2. A  selección  de  persoal  das 
entidades, fundacións e sociedades mencio-
nadas no artigo 1 será efectuada con respecto 
aos principios de igualdade, mérito, capaci-
dade e publicidade da convocatoria.

Artigo 3. O  cadro  de  persoal  dos 
entes  enumerados  no  artigo  anterior 
deberá ser aprobado polo órgano superior 
de dirección.
A  contratación  de  persoal  será  decidida 
polo órgano correspondente  sinalado nos 
seus propios estatutos.

Artigo 4. Para  estas  efectos,  para  a 
selección  do  seu  persoal  de  cadro,  será 
necesario un anuncio público de convoca-
toria, que se efectuará no “Diario Oficial 
de Galicia”  e,  polo menos,  nun diario de 
difusión  xeral  cunha  antelación  respecto 
das probas de, como mínimo, un mes, e a 
selección  será  efectuada  por  unha  comi-
sión designada para o efecto.

Artigo 5. Persoal de alta dirección.
  1.  A  contratación  de  persoal  de  alta 
dirección  someterase  aos  principios  de 
mérito e capacidade, entre persoas que de-
mostrasen a súa cualificación profesional.
  2.  A  fixación  das  súas  retribucións 
deberá  contar  cun  informe  previo  favo-
rable  das  consellerías  da  Presidencia  e 
Administración  Pública  e  de  Economía 
e  Facenda.  Do  mesmo  xeito,  fixaranse 
as  indemnizacións  que  puidesen  corres-
ponderlles,  que,  en  todo  caso,  deberán  ir 
acompañadas dunha proposta-razoada.

Artigo 6. Indemnizacións.
As  indemnizacións  máximas  que  por 
asistencia  puidesen  corresponderlles  aos 
integrantes dos órganos superiores de di-
rección fixaranse por acorde do Consello 
da Xunta.

Artigo 7. Persoal temporal.
  1.  O  asinamento  de  contratos  laborais 
de  duración  determinada  debe  ser  autori-
zado  polo  órgano  superior  de  dirección,  e 
en ningún caso podará dar lugar a contratos 
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indefinidos. A convocatoria poderá efectuar-
se mediante anuncio público, e a comisión 
de  selección  formulará  proposta  razoada, 
entre  as  persoas  que  se  presenten  en  vir-
tude do dito anuncio ou entre as incluídas 
nas listas do INEM ou doutros servizos de 
colocación legalmente autorizados.
  2.  Malia  o  disposto  no  apartado  ante-
rior, as entidades ás que se refire o artigo 
1 poderán acollerse a un sistema de listas 
previo por categorías. As ditas listas con-
feccionaranse,  tralo  pertinente  anuncio 
público,  de  conformidade  co  baremo 
aprobado pola entidade respectiva.

Artigo 8. Incompatibilidades.
O  persoal  das  entidades,  fundacións  e 
sociedades  ás  que  se  refire  o  artigo 1 da 
presente  lei  estará  suxeito  ao  réxime  de 
incompatibilidades  que  se  derive  da  súa 
condición de acordo co  réxime xeral que 
lle sexa aplicable.

capítulo iii 
ContrAtACIón

Artigo 9. Principios.
Ás  fundacións  e  ás  sociedades  públicas 
ás que se refire o artigo 1.b) e c) desta lei 
seralles de aplicación directa a lexislación 
de contratos das administracións públicas 
nos mesmos termos que se establecen nes-
ta  para  as  sociedades  de  dereito  privado 
creadas  para  satisfacer  necesidades  de 
interese xeral.
As  entidades  ás  que  se  refire  o  artigo 
1,  cando  non  lles  resulte  de  aplicación 
directa  a  lexislación  de  contratos  das 
administracións  públicas,  axustarán  a 
súa actividade contractual aos principios 
de publicidade, concorrencia e obxectivi-
dade,  agás  que  a  natureza  da  operación 
que  se  vaia  realizar  sexa  incompatible 
con estes principios 245.

Artigo 10. Publicidade e concorrencia.
Os  principios  de  publicidade  e  conco-
rrencia  establecidos  no  artigo  anterior 
245	 Art.	9	modificado	por	Lei	14/2004,	do	29	de	decem-
bro,	de	medidas	tributarias	e	de	réxime	administrativo.

materializaranse  na  obriga  de  publicar 
anuncios nos medios de comunicación, así 
como  na  concesión  dun  prazo  mínimo  de 
dez días para a presentación de solicitudes.
Non será necesario cumprir estas  trámi-
tes  nos  mesmos  casos  exceptuados  pola 
lexislación  de  contratos  das  administra-
cións públicas.

capítulo iv 
FIsCAlIzACIón

Artigo 11. Auditoría.
As  fundacións  reguladas  no  artigo  l.b) 
estarán  suxeitas  ao  control  financeiro 
da  Intervención  Xeral  da  Comunidade 
Autónoma,  que  o  exercerá  mediante  a 
realización de auditorías en cada exerci-
cio orzamentario.

Artigo 12. Competencia do Consello 
de Contas.
  1.  Sen  prexuízo  do  disposto  no  artigo 
anterior, as fundacións reguladas no arti-
go l.b) deberán remitirlle as súas contas ao 
Consello de Contas de Galicia, para a súa 
fiscalización por este órgano.
A  dita  remisión  realizarase  independen-
temente  da  Conta  xeral  da  Comunidade 
Autónoma.
  2.  Realizado o labor fiscalizador regulado 
no  apartado  anterior,  o Consello de Contas 
de Galicia remitiralle un informe coas súas 
conclusións ao Parlamento de Galicia.

Disposición aDicional pRimeiRa
A  entidade  de  dereito  público  Com-

pañía  de  Radio-Televisión  de  Galicia 
rexerase pola súa lexislación específica.

Disposición aDicional segunDa
A  fiscalización  das  fundacións  á  que 

se  refire  ao  capítulo  IV  levarase  a  cabo 
en  relación  coas  contas  do  exercicio 
orzamentario seguinte á entrada en vigor 
desta lei.

Disposición tRansitoRia
As entidades, fundacións e sociedades 

mercantís ás que se refire o artigo 1 desta 
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lei  deberán  adaptar  os  seus  estatutos,  en 
canto  for  preciso,  ao  disposto  nesta  lei, 
no  prazo  de  doce  meses  a  partir  da  súa 
entrada en vigor.

Disposición DeRRaDeiRa pRimeiRa
Autorízase  a  Xunta  de  Galicia  para 

ditar  as normas  regulamentarias precisas 
para o desenvolvemento desta lei.

Disposición DeRRaDeiRa segunDa
A  presente  lei  entrará  en  vigor  o  día 

seguinte ao da súa publicación no “Diario 
Oficial de Galicia”.

5. LEI 6/2004, DO 12 DE XULLO, 
REGULADORA DOS óRGANOS  

DE DEFENSA DA COMPETENCIA  
DA COMUNIDADE AUTóNOMA  

DE GALICIA  
(DOGA N.º 141, DE 22. 7. 2004) 246

(…) 247

TíTULO I 
DO TRIBUNAL GALEGO DE 

DEFENSA DA COMPETENCIA

capítulo i 
nAturezA e FunCIóns

Artigo 1. Natureza xurídica.
  1.  Créase  o  Tribunal  Galego  de  De-
fensa  da  Competencia  como  organismo 
autónomo  de  carácter  administrativo, 
dotado de personalidade xurídica e orza-
mento  propios,  con  capacidade  de  obrar 
e  plena  independencia  no  exercicio  das 
súas competencias.
  2.  O  Tribunal  Galego  de  Defensa  da 
Competencia adscríbese á consellería com-
petente en materia de economía e facenda.

Artigo 2. Fins.
O  Tribunal  Galego  de  Defensa  da  Com-
petencia  ten  como  fin  xeral  preservar  o 
246	 Véxase	Decreto	20/2005,	do	3	de	febreiro,	de	des-
envolvemento	da	Lei	6/2004,	do	12	de	xullo,	reguladora	
dos	órganos	de	Defensa	da	Competencia	da	Comunida-
de	Autónoma	de	Galicia.
247	 Exposición	de	motivos	omitida.

funcionamento competitivo dos mercados 
no ámbito territorial da Comunidade Au-
tónoma de Galicia, garantindo a existencia 
neles dunha competencia efectiva.

Artigo 3. Funcións.
De  acordo  co  réxime  establecido  na  Lei 
de  Coordinación  das  Competencias  do 
Estado  e  das  Comunidades  Autónomas 
en  Materia  de  Defensa  da  Competencia, 
correspóndelle ao tribunal:
  1.  Resolver  os  procedementos  sancio-
nadores que teñan por obxecto:

a.  Acordos, decisións ou recomendacións 
colectivas,  ou  prácticas  concertadas  ou 
conscientemente  paralelas,  prohibidas  no 
número 1 do artigo 1 da Lei de Defensa da 
Competencia.

b.  Condutas  de  explotación  abusiva 
por unha ou varias empresas da  súa po-
sición de dominio no mercado, ou dunha 
situación  de  dependencia  económica, 
prohibidas  ambas  no  artigo  6  da  Lei  de 
Defensa da Competencia.

c.  Actos  de  competencia  desleal  que 
por falsearen a libre competencia resulten 
prohibidos conforme o artigo 7 da Lei de 
Defensa da Competencia.
Así mesmo, o tribunal, por proposta do Ser-
vizo  Galego  de  Defensa  da  Competencia, 
poderá adoptar, consonte o establecido na 
lexislación estatal, as medidas preventivas 
necesarias tendentes a aseguraren a eficacia 
da resolución que se dite no seu momento.
  2.  Resolver os procedementos en mate-
ria  de  autorización  de  acordos,  decisións, 
recomendacións e prácticas ás que se refire 
o artigo 1 da Lei de Defensa da Competen-
cia, nos supostos e cos requisitos previstos 
no artigo 3 da mencionada lei.
  3.  As seguintes competencias consulti-
vas e de emisión de informes:

a.  Emitir informe, preceptivamente, sobre 
os proxectos de lei polos que se modifique 
ou  derrogue,  total  ou  parcialmente,  este 
texto  legal, así como os proxectos de nor-
mas regulamentarias que o desenvolvan.
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b.  Emitir  informe  nos  procedementos 
de control das operacións de concentración 
económica regulados na Lei de Defensa da 
Competencia cando así o solicite o Tribunal 
de  Defensa  da  Competencia  da  Adminis-
tración xeral do Estado.

c.  Enviarlle  ao  Tribunal  de  Defensa 
da Competencia da Administración xeral 
do  Estado  a  información  que  lle  poida 
solicitar  no  marco  do  procedemento  de 
control de concentracións regulado na Lei 
de Defensa da Competencia.

d.  Solicitar  comparecer  como  parte 
interesada  nos  procedementos  de  con-
trol  das  operacións  de  concentración 
económica  regulados  na  Lei  de  Defensa 
da  Competencia,  cando  o  proxecto  ou  a 
operación  afecte  empresas  radicadas  ou 
con establecementos abertos no territorio 
da Comunidade galega.

e.  Emitir,  por  requirimento  do  Servizo 
de Defensa da Competencia da Administra-
ción xeral do Estado, o informe preceptivo, 
non  vinculante,  en  relación  con  aquelas 
condutas que, afectando un ámbito supra-
autonómico  ou  o  conxunto  do  mercado 
nacional,  incidan, de forma significativa, 
no  territorio  da  Comunidade  Autónoma 
de Galicia, á que se refire o artigo 5.4 da 
Lei de Coordinación de Competencias do 
Estado e das Comunidades Autónomas en 
Materia de Defensa da Competencia.

f.  Emitir  informe  con  carácter  non 
vinculante sobre a apertura de grandes esta-
blecementos comerciais no ámbito territorial 
da Comunidade Autónoma de Galicia.

g.  Realizar  as  funcións  de  arbitraxe, 
tanto de dereito coma de equidade, que lle 
encomenden as leis.

h.  Elaborar  o  informe  que,  por  pedi-
mento  do  órgano  xudicial  competente, 
prevé  o  artigo  13  da  Lei  de  Defensa  da 
Competencia sobre as eventuais indemni-
zacións  de  danos  e  perdas  derivadas  das 
condutas previstas nos artigos 1, 6 e 7 da 
mencionada  lei,  cando os procedementos 

que  teñan  por  obxecto  tales  condutas 
prohibidas  lle  correspondesen  á  Comu-
nidade  Autónoma  de  Galicia,  de  acordo 
cos  puntos  de  conexión  establecidos  na 
Lei de Coordinación das Competencias do 
Estado e das Comunidades Autónomas en 
Materia de Defensa da Competencia.

i.  Emitir  informe,  con  carácter  faculta-
tivo  e  non  vinculante,  sobre  os  proxectos 
de  concesión  de  axudas  a  empresas  con 
cargo a  recursos públicos, en  relación cos 
seus efectos sobre as condicións de compe-
tencia, sen prexuízo das competencias que 
nesta materia lle corresponden ao Tribunal 
de Defensa da Competencia da Administra-
ción xeral do Estado e á Comisión Europea. 
Para  estes  efectos,  o  concepto  de  axuda 
pública será o que define o artigo 19.2 da 
Lei de Defensa da Competencia.

j.   Elaborar unha memoria anual.
k.  Remitirlle anualmente ao Parlamento 

a memoria de actividades e un informe so-
bre a situación da competencia en Galicia.
  4.  Outorgar  as  autorizacións  singu-
lares  previstas  no  artigo  4  da  Lei  de 
Defensa  da  Competencia,  de  acordo  co 
establecido  na  Lei  de  Coordinación  das 
Competencias  do Estado  e  das Comuni-
dades Autónomas na Materia.
Así  mesmo,  corresponderalle  asumir  to-
das aquelas competencias que lle atribúa a 
lexislación aplicable en materia de defensa 
da competencia.

capítulo ii 
orGAnIzACIón

Artigo 4. Composición.
  1.  O  Tribunal  Galego  de  Defensa  da 
Competencia  estará  rexido  polo  pleno, 
integrado polo presidente ou presidenta e 
dous vogais.
  2.  O presidente ou a presidenta e os vo-
gais  teñen a consideración de altos cargos 
e serán nomeados polo Consello da Xunta 
de Galicia, por proposta do conselleiro com-
petente en materia de economía e  facenda, 
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entre xuristas, economistas e outros profe-
sionais de recoñecido prestixio con máis de 
dez anos de exercicio profesional.
  3.  O nomeamento do presidente ou pre-
sidenta  e  dos  vogais  será  por  un  período 
de  cinco  anos,  renovable  por  unha  soa 
vez. Non obstante, ao expirar o prazo do 
seu mandato continuarán no exercicio das 
súas funcións deica a toma de posesión dos 
novos vogais ou, se é o caso, do presidente 
ou presidenta.
O presidente  ou presidenta,  nos  casos de 
vacante,  ausencia  ou  enfermidade  e  agás 
delegación  expresa  nalgún  dos  vogais, 
será  substituído  polo  vogal  de  maior  an-
tigüidade  e,  a  igualdade  de  antigüidade, 
polo de maior idade.
  4.  Os  membros  do  tribunal  exercerán  a 
súa función con dedicación absoluta e estarán 
sometidos ao  réxime de  incompatibilidades 
establecido con carácter xeral para os altos 
cargos da Administración autonómica.
  5.  O  tribunal  estará asistido por un  se-
cretario.

Artigo 5. Causas  de  cesamento  e 
suspensión no exercicio do cargo.
  1.  Os cargos de presidente ou presiden-
ta e vogal son inamovibles, sen que poidan 
ser  cesados,  suspendidos  nin  declarados 
incapaces, agás nos casos e na forma pre-
vistos nas leis.
  2.  O presidente ou presidenta  e os vo-
gais cesarán no seu cargo:

a.  Por renuncia.
b.  Por expiración do termo do seu man-

dato.
c.  Por  incompatibilidade  sobrevida, 

estimada  por  decisión  administrativa  ou 
xudicial  firme,  de  acordo  co  réxime  de 
incompatibilidades de altos cargos.

d.  Por teren sido condenados por delito.
e.  Por incapacidade permanente.
f.  Por destitución, acordada polo Con-

sello da Xunta de Galicia,  por  iniciativa, 
polo menos, dalgún membro do  tribunal, 
por  incumprimento grave dos deberes do 
seu cargo.

  3.  O  presidente  ou  presidenta  e  os 
vogais do Tribunal Galego de Defensa da 
Competencia só poderán ser suspendidos 
no exercicio do seu cargo:

a.  Cando  se  ditase  contra  eles  auto  de 
procesamento ou de apertura de xuízo oral 
en procedementos por delito.

b.  Cando  se  acorde  en  expediente 
disciplinario  ou  de  declaración  de  inca-
pacidade transitoria.

c.  Por sentenza firme condenatoria que 
impoña a suspensión como pena principal 
ou accesoria.

capítulo iii 
o presIdente ou presIdentA  

do trIbunAl GAleGo de  
deFensA dA CompetenCIA

Artigo 6. Funcións.
  1.  Correspóndenlle ao presidente ou pre-
sidenta do tribunal as seguintes funcións:

a.  A  súa  representación  ordinaria  e  a 
representación ordinaria deste e a convo-
catoria das sesións do pleno.

b.  Manter  a  boa  orde  e  o  goberno  do 
tribunal,  velando  polo  adecuado  cumpri-
mento e a aplicación das súas normas de 
organización e funcionamento.

c.  Representar a Comunidade Autónoma 
de Galicia no Consello de Defensa da Com-
petencia, creado pola Lei 1/2002, do 21 de 
febreiro, de Coordinación das Competencias 
do Estado e das Comunidades Autónomas en 
Materia de Defensa da Competencia.

d.  A xefatura do persoal do organismo.
e.  A ordenación do gasto e autorización 

de ingresos.
f.  Presentar  a  memoria  anual  do  tri-

bunal  mediante  comparecencia  perante 
a  Comisión  de  Economía  do  Parlamento 
de  Galicia  antes  do  30  de  xuño  de  cada 
ano, na que dará conta das actividades do 
tribunal  no  exercicio  anterior  e  dos  seus 
obxectivos para o seguinte.
  2.  O presidente ou presidenta do tribu-
nal poderá delegar en calquera dos vogais 
as funcións que considere adecuadas.
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capítulo iv 
FunCIonAmento

Artigo 7. Funcionamento do tribunal.
  1.  O  pleno  do  tribunal  quedará  valida-
mente  constituído  cando  estea  presente  o 
presidente  ou  presidenta  e  a  metade  polo 
menos dos vogais. Nos casos de substitución 
do presidente ou presidenta previstos no arti-
go 4.3, para a válida constitución do tribunal, 
deberán estar presentes os dous vogais.
Os  acordos  adoptaranse  por  maioría  de 
votos  dos  asistentes.  No  caso  de  empate 
decidirá o voto de quen presida.
  2.  O  seu  funcionamento  regularase  por 
esta lei e pola normativa de desenvolvemen-
to  dela  e,  no  seu  defecto,  pola  lexislación 
aplicable aos órganos colexiados das admi-
nistracións públicas.
  3.  Actuará como secretario un funciona-
rio do corpo superior da Administración da 
Xunta de Galicia adscrito á consellería com-
petente en materia de economía e facenda.

capítulo v 
réxIme eConómICo e de persoAl
Artigo 8. Dos recursos do tribunal.

Para o cumprimento dos seus fins, o Tribunal 
Galego de Defensa da Competencia dispo-
ñerá dos seguintes recursos económicos:

a.  As consignacións orzamentarias que 
lle sexan asignadas nos orzamentos xerais 
da Comunidade Autónoma de Galicia.

b.  Os bens e dereitos que constitúan o 
seu patrimonio, así como, se é o caso, os 
produtos e as rendas deles.

c.  Os ingresos propios que estea autori-
zado a percibir.

d.  Calquera outro recurso que lle poida 
corresponder, de conformidade co previsto 
nas leis.

Artigo 9. Do  réxime  orzamentario  e 
contable.
  1.  O  Tribunal  Galego  de  Defensa  da 
Competencia elaborará anualmente un an-
teproxecto de orzamento coa estrutura que 
sinale a consellería competente en materia 
de economía e facenda e remitirallo a esta 

para, se é o caso, proceder á súa elevación 
ao Consello da Xunta e posterior remisión 
ao  Parlamento  integrado  nos  orzamentos 
xerais da Comunidade Autónoma.
  2.  Correspóndelle  ao  tribunal  a  ad-
ministración,  a  xestión  e  a  recadación 
dos seus propios dereitos económicos así 
como  a  autorización  dos  gastos  contidos 
nos  seus  orzamentos  e  a  ordenación  dos 
seus pagamentos.
  3.  O  seu  réxime  orzamentario,  econó-
mico-financeiro e de contabilidade será o 
establecido para os organismos autónomos 
na Lei de Réxime Financeiro e Orzamen-
tario de Galicia.

Artigo 10. Do  persoal  e  da  contra-
tación.
O persoal ao servizo do Tribunal Galego de 
Defensa da Competencia  será  funcionario 
ou laboral nos mesmos termos que os esta-
blecidos pola normativa aplicable no ámbito 
da Comunidade Autónoma de Galicia.
A contratación do tribunal rexerase polas 
normas  xerais  de  contratación  das  admi-
nistracións públicas.

TíTULO II 
DO SERVIZO GALEGO DE 

DEFENSA DA COMPETENCIA

Artigo 11. Natureza.
Créase  o  Servizo  Galego  de  Defensa 
da  Competencia,  dentro  da  estrutura 
orgánica  da  consellería  competente  en 
materia de economía e  facenda da Xunta 
de Galicia.  O seu nivel e estrutura  inter-
na  serán  establecidos  pola  normativa  de 
desenvolvemento desta lei.

Artigo 12. Funcións.
Correspóndelle ao Servizo Galego de De-
fensa  da  Competencia  a  investigación  e 
vixilancia dos mercados e mais a instrución 
dos expedientes sancionadores e de autoriza-
ción en materia de defensa da competencia.
En  concreto,  o  servizo  levará  a  cabo  as 
seguintes funcións:

a.  Instruír os expedientes por condutas 
incluídas  no  ámbito  de  aplicación  desta 
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lei, consonte os procedementos en materia 
de acordos e prácticas prohibidas e auto-
rizadas establecidos na Lei de Defensa da 
Competencia.

b.  Vixiar a execución e o cumprimento 
das resolucións que se adopten en aplica-
ción desta lei.

c.  Levar o Rexistro Galego de Defensa 
da Competencia.

d.  Auxiliar o tribunal na execución das 
súas competencias consultivas, de estudo 
e emisión de informes.

e.  Promover  e  acordar  a  terminación 
convencional dos procedementos tramitados 
como consecuencia de  condutas prohibidas 
pola Lei de Defensa da Competencia.

f.  Colaborar, no ámbito das súas funcións, 
cos organismos homónimos das  comunida-
des  autónomas  e  da  Administración  xeral 
do  Estado.  En  especial,  correspóndelle  ao 
servizo a competencia para realizar e recibir 
as notificacións ás que se refiren os artigos 
2.1,  parágrafo  primeiro,  e  2.2,  parágrafo 
primeiro, da Lei 1/2002, do 21 de febreiro.

Artigo 13.  Deber  de  colaboración  e 
funcións de investigación e inspección.
  1.  Toda  persoa  natural  ou  xurídica 
ten  o  deber  de  colaborar  co  Servizo  de 
Defensa da Competencia,  segundo o es-
tablecido no artigo 32 da Lei de Defensa 
da Competencia.
  2.  Os  funcionarios  autorizados  polo 
Servizo  de  Defensa  da  Competencia 
para  realizar  funcións  de  investigación  e 
inspección actuarán de acordo co disposto 
nos artigos 33 e 34 da mesma lei.

Artigo 14. Do rexistro.
  1.  Créase o Rexistro Galego de Defensa 
da Competencia, no que se inscribirán os 
acordos, as decisións, as recomendacións 
e  prácticas  autorizadas  polo  tribunal  e 
mais  os  que  declarase  prohibidos  total 
ou  parcialmente,  así  como  os  acordos 
adoptados polo servizo que non teñan sido 
obxecto de recurso.
  2.  O rexistro será xestionado polo ser-
vizo. Para estes efectos, o tribunal daralle 
traslado das súas resolucións.

  3.  O  rexistro  será  público.  A  publici-
dade farase efectiva mediante consulta ou 
certificación.

TíTULO III 
DISPOSICIóNS XERAIS

Artigo 15. Normas de procedemento.
Os  órganos  galegos  de  defensa  da  com-
petencia aplicaranlles aos procedementos 
que tramiten as normas de procedemento 
establecidas  na  lexislación  estatal  na 
materia  e,  con  carácter  supletorio,  o  que 
dispoña a normativa sobre procedemento 
administrativo común.

Artigo 16. Recursos.
  1.  Os actos do servizo que decidan di-
recta ou indirectamente o fondo do asunto, 
determinen a imposibilidade de continuar 
o procedemento ou produzan indefensión 
poderán ser obxecto de recurso en alzada 
perante  o  tribunal  nos  termos  que  esta-
blece a normativa aplicable en materia de 
defensa da competencia.
  2.  A adopción de medidas preventivas 
e  as  resolucións  definitivas  que  dite  o 
tribunal  esgotan  a  vía  administrativa 
e  contra  elas  poderanse  interpoñer  os 
recursos establecidos na normativa  sobre 
procedemento administrativo común.

Artigo 17. Publicación  no  “Diario 
Oficial de Galicia”.
As resolucións sancionadoras do Tribunal 
Galego  de  Defensa  da  Competencia  pu-
blicaranse no “Diario Oficial de Galicia”. 
O  tribunal  poderá  así  mesmo  acordar 
a  publicación  das  súas  resolucións  non 
sancionadoras.

Artigo 18. Representación  na  Xunta 
Consultiva en materia de conflitos.
O  conselleiro  competente  en  materia  de 
economía  e  facenda  da  Xunta  de  Galicia 
nomeará  os  representantes  da  Comunidade 
Autónoma  na  Xunta  Consultiva  en  ma-
teria de conflitos de entre os integrantes 
dos  órganos  autonómicos  de  defensa  da 
competencia.
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Artigo 19. Convenios de colaboración.
O  Tribunal  Galego  de  Defensa  da  Com-
petencia  poderá  subscribir  convenios  de 
colaboración con outros órganos con com-
petencia na materia para a  instrución e a 
resolución  dos  procedementos  que  teñan 
por  obxecto  condutas  que  sexan  compe-
tencia das partes asinantes. Os convenios 
establecerán  as  formas  e  os  mecanismos 
concretos a  través dos que se  instrumen-
tará esta colaboración.

Artigo 20. Relacións  coas  adminis-
tracións públicas.
As administracións públicas están obrigadas 
a subministrárenlles aos órganos de defensa 
da competencia regulados nesta lei toda a in-
formación que requiran para o exercicio das 
súas funcións, así como os informes que lles 
soliciten.  Así  mesmo,  calquera  organismo 
que teña coñecemento de feitos que poidan 
ser contrarios ás previsións desta lei daralle 
traslado  ao  Servizo  Galego  de  Defensa 
da  Competencia  de  toda  a  información  e 
documentación  de  que  dispoña,  co  fin  de 
que, de proceder, se inicie a tramitación dos 
correspondentes expedientes.

Artigo 21. Deber de segredo.
Todas as persoas que tomen parte na tra-
mitación  dos  expedientes  previstos  nesta 

lei  ou  que  coñezan  tales  expedientes  por 
razón  da  súa  profesión  ou  cargo  están 
obrigadas a gardaren segredo. A violación 
deste  deber  de  sixilo  considerarase  falta 
disciplinaria moi grave.

Disposición tRansitoRia 
nomeamento Do pRimeiRo tRibunal

No  prazo  de  tres  meses  dende  a  pu-
blicación desta  lei no “Diario Oficial de 
Galicia”, o Consello da Xunta de Galicia 
nomeará o presidente ou presidenta e os 
vogais do tribunal.

Disposición DeRRaDeiRa pRimeiRa 
Desenvolvemento RegulamentaRio

Autorízase  o  Consello  da  Xunta  de 
Galicia, por proposta do conselleiro com-
petente en materia de economía e facen-
da, para ditar as disposicións necesarias 
para  o  desenvolvemento  e  a  execución 
desta lei.

Disposición DeRRaDeiRa segunDa 
entRaDa en vigoR

Esta lei entrará en vigor aos tres meses 
da súa publicación no “Diario Oficial de 
Galicia”.
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1. LEI 3/1985, DO 12 DE ABRIL, 
DO PATRIMONIO  
DA COMUNIDADE  

AUTóNOMA GALEGA  
(DOGA N.º 78, 24. 4. 1985) 248

(...) 249

título preliminar 
dIsposICIóns xerAIs

Artigo 1. O  Patrimonio  da  Comuni-
dade Autónoma de Galicia ou Patrimonio 
de  Galicia  está  constituído  por  todos  os 
bens  e  dereitos  que  lle  pertenzan  por 
calquera título.

Artigo 2. Os  bens  e  dereitos  inte-
grantes  do  Patrimonio  da  Comunidade 
Autónoma  de  Galicia  clasifícanse  en 
demaniais e patrimoniais.

Artigo 3. 1.  Son  bens  de  dominio 
público da Comunidade Autónoma os afecta-
dos ao uso xeral ou á prestación directa de 
servizos públicos propios da Comunidade 
e os así declarados por normas con rango 
de lei. 
  2.  Tamén o son os inmobles propiedade 
da Comunidade Autónoma en que se aloxan 
as súas Institucións e Órganos estatutarios. 
  3.  Aplicarase o réxime xurídico demanial 
aos  dereitos  reais  da  Comunidade  Autó-
noma  sempre  que  concorra  algunha  das 
circunstancias definidas no apartado 1º.. 

Artigo 4. Son  bens  patrimoniais  da 
Comunidade Autónoma de Galicia sempre 
que non concorra algunha das circunstan-
cias expresadas no artigo anterior:

a.  Os que lle corresponden en propie-
dade. 
248	 Véxase	Decreto	50/1989,	do	9	de	marzo,	polo	que	
se	aproba	o	Regulamento	da	Lei	do	12	de	abril	de	1985	
de	Patrimonio	da	Comunidade	Autónoma	Galega.
249	 Exposición	de	motivos	omitida.

b.  Os bens e dereitos derivados da súa 
titularidade patrimonial. 

c.  Os  dereitos  reais  e  calquera  outro 
que lle corresponda sobre cousa allea. 

d.  Os dereitos de propiedade inmaterial 
que lle pertenzan. 

e.  Os dereitos de arrendamento e outros 
de carácter persoal. 

f.  As cotas, partes alícuotas e títulos re-
presentativos do capital que lle pertenzan 
en concepto de participación, por calquera 
título en empresas constituídas de acordo 
co dereito privado. 

g.  As empresas mercantís que sexan da 
titularidade da Comunidade Autónoma. 

h.  Calquera outro ben ou dereito que lle 
pertenza á Comunidade Autónoma e non 
sexa  demanial  en  virtude  do  disposto  no 
artigo anterior. 

Artigo 5.  1. O Patrimonio da Comu-
nidade  Autónoma  de  Galicia  réxese  pola 
presente lei e as súas disposicións concor-
dantes  e  de  desenvolvemento  que,  coas 
normas  estatutarias,  integran  o  dereito 
propio de Galicia na materia. Supletoria-
mente  aplicarase  o  dereito  público  e,  no 
seu defecto, as normas de dereito privado, 
civil ou mercantil. 
  2.  As propiedades administrativas es-
peciais  regularanse  pola  súa  lexislación 
específica. 
  3.  Terán  a  consideración  de  propie-
dades  administrativas  especiais,  a  estes 
efectos, as augas terrestres, minas, montes 
e dereitos de propiedade incorporal, cando 
a súa titularidade en concepto de demanio 
ou patrimonio poida ser outorgada á Co-
munidade Autónoma de Galicia. 

Artigo 6. 1.  Os  bens  e  dereitos  de-
maniais  da  Comunidade  Autónoma  de 
Galicia  son  indisponibles  e  non  poderán 
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ser  obxecto  de  tráfico  xurídico  privado 
mentres  ostenten  tal  condición,  aplicán-
doselles  exclusivamente  as  peculiares 
modalidades  de  tráfico  administrativo 
reguladas na presente lei. 
  2.  O tráfico privado dos bens e dereitos 
patrimoniais  esixe  a  previa  observancia 
das disposicións desta lei. 

Artigo 7. 1.  O  exercicio  das  fun-
cións  demaniais  sobre  o  Patrimonio  da 
Comunidade  Autónoma  correspóndelle 
á  Consellería  de  Economía  e  Facenda, 
salvo cando estea atribuído por esta lei ao 
Parlamento ou á Xunta. 
  2.  O  disposto  no  apartado  anterior 
enténdese sen prexuízo das funcións e res-
ponsabilidades doutras Consellerías e entes 
públicos galegos en orde á administración, 
xestión e conservación dos bens e dereitos 
demaniais que lles fosen adscritos para o 
cumplimento dos seus fins. 

TíTULO PRIMEIRO 
TRáFICO XURíDICO  

DO PATRIMONIO

capítulo primeiro 
FormAs de trÁFICo AdmInIstrAtIvo 

dos bens demAnIAIs
Artigo 8. Os  bens  e  dereitos  de-

maniais  da  Comunidade  Autónoma  de 
Galicia  son  inalienables,  imprescritibles 
e  inembargables  20,  e,  en  consecuencia, 
non poden ser obxecto de gravame, carga, 
afección, transacción ou arbitraxe.

Artigo 9. 1.  A  integración  dos  bens 
e  dereitos  demaniais  orixínase  pola  súa 
afectación expresa ou tácita ao uso xeral ou 
á prestación dos servizos públicos propios 
da Comunidade Autónoma de Galicia. 
  2.  A afectación de bens e dereitos patri-
moniais aos fins expresados no parágrafo 
anterior realizarase por calquera dos me-
dios seguintes: 

a.  Resolución  expresa  do  Consello  da 
Xunta, a proposta da Consellería de Eco-
nomía e Facenda. 

b.  Utilización  de  feito  para  o  cumpri-
mento  daqueles  fins  de  uso  xeral  ou  de 
servizo público durante o prazo dun ano. 

c.  Aprobación,  polo  Consello  da 
Xunta,  de  Plans,  Programas,  Proxectos 
ou Resolucións que conleven, expresa ou 
implicitamente,  o  destino  específico  de 
determinados bens ou dereitos ao cumpri-
mento directo daquelas finalidades de uso 
xeral ou de servizo público. 

d.  Resolución do Parlamento de Galicia 
que se executará nos termos que a mesma 
estableza. 
  3.  A adquisición de bens e dereitos por 
usucapión,  de  conformidade  coas  regras 
de dereito privado, equivale á afectación, 
sen  necesidade  de  ningún  acto  formal, 
cando  os  actos  posesorios  se  vinculasen 
ao  cumprimento  dos  fins  determinantes 
da integración demanial. 
  4.  A  adquisición  de  bens  e  dereitos 
mediante expropiación forzosa significa a 
súa afectación aos fins que foron determi-
nantes da declaración de utilidade pública 
ou  de  interés  social  sen  necesidade  de 
ningún outro acto expreso. 

Artigo 10. 1. Cando os bens e dereitos 
non fosen necesarios para o cumprimento 
dos fins determinantes da súa afectación, 
cesará  a  súa  natureza  demanial  e  adqui-
rirán  a  condición  de  patrimoniais,  sen 
prexuízo, no seu caso, do dereito de reversión 
nos  termos  da  lexislación  de  expropiación 
forzosa, respecto daqueles bens adquiridos 
por este título. 
  2.  A desafectación dos bens de dominio 
público  da  Comunidade  Autónoma  debe 
facerse  mediante  acordo  do  Consello  da 
Xunta,  previa  instrución  de  expediente 
pola  Consellería  de  Economía  e  Facenda 
a  instancia  da  Consellería  interesada  e 
sempre que se acredite a desaparición das 
causas xustificativas da afectación. 
  3.  A  desafectación  esixe  norma  con 
rango de lei ou resolución do Parlamento, 
cando  os  actos  de  afectación  revestisen 
tales formalidades. 
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  4.  As  pertenzas  ou  porcións  sobrantes 
en  operacións  de  deslinde  de  bens  de 
dominio público enténdense desafectadas, 
adquirindo  natureza  patrimonial,  sen 
necesidade de ulterior requisito formal. 

Artigo 11. A desafectación e ulterior 
destino dos bens transferidos polo Estado 
á  Comunidade  Autónoma  deberá  facerse 
de acordo co establecido polas leis.

Artigo 12. 1. Os cambios de afecta-
ción por novación da causa determinante 
da  integración  demanial  dos  bens  e 
dereitos  orixinan  a  mutación  de  destino 
dos mesmos. 
  2.  A  mutación  demanial  implica  alte-
ración da adscrición orgánica dos bens ou 
dereitos  e  modificación  de  competencia 
funcional e fins específicos a que aqueles se 
vinculan, sen transferencia de titularidade 
nin cambio da súa cualificación xurídica. 
  3.  Os  bens  e  dereitos  demaniais,  sen 
mutación do destino determinado pola súa 
afectación principal, poderán ser obxecto 
dunha  ou  máis  afectacións  secundarias, 
sempre que os diversos fins e competencias 
concorrentes  non  resulten  incompatibles. 
A  concorrencia  de  diversas  afectacións 
respecto  dun  mesmo  ben  ou  dereito  non 
altera  a  adscrición  orgánica  esixida  pola 
afectación principal, sen prexuízo do exer-
cicio  das  súas  competencias  accesorias 
polas Consellerías titulares de afectacións 
accesoriais. 
Se  xurdisen  discrepancias  entre  as  Con-
sellerías  cotitulares  en  orde  á  xestión, 
administración  e  conservación  de  bens 
ou dereitos demaniais obxecto de diversas 
afectacións, decidirá o Consello da Xunta, 
ou, no seu caso, o Parlamento, previa au-
diencia dos órganos interesados.
  4.  A  mutación  de  destino  de  bens  e 
dereitos  demaniais  ou  a  imposición  de 
afectacións secundarias sobre os mesmos 
require acordo do Consello da Xunta, previa 
instrución do expediente pola Consellería 
de  Economía  e  Facenda,  a  instancia  das 
Consellerías interesadas. 

A resolución motivada de tales aprobacións 
expresará os fins a que se afecta o uso dos 
bens, a Consellería á que se adscribe e, no 
seu caso, as facultades doutras Consellerías 
titulares de afectacións accesorias.
  5.  As mutacións ou ampliacións do des-
tino dos bens e dereitos demaniais esixen 
norma  con  rango  de  lei  ou  resolución  do 
Parlamento  cando  os  actos  de  afectación 
revestisen tales formalidades. 
  6.  As  modificacións  do  destino  dos 
bens e dereitos transferidos polo Estado á 
Comunidade Autónoma de Galicia suxei-
taranse ao disposto no artigo 11 desta lei. 

Artigo 13. 1. Poderanse adscribir bens 
e dereitos demaniais a Entidades públicas 
ou  Organismos  Autónomos  dependentes 
da  Administración  da  Comunidade  Au-
tónoma  cando  sexan  necesarios  para  o 
cumprimento directo dos fins atribuídos á 
súa competencia. 
  2.  A adscrición transfire facultades de 
uso, xestión e administración, vinculadas 
ao exercicio dunha finalidade competen-
cial  concreta  sen  cambio na  titularidade 
ou  cualificación  xurídica  dos  bens  ou 
dereitos cedidos. 
  3.  A  Consellería  da  que  dependa  a 
Entidade  pública  ou  Organismo  Autóno-
mo  cesionario  adoptará,  como  titular  da 
competencia e en exercicio de funcións de 
tutela,  as  medidas  que  estime  oportunas 
para a adecuada conservación dos bens e 
a súa efectiva aplicación aos fins expresa-
dos no acordo de adscrición. 
  4.  Cando  os  bens  e  dereitos  adscritos 
deixen de ser necesarios para o cumprimento 
directo  dos  fins  determinantes  da  cesión, 
reverterá o seu uso á Consellería cedente. 
  5.  O acordo aprobatorio da reversión do 
uso dos bens e dereitos demaniais adscri-
tos  a  Entidades  públicas  ou  Organismos 
Autónomos  orixina  a  desafectación,  sen 
necesidade  de  ningún  outro  acto  formal, 
cando  a  Consellería  cedente  ou  outro 
organismo da Administración da Comuni-
dade  Autónoma,  central  ou  institucional, 
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non asuman, simultaneamente, a xestión e 
exercicio das competencias expresadas no 
acordo de adscrición. 
Os acordos de reversión surten eficacia de 
mutación  demanial  dos  bens  e  dereitos, 
nos termos dos parágrafos 1 e 2 do artigo 
anterior, cando, con ocasión dos mesmos, 
se impuxese unha nova afectación.
  6.  Os acordos de adscrición e reversión 
de  uso  regulados  por  este  artigo  obser-
varán  as  formalidades  que  establecen  os 
parágrafos 4 e 5 do artigo 12 desta lei, nos 
seus respectivos casos. 

Artigo 14. A sucesión entre organis-
mos  públicos  nos  supostos  de  creación, 
supresión  ou  reforma  de  departamentos 
da Administración da Comunidade Autó-
noma e Organismos e Entidades públicas 
dependentes  da  mesma  en  virtude  de 
norma legal ou regulamentaria, non supón 
novación  das  causas  determinantes  da 
integración demanial dos bens e dereitos, 
que  continuarán  afectos  ao  exercicio  das 
competencias e funcións obxecto de tras-
paso  ou  subrogación,  sen  necesidade  de 
declaración expresa.

Artigo 15. 1.  A  utilización  e  apro-
veitamento de bens ou dereitos demaniais 
por  persoas  ou  entidades  determinadas 
suxeitaranse  a  previa  licenza,  permiso  ou 
concesión administrativa, nos termos esta-
blecidos polo Título primeiro desta lei. 
  2.  As licenzas, permisos ou concesións 
a que se refire o parágrafo anterior osten-
tan a natureza dos títulos lexitimadores da 
utilización  polos  particulares  dos  bens  e 
dereitos de dominio público. 

capítulo segundo 
requIsItos espeCIAIs do trÁFICo 

dos bens pAtrImonIAIs
Sección 1ª 
Adquisición

Artigo 16. A  Comunidade  Autóno-
ma  ten plena capacidade para adquirir e 
posuír bens e dereitos polos medios esta-
blecidos  polo  ordenamento  xurídico,  así 

como para exercitar as accións e recursos 
que  procedan  en  orde  á  defensa  e  tutela 
do seu patrimonio.

Artigo 17. 1.  A  adquisición  pura  e 
simple de bens a título gratuíto ou lucrati-
vo requirirá Decreto do Consello da Xunta 
de  Galicia,  a  proposta  da  Consellería  de 
Economía e Facenda. 
  2.  A aceptación de herdanzas entende-
rase sempre a beneficio de inventario. 

Artigo 18. 1. A adquisición de bens 
inmobles  a  título  oneroso  realizaraa  a 
Consellería  de  Economía  e  Facenda  e 
esixirase  o  cumprimento  das  normas 
previstas na contratación administrativa, 
especialmente  as  relativas  a  publicidade 
e concorrencia.
  2.  Non obstante, a pedimento da Conse-
llería interesada, a Consellería de Economía 
e  Facenda  ou  o  Consello  da  Xunta  por 
proposta  desta  poderá  prescindir  do 
trámite  de  concurso  e  autorizar  a  adqui-
sición  directa,  en  función  da  contía  que 
regulamentariamente se determine, cando 
así o requiran as peculiaridades dos bens, 
as necesidades do servizo ou función que 
se  vai  satisfacer,  a  urxencia  extrema  da 
adquisición e afectación ás limitacións do 
mercado  inmobiliario na  localidade onde 
estean situados.
En todo caso, as razóns que xustifiquen a 
adquisición directa deberanse publicar no 
“Diario Oficial de Galicia”.

2  bis.  O  exercicio  dos  dereitos  de  tan-
teo  e  retracto  tendentes  á  adquisición  de 
bens que se  incorporen ao Patrimonio da 
Comunidade  Autónoma  correspóndelle  á 
Consellería  de  Economía  e  Facenda,  por 
proposta  da  Dirección  Xeral  do  Patri-
monio e  logo de informe da Intervención 
Xeral 250.
  3.  Para a efectividade das adquisicións 
previstas neste  artigo poderán  adquirirse 
compromisos  de  gastos  de  carácter 
plurianual  nos  termos  da  Lei  de  Xestión 

250	 Art.	 18.2	 bis	 engadido	 por	 Lei	 13/1988,	 do	 30	 de	
decembro,	de	Orzamentos	Xerais	da	Comunidade	Autó-
noma	Galega	para	1989.
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Económica  e  Financeira  Pública  para 
investimentos reais.
A adquisición de inmobles (ou outros bens 
patrimoniais) poderá facerse por medio de 
“leasing”  e  aprazamento  de  pagamentos, 
cando  as  circunstancias  así  o  aconsellen  e 
por razóns de economicidade e oportunidade, 
logo de informe favorable da Consellería de 
Economía e Facenda a través da Dirección 
Xeral do Patrimonio.
Nestes  casos,  a  compra  conceptuarase 
como  un  proxecto  plurianual  e  o  corres-
pondente  contrato  deberá  realizarse  de 
acordo  cos  trámites  establecidos  no  pre-
sente artigo.
En todo caso, a Dirección Xeral do Patrimo-
nio será a competente para a  formalización 
notarial dos correspondentes contratos 251.

Artigo 18 bis. A  adquisición  a 
título  oneroso  de  bens  mobles  realizaraa 
a  Consellería  ou  organismo  que  haxa  de 
utilizalos e someterase ás normas de con-
tratación administrativa vixentes.
En todo caso, o Consello poderá acordar a 
adquisición centralizada de determinados 
bens  mobles,  por  unha  soa  Consellería 
ou  organismo,  de  acordo  coa  normativa 
contractual aludida 252.

Artigo 19. 1. As adquisicións realizadas 
no marco do procedemento expropiatorio ob-
servarán as normas específicas do mesmo. 
  2.  Estas  adquisicións  levarán  implícita  a 
afectación dos bens aos fins que determina-
ron a súa declaración de utilidade pública ou 
interés social, así como a súa adscrición. 

Artigo 20. Á  Consellería  de  Eco-
nomía  e  Facenda  corresponderalle  a 
cuantificación,  taxación  pericial  e  for-
malización,  no  seu  caso,  das  operacións 
de escrituración, rexistro e inventario dos 
bens e dereitos que, como consecuencia de 
procedementos xudiciais ou administrati-
vos,  resulten adxudicados á Comunidade 
Autónoma de Galicia.

251	 	Art.	18	modificado	por	Lei	2/1988,	do	5	de	marzo,	
de	Orzamentos	Xerais	da	Comunidade	Autónoma	Gale-
ga	para	o	ano	1988.	
252	 Art.	18	bis	engadido	por	Lei	2/1988,	do	5	de	marzo,	
de	Orzamentos	Xerais	da	Comunidade	Autónoma	Gale-
ga	para	o	ano	1988.

Artigo 21. 1.  A  adquisición  a  título 
oneroso de cuotas, partes alícuotas ou títu-
los representantivos do capital de empresas 
constituídas conforme ao dereito privado 
deberá ser realizada mediante compra ou 
subscrición, a proposta da Consellería de 
Economía e Facenda e oída a Consellería 
competente por razón da materia. 
  2.  Cando  se  trate  de  empresas  mer-
cantís,  a  participación  da  Comunidade 
Autónoma  resultante  da  adquisición  non 
poderá  ser  inferior  ao  dez  por  cento  do 
importe do capital social. 
  3.  A compra ou subscrición de obrigas, 
bonos, cuotas ou outros títulos acreditativos 
de débeda emitida por empresas mercantís, 
esixirá  que  a  porcentaxe  de  participación 
no  capital  social  non  resulte  inferior  a  un 
dez  por  cento  do  mesmo  na  eventual  cir-
cunstancia da súa conversión en accións ou 
títulos con análogo carácter. 
  4.  A  adquisición  de  propiedades  in-
corporais  correspóndelle  ao  Consello  da 
Xunta,  por  proposta  da  Consellería  de 
Economía e Facenda 253.

Artigo 22. 1.  A  Consellería  de 
Economía  e  Facenda  realizará  os  arren-
damentos  de  bens  inmobles  necesarios 
para  o  desenvolvemento  das  funcións  da 
Xunta, e concertaraos mediante concurso 
público salvo cando concorra algunha das 
circunstancias  previstas  no  artigo  18.2, 
e  neste  caso  a  citada  Consellería  poderá 
acudir  á  concertación  directa  mediante 
resolución motivada e pública.
  2.  É  competencia  da  Consellería  de 
Economía e Facenda dispoñer a resolución 
voluntaria  dos  contratos  de  arrendamen-
tos de  inmobles en favor da Comunidade 
Autónoma.
  3.  O  arrendamento  de  bens  mobles 
será  concertado  de  acordo  co  previsto 
neste artigo pola Consellería ou organis-
mo interesado 254.

253	 Art.	21.4	modificado	por	Lei	2/1988,	do	5	de	marzo,	
de	Orzamentos	Xerais	da	Comunidade	Autónoma	Gale-
ga	para	o	ano	1988.
254	 Art.	22	modificado	por	Lei	2/1988,	do	5	de	marzo,	
de	Orzamentos	Xerais	da	Comunidade	Autónoma	Gale-
ga	para	o	ano	1988.
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Artigo 23. 1. Non se poderán adqui-
rir bens e dereitos a título lucrativo cando 
o  valor  global  dos  gravames,  cargas  e 
afeccións  impostos  sobre  os  mesmos 
sobrepase o seu valor intrínseco.
Non  se  considerarán  carga,  gravame  ou 
afección  os  investimentos  que  teña  que 
realizar  a  Comunidade  Autónoma  para 
dar  o  destino  de  uso  xeral  ou  servizo 
público  da  súa  competencia  que  fixe  o 
cedente ou doante 255.
  2.  As adquisicións de bens e dereitos a 
título oneroso efectuaranse libres de toda 
carga,  gravame  ou  afectación,  se  así  o 
esixise o cumprimento directo dos fins de-
terminantes da súa adquisición. Con todo, 
poderán  subsistir  aquelas  limitacións  a 
título  de  licenza,  permiso  ou  concesión 
administrativa que teñan un exercicio que 
resulte compatible co fin da afectación. 
  3.  A subsistencia de cargas, gravames, 
dereitos ou afeccións sobre bens obxectos 
de  expropiación  forzosa  decidirase  no 
marco do procedemento expropiatorio. 
  4.  Cando os bens ou dereitos se adquiri-
sen baixo condición ou carga de vinculación 
permanente  a  determinados  destinos,  en-
tenderanse  cumpridos  e  consumados  se 
durante  trinta  anos  estivesen  afectos  aos 
mesmos e deixasen de estalo por circuns-
tancias sobrevidas de interés público. 

Sección 2.ª 
Alleamento e cesión

Apartado A 
Bens inmobles 

Artigo 24. 1. O alleamento ou grava-
me  por  calquera  título  de  bens  inmobles 
do patrimonio da Comunidade Autónoma 
de Galicia ou de dereitos  impostos  sobre 
os  mesmos  require  a  previa  declaración 
da súa alienabilidade, que será ditada polo 
Conselleiro de Economía e Facenda previo 
informe da Consellería interesada. 
  2.  Non poderán ser obxecto de declara-
ción de alienabilidade: 

255	 Art.	23.1	modificado	por	Lei	2/1988,	do	5	de	marzo,	
de	Orzamentos	Xerais	da	Comunidade	Autónoma	Gale-
ga	para	o	ano	1988.

a.  Os bens que se atopasen en litixio. 
b.  Os bens non deslindados ou non inscri-

tos previamente no Rexistro da Propiedade. 
c.  Os  bens  ou  dereitos  nos  que  a  súa 

titulación non subministre os datos relati-
vos á súa identidade. 
  3.  A declaración de alienabilidade será 
publicada no “Diario Oficial de Galicia”, 
con expresión das súas circunstancias. 

Artigo 25. Cando o valor dos bens  e 
dereitos, segundo a declaración de aliena-
bilidade,  non  exceda  de  3.005.000  euros, 
corresponderalle  acordar  o  alleamento  á 
Consellería de Economía e Facenda. A par-
tir desa cantidade e ata 12.020.000 euros ao 
Consello da Xunta de Galicia, por proposta 
da  Consellería  de  Economía  e  Facenda,  e 
cando exceda de 12.020.000 euros ao Par-
lamento de Galicia, mediante lei.
A  Consellería  de  Economía  e  Facenda,  o 
Consello da Xunta e o Parlamento de Galicia 
poderán autorizar, nos respectivos acordos 
de  alleamento,  a  subscrición  de  contratos 
de alugueiro ou de alugueiro financeiro dos 
bens que se van allear, cando se considere 
procedente que temporalmente sigan sendo 
utilizados  polos  servizos  administrativos. 
En  todo  caso,  os  citados  acordos  deberán 
ser adoptados logo de informe da Dirección 
Xeral de Orzamentos 256.

Artigo 26. O  alleamento  farase  me-
diante subasta pública, salvo cando a Con-
sellería de Economía e Facenda, se o valor 
é inferior a 1.502.600 euros, ou o Consello 
da Xunta, nos demais casos, a proposta da 
Consellería  de  Economía  e  Facenda,  auto-
ricen  expresamente  o  alleamento  directo, 
mediante acordo motivado 257.

Artigo 27. Non se poderá promover a 
venda dos bens que se achasen en litixio. 
256	 Art.	25	modificado	por	Lei	7/2002,	do	27	de	decem-
bro,	de	medidas	fiscais	e	de	réxime	administrativo.
257	 Art.	26	modificado	por	Lei	1/1986,	do	29	de	outu-
bro,	de	Orzamentos	Xerais	da	Comunidade	Autónoma	
de	Galicia	para	1986.
-	 A	 cantidade	 fixada	 no	 art.	 26	 foi	 modificada	 por	
Decreto	180/2003,	do	27	de	febreiro,	polo	que	se	modi-
fican	as	contías	establecidas	nos	artigos	26,	34.1º	e	2º,	
35.2º	e	36	da	Lei	3/1985,	do	12	de	abril,	do	patrimonio	
da	Comunidade	Autónoma	de	Galicia,	así	como	varios	
artigos	do	regulamento	que	a	executa,	aprobado	polo	
Decreto	50/1989,	do	9	de	marzo.
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Se se suscitase despois de iniciado o pro-
cedemento  de  alleamento,  este  quedará 
provisoriamente suspendido.
Non sendo no devandito suposto, unha vez 
anunciada a subasta, só se poderá suspen-
der por orde da Consellería de Economía 
e  Facenda  fundada  en  documentos  que 
fagan  fe  e  que  proben  a  improcedencia 
da venda.

Artigo 28. 1.  Os  propietarios  colin-
dantes  poderán  adquirir  directamente 
con  preferencia  a  calquera  outro  solici-
tante, unha vez publicada a declaración de 
alienabilidade,  as  parcelas  sobrantes,  os 
solares  inedificables  e  as  fincas  rústicas 
que  non  acaden  unha  superficie  econo-
micamente  explotable  ou  susceptible  de 
prestar utilidade acorde coa súa natureza. 
A estes efectos, a cualificación das fincas 
regularase  polas  Leis,  Regulamentos 
ou  Ordenamentos  especiais  aplicables 
á  materia,  e,  no  seu  caso,  polos  plans  de 
ordenación, debidamente aprobados.
  2.  Cando  solicite  a  devandita  adquisi-
ción máis dun propietario colindante, será 
preferido o do inmoble de menor superficie 
dos que, mediante a súa agrupación co que 
se pretende adquirir, cheguen a constituír, 
segundo  os  casos,  un  solar  edificable  ou 
unha  superficie  economicamente  explo-
table  ou  susceptible  de  prestar  utilidade 
acorde coa súa natureza. 
Cando non concorran tales circunstancias 
será  preferido  o  propietario  do  inmoble 
colindante de maior superficie.

Artigo 29. 1.  Os  bens  inmobles  da 
Comunidade  Autónoma  poderán  ser 
permutados  por  outros,  logo  de  taxación 
pericial e xustificación da súa convenien-
cia,  sempre  que  a  diferenza  no  seu  valor 
non  fose  superior  ao  50%  do  que  o  teña 
máis alto.
  2.  Corresponderalle  autorizar  a  per-
muta  a  quen,  por  razón  da  contía,  fose 
competente para acordar o alleamento.
  3.  A disposición que autorice a permuta 
levará implícita, se é o caso, a desafectación 

do inmoble do que se trate e a declaración 
de alienabilidade 258.

Artigo 30. 1.  Os  bens  patrimoniais 
inmobles  da  Comunidade  Autónoma  dos 
que  non  se  xulgue  previsible  a  súa  afec-
tación  demanial  ou  aproveitamento  pola 
propia  Administración  poderán  ser  cedi-
dos gratuitamente polo Consello da Xunta, 
por proposta da Consellería de Economía 
e Facenda, en favor de institucións e cor-
poracións públicas ou sen ánimo de lucro, 
que deberán destinalos a fins de utilidade 
pública ou de interese social.
  2.  O acordo de cesión, que se publicará 
no “Diario Oficial de Galicia”, expresará 
a  finalidade  concreta  á  que  as  entidades 
beneficiarias  deben  destinar  os  bens,  así 
como as súas condicións.
  3.  Se os bens cedidos non se aplicasen 
ao  fin  sinalado  dentro  do  prazo  inicial-
mente  fixado  no  acordo  ou  deixasen  de 
estalo con posterioridade, se descoidasen ou 
utilizasen con grave quebrantamento, ou 
se incumprisen as condicións do acordo, 
considerarase  resolta  a  cesión  e  os  bens 
reverterán á Gomunidade Autónoma, que 
terá  dereito  a  percibir,  logo  de  taxación 
pericial,  o  valor  dos  detrimentos  ou  das 
deterioracións que experimentasen.
  4.  A Consellería de Economía e Facenda 
poderá comprabar o cumprimento das obri-
gas que leva aparelladas a cesión e iniciará os 
expedientes de reversión que procedan 259.

Artigo 31. Os  bens  patrimoniais  da 
Comunidade  Autónoma,  as  súas  rendas, 
froitos ou produtos poderán ser adscritos 
a  organismos  autónomos  ou  outros  entes 
dependentes  da  súa  administración  para 
o  cumprimento  dos  fins  específicos  que 
determine o acordo de adscrición 260.
258	 Art.	29	modificado	por	Lei	2/1998,	do	8	de	abril,	de	
medidas	 tributarias,	 de	 réxime	orzamentario,	 función	
pública,	patrimonio,	organización	e	xestión.
259	 Art.	30	modificado	por	Lei	2/1998,	do	8	de	abril,	de	
medidas	 tributarias,	 de	 réxime	orzamentario,	 función	
pública,	patrimonio,	organización	e	xestión.
260	 Art.	31	modifidado	por	Lei	2/1998,	do	8	de	abril,	de	
medidas	 tributarias,	 de	 réxime	orzamentario,	 función	
pública,	patrimonio,	organización	e	xestión.
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Artigo 32. Cando  pola  Comunidade 
Autónoma  se  transfiran  competencias  a 
Entes Territoriais da súa circunscrición ou 
se deleguen funcións administrativas neste 
ou noutros Entes institucionais localizados 
no  seu  territorio,  poderá  adscribirse  aos 
mesmos o uso dos bens precisos con suxei-
ción ás condicións que estableza a norma 
de transferencia ou delegación que deberá 
determinar o procedemento de vixilancia 
en orde ao cumprimento dos fins da cesión 
así como prever a súa reversión no caso de 
non  seren  necesarios  para  a  prestación 
da función ou servizo, ou no suposto da 
súa reasunción.

Artigo 33. 1.  As  Entidades  Autóno-
mas  dependentes  da  Administración  da 
Comunidade Autónoma non poderán allear 
ou gravar os bens ou dereitos patrimoniais 
de que sexan titulares, que se incorporarán 
ao patrimonio da Comunidade Autónoma 
cando  non  sexan  necesarios  para  o  cum-
primento directo dos fins atribuídos á súa 
específica competencia. 
A  entrega  dos  citados  bens  ou  dereitos 
efectuarase a  través da Consellería á que 
estean  adscritos  os  respectivos  organis-
mos  ou  entidades,  mediante  acta  que 
subscribirán o  titular  daquela  e mailo da 
Consellería de Economía e Facenda.
  2.  Poderán,  non  obstante,  allearse  os 
bens  adquiridos  por  sí  mesmos  co  pro-
pósito  de  devolvelos  ao  tráfico  xurídico 
privado, de acordo cos fins peculiares, ou 
para garantir a rendibilidade das reservas 
que teñan que constituír en cumprimento 
das disposicións polas que se rexen. 
  3.  O  alleamento  dos  bens  ou  dereitos  a 
que se refire o parágrafo anterior regularase 
polas normas que lle sexan de aplicación e, 
no seu defecto, polas regras da presente lei. 
A  tales  efectos,  as  devanditas  entidades 
relacionaranse  coa  Consellería  de  Eco-
nomía e Facenda a través da Consellería á 
que estean adscritas ou da que dependan.

Apartado B  
Bens mobles 

Artigo 34. 1.  O  alleamento  de  bens 
mobles  da  Comunidade  Autónoma  co-
rresponderalle  ao  titular  da  Consellería 
que os viñese utilizando cando o valor dos 
mesmos,  logo  de  taxación  pericial,  non 
excedese de 60.200 euros. Se  superase a 
devandita  cantidade  o  alleamento  acor-
darao  o  Consello  da  Xunta,  a  proposta 
da  Consellería  de  Economía  e  Facenda 
e  logo de petición daquela que os viñese 
utilizando.
En  todo  caso,  canto  se  trate  de  bens  ca-
lificados  como  de  interés  tecnolóxico  ou 
informático,  o  alleamento  será  acordado 
polo  Consello  da  Xunta  a  proposta  da 
Consellería de Economía e Facenda 261.
  2.  Cando se trate de obras de arte ou de 
obxectos de interés arqueolóxico, histórico 
ou artístico cun valor que, segundo taxa-
ción  pericial,  exceda  de  300.600  euros, 
corresponderalle ao Parlamento mediante 
lei aprobar o seu alleamento. 
  3.  O  acordo  de  alleamento,  que  será 
publicado no “Diario Oficial de Galicia,” 
implicará en todo caso a desafectación dos 
bens de que se trate 262. 

Artigo 35. 1.  O  alleamento  de  bens 
mobles levarase a efecto mediante subasta 
pública  polo  procedemento  previsto  para 
os inmobles. 
  2.  Aplicarase  o  procedemento  de  con-
tratación  directa  cando  o  departamento 
que  os  viñese  utilizando,  se  o  valor  é 
inferior  a 60.200 euros ou o Consello da 
Xunta, nos demais casos, e a proposta da 
Consellería de Economía e Facenda, así o 

261	 Art.	34.1	modificado	por	Lei	1/1986,	do	29	de	ou-
tubro,	de	Orzamentos	Xerais	da	Comunidade	Autónoma	
de	Galicia	para	1986.
262	 Cantidades	 dos	 art.	 34.1	 e	 34.2	 modificadas	 por	
Decreto	180/2003,	do	27	de	febreiro,	polo	que	se	modi-
fican	as	contías	establecidas	nos	artigos	26,	34.1º	e	2º,	
35.2º	e	36	da	Lei	3/1985,	do	12	de	abril,	do	patrimonio	
da	Comunidade	Autónoma	de	Galicia,	así	como	varios	
artigos	do	regulamento	que	a	executa,	aprobado	polo	
Decreto	50/1989,	do	9	de	marzo.
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autoricen  expresamente  mediante  acordo 
motivado 263.
Se  concorresen  varias  solicitudes  será 
preferible a que ofreza un prezo máis ele-
vado, atendéndose á prioridade, se existise 
igualdade de condicións 264.
  3.  A  celebración  de  subastas  poderase 
demorar  se  a  contía  dos  bens  para  allear 
non aconsellase a súa realización de xeito 
inmediato. 

Artigo 35-bis. A consellería que ad-
quirise ou que tivese adscritos bens mobles 
da Comunidade Autónoma de Galicia, logo 
de  informe  favorable  da  Consellería  de 
Economía e Facenda, poderállelos ceder a 
entidades públicas ou sen ánimo de lucro 
no  marco  de  relación  de  colaboración, 
cooperación  e  coordinación,  para  seren 
destinados  a  fins  de  utilidade pública  ou 
interese social. Se os bens cedidos non se 
aplicasen  ao  fin  sinalado  considerarase 
resolta a cesión e reverterán á Administra-
ción da Comunidade Autónoma.
O acordo de cesión levará implícita, se é 
o  caso,  a  desafectación  dos  bens  de  que 
se trate 265.

Artigo 36. Os bens mobles adxudica-
dos á Comunidade Autónoma de Galicia, 
en  procedementos  xudiciais  ou  en  apli-
cación da normativa  recadatoria pola vía 
de  compulsión,  poderán  ser  alleados  por 
subasta ou contratación directa, mediante 
resolución  do  Conselleiro  de  Economía 
e Facenda a proposta da Dirección Xeral 

263	 Cantidade	 do	 art.	 35	 modificada	 por	 Decreto	
180/2003,	do	27	de	febreiro,	polo	que	se	modifican	as	
contías	 establecidas	 nos	 artigos	 26,	 34.1º	 e	 2º,	 35.2º	
e	 36	 da	 Lei	 3/1985,	 do	12	de	 abril,	 do	 patrimonio	 da	
Comunidade	 Autónoma	 de	 Galicia,	 así	 como	 varios	
artigos	do	regulamento	que	a	executa,	aprobado	polo	
Decreto	50/1989,	do	9	de	marzo.
264	 Art.	35.2	modificado	por	Lei	1/1986,	do	29	de	ou-
tubro,	de	Orzamentos	Xerais	da	Comunidade	Autónoma	
de	Galicia	para	1986.
265	 Art.	 35	 bis	 engadido	 por	 Lei	 11/1996,	 do	 30	 de	
decembro,	de	Orzamentos	Xerais	da	Comunidade	Autó-
noma	de	Galicia	para	1997.	Art.	35	bis	modificado	por	
Lei	7/2002,	do	27	de	decembro,	de	medidas	fiscais	e	de	
réxime	administrativo.

do  Patrimonio,  se  a  súa  valoración  non 
excedese de 6.100 euros 266.

Artigo 37. 1.  O  alleamento  de  bens 
mobles  propiedade  de  Entidades  Autó-
nomas  dependentes  da  Administración 
da  Xunta,  regularase  polo  disposto  nos 
artigos 35 e 36 desta lei. 
  2.  Exceptúase do previsto no parágrafo 
anterior, rexéndose polas regras de dereito 
privado sen necesidade de previo procede-
mento administrativo, os alleamentos que, 
de acordo coas normas específicas regula-
doras da súa organización, funcionamento 
e  réxime  xurídico,  leven  a  cabo  aquelas 
entidades  cando  desenvolvan  actividades 
empresariais, comerciais ou industriais. 

Apartado C 
Propiedades incorporais

Artigo 38. O  alleamento  de  propie-
dades incorporais ou dereitos de exclusiva 
de  que  sexan  titulares  a  Comunidade 
Autónoma ou Entidades autónomas depen-
dentes da mesma, cando a súa explotación 
pola propia Administración non se xulgue 
conveniente,  será  acordado  polo  Consello 
da  Xunta  a  proposta  da  Consellería  de 
Economía e Facenda.

Artigo 39. 1.  O  alleamento  deberá 
verificarse, por regra xeral, mediante subasta 
pública, a non ser que o Consello da Xunta 
autorice  a  contratación  directa  por  motivos 
de interés público debidamente acreditados. 
  2.  Serán  aplicables  a  esta  clase  de  su-
bastas as normas contidas nesta lei para as 
dos bens inmobles en canto sexan compa-
tibles coa natureza daqueles dereitos. 

Apartado D  
Títulos representativos do 
capital ou débeda emitida  

por sociedades e empresas.
Artigo 40. 1.  O  alleamento  de  títulos 

representativos  do  capital  propiedade  da 
266	 Cantidade	 do	 art.	 36	 modificada	 por	 Decreto	
180/2003,	do	27	de	febreiro,	polo	que	se	modifican	as	
contías	 establecidas	 nos	 artigos	 26,	 34.1º	 e	 2º,	 35.2º	
e	 36	 da	 Lei	 3/1985,	 do	12	de	 abril,	 do	 patrimonio	 da	
Comunidade	 Autónoma	 de	 Galicia,	 así	 como	 varios	
artigos	do	regulamento	que	a	executa,	aprobado	polo	
Decreto	50/1989,	do	9	de	marzo.
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Comunidade  Autónoma  en  empresas  mer-
cantís ou dos dereitos de subscrición que lle 
correspondan  será  acordado,  aínda  cando 
implique  directa  ou  indirectamente  a  perda 
da condición maioritaria ou extinga a partici-
pación, polo Consello da Xunta por proposta 
da Consellería de Economía e Facenda.
  2.  Os  títulos  allearanse  en  Bolsa.  Se 
non  tivesen  cotización  na  mesma  serán 
obxecto de poxa pública, excepto nos ca-
sos en que o Consello acorde o alleamento 
directo  como  consecuencia  das  especiais 
características daqueles 267.

Artigo 41. En  todo  caso  constituirá 
requisito previo do acordo de alleamento 
a  declaración  de  alienabilidade,  que  será 
adoptada pola Consellería de Economía e 
Facenda.
A  declaración,  que  se  acompañará  á 
proposta de alleamento, certificará a con-
veniencia,  oportunidade  e  procedemento 
de alleamento aplicable, así como o cum-
primento das circunstancias a que se refire 
o artigo anterior.

Artigo 42. 1.  O  réxime  establecido 
nos artigos precedentes aplicarase tamén, 
no  que  fose  posible,  ao  alleamento  de 
obrigas,  bonos,  cotas  ou  outros  títulos 
análogos representativos de participación 
da  Comunidade  Autónoma  na  débeda 
emitida por empresas mercantís. 
  2.  Se  os  títulos-valores  non  fosen 
obxecto de cotización en Bolsa e o proce-
demento de subasta non fose o adecuado á 
súa natureza ou especiais características, 
poderase aplicar mediante acto motivado 
o sistema de alleamento directo. 

Artigo 43. 1.O alleamento de títulos-
valores  que  se  regula  nos  precedentes 
artigos axustarase, en todo caso, ás bases 
e á ordenación do mercado de capitais que 
estableza  a  planificación  da  actividade 
económica de Galicia, dentro do marco da 
planificación económica xeral. 
  2.  Cando  dadas  as  características  da 
operación fose preceptiva ou aconsellable 
267	 Art.	 40	 modificado	 por	 Lei	 13/1988,	 do	 30	 de	
decembro,	 de	 Orzamentos	 Xerais	 da	 Comunidade	
Autónoma	Galega	para	1989.

a intervención dalgún Instituto de Crédi-
to ou cando nos termos do apartado ante-
rior non  fose procedente ou conveniente 
acudir  á  Bolsa,  o  Consello  da  Xunta 
determinará o procedemento a seguir, en 
cada  caso,  a  proposta  da  Consellería  de 
Economía e Facenda. 

Sección 3ª 
Actividade empresarial do 
sector público de Galicia

Artigo 44. Constitúe o sector público 
económico  de  Galicia  toda  actividade 
empresarial de orde comercial, industrial, 
financeira ou análoga  levada a cabo pola 
Comunidade  Autónoma  mediante  a  crea-
ción de empresas públicas e a participación 
no  capital,  débeda  emitida  ou  xestión  de 
empresas  integradas  nos  sectores  priva-
dos, estatal ou local, dentro do ámbito de 
interese comunitario e no marco da Cons-
titución e do Estatuto de Autonomía.

Artigo 45. 1.  As  empresas  públicas 
creadas  pola  Comunidade  Autónoma 
adoptarán  a  forma  de  Organismos  Autó-
nomos ou de Sociedade Privada. 
  2.  Os Organismos Autónomos rexeranse 
pola súa lei de creación, que constituirá o 
seu Estatuto e determinará: 

a.  A súa competencia e funcións. 
b.  Consellería  a  que  orgánicamente 

deben  quedar  adscritos  en  atención  ao 
obxecto da institución. 

c.  As bases xerais da súa organización, 
réxime de acordos e designación dos seus 
órganos directivos. 

d.  Os bens que constitúan o seu patri-
monio  e,  no  seu  caso,  os  bens  e  medios 
económicos  que  se  lles  adscriban  ou 
asignen  para  o  cumprimento  dos  seus 
fins específicos. 

e.  O destino a que deban de afectarse 
os  seus  beneficios  e  reservas  que  teñan 
que constituír. 
  3.  As Sociedades Privadas poderán ser 
creadas directamente pola Xunta de Gali-
cia ou a través dun Organismo Autónomo 
dependente da mesma e adoptarán a forma 
de  sociedades de  responsabilidade  limita 
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ou  anónima,  rexéndose  polas  normas  do 
dereito mercantil, civil ou laboral, agás o 
establecido  polas  disposicións  especiais 
que  resulten  aplicables  e  as  seguintes 
regras de carácter xeral: 

a.  As  sociedades  anónimas  consti-
tuiranse,  en  todo  caso,  polo  sistema  de 
fundación simultánea. 

b.  O capital destas empresas haberá de 
estar  integramente desembolsado no mo-
mento da súa constitución e non se poderá 
transferir  nin  destinar  a  outras  finalida-
des, agás nos supostos de transformación 
e extinción regulados polas leis mercantís 
e especiais que resulten de aplicación. 

c.  A participación no capital da Xunta 
de Galicia ou dos Organismos Autónomos 
dependentes da mesma haberá de ser sem-
pre maioritaria. 

d.  Os  Estatutos  da  empresa  serán 
aprobados  polo  Consello  da  Xunta  e 
determinarán, con observancia da propor-
cionalidade na participación do capital, a 
composición, competencia, funcionamen-
to e forma de designación da Xunta Xeral, 
Consello de Administración e Xerencia. 

e.  O  Consello  da  Xunta,  a  proposta 
da  Consellería  de  Economía  e  Facenda, 
poderá  acordar  a  aportación  de  bens  in-
mobles patrimoniais, calquera que fose o 
seu valor, con obxecto de cubrir o importe 
da súa participación no capital social. 

Artigo 46. 1. Sen prexuízo das facul-
tades de vixilancia e control da Consellería 
competente  por  razón  da  materia  sobre 
os  Organismos  Autónomos  que  lle  fosen 
adscritos en orde á súa xestión administra-
tiva,  organización  e  funcionamento,  será 
en  todo caso competencia da Consellería 
de  Economía  e  Facenda  o  exercicio  das 
funcións relativas á súa tutela financeira, 
de  conformidade  co  prescrito  na  Lei  de 
Xestión  Económica  e  Financeira  Pública 
de Galicia. 
  2.  No suposto de empresas públicas que 
adopten  a  forma  de  sociedades  privadas 
ou no caso de empresas participadas, será 
competencia da Consellería de Economía 
e Facenda o exercicio dos dereitos que lle 

correspondan  á Xunta  como partícipe. A 
este  fin poderá  impartir aos  representan-
tes  do  capital  comunitario  nos  Consellos 
de  Administración  das  citadas  empresas 
as instrucións que coide oportunas para o 
adecuado exercicio dos dereitos. 

Artigo 47. 1.  A  Xunta  de  Galicia 
poderá  participar  no  capital  de  empresas 
mercantís,  cooperativas  ou  sociedades 
laborais, calquera que sexa a súa forma ou 
obxecto social, con suxeición ao disposto 
no  artigo  45  desta  lei,  cando  o  Consello 
da  Xunta,  previo  informe  da  Consellería 
de Economía e Facenda, o estime conve-
niente para o cumprimento de finalidades 
concretas de política económica. 
  2.  Agás  o  disposto  por  normas  espe-
ciais  a  participación  da  Xunta  non  será 
inferior  ao  dez  por  cen,  nin  superior  ao 
cincuenta  por  cen,  do  capital  social  das 
sociedades ou empresas. 

título segundo  
UTILIZACIóN E APROVEITAMENTO 

DO PATRIMONIO

capítulo primeiro 
 FormAs de utIlIzACIón  

dos bens demAnIAIs
Artigo 48. 1. A utilización dos bens de 

dominio público pola propia Administración 
rexerase pola presente lei e disposicións que 
a  desenvolvan.  Se  estivesen  afectos  a  un 
servizo  público,  axustaranse  ademais  ás 
súas  regras  específicas  e  ás  instrucións 
ditadas polas autoridades responsables do 
seu funcionamento. 
  2.  Excepcionalmente,  con  fundamento 
no  fomento e planificación da actividade 
económica de Galicia, e, en todo caso, con 
fins  de  estudo,  investigación  ou  explota-
ción, a Comunidade Autónoma de Galicia 
poderá reservar, mediante Lei de Galicia, 
o uso exclusivo de bens demaniais de uso 
público, ou declarados de dominio público 
por normas con rango de  lei, sempre que 
concorran os seguintes requisitos: 

a.  Que a reserva non afecte a recursos 
previamente reservados polo Estado. 
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b.  A  potestade  da  reserva  axustarase 
aos  termos da  lexislación do Estado e  ás 
bases de planificación económica xeral. 

c.  Non  poderá  establecerse  en  prexuí-
cio  de  dereitos  adquiridos  polos  particu-
lares  en  orde  ao  uso  dos  bens.  Se  a  súa 
motivación  consistise  nunha  deficiente 
ou  irracional  explotación  dun  recurso 
determinado,  a  lei  que  declare  a  reserva 
dispoñerá a previa exposición e indemni-
zación dos afectados pola medida. 

d.  Determinación  do  prazo  da  súa  du-
ración,  que  en ningún caso  será  superior 
ao  máximo  previsto  para  a  concesión 
demanial do recurso de que se trate. 
  3.  O uso privativo exclusivo que retén a 
Administración,  unha  vez  establecidas  as 
reservas a que se refire o parágrafo anterior, 
será obxecto de explotación con arreglo ás 
normas que regulan a utilización dos bens 
patrimoniais da presente lei. 
  4.  En ningún caso  se poderán estable-
cer reservas demaniais por motivos fiscais 
ou de orde ou seguridade pública. 

Artigo 49. O  uso  común  xeral  dos 
bens de dominio público non está suxeito 
a licenza, correspondendo a todos os cida-
dáns sen máis limitacións cás seguintes:

a.  O  impedimento  do  mesmo  dereito 
aos demais cidadáns. 

b.  O respeto á natureza do ben. 
c.  As  que  impoña  o  ordenamento 

xurídico  por  razón  da  súa  conservación, 
adscrición ou orde pública. 

Artigo 50. O uso común especial dos 
bens  demaniais,  realizado  por  persoas 
ou  entidades  determinadas  de  xeito  que 
non  impida  o  doutros,  deberase  suxeitar 
ao outorgamento de previa licenza co fin 
de garantir a continuidade do uso común 
xeral se concorresen nel as circunstancias 
singulares de perigosidade, intensidade de 
uso ou otras semellantes.

Artigo 51. O uso privativo por persoas 
ou entidades dos bens de dominio público 
mediante a ocupación dunha porción dos 
mesmos,  de  xeito  que  limite  ou  exclúa 
a  utilización  polos  demais  interesados, 
requirirá o previo outorgamento dun título 

axeitado á súa natureza, de conformidade 
coas seguintes regras:

a.  O  uso  normal,  conforme  coas  dis-
posicións ou afectación dos bens, que non 
implique  a  realización  de  obras  perma-
nentes  ou  instalación  fixas,  requirirá  tan 
só permiso de ocupación temporal. 

b.  Os usos consistentes en estacionamen-
to  de  materiais  ou  instalacións  de  carácter 
accesorio e non permanente esixirán tamén 
permiso de ocupación temporal. 

c.  Os usos anormais, non conformes co 
destino  dos  bens,  e  aqueles  que  requiran 
unha ocupación permanente mediante obras 
e instalacións de carácter fixo, outorgaran-
se mediante concesión administrativa. 

Artigo 52. 1. As licenzas habilitantes 
de  usos  comúns  especiais  outorgaranse 
directamente  aos  peticionarios  salvo  se, 
por  calquera  circunstancia,  se  limitase  o 
número das mesmas. Neste caso outorga-
ranse por licitación e, se non fose posible 
por  teren que reunir  todos os  interesados 
as mesmas condicións, mediante sorteo. 
  2.  Non  serán  transmisibles  as  licenzas 
que  se  refiran  ás  calidades  persoais  do 
suxeito e aquelas nas que a súa normativa 
específica así o determine. A transmisión 
cando  proceda  requirirá  acto  expreso 
aprobatorio  para  a  súa  eficacia  frente  á 
Administración outorgante. 

Artigo 53. 1. Os permisos de ocupa-
ción  temporal  levan  implícita  a  cláusula 
de  precariedade  e  poderanse  revogar 
libremente  en  calquera  momento  pola 
Administración sen que o interesado teña 
dereito a ningunha indemnización. 
  2.  Se houbese varios solicitantes, obser-
varanse sempre as regras de publicidade e 
concorrencia,  outorgándose  os  permisos 
previa licitación. 

Artigo 54. 1.  As  concesións  de  dis-
frute ou uso privativo de bens de dominio 
público, serán de outorgamento discrecio-
nal pola Administración, e terán o prazo de 
duración  que  determine  a  súa  lexislación 
específica.  De  non  existir  prazo  deter-
minado  nesta,  a  súa  duración  non  poderá 
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exceder de cincuenta anos, sen prexuízo da 
súa prórroga por mutuo acordo. 
  2.  As  concesións  outorgaranse  para 
unha  finalidade  concreta,  con  determi-
nación  do  seu  obxecto  e  límites,  sendo 
esixible  como  contraprestación  a  contía 
da  taxa  que  resulte  vixente  no  momento 
do seu devengo 268.
  3.  As concesións outorgaranse, a salvo 
o dereito de propiedade e sen prexuízo de 
terceiro,  levando  implícita a  facultade de 
rescate antes do seu vencemento, mediante 
indemnización, se o xustificasen circuns-
tancias sobrevidas de interese público. 

Artigo 55. 1. As concesións outorga-
ranse polo procedemento de competencias, 
o  seu  exercicio  será  obrigatorio  para  o 
interesado e levarán anexas as facultades 
administrativas de  inspección, vixilancia 
e resolución. 
  2.  O  réxime  de  outorgamento  das 
concesións axustarase á lexislación sobre 
contratación administrativa para a xestión 
de servizos públicos. 

Artigo 56. Son  causas  de  extinción 
das concesións:
  1.  O  transcurso  do  prazo  ou  da  súa 
prórroga. 
  2.  O rescate. 
  3.  A renuncia e o non exercicio do dereito 
nos casos en que proceda. 
  4.  A caducidade ou resolución da rela-
ción concesional. 
  5.  A  desaparición  ou  esgotamento  da 
cousa. 
  6.  A degradación do título concesional 
por desafectación do ben demanial. 
  7.  E  calquera  outra  causa  admitida  en 
dereito. 

Artigo 57. 1.  Nos  supostos  de 
degradación  do  título  concesional,  por 
desafectación  do  demanio  que  lle  serve 
de  fundamento, os  titulares de autoriza-
cións, licenzas ou concesións outorgadas 
legalmente  continuarán  na  posesión  dos 
seus dereitos. 
268	 Art.	54.2	modificado	por	Lei	6/2003,	do	9	de	de-
cembro,	de	 taxas,	prezos	e	exaccións	Reguladoras	da	
Comunidade	Autónoma	de	Galicia.

Non obstante, será declarada a caducidade 
das  concesións  das  que  vencese  o  prazo 
ou  a  daquelas  nas  que  a  Administración 
se reservase a facultade de libre rescate, sen 
prexuízo de que a Consellería de Economía 
e Facenda poida acordar a expropiación de 
estimar  que  o  mantemento  da  concesión 
habería  de  prexudicar  o  ulterior  destino 
dos bens ou que os faría desmerecer noto-
riamente en caso de alleamento.
  2.  Os permisos de ocupación temporal 
estimaranse  revocados  «ipso  iure»,  en 
virtude  da  resolución  que  acorda  a  des-
afectación dos bens sobre os que recaian. 

Artigo 58. 1. No alleamento de bens 
desafectados,  os  titulares  de  dereitos 
sobre  eles,  resultantes  dunha  concesión, 
terán a facultade de os adquirir con pre-
ferencia a calquera outra persoa que non 
teña  ao  seu  favor  un  dereito  de  retracto 
legalmente establecido. 
  2.  Os dereitos de adquisición preferente 
regulados no parágrafo anterior, non terán 
lugar nos supostos a que fan referencia os 
artigos 30 e 31 da presente lei. 
  3.  As  entidades  que,  conforme  aos 
artigos 30 e 31, recibisen bens sobre os que 
recaian os dereitos anteriormente estableci-
dos en favor de beneficiarios de concesións 
e  autorizacións,  poderanos  liberar,  con 
cargo  exclusivo  aos  seus  fondos  propios 
en  igualdade de  termos coa Comunidade 
Autónoma, podendo instar, no seu caso, o 
exercicio de potestade expropiatoria. 

Artigo 59. 1.  A  competencia  para 
o  outorgamento  das  concesións  que  por 
disposición  legal non veña especificamente 
determinada corresponderalle ao Consello da 
Xunta, a proposta da Consellería responsa-
ble da xestión, conservación e administración 
dos bens demaniais implicados. 
  2.  As  licenzas,  autorizacións  e  permi-
sos  de  ocupación  temporal  outorgaranse 
polos órganos competentes da Consellería 
titular das facultades de xestión, conserva-
ción e administración do sector demanial 
de que se trate. 
  3.  A Consellería competente por razón 
da  materia  determinará,  previo  informe 
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do  organismo  xestor  do  Patrimonio  da 
Comunidade  Autónoma,  as  condicións 
xerais que teñan que rexer para toda clase 
de concesións, autorizacións ou permisos 
sobre o dominio público, representándose, 
en  todo caso, as disposicións contidas na 
presente lei. As condicións xerais, unha vez 
aprobadas polo Consello da Xunta, publi-
caranse no “Diario Oficial de Galicia”. 

capítulo segundo 
explotACIón dos  

bens pAtrImonIAIs
Artigo 60. Correspóndelle ao Conse-

llo da Xunta, a proposta da Consellería de 
Economía e Facenda, dispoñer o xeito de 
explotación de acordo co criterio de maior 
rendibilidade  dos  bens  patrimoniais  que 
non conveña allear nas condicións usuais 
da práctica civil ou mercantil.
O  oportuno  expediente,  que  incoará  a 
Dirección  Xeral  competente  en  materia 
de  xestión  patrimonial,  informarano 
previamente  os  Servizos  Xurídicos  e  a 
Intervención Xeral da Xunta de Galicia.

Artigo 61. A  explotación  poderase 
levar a cabo directamente pola propia Ad-
ministración  da  Comunidade  Autónoma, 
por  unha  entidade  autónoma  dependente 
da  mesma,  ou  conferirse  a  particulares 
mediante contrato.

Artigo 62. Se  o  Consello  da  Xunta 
acordase  que  a  explotación  se  levase 
a  cabo  directamente  ou  por  medio  de 
entidade  autónoma  fixará  as  condicións 
da  mesma,  adoptándose  pola  Consellería 
competente en materia de xestión patrimo-
nial as medidas conducentes á entrega do 
ben ao órgano ou entidade a quen se confie 
a explotación, e as de vixilancia do exacto 
cumprimento das condicións impostas.

Artigo 63. 1. Se o Consello da Xunta 
dispuxese que a explotación se encomende 
a particulares mediante contrato, aprobará 
as bases do concurso, que será convocado 
e resolto pola consellería titular da xestión 
patrimonial.  A  convocatoria  publicarase 
no “Diario Oficial de Galicia”.

  2.  Malia o establecido no apartado an-
terior, o Consello da Xunta poderá acordar 
a adxudicación directa da explotación de 
bens  patrimoniais  cando  concorran  cir-
cunstancias que así o aconsellen,  logo de 
xustificación razoada no expediente 269.

Artigo 64. Están facultados para con-
tratar a explotación de bens patrimoniais 
da Comunidade Autónoma as persoas que, 
ostentando  plena  capacidade  de  obrar,  a 
tivesen  de  conformidade  coa  lexislación 
xeral de contratos do Estado.

Artigo 65. A Xunta de Galicia, a través 
da  Consellería  competente  en  materia  de 
xestión  patrimonial,  exercerá  a  vixilancia 
precisa  sobre  a  empresa  adxudicataria  da 
explotación en orde a garantir  a  indemni-
dade do ben de que se trate e, no seu caso, a 
íntegra percepción das cantidades que teña 
que satisfacer o adxudicatario, así como, en 
xeral, o cumprimento do contrato.

Artigo 66. A  petición  do  adxudica-
tario,  poderase  prorrogar  o  contrato  se 
o  resultado  satisfactorio  da  explotación 
fixese aconsellable esta medida.
A prórroga acordaraa, no seu caso, o Con-
sello da Xunta, a proposta da Consellería 
titular da xestión patrimonial previo infor-
me preceptivo da Intervención Xeral.

Artigo 67. A subrogación de calquera 
persoa natural ou xurídica nos dereitos ou 
obrigas do adxudicatario requirirá acordo 
do Consello da Xunta.
A  persoa  subrogada  deberá  reunir  os  re-
quisitos para contratar.

Artigo 68. 1.  Os  froitos,  rendas 
ou  percepcións  de  calquera  clase  ou 
natureza  producidos  pola  explotación, 
así como polo alleamento dos bens patri-
moniais,  previa  liquidación,  cando  sexa 
preciso,  ingresaranse na Tesourería, con 
aplicación  aos  pertinentes  conceptos  do 
presuposto de ingresos. 
  2.  Non se admitirán outras excepcións 
ao disposto no parágrafo anterior cás con-
signadas nunha lei. 
269	 Art.	63	modificado	por	Lei	2/1998,	do	8	de	abril,	de	
medidas	 tributarias,	 de	 réxime	orzamentario,	 función	
pública,	patrimonio,	organización	e	xestión.
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tÍtulo teRceiRo 
pRotección e Defensa

capítulo primeiro 
reCuperACIón dA posesIón

Artigo 69. 1.  A  Administración  da 
Xunta de Galicia poderá  recuperar por si 
mesma, en calquera momento, a posesión 
dos seus bens de dominio público. 
  2.  Igualmente poderá recuperar a pose-
sión  indebidamente perdida sobre os bens 
e dereitos patrimoniais no prazo dun ano, 
contado a partir do día seguinte de se pro-
ducir a usurpación.Transcorrido este tempo, 
deberá acudir ante a xurisdición ordinaria 
exercitando as accións correspondentes. 
Non  se  admitirán  interdictos  contra  a 
Administración  da  Xunta  nesta  materia, 
sempre que aquela se axustase ao procede-
mento legalmente establecido.

Artigo 70. A  Administración  da 
Comunidade  Autónoma  ten  a  facultade 
de  investigar  e  inspeccionar  a  situación 
dos  bens  e  dereitos  que  se  presuman  do 
seu dominio privado, a fin de determinar 
e probar, cando non lle conste, a propie-
dade  da  Comunidade  Autónoma  sobre 
uns e outros.

Artigo 71. 1.  A  recuperación  da  po-
sesión incoarase de oficio ou en virtude de 
denuncia verbal ou escrita, que dará lugar 
á instrución do correspondente expediente 
pola Dirección Xeral do Patrimonio. 
  2.  Comprobados os feitos que acrediten 
a usurpación,  e  sempre que non  transco-
rrese  un  ano  dende  aquela,  a  Dirección 
Xeral do Patrimonio fará que o usurpador 
cese  na  súa  actuación.  No  suposto  de 
resistencia activa ou pasiva, actuarase de 
acordo co establecido na Lei de Procede-
mento Administrativo. 
  3.  Se  transcorrese  máis  dun  ano,  a 
Dirección  Xeral  do  Patrimonio  instará  o 
exercicio  das  accións  que  procedesen  en 
conformidade  co  disposto  no  artigo  69.2 
desta lei. 
  4.  En  todo  caso,  se  do  feito  ou  feitos 
que  acrediten  a  usurpación  se  suscitasen 

indicios racionais de delito ou falta penal, 
darase conta dos mesmos á autoridade xu-
dicial, sen prexuízo de adoptar as medidas 
a que se refiren os apartados deste artigo. 

capítulo segundo 
deslInde

Artigo 72. 1.  A  Xunta  de  Galicia 
poderá proceder ao deslinde dos bens do 
seu  Patrimonio  mediante  procedemento 
administrativo no que se oia aos afectados 
por este. O deslinde acordarase de oficio 
ou a instancia dos propietarios das fincas 
colindantes  ou  titulares  de  dereitos  reais 
sobre as mesmas. 
  2.  A resolución definitiva do deslinde 
non  poderá  efectuar  declaracións  de 
dominio ou decidir cuestións de carácter 
civil,  limitándose  a  definir  un  estado 
posesorio  de  feito  que  se  presume  inte-
grado con carácter «iuris tantum» nunha 
titularidade preexistente. 

Artigo 73. 1.  Mentres  estea  en  trá-
mite  o  procedemento  administrativo  de 
deslinde,  non  se  poderá  instar  procede-
mento  xudicial  con  igual  pretensión  nin 
se  admitirán  interdictos  sobre  o  estado 
posesorio das fincas da Comunidade Au-
tónoma obxecto daquel. 
  2.  Do  acto  que  inicie  o  procedemento 
darase traslado ao Rexistro da Propiedade 
a  fin de que,  se  a  finca  estivese  inscrita, 
se practique anotación marxinal ao asento 
de  inscrición  da  mesma  e,  no  seu  caso, 
das  fincas  colindantes  afectadas  ou,  en 
defecto  de  inmatriculación,  se  extenda 
anotación de suspensión. 

Artigo 74. A  Orde  resolutoria  do 
deslinde, que se notificará a todos os inte-
resados  e  se  publicará  no  “Diario  Oficial 
de  Galicia”,  será  executiva.  A  devandita 
Orde  poderá  ser  impugnada  en  vía  con-
tencioso-administrativa,  sen  prexuízo 
das  accións  que  correspondan  ante  a 
xurisdición ordinaria.

Artigo 75. Firme  a  resolución  do 
deslinde,  procederase  á  demarcación 
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con intervención dos interesados. A este 
efecto sinalarase día para a súa práctica, 
que será notificada aos mesmos e publi-
cada  no  “Diario  Oficial  de  Galicia”  coa 
suficiente antelación.

Artigo 76. O deslinde administrativo 
será obxecto de inscrición no Rexistro da 
Propiedade. Para iso, en defecto de inma-
triculación da finca, procederase á previa 
inscrición do título adquisitivo desta.

Artigo 77. Ningún  Tribunal  poderá 
ditar  providencia  de  embargo  nin  despa-
char mandamento de execución contra os 
bens e dereitos do Patrimonio da Comuni-
dade  Autónoma  de  Galicia  nin  contra  as 
rendas, froitos ou produtos do mesmo, de-
bendo aterse, a este respecto, ao disposto 
na Lei de Xestión Económica e Financeira 
Pública de Galicia.

Artigo 78. A  Consellería  competente 
en  materia  de  xestión  patrimonial  deberá 
levar  o  Inventario  Xeral  do  Patrimonio  da 
Comunidade Autónoma, que comprenderá: 

a.  Os  bens  inmobles  da  Comunidade 
Autónoma, calquera que sexa a súa natu-
reza, demanial ou patrimonial, e a  forma 
da súa adquisición. 

b.  Os dereitos patrimoniais. 
c.  Os bens mobles de carácter histórico-

artístico ou de apreciable valor económico. 
d.  Os títulos-valores. 
e.  Os bens e dereitos atribuídos a Orga-

nismos Autónomos ou Entidades Públicas, 
dependentes  da  Comunidade  Autónoma 
de Galicia, coa única excepción dos que se 
adquiran para garantir a rendibilidade das 
reservas  legais  que  teñan  que  constituír 
ou  co  propósito  de  devolvelos  ao  tráfico 
xurídico  patrimonial  de  acordo  cos  seus 
fins patrimoniais. 
Inventario  dos  bens  e  dereitos  a  que  se 
contrae o parágrafo anterior poderá elabo-
rarse en relacións separadas. 
  2.  O Servizo de Inventario estará asisti-
do polo de Contabilidade Patrimonial, que 
dependerá  funcionalmente  da  Interven-
ción Xeral da Xunta. 

Artigo 79. 1.  Será  obrigatoria  para 
a Comunidade Autónoma a inscrición ou 

anotación dos bens e dereitos da súa perten-
za no Rexistro da Propiedade ou en calquera 
outro Rexistro de carácter público. 
  2.  Exceptúanse  non  obstante  da  ins-
crición  ou  anotación  rexistral  os  bens 
demaniais de uso público e todos aqueles 
dos que se manifeste de forma ostensible 
ou aparente a súa condición demanial. 
  3.  A Dirección Xeral do Patrimonio será a 
encargada de promover a inscrición ou ano-
tacións dos bens no Rexistro competente. 

Artigo 80. Toda  persoa,  natural  ou 
xurídica, que  teña ao seu cargo a xestión 
dos bens ou dereitos a que se refire esta lei, 
estará obrigada a velar pola súa custodia, 
conservación  e,  no  seu  caso,  explotación 
racional,  debendo  responder  ante  a  Ad-
ministración  da  Comunidade  Autónoma 
dos  danos  e  prexuícios  sobrevidos  pola 
súa  perda  ou  deterioro  cando  concorrera 
fraude ou neglixencia.

Artigo 81. Toda persoa que por dolo 
ou neglixencia cause dano en bens dema-
niais da Comunidade Autónoma ou realice 
sobre eles  actos de usurpación,  será  san-
cionada en vía administrativa con multas 
do tanto a duplo do prexuízo ocasionado, 
con independencia da reparación do dano 
ou da restitución no seu caso.

Artigo 82. Cando  os  feitos  a  que  se 
refire o artigo anterior puidesen constituír 
delito ou falta, a Xunta de Galicia poñerao 
en  coñecemento  da  xurisdición  penal, 
deixando  en  suspenso  a  tramitación  do 
procedemento  administrativo  ata  que  se 
acorde  a  suspensión  da  causa  ou  se  dite 
sentenza firme.

Disposición tRansitoRia
Queda  exceptuado  das  limitacións 

establecidas  no  artigo  40  da  presente  lei 
o  alleamento  pola  Xunta  de  Galicia  das 
accións, participacións, cotas ou calquera 
clase de título representativo de participa-
ción de capital social nas empresas a que 
fai  referencia o Decreto 123/83, do 27 de 
xullo, sobre fomento de emprego.
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Disposición aDicional pRimeiRa 
A Xunta de Galicia ditará no prazo de 

seis meses, computados a partir do día en 
que entre en vigor esta lei, as disposicións 
regulamentarias  precisas  para  o  seu  des-
envolvemento e execución.

Disposición aDicional segunDa
O Consello da Xunta de Galicia poderá, 

a través de Decreto, por proposta da Con-
sellería de Economía e Facenda, modificar 
as contías establecidas nos artigos 25, 26, 
34.1 e 2, 35.2 e 36 desta Lei do Patrimo-
nio 270.

2. LEI 13/1989, DO 10 DE 
OUTUBRO, DE MONTES 

VECIÑAIS EN MAN COMúN 
(DOGA N.º 202, 20. 10. 1989) 271

(…) 272

TíTULO PRELIMINAR 
DISPOSICIóNS XERAIS

Artigo 1. Son  montes  veciñais  en 
man  común  e  rexeranse  por  esta  lei  os 
que, con independencia da súa orixe, das 
súas  posibilidades  produtivas,  do  seu 
aproveitamento  actual  e  da  súa  vocación 
agraria, pertenzan a agrupacións veciñais 
na  súa  calidade  de  grupos  sociais  e  non 
como entidades  administrativas,  e  se ve-
ñan  aproveitando  consuetudinariamente 
en réxime de comunidade, sen asignación 
de  cotas  polos  membros  daquelas  na  súa 
condición de veciños.

Artigo 2. Os montes veciñais en man 
común son bens indivisibles, inalienables, 
imprescritibles  e  inembargables,  e  non 
están suxeitos a ningunha contribución de 
base  territorial nin á cota empresarial da 
Seguridade Social, de acordo co artigo 2.1 
da Lei 55/80.
270	 Disposición	 adicional	 segunda	 modificada	 por	 Lei	
13/1988,	do	30	de	decembro,	de	Orzamentos	Xerais	da	
Comunidade	Autónoma	Galega	para	1989.	
271	 Decreto	260/1992,	do	4	de	setembro,	polo	que	se	
aproba	o	Regulamento	da	lei	10	de	outubro	de	1989	de	
Montes	Veciñais	en	Man	Común.
272	 Exposición	de	motivos	omitida.

Artigo 3. 1. A propiedade dos montes 
veciñais en man común, con independencia 
da súa orixe, é de natureza privada e colec-
tiva, e a súa titularidade dominical e mailo 
aproveitamento correspóndenlle,  sen asig-
nación de cotas,  ao conxunto dos veciños 
titulares de unidades económicas, con casa 
aberta e residencia habitual nas entidades 
de  poboación  ás  que  tradicionalmente 
estivese adscrito o seu aproveitamento, e 
que veñan exercendo, segundo os usos e 
costumes da Comunidade, algunha acti-
vidade relacionada con aqueles.
  2.  A  Comunidade  veciñal  a  que  se 
refire  o  apartado  anterior  entenderase 
composta polos veciños que a integren en 
cada momento.

TíTULO I 
RéXIME XURíDICO

Artigo 4. 1.  A  Comunidade  de  veci-
ños propietaria dun monte veciñal en man 
común terá plena capacidade xurídica para 
o cumprimento dos seus  fins e a defensa 
dos seus dereitos, sobre o monte e os seus 
aproveitamentos,  así  como  sobre  a  súa 
administración e disposición, nos  termos 
establecidos na presente lei.
  2.  Se  se  extinguise  a  Comunidade 
veciñal  titular  con  independencia  da  súa 
vontade,  haberase  que  ater,  transitoria-
mente  e  ata  tanto  non  se  reconstitúa  a 
Comunidade, ao disposto no artigo 27 da 
presente lei.

Artigo 5. Os  montes  veciñais  en 
man común, malia a súa inalienabilidade, 
poderán  ser  obxecto  de  cesión  temporal, 
en  todo  ou  en  parte,  a  título  oneroso  ou 
gratuíto, para obras, instalacións, explota-
cións de diversa índole, servizos ou outros 
fins  que  redunden  de  modo  principal  no 
beneficio  directo  da  Comunidade  de  ve-
ciños,  de  acordo  coas  maiorías  previstas 
no  artigo  18.1.  A  cesión  poderá  ser  por 
tempo  indefinido  en  favor  de  calquera 
das Administracións Públicas cando sexa 
destinada a equipamentos a prol da propia 
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Comunidade, e en tanto se manteña o fin 
para o que foi feita a cesión.

Artigo 6. 1. Os montes veciñais só po-
derán ser obxecto de expropiación forzosa 
ou impoñérselles servidumes por causa de 
utilidade pública ou  interese social preva-
lentes aos dos propios montes veciñais.
  2.  O  importe  das  cantidades  aboadas 
pola  expropiación  ou  servidume  debe-
rase  destinar  á  mellora  do  monte,  ao 
establecemento  de  obras  ou  servizos  de 
interese xeral da Comunidade de veciños 
propietarios,  ou,  na  súa  imposibilidade, 
repartilo entre os comuneiros, de acordo co 
que estea previsto nos Estatutos ou co que 
decida a Comunidade segundo as maiorías 
previstas no artigo 18.1.
  3.  Se como consecuencia da expropiación 
quedase todo o monte fóra da titularidade do-
minical da Comunidade, esta subsistirá para 
o exercicio dos dereitos que caiban e como 
titular do eventual dereito de reversión.

Artigo 7. 1. A Comunidade de veciños 
propietarios poderá establecer dereitos de 
superficie  con  destino  a  instalacións  ou 
edificacións ata o prazo máximo de trinta 
anos, ou a cultivos agrícolas de dez anos, 
pasando  a  ela,  sen  ningunha  indemniza-
ción, ao caducar o dereito, a propiedade de 
todo o instalado, edificado ou plantado. No 
caso de aproveitamentos forestais de arbo-
rado, a Comunidade non poderá concertar 
prazos  superiores  aos  correspondentes  a 
un  único  turno  da  especie  plantada,  nin 
para outra clase de aproveitamentos có da 
corta do arborado plantado.
  2.  A  constitución  deste  dereito  forma-
lizarase  en  escritura  pública,  que  deberá 
inscribirse  no  Rexistro  da  Propiedade, 
será  transmisible  e  susceptible  de  grava-
me, e rexerase polo título constitutivo do 
dereito,  pola  presente  lei  e,  subsidiaria-
mente, polas normas do Dereito Privado.
  3.  Se o dereito de  superficie  afectase  só 
a  unha  parte  do  monte  veciñal,  deberase 
practicar a correspondente delimitación para 
os efectos de inscrición daquel dereito.

Artigo 8. Malia o disposto no artigo 
2,  cando  razóns  de  utilidade  ou  interese 
social das Comunidades de veciños así o 
aconsellen, poderán estas, dándolle conta 
ao  Xurado  Provincial  de  Clasificación, 
permutar  terreos  integrantes  dos  montes 
veciñais en man común, por outros terreos 
limítrofes que sexan de valor similar.

TíTULO II 
DA CLASIFICACIóN  

E DOS SEUS EFECTOS

Artigo 9. A  clasificación  como 
monte veciñal dos terreos a que se refire 
o  artigo  1  levarana  a  cabo  os  Xurados 
Provinciais na forma prevista nesta lei e 
no seu Regulamento.

Artigo 10. En cada unha das provin-
cias galegas existirá un Xurado Provincial 
de Clasificación de Montes Veciñais, coa 
seguinte composición:

-  Presidente: O Delegado da Consellería 
de Agricultura.
(…) 273.

-  Vogais:  Un  letrado  da  Asesoría  Xu-
rídica  da  Xunta  de  Galicia,  un  avogado 
designado polos Colexios Profesionais da 
provincia,  un  técnico  da  Consellería  de 
Agricultura, un representante das Comu-
nidades de montes de veciños da provincia 
e  dous  representantes  da  Comunidade 
propietaria en cada caso implicada.

-  Secretario:  Un  funcionario  da  Dele-
gación da Consellería de Agricultura.
Os  representantes  da  Consellería  de 
Agricultura nomearanse regulamentaria-
mente en función do posto de traballo que 
desempeñen.
Regulamentariamente  determinarase  todo 
o relativo á organización, réxime de incom-
patibilidades, escusas, asistencias, axudas 
de custo, gastos, sancións, nomeamentos e 
substitucións dos membros do Xurado.

273	 O	inciso	do	art.	10	“Vicepresidente:	Un	Maxistrado	
da	Audiencia	Provincial	correspondente”,	foi	declarado	
inconstitucional	por	FX.	2	STC	127/1999,	de	1	de	xullo	
de	1999.	Recurso	de	inconstitucionalidade	175/1990.	
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Artigo 11. 1. Os expedientes de clasi-
ficación de montes veciñais iniciaraos de 
oficio o Xurado ou a instancia de calquera 
veciño,  da  Consellería  de  Agricultura, 
das comunidades parroquiais ou veciñais 
afectadas ou do Concello onde estea com-
prendido o monte.
  2.  Regulamentariamente, determinara-
se o procedemento de clasificación, tendo 
que ser oídos cantos resulten interesados 
no  expediente  e  debéndoselles  notificar 
na  fase  inicial  ás  persoas  ou  entidades 
que  teñan  ao  seu  favor  a  inscrición  no 
Rexistro  da  Propiedade  dalgún  título 
relativo ao monte.
  3.  Cando se inicie un expediente de cla-
sificación, a tramitación do cal non poderá 
exceder de un ano a partir do seu comen-
zo,  daráselle  publicidade  oficial  e  mais 
mediante a fixación de edictos nos lugares 
públicos  de  costume  e  nos  asentamentos 
da Comunidade veciñal interesada.
  4.  Unha  vez  clasificado  o  monte  fixa-
rase a superficie e os lindeiros do mesmo, 
achegando  á  resolución  planimetría  su-
ficiente,  cos  datos  descritivos  precisos,  e 
procederase ao seu sinalamento e deslinde, 
que levará a cabo de forma gratuíta a Con-
sellería de Agricultura. Así mesmo figura-
rá o estado económico de aproveitamentos, 
usos, concesións e consorcios.
  5.  Asemade  o  Xurado  remitiralle 
testemuño  da  resolución  ao  Rexistro  da 
Propiedade,  para  os  efectos  de  que  se 
proceda á anotación preventiva da clasi-
ficación do monte.

Artigo 12. As resolucións do Xurado 
Provincial poderán ser obxecto de recurso 
de  reposición  perante  o  propio  Xurado, 
previo á  súa  impugnación en vía conten-
cioso-administrativa,  de  conformidade 
coa Lei reguladora desta xurisdición.

Artigo 13. A  resolución  firme  de 
clasificación  dun  terreo  como  monte 
veciñal  en  man  común  deberá  de  conter 
os  requisitos  necesarios  para  a  súa  inma-
triculación  no  Rexistro  da  Propiedade 

de  conformidade  co  disposto  na  Lei 
Hipotecaria e no seu Regulamento, e virá 
acompañada  de  planimetría  suficiente 
que permita a identificación do monte. A 
devandita resolución, de acordo co artigo 
13 da Lei 55/80, unha vez firme, producirá 
os seguintes efectos:

a.  Atribuírlle  a  propiedade  á  Comuni-
dade veciñal correspondente, en tanto non 
exista  sentenza  firme  en  contra,  ditada 
pola xurisdición ordinaria.

b.  Servir  de  título  inmatriculador  sufi-
ciente para a inscrición do monte no Rexistro 
da Propiedade e para excluílo do Catálogo 
dos de utilidade pública ou do Inventario 
de bens municipais  se  figurase neles,  así 
como  para  resolver  sobre  as  inscricións 
total  ou  parcialmente  contraditorias  que 
resulten afectadas.
Se a  certificación para a  inmatriculación 
do monte estivese en contradición con al-
gún asento non cancelado, procederase na 
forma prevista na lexislación hipotecaria.

c.  Estará  exento  dos  impostos  sobre 
transmisións  patrimoniais  e  actos  xurí-
dicos  documentados,  e  serán  gratuítas  a 
primeira  inscrición  do  monte  e  mais  as 
cancelacións que se produzan por este mo-
tivo, de acordo co artigo 13 da Lei 55/80.

TíTULO III 
DA ORGANIZACIóN  
DAS COMUNIDADES

Artigo 14. 1.  A  Asemblea  Xeral,  da 
que forman parte  todos os comuneiros, é 
o órgano supremo de expresión da vontade 
da Comunidade veciñal.
  2.  A  Asemblea  Xeral  ordinaria  será 
convocada  unha  vez  ao  ano  e  sempre 
dentro  dos  seis  meses  seguintes  á  data 
do  pechamento  do  exercicio  económico. 
Con  carácter  extraordinario,  poderase 
convocar  Asemblea  Xeral  por  iniciativa 
da  Xunta  Reitora  ou  por  pedimento  dun 
mínimo do 20% dos comuneiros.
  3.  A  Asemblea  Xeral  quedará  valida-
mente constituída en primeira convocatoria 
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cando  estean  presentes  ou  representados 
máis  da  metade  dos  comuneiros  e  en 
segunda  convocatoria  cando  estean  polo 
menos un 25% dos mesmos. Entre  a  pri-
meira  e  a  segunda  convocatoria  deberá 
transcorrer un mínimo de dúas horas.
  4.  A  convocatoria  de Asemblea Xeral 
farase  cun  mínimo  de  10  días  de  ante-
lación,  mediante  notificación  escrita  a 
todos os comuneiros e coa orde do día dos 
asuntos que se van tratar, e estará exposta 
durante o mesmo prazo nos taboleiros de 
anuncios do Concello, así como nos luga-
res de costume da entidade onde radique 
a Comunidade.
  5.  Para  asistir  á  Asemblea  Xeral,  un 
comuneiro poderá delegar a súa represen-
tación noutro comuneiro, sen que ningún 
poida asumir máis de unha delegación. En 
todo caso, a delegación deberá ser expresa 
para cada Asemblea Xeral.

Artigo 15. 1.  A  Xunta  Reitora  é  o 
órgano de goberno,  xestión  e  representa-
ción da Comunidade. Estará composta por 
un  Presidente  e  o  número  de  vogais  que 
sinalen  os  Estatutos,  sen  que  en  ningún 
caso poidan ser menos de dous. A Xunta 
Reitora será elixida pola Asemblea Xeral 
por un período máximo de catro anos.
O  Presidente  da  Xunta  Reitora  ostenta  a 
representación legal da Comunidade.
  2.  Cando o número de comuneiros non 
permita a  constitución da Xunta Reitora, 
conforme  ao  establecido  no  apartado  1, 
asumirá  as  súas  funcións  a  Asemblea 
Xeral da Comunidade de veciños.
  3.  As  Comunidades  de  veciños,  logo  de 
acordo  da  Asemblea  Xeral,  poderán  man-
comunarse  para  a  mellor  defensa  dos  seus 
intereses e consecución dos seus obxectivos.

Artigo 16. 1. A Comunidade de veciños 
propietaria redactará e aprobará os Estatu-
tos, que, sendo a norma reguladora do seu 
funcionamento, deberán recoller os usos 
e  costumes  polos  que  se  viña  rexendo  a 

Comunidade e as previsións desta lei e con-
terán como mínimo os seguintes extremos:

a.  A atribución da condición de comu-
neiro conforme ao disposto no artigo 3.1 
desta lei.

b.  A representación por casa e a delega-
ción entre comuneiros.

c.  As condicións de admisión de novos 
comuneiros.

d.  A  maneira  de  exercitar  os  dereitos 
derivados da condición de comuneiros.

e.  Obrigas  dos  comuneiros  en  canto  a 
custodia, defensa e conservación do monte.

f.  Os órganos aos que se lles encomen-
da o goberno e administración, modo de 
nomealos,  substituílos,  e  funcións  que 
lles corresponden.

g.  Porcentaxe de reserva en rendemen-
tos  económicos  para  investimentos  en 
melloras e protección do monte, de acordo 
co artigo 23 da presente lei.

h.  Criterios aos que se deban axeitar os 
diversos aproveitamentos do monte.
  2.  Os  Estatutos  e  as  súas  modifica-
cións  empezarán  a  surtir  efecto  ao  día 
seguinte da súa aprobación, e remitirase 
unha copia, para efectos de coñecemento, 
ao Rexistro Xeral de Montes Veciñais en 
Man Común.

Artigo 17. Calquera comuneiro pode-
rá  defender  os  intereses  da  Comunidade 
de montes en man común, tendo que serlle 
reintegrados  os  gastos  que  lle  ocasione 
tal defensa, sempre que prosperen as súas 
pretensións ou sexa aprobado pola Asem-
blea Xeral.

Artigo 18. 1. A aprobación,  reforma 
ou revocación dos Estatutos, así como os 
acordos  referidos  a  actos  de  disposición, 
correspóndenlle  á  Asemblea  Xeral,  re-
quirindo a convocatoria expresa e o voto 
favorable  da  maioría  dos  presentes  que 
represente  alomenos  o  50%  do  censo  de 
comuneiros en primeira convocatoria e o 
30% en segunda.
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  2.  Para  a  aprobación  da  xestión  e  do 
balance do exercicio económico, aproveita-
mentos e actos de administración en xeral 
será suficiente a maioría simple, agás que 
nos Estatutos se esixa outra maioría.

Artigo 19. 1.  En  tanto  non  se  cons-
titúan  os  órganos  de  goberno,  ou  se  por 
calquera causa non existisen, exercerá as 
facultades  que  a  estes  lles  corresponda 
unha  Xunta  provisional  composta,  como 
mínimo, por un Presidente e dous vogais, 
elixidos  de  entre  os  comuneiros  e  por 
estes,  dando  conta  da  súa  composición 
ao Rexistro Xeral de Montes Veciñais en 
Man Común.
  2.  A  Xunta  provisional  terá  a  repre-
sentación  da  Comunidade  e  impulsará 
a  redacción  e  aprobación  dos  Estatutos 
ou, se é o caso, a elección dos órganos de 
goberno. Confeccionará, de non existir, a 
lista provisoria de veciños comuneiros.
  3.  As  Xuntas  provisionais  terán  un 
prazo máximo de un ano para a redacción 
do proxecto de Estatutos da Comunidade.
  4.  A Xunta provisional encargarase da 
xestión e administración do monte veciñal 
e poderá autorizar, por razóns de urxencia 
ou interese xeral, actos de administración 
de  contía  económica  non  superior  a  un 
millón de pesetas en total.
  5.  O  mandato  da  Xunta  provisoria 
rematará, en todo caso, coa aprobación dos 
Estatutos, e non poderá ser superior a un ano. 
Transcorrido  este  e  persistindo  as  circuns-
tancias sinaladas no apartado 1 do presente 
artigo, procederase a unha nova elección.

Artigo 20. En  situacións  xurídicas 
de pendencia por  extinción ou desapari-
ción  da  Comunidade  de  veciños  titular 
do  monte,  a  defensa  dos  seus  intereses 
correspóndelle á parroquia onde radique 
o  mesmo,  ou  subsidiariamente  á  Con-
sellería  de  Agricultura,  que  regularán 
en  concepto  de  titulares  provisorios  o 
aproveitamento do monte en beneficio da 
Comunidade parroquial.

TíTULO IV 
DOS APROVEITAMENTOS

Artigo 21. 1.  O  aproveitamento  e 
disfrute  dos  montes  veciñais  en  man 
común  correspóndelle  en  orixe  exclusi-
vamente  á  Comunidade  titular  e  farase 
segundo  as  normas  recollidas  nos  seus 
Estatutos, nesta lei e nas disposicións que 
a desenvolven.
  2.  Os rendementos que produza o mon-
te, respetando o disposto no artigo 23 desta 
lei,  adicaranse,  en  todo  ou  en  parte  e  se-
gundo acorden os Estatutos ou a Asemblea 
Xeral,  a  obras  ou  servizos  comunitarios, 
con criterios de reparto proporcional entre 
os  diversos  lugares,  a  investimentos  no 
propio monte ou a reparto, total ou parcial, 
en partes iguais entre todos os comuneiros. 
Os rendementos non individualizables re-
partiranse,  en  todo caso,  en partes  iguais 
entre todos os comuneiros.
  3.  Os  aproveitamentos  dos  montes  ve-
ciñais en man común poderán ser obxecto 
de  gravame,  e  neste  caso  a  execución 
soamente se poderá dirixir contra os apro-
veitamentos ou as rendas que se puidesen 
derivar da súa cesión feita de conformida-
de co disposto na presente lei.

Artigo 22. 1. A Comunidade de veci-
ños propietaria poderá  acordar para usos 
gandeiros ou agrícolas que parte do monte 
se  poida  aproveitar  de  xeito  individual 
mediante  a  distribución  entre  os  veciños 
comuneiros  de  lotes,  sortes  ou  tenzas 
cedidos  temporalmente  a  título  oneroso 
ou gratuíto e por períodos non superiores 
aos once anos.
Na  asignación  de  lotes  procurarase  que 
comuneiros que traballen conxuntamente 
baixo a fórmula de explotación comunita-
ria da terra teñan os lotes contiguos.
  2.  Cando a utilización de tal lote, sorte ou 
tenza, por parte do particular, sexa destinada 
a uso distinto ou contraditorio do acordado 
pola  Comunidade,  dará  lugar  á  reversión 
inmediata de tal lote, sorte ou tenza á situa-
ción de aproveitamento colectivo.
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  3.  Rematado  o  período  de  cesión,  a 
Comunidade de veciños poderá optar por 
acometer  o  aproveitamento  en  común  ou 
proceder a un novo reparto. Neste caso, os 
lotes que se lles entreguen aos comuneiros 
non poden coincidir cos que se aproveita-
ron no período anterior.
  4.  A Comunidade de veciños propieta-
ria coidará de que as tenzas cedidas estean 
axeitadamente cultivadas e de que se poida 
atender a demanda de lotes por parte dos 
que  adquiran  a  condición  de  comuneiros 
despois de feita a distribución.

Artigo 23. De todos os  rendementos 
económicos  que  se  poidan  derivar  dos 
aproveitamentos, resérvase unha cantida-
de, que  se debe  fixar nos Estatutos,  e  en 
todo caso nunca inferior ao 15% daqueles, 
para investimentos en mellora, protección, 
acceso e servizos derivados do uso social 
ao que o monte poida estar destinado.

TíTULO V  
PROTECCIóN E  

XESTIóN CAUTELAR

Artigo 24. A  Comunidade  titular 
dun monte veciñal en man común tomará 
as medidas necesarias para a xestión, ex-
plotación, protección e defensa do mesmo. 
Velará  especialmente  pola  prevención  e 
loita contra os incendios forestais en coor-
denación coa Administración Pública.

Artigo 25. A Consellería de Agricul-
tura daralles aos montes veciñais en man 
común carácter preferente nas súas actua-
cións  de  fomento  e  mellora  da  produción 
agraria e na concesión de axudas económi-
cas para as mesmas finalidades. Ademais 
desempeñará as seguintes funcións:

-  Proceder  ao  deslinde  e  sinalamento 
dos mesmos.

-  Velar  pola  súa  conservación  e  inte-
gridade.

-  Asesorar  tecnicamente  ás  Comuni-
dades  veciñais  na  redacción  dos  Plans  e 
proxectos  técnicos  de  transformación, 
mellora  e  aproveitamentos  agrícolas,  pe-
cuarios ou forestais.

-  Vixiar  polo  cumprimento  da  execu-
ción dos Plans de mellora que se citan nos 
artigos 28 e 29.

-  Realizar  convenios  dirixidos  a  un 
mellor  aproveitamento  do  monte  con 
aquelas Comunidades de veciños que así 
o soliciten.

-  Impulsar e promover o aproveitamento 
cooperativo do monte.

-  Velar  polo  cumprimento  do  disposto 
nesta lei, aplicando as medidas correctoras e 
sancionadoras que legalmente se establezan.

Artigo 26. Na  Consellería  de  Agri-
cultura  crearase  un  Rexistro  Xeral  de 
Montes Veciñais  en Man Común que,  en 
todo  caso,  será  público,  coa  finalidade 
de  manter  unha  relación  actualizada  dos 
mesmos e da súa situación estatutaria, así 
como  dos  actos  de  disposición  a  que  se 
refiren os artigos 5, 6, 7, 8 e 22 desta lei.
En  cada  Delegación  Provincial  existirá 
unha  sección  cos  datos  rexistrados  dos 
montes veciñais do seu ámbito.
Regulamentariamente desenvolveranse as 
características deste Rexistro.

Artigo 27. 1.  Os  montes  veciñais  en 
man  común  serán  xestionados  cautelar-
mente pola consellaría competente en ma-
teria de montes nas seguintes situacións:

a.  Por  extinción  ou  desaparición  da 
comunidade  de  veciños  titular  do  monte 
de xeito provisional ata que, de ser o caso, 
se  reconstitúa  a  comunidade,  e  sempre  e 
cando  a  parroquia  onde  radique  o  monte 
non  exerza  o  seu  dereito  conferido  no 
artigo 20 desta lei.

b.  Cando sexa declarada a situación de 
estado de grave abandono ou degradación 
do  monte  veciñal,  consonte  o  previsto 
nesta lei.
  2.  A consellaría competente en materia 
de  montes  poderá  exercitar  a  xestión 
cautelar  prevista  no  apartado  1  deste  ar-
tigo directamente  ou ben mediante  a  súa 
encomenda a entes ou empresas das que o 
capital sexa integramente público 274.
274	 Art.	27	modificado	por	Lei	7/2007,	do	21	de	maio,	
de	medidas	administrativas	e	tributarias	para	a	conser-
vación	da	superficie	agraria	útil	e	do	Banco	de	Terras	de	
Galicia.
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b.  Cando sexa declarada a situación de 
estado de grave abandono ou degradación 
do  monte  veciñal,  de  acordo  co  contem-
plado na presente lei.

Artigo 28. 1. Entenderase por monte 
veciñal  en  estado  de  grave  abandono  ou 
degradación aquel que, de modo manifes-
to,  sufrise  un  grave  deterioro  ecolóxico, 
non  sexa  explotado  de  acordo  cos  seus 
recursos ou sufra unha extracción abusiva 
dos mesmos.
  2.  A  Xunta  de  Galicia,  a  proposta  da 
Consellería  de  Agricultura,  será  compe-
tente para declarar por razóns de utilidade 
pública e interese xeral o estado de grave 
abandono ou degradación.
  3.  A declaración en estado de grave aban-
dono ou degradación implicará a execución 
dun Plan de mellora e aproveitamento.
  4.  A  Consellería  de  Agricultura  esta-
blecerá  periodicamente  os  indicadores 
obxectivos  que  sirvan  para  a  determi-
nación  do  estado  de  grave  abandono  ou 
degradación  dos  montes,  con  base,  fun-
damentalmente,  nos  seguintes  criterios: 
o  grao  de  aproveitamento  da  extensión 
superficial; o grao de manifesto desuso; o 
grao  de  acomodación  aos  aproveitamen-
tos  establecidos  en  Plans  específicos  de 
ordenación agrogandeira ou forestal, se é 
o caso; o carácter depredador das activi-
dades extractivas dos recursos; e o perigo 
manifesto de degradación das terras.

Artigo 29. A Consellería de Agricul-
tura  acomodará  a  declaración  de  estado 
de  grave  abandono  ou  degradación  ao 
seguinte procedemento:
Primeiro. Requirirá de oficio á Comunida-
de  de  veciños  para  que  presente  un  Plan 
de  mellora  e  transformación  integral  do 
monte,  no  que  se  exprese  o  prazo  para  a 
súa execución.
Segundo.  Requirida  a  Comunidade,  esta 
terá un prazo de 3 meses, prorrogable por 
outros 3, para presentar o referido Plan.
Terceiro. No caso de non presentación do 
Plan  pola  Comunidade  ou  de  non  apro-
bación  do  presentado,  a  Consellería  de 
Agricultura  procederá  á  elaboración  dun 

Plan de xestión e mellora integral do mon-
te, que lle será notificado á Comunidade, 
no prazo máximo de 3 meses, para o seu 
coñecemento e aprobación.
Cuarto. Transcorridos 3 meses  sen que a 
Comunidade  aceptase  o  Plan  nin  se  che-
gase a fórmulas de compromiso, a Conse-
llería de Agricultura elevaralle a proposta 
ao Consello da Xunta de Galicia para que 
o monte sexa declarado en estado de grave 
abandono  ou  degradación.  Contra  esta 
resolución cabe o correspondente recurso 
contencioso-administrativo.

Artigo 30. 1.  Ao  terse  decretado  un 
monte  en  estado  de  grave  abandono  ou 
degradación, a consellaría competente en 
materia de montes tomará ao seu cargo no 
prazo  de  dous  anos  a  execución  do  plan 
de  xestión  e  mellora  integral  proposto,  e 
deberalle  render  conta  da  súa  xestión  á 
xunta reitora para información á asemblea 
anual da comunidade.
  2.  No  suposto  no  que,  consonte  o 
previsto  no  artigo  27.2  desta  lei,  se  lle 
teña  encomendada  a  xestión  cautelar  do 
monte  veciñal  a  un  ente  ou  empresa  da 
que o capital sexa integramente público, a 
execución do plan de xestión e mellora in-
tegral e a rendición de conta á que se refire 
o  apartado  anterior  corresponderanlle  ao 
mesmo ente ou empresa.
  3.  Os  beneficios  derivados  do  plan  de 
mellora  e  aproveitamento  dos  montes 
xestionados  cautelarmente,  unha  vez 
deducidos  os  gastos  e  os  investimentos 
na  xestión  e  mellora  do  monte,  serán 
para  a  comunidade.  De  non  existir  esta, 
serán  para  o  concello  ou  os  concellos 
onde radique o monte, que os destinará a 
melloras de  interese xeral nas parroquias 
correspondentes 275.

Disposición aDicional pRimeiRa
As  resolucións  dos  Xurados  Provin-

ciais  terán  eficacia  durante  o  prazo  dun 
275	 Art.	30	modificado	por	Lei	7/2007,	do	21	de	maio,	
de	medidas	administrativas	e	tributarias	para	a	conser-
vación	da	superficie	agraria	útil	e	do	Banco	de	Terras	de	
Galicia.



- 446 -

Código da Administración Galega

ano, a partir da súa firmeza, para rectifi-
car as  inmatriculacións contraditorias do 
Rexistro da Propiedade, agás que estas se 
practicasen en virtude de sentenza ditada 
en  xuízo  declarativo,  de  acordo  coa  Lei 
55/80, do 11 de novembro.

Disposición aDicional segunDa
As Comunidades propietarias de montes 

de veciños consorciados ou con convenios 
coa Administración, e con independencia 
de que neles  fosen parte os Concellos ou 
Deputacións  Provinciais,  poderán  optar 
por sub-rogarse no consorcio ou convenio 
preexistente, realizar un novo convenio ou 
resolver o existente.
As débedas dos consorcios realizados pola 
Administración Forestal  do Estado  serán 
condonadas  polo  importe  a  que  ascendía 
a débeda no momento da clasificación do 
monte como veciñal en man común.
Se os consorcios coa Administración con-
tinúan en vigor, ben na súa forma orixinal 
ou transformados en convenios ao abeiro 
da Disposición Derradeira terceira da Lei 
55/80, do 11 de novembro, e a totalidade ou 
parte da débeda existente no momento da 
clasificación  fose  amortizada,  o  importe 
desta devolveráselles ás Comunidades en 
forma de investimentos que ten que reali-
zar a Administración no propio monte.
Cando  o  consorcio  ou  convenio  fose 
resolto  e  liquidado,  as  Comunidades  in-
teresadas  poderán  solicitar  a  devolución 
do importe das amortizacións realizadas 
no  momento  da  clasificación,  que  será 
compensado  pola  Administración  en 
forma  de  investimentos  materializados 
no propio monte.
Estes investimentos realizaranse con acor-
do expreso das Comunidades propietarias, 
nun prazo máximo de catro anos.
En  todo  caso,  aquelas  Comunidades  que 
se  beneficien  da  condonación  da  débeda 
segundo o contemplado nesta Disposición 
e queiran rescindir o consorcio ou conve-
nio terán que presentar sempre un Plan de 

aproveitamento  e  xestión  do  monte,  que 
deberá ser aprobado pola Administración.

Disposición aDicional teRceiRa
(…) 276

Disposición aDicional cuaRta
Os dereitos atribuídos nesta lei á parro-

quia entenderanse no marco do disposto e 
previsto nos artigos 40.3 e 27.2 do Estatuto 
de Galicia.

Disposición aDicional quinta
A  Consellería  de Agricultura  confeccio-

nará, nun prazo de tres anos, un inventario 
xeral  dos  montes  en  man  común  no  que 
consten  individualizados  os  datos  que  per-
mitan a perfecta identificación dos mesmos, 
tales como situación xeográfica, superficie, 
lindeiros,  estado  económico  de  aprovei-
tamento,  usos,  concesións,  convenios, 
consorcios  e  arrendamentos  establecidos 
sobre os mesmos.

Disposición aDicional seXta
Concluído o  inventario  a  que  fai  refe-

rencia  a  Disposición  Adicional  quinta,  a 
Consellería  de  Agricultura,  partindo  das 
demandas das Comunidades propietarias, 
elaborará  un  Plan  de  aproveitamento  de 
montes veciñais en man común, que  terá 
como obxectivo o mellor uso destas terras 
atendendo  á  súa  vocación  produtiva  e  ás 
necesidades das Comunidades.
Este  Plan,  que  será  debatido  no  Parla-
mento  Galego,  contará  coas  previsións 
correspondentes  de  financiación  e  pro-
moción de aproveitamentos.
A Xunta de Galicia impulsará e promoverá 
o  aproveitamento  cooperativo,  ou  comu-
nitario,  daqueles  montes  que  polas  súas 
circunstancias poidan ser  susceptibles de 
aproveitamento industrial.

276	 Disposición	 adicional	 terceira	 declarada	 inconsti-
tucional	 por	 FX.	 3-5	 STC	 127/1999,	 do	 1	 de	 xullo	 de	
1999.	Recurso	de	inconstitucionalidade	175/1990.



- 447 -

bens e patrimonio

be
ns

 e
 p

at
ri

m
on

io

Disposición tRansitoRia pRimeiRa
Ao entrar en vigor esta lei os Xurados 

Provinciais  dos  montes  veciñais  en  man 
común  configuraranse  de  acordo  co  dis-
posto nesta lei, sen prexuízo de que aqueles 
expedientes  en  trámite  sexan  resoltos  de 
conformidade coa lexislación existente no 
momento de comenzalos.

Disposición tRansitoRia segunDa
Os Estatutos aprobados e as Xuntas de 

Comunidade constituídas de conformidade 
coa  lexislación  anterior  adaptaranse  ao 
disposto na presente  lei no prazo dun ano 
dende a entrada en vigor da presente lei.

Disposición tRansitoRia teRceiRa
As  actuacións  para  a  declaración  dun 

monte  veciñal  en  estado  de  grave  aban-
dono  ou  degradación  non  se  poderán 
iniciar  antes  de  transcorrido  un  ano 
dende  a  entrada  en  vigor  da  presente  lei 
para  os  montes  xa  clasificados  ou  dende 
a  clasificación  cando  esta  sexa  posterior 
á mesma.

Disposición tRansitoRia cuaRta
O  Ministerio  Fiscal  defenderá  as  Co-

munidades de veciños de montes en man 
común, cando estas se vexan afectadas na 
propiedade da que son titulares, ao abeiro 
da Lei 55/80, do 11 de novembro.

Disposición DeRRaDeiRa pRimeiRa
A  Xunta  de  Galicia  aprobará  o  Regu-

lamento  da  presente  lei  no  prazo  de  seis 
meses, computados dende o día da entrada 
en vigor da mesma.

Disposición DeRRaDeiRa segunDa
A  presente  lei,  xunto  co  costume, 

constitúen o dereito propio de Galicia en 
materia  de  montes  veciñais  en  man  co-
mún, que de conformidade co disposto no 
artigo 38.1 do Estatuto de Autonomía será 
de  aplicación,  no  seu  ámbito  territorial, 
con preferencia a calquera outro.

3. LEI 8/1993, DO 23 DE 
XUÑO, REGULADORA 
DA ADMINISTRACIóN 

HIDRáULICA DE GALICIA 
(DOGA N.º 125, 2. 7. 1993)

(…) 277

capítulo i 
orGAnIzACIón e CompetenCIAs 
dA AdmInIstrACIón hIdrÁulICA
Artigo 1. A  Comunidade  Autónoma 

de  Galicia  exerce  as  súas  competencias 
e  funcións  en  materia  de  augas  e  obras 
hidráulicas a través dos órganos adminis-
trativos e entes públicos que integran a súa 
Administración hidráulica.

Artigo 2. 1. Para os efectos desta lei, e 
de acordo co que nela se prevé, constitúen 
a Administración hidráulica de Galicia os 
seguintes órganos administrativos xerais:

a.  O Consello da Xunta de Galicia.
b.  A  Consellería  de  Ordenación  do 

Territorio e Obras Públicas.
  2.  Son entes especiais da dita Adminis-
tración hidráulica:

a.  O  organismo  autónomo  Augas  de 
Galicia.

b.  A Empresa Pública de Obras e Servizos 
Hidráulicos.

Artigo 3. No exercicio das competen-
cias da Comunidade Autónoma en materia 
de  augas,  a  Administración  hidráulica  de 
Galicia someterase aos seguintes principios:
  1º.  Unidade de xestión, tratamento inte-
gral, economía da auga, desconcentración, 
descentralización,  coordinación,  eficacia 
e participación dos usuarios.
  2º.    Respecto  da  unidade  da  conca  hi-
drográfica, dos sistemas hidráulicos e do 
ciclo hidrolóxico.
  3º.  Compatibilidade  da  xestión  pública 
da  auga  coa  ordenación  do  territorio,  a 
conservación  e  protección  do  medio  am-
biente e mais a restauración da natureza.

Artigo 4. 1. Correspóndelle á Admi-
nistración hidráulica de Galicia:

a.  A  ordenación  e  a  concesión  dos 
recursos  hidráulicos  en  todas  as  concas 
277	 Exposición	de	motivos	omitida.
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comprendidas  integramente  dentro  do 
territorio  da  Comunidade  Autónoma,  así 
como  o  outorgamento  de  autorizacións  e 
o  exercicio  do  réxime  sancionador  para 
o vertido en leitos públicos e dende terra 
ao litoral galego, ou para a utilización ou 
o aproveitamento do dominio público hi-
dráulico e da policía de augas e leitos nas 
devanditas concas 278.

b.  O exercicio de  todas as  funcións de 
deslinde  e  defensa  do  dominio  público 
hidráulico  nas  concas  ás  que  se  refire  a 
alínea anterior.

c.  A  programación,  aprobación,  exe-
cución  e  explotación  de  aproveitamentos 
hidráulicos,  incluída  a  súa  policía,  e 
demais  obras  hidráulicas  que  se  realicen 
no territorio de Galicia que non sexan de 
interese xeral do Estado ou nas que a súa 
realización  non  afecte  a  outra  Comuni-
dade  Autónoma,  así  como  as  que  sexan 
delegadas polo Estado.

ch.  A  regulación  e  o  outorgamento 
de  auxilios  económicos  a  corporacións 
locais,  entidades  ou  particulares  para  a 
promoción,  execución  e  explotación  das 
obras  e  dos  aproveitamentos  das  obras  e 
dos  aproveitamentos  aos  que  se  refire  a 
alínea  precedente  de  acordo  coa  lexisla-
ción que lles sexa aplicable.

d.  A  elaboración,  de  acordo  coas  nor-
mas propias de redacción e tramitación, do 
Plan hidrolóxico das concas hidrográficas 
comprendidas  integramente  no  territorio 
de  Galicia,  así  como  a  participación  na 
elaboración e tramitación dos plans hidro-
lóxicos a cargo do Estado que afecten as 
concas hidrográficas das que forme parte 
o territorio de Galicia.

e.  A  adopción  das  medidas  excepcio-
nais nos supostos aos que se refire o artigo 
56 da Lei de Augas e dentro do ámbito da 
competencia  da  Comunidade  Autónoma 
de Galicia.

f.  En xeral, o cumprimento de todas as 
funcións  que  derivan  da  Lei  de  Augas  e 
278	 Art.	4.1.a	modificado	por	Lei	2/1998,	do	8	de	abril,	
de	medidas	 tributarias,	 de	 réxime	orzamentario,	 fun-
ción	pública,	patrimonio,	organización	e	xestión.

das que  lle  sexan delegadas polo Estado, 
co  exercicio  das  facultades  e  atribucións 
pertinentes.
  2.  En  particular,  o  Consello  da  Xunta 
de Galicia e, se é o caso, o conselleiro de 
Ordenación do Territorio e Obras Públicas 
exercerán  a  potestade  regulamentaria  de 
desenvolvemento  da  lexislación  estatal 
de augas, no ámbito das competencias da 
Comunidade  Autónoma,  e  da  lexislación 
que dite o Parlamento de Galicia no exer-
cicio das súas competencias en materia de 
augas e obras hidráulicas.

Artigo 5. Para os efectos do disposto 
nesta  lei,  son  concas  hidrográficas  com-
prendidas integramente dentro do territorio 
de  Galicia  todas  as  existentes  dentro  do 
ámbito  territorial  da  Comunidade  Autó-
noma,  agás  as  correspondentes  aos  ríos 
Miño, Eo, Navia, Limia e Douro norte.

Artigo 6. 1. O Consello da Xunta de 
Galicia establecerá a división do territorio 
de Galicia en demarcacións hidrográficas 
para a prestación dos servizos hidráulicos 
de competencia autonómica e que constitui-
rán, así mesmo, ámbitos de representación 
dos  usuarios  nos  órganos  colexiados  da 
Administración hidráulica.
  2.  En  cada  demarcación  hidrográfica 
poderá  existir  un  servizo  territorial  do 
organismo  autónomo  Augas  de  Galicia, 
que exercerá as funcións que regulamen-
tariamente se determinen.

capítulo ii 
o orGAnIsmo Autónomo  

AuGAs de GAlICIA 279

Sección 1.ª  
Disposicións xerais

Artigo 7. 1.  Augas  de  Galicia  é  un 
organismo autónomo de carácter adminis-
trativo,  adscrito  á  Consellería  de  Medio 

279	 Véxase:
-	 Decreto	 108/1996,	 do	 29	 de	 febreiro,	 polo	 que	 se	
aproba	 o	 Regulamento	 do	 Organismo	 Autónomo	 de	
Augas	de	Galicia.
-	Decreto	84/1997,	do	10	de	abril,	sobre	colaboración	
técnica	 e	 financeira	 da	 Administración	 hidráulica	 de	
Galicia	coas	entidades	locais	en	materia	de	abastece-
mento	e	saneamento	de	augas.
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Ambiente,  e  dotado  de  plena  autonomía 
para o cumprimento das funcións que esta 
lei  lle  asigna,  coa  participación  nos  seus 
órganos colexiados dos usuarios 280.
  2.  Dentro  da  competencia  da  Admi-
nistración autonómica, correspóndelle ao 
ente autónomo Augas de Galicia:

a.  A  elaboración,  o  seguimento  e  a 
revisión dos plans hidrolóxicos.

b.  A  administración  e  o  control  do 
dominio público hidráulico.

c.  A  administración  e  o  control  dos 
aproveitamentos hidráulicos.

ch.  O proxecto, a construción e a explo-
tación de obras hidráulicas.

d.  A autorización das obras e instalacións 
de vertidos dende terra ás augas do litoral 
galego e o exercicio das funcións de poli-
cía sobre eles.

e.  O exercicio de calquera outra función 
que  lle  sexa  atribuída  polo  Consello  da 
Xunta de Galicia 281.

Artigo 8. Augas  de  Galicia,  como 
organismo  autónomo  de  carácter  admi-
nistrativo,  ten  personalidade  xurídica  e 
patrimonio propios e plena capacidade de 
obrar  para  o  cumprimento  dos  seus  fins, 
de  acordo  con  esta  lei  e  coa  lexislación 
xeral  sobre  entidades  autónomas  que 
lle  é  aplicable.  En  consecuencia,  pode 
adquirir,  posuír,  reivindicar,  permutar, 
gravar  ou  allear  calquera  tipo  de  bens  do 
seu  patrimonio,  concertar  créditos,  subs-
cribir contratos, contratar e explotar obras 
e servizos, obrigarse, interpoñer recursos e 
exercitar as accións previstas polas leis. Os 
seus actos e resolucións son susceptibles de 
ser  impugnados  mediante  a  interposición 
de  recurso  ordinario  ante  o  conselleiro 
de  Política  Territorial,  Obras  Públicas  e 
Vivenda, agás o previsto nesta lei 282.

280	 Art.	7.1	modificado	por	Lei	3/2002,	do	29	de	abril,	
de	medidas	de	réxime	fiscal	e	administrativo.
281	 Art.	7.2	modificado	por	Lei	2/1998,	do	8	de	abril,	de	
medidas	 tributarias,	 de	 réxime	orzamentario,	 función	
pública,	patrimonio,	organización	e	xestión.
282	 Art.	8	modificado	por	Lei	2/1998,	do	8	de	abril,	de	
medidas	 tributarias,	 de	 réxime	orzamentario,	 función	
pública,	patrimonio,	organización	e	xestión.

Artigo 9. O conselleiro de Ordenación 
do  Territorio  e  Obras  Públicas  exercerá 
as  atribucións  derivadas  da  relación 
orgánica  e  funcional  de  adscrición  da 
entidade autónoma.

Artigo 10. 1. O goberno e a adminis-
tración do ente autónomo Augas de Galicia 
están a cargo dos órganos seguintes:

a.  O presidente do organismo.
b.  A Xunta de Goberno.

  2.  Son órganos de xestión en réxime de 
participación as xuntas de explotación e as 
comisións de desencoro 283.
  3.  A constitución de órganos de planifi-
cación, a súa composición e funcionamento 
estableceranse regulamentariamente.

Sección 2.ª 
Órganos directivos

Artigo 11. 1. O presidente  de Augas 
de Galicia é o director xeral competente en 
materia de obras hidráulicas.
  2.  O presidente ostenta a representación 
legal do organismo, autoriza as accións e 
os recursos que lle corresponde na defensa 
dos seus dereitos e exerce as súas funcións 
directivas e executivas.

Artigo 12. Son  atribucións  do  pre-
sidente:

a.  Outorgar  as  autorizacións  e  conce-
sións  relativas  ao  uso  e  aproveitamento 
do dominio público hidráulico e tamén as 
referentes ao réxime de policía das augas 
e  dos  seus  leitos  e  dos  aproveitamentos 
hidráulicos de competencia da Xunta de 
Galicia,  así  como  as  autorizacións  de 
vertido de augas residuais dende terra ao 
litoral galego 284.

b.  Aprobar  definitivamente  os  proxec-
tos  de  obras  e  instalacións  e  decidir  a 
prestación de servizos polo ente autónomo 
Augas de Galicia.

c.  Exercer  a  dirección  superior  dos 
servizos do organismo.
283	 Véxase	 Orde	 do	 6	 de	 agosto	 de	 2001	 pola	 que	 se	
regulan	as	comisións	de	desencoro	de	aguas	de	Galicia.
284	 Art.	12.a	modificado	por	Lei	2/1998,	do	8	de	abril,	
de	medidas	 tributarias,	 de	 réxime	orzamentario,	 fun-
ción	pública,	patrimonio,	organización	e	xestión.
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ch.  Elaborar o anteproxecto dos presu-
postos do organismo.

d.  Autorizar os gastos e ordenar os pa-
gamentos dentro dos créditos aprobados.

e.  Aplicar o réxime económico-finan-
ceiro  de  utilización  do  dominio  público 
hidráulico.

f.  Propoñer  o  nomeamento  dos  titula-
res  das  unidades  administrativas  citadas 
no artigo 21.

g.  Presidir  a  Xunta  de  Goberno,  sen 
prexuízo  do  disposto  no  artigo  13.a),  e 
os  órganos  colexiados  de  xestión  que  se 
constitúan.

h.  Resolver os recursos administrativos 
da súa competencia.

i.   Coñecer  todos  os  asuntos  que  non 
estean  atribuídos  á  competencia  doutro 
órgano da entidade.

j.  Coidar de que os acordos dos órganos 
colexiados se axusten á legalidade vixente.

Artigo 13. 1.  A  Xunta  de  Goberno 
do ente autónomo Augas de Galicia estará 
integrada por:

a.  O  presidente,  que  será  o  do  propio 
organismo.

b.  O  vicepresidente,  elixido  polos  vo-
gais da Xunta de Goberno do ente autónomo 
que representen aos usuarios da auga.

c.  En representación da Administración 
da Xunta de Galicia:

-   Tres  vogais  designados  pola  Con-
sellería  de  Ordenación  do  Territorio  e 
Obras Públicas.

-   Un  vogal  por  cada  unha  das  conse-
llerías  da  Presidencia  e  Administración 
Pública, de Economía e Facenda, de Indus-
tria e Comercio, de Agricultura, Gandería 
e Montes, de Sanidade e de Pesca, Maris-
queo e Acuicultura.

ch. A  representación  dos  distintos 
tipos  de  uso,  que  será  proporcional  á 
importancia  dos  respectivos  aprovei-
tamentos  no  territorio  de  Galicia.  En 
todo  caso  haberá,  polo  menos,  un  vogal 
representante  por  cada  un  dos  usos  de 
abastecemento de auga e de produción de 
enerxía hidroeléctrica.

d.  O  Consello  da  Xunta  de  Galicia 
pode  designar  ata  dez  vogais  máis,  en 
representación  doutros  intereses  e  usos 
relacionados coa política hidráulica.
  2.  En  calquera  caso,  a  representación 
dos  usuarios,  incluído  o  vicepresidente, 
debe  significar  polo  menos  un  terzo  do 
total dos membros da Xunta.

Artigo 14. A  designación  dos  re-
presentantes  dos  usuarios  efectuarase  de 
acordo co procedemento que se estableza 
regulamentariamente,  que  deberá  axus-
tarse ás determinacións contidas no artigo 
13, puntos 1.ch) e 2. O dito procedemento 
fixará  o  número  de  vogais  que  se  desig-
narán  en  cada  unha  das  demarcacións 
hidrográficas que  se delimiten no desen-
volvemento do previsto nesta lei.

Artigo 15. Correspóndelle  á  Xunta 
de Goberno:

a.  Propoñer  os  plans  de  actuación  do 
organismo.

b.  Elevarlle  ao  Consello  da  Xunta  de 
Galicia, a  través da Consellería de Orde-
nación  do  Territorio  e  Obras  Públicas,  o 
plan hidrolóxico das concas internas e as 
súas ulteriores revisións.

c.  Elevar o anteproxecto dos presupos-
tos do organismo.

ch.  Emitir  informe  sobre  os  proxectos 
de concertación de operacións de crédito.

d.  Adoptar,  de  conformidade  coa 
normativa  vixente,  os  acordos  relativos 
a  actos  de  disposición  sobre  bens  do 
patrimonio  do  ente  autónomo,  así  como 
informar  e  propoñer  con  carácter  previo 
os  actos  de  desafectación  dos  bens  do 
dominio público hidráulico.

e.  Emitir  informes  sobre  cuestións 
do  interese  xeral  en  materia  de  augas  e 
sobre  as  relativas  á  mellor  ordenación, 
explotación  e  tutela  do  dominio  público 
hidráulico, incluídas as medidas de carác-
ter excepcional.

f.  Coñecer  as  cuestións que  lle  sexan 
encomendadas  por  unha  norma  legal  ou 
regulamentaria.
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Artigo 16. 1.  A  Xunta  de  Goberno 
reunirase en pleno ou por seccións.
  2.  A Xunta de Goberno consta de dúas 
seccións permanentes:

a.  Sección Galicia-costa.
b.  Sección concas intercomunitarias.

A composición e as funcións das devanditas 
seccións  fixaranse  regulamentariamente, 
debéndose asegurar en todo caso a axeitada 
representación  dos  usuarios  das  concas 
respectivas e dos beneficiarios das obras e 
dos servizos que presente o ente autónomo 
Augas  de  Galicia  en  cada  unha.  Deberán 
fixarse,  así mesmo, os  asuntos que deban 
quedar reservados á competencia do Pleno.
  3.  Por acordo do Pleno da Xunta de Go-
berno pódense constituír seccións temporais 
encargadas do seguimento, o estudo ou a 
execución de asuntos ou cometidos deter-
minados. O acordo de constitución deberá 
expresar a composición e o procedemento 
de actuación da sección e o prazo de dura-
ción do seu cometido.

Artigo 17. 1.  Correspóndelle  ao 
presidente da Xunta de Goberno asegurar 
a regularidade das deliberacións, fixar a 
orde  do  día,  convocar,  presidir,  suspen-
der e levantar as sesións, darlle o visto e 
prace ás actas e velar polo cumprimento 
dos acordos.
  2.  O vicepresidente da Xunta de Gober-
no substituirá ao seu presidente no caso de 
vacante, ausencia ou enfermidade.

Artigo 18. O  Pleno  da  Xunta  de 
Goberno  e  as  súas  seccións  axustarán  o 
seu  funcionamento  e  o  réxime  dos  seus 
acordos  ás  normas  que  regulan  os  órga-
nos  colexiados  da  Administración  da 
Xunta de Galicia.

Sección 3.ª  
Órganos de xestión

Artigo 19. 1.  As  xuntas  de  explota-
ción  teñen  como  finalidade  coordinar, 
respectando os dereitos derivados das co-
rrespondentes concesións e autorizacións, 
a explotación das obras hidráulicas e dos 
recursos de auga daquel conxunto de ríos, 

tramo  de  río  ou  unidade  hidroxeolóxica 
que  teñan  os  seus  aproveitamentos  espe-
cialmente interrelacionados.
  2.  A constitución das xuntas de explo-
tación  nas  que  os  usuarios  participarán 
maioritariamente  en  relación  cos  seus 
respectivos intereses no uso da auga e co 
servizo prestado á comunidade, determi-
narase regulamentariamente.

Artigo 20. Correspóndelles ás comi-
sións de desencoro deliberar e formularlle 
propostas  ao  presidente  do  organismo 
sobre  o  réxime  axeitado  de  chea  e  balei-
rado  dos  encoros,  atendidos  os  dereitos 
concesionais dos distintos usuarios. A súa 
composición  e  mailo  seu  funcionamento 
determinaranse  regulamentariamente,  aten-
dendo ao dereito de representación axeitada 
dos intereses afectados.

Artigo 21. 1. Directamente dependen-
tes do presidente do ente autónomo Augas 
de  Galicia  existirán  neste  organismo  as 
unidades administrativas seguintes:

a.  A Secretaría Xeral.
b.  O Departamento de Xestión do Do-

minio Público Hidráulico.
c.  O Departamento de Programación e 

Proxectos.
d.  O Departamento de Réxime Econó-

mico-Financeiro.
  2.  O  nivel  orgánico  de  cada  unidade, 
a  forma  de  nomeamento  do  seu  titular  e 
as  funcións  respectivas  determinaranse, 
segundo  corresponda,  polo  regulamento 
ou nas relacións de postos de traballo.
  3.  En particular, o titular da Secretaría 
Xeral actuará como secretario dos órganos 
colexiados do ente autónomo.

Sección 4.ª  
Patrimonio e réxime financeiro

Artigo 22. 1. O organismo autónomo 
Augas  de  Galicia  posúe  un  patrimonio 
propio integrado por:

a.  Os  bens  e  dereitos  que  adquira  con 
cargo aos fondos do seu presuposto.

b.  Os  bens  demaniais  e  patrimoniais 
que lle sexan adscritos ou cedidos.
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c.  Os bens do dominio público hidráu-
lico sometidos á súa administración, logo 
de que fosen desafectados de acordo coas 
normas legais aplicables.

d.  Os bens que por calquera  título xu-
rídico  reciba  do  Estado,  da  Comunidade 
Autónoma, de entidades públicas e priva-
das ou dos particulares.
  2.  Adscríbense  ao  organismo  autóno-
mo  Augas  de  Galicia  os  bens  e  dereitos 
transferidos  polo  Estado  á  Comunidade 
Autónoma afectos ao servizo público que 
presta o dito organismo.

Artigo 23. 1.  Os  bens  da  Comuni-
dade  Autónoma  adscritos  ou  cedidos  ao 
ente  autónomo  Augas  de  Galicia  para  o 
cumprimento  dos  seus  fins  conservan  a 
súa  titularidade  e  cualificación  xurídica 
orixinarias,  correspondéndolle  ao  dito 
organismo  utilizalos,  administralos  e 
explotalos  con  suxeición  ás  disposicións 
legais vixentes nesta materia.
  2.  Aplicaranse  as  disposicións  da 
lexislación do patrimonio da Comunidade 
Autónoma de Galicia en todo o que se re-
fire ao réxime xurídico dos bens e dereitos 
patrimoniais  ou  demaniais  que  lle  sexan 
cedidos,  adscritos  ou  incorporados  ao 
patrimonio do organismo.

Artigo 24. O  organismo  autónomo 
Augas  de  Galicia  poderá  cederlles  ás 
corporacións locais e mancomunidades de 
municipios interesados o uso, a explotación 
ou a  titularidade das obras e  instalacións 
afectadas a servizos de competencia local 
que fosen executadas total ou parcialmen-
te con cargo ao seu presuposto.

Artigo 25. 1.  Terán  a  consideración 
de  ingresos  do  organismo  autónomo  Au-
gas de Galicia:

a.  Os produtos e as rendas do seu patri-
monio e os da explotación das obras propias 
ou  das  que  lle  sexan  encomendadas pola 
Comunidade Autónoma, o Estado, as cor-
poracións locais ou os particulares.

b.  As  remuneracións  procedentes  da 
prestación de servizos facultativos e técnicos 

e polo estudo e redacción de proxectos e mais 
pola redacción e execución de obras que lle 
encomende calquera das persoas ou entida-
des citadas na alínea anterior.

c.  As  asignacións  presupostarias  da 
Xunta de Galicia, dos seus organismos au-
tónomos e empresas públicas e, se é o caso, 
as do Estado e das corporacións locais.

ch.  Os ingresos procedentes da recada-
ción de taxas, exaccións e prezos autorizados 
ao organismo.

d.  As  indemnizacións  establecidas 
como  compensación  de  danos  e  perdas 
ao dominio público hidráulico que admi-
nistra  o  ente  autónomo  ou  aos  seus  bens 
propios ou adscritos.

e.  O  produto  das  achegas  a  cargo  dos 
usuarios  para  obras  ou  actuacións  espe-
cíficas e tamén calquera outra percepción 
autorizada por disposición legal.
  2.  O  importe  dos  devanditos  ingresos, 
así como o derivado das sancións impostas 
por infraccións ao réxime de policía de au-
gas, integraranse na facenda do organismo 
e quedarán afectados ao cumprimento dos 
seus fins propios.

Artigo 26. 1.  O  ente  autónomo 
Augas  de  Galicia  xestionará  as  taxas  e 
outros  ingresos  esixibles  dentro  do  ám-
bito do exercicio das súas competencias, 
axustándose  á  lexislación  reguladora 
destes ingresos.
  2.  En particular, correspóndelle ao ente 
autónomo Augas de Galicia a xestión dos 
seguintes ingresos:

a.  O  canon  de  utilización  do  dominio 
público hidráulico conforme o establecido 
no artigo 104 da Lei 29/1985, do 2 de agos-
to, de Augas.

b.  O canon de saneamento regulado na 
presente lei, así como o canon de vertidos 
establecido na Lei 29/1985, do 2 de agosto, 
de Augas, sen prexuízo do establecido no 
artigo 105 punto 4 da dita lei.

c.  As exaccións establecidas no artigo 
106  da  Lei  29/1985,  do  2  de  agosto,  de 
Augas.
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capítulo iii 
normAs de proCedemento 

AdmInIstrAtIvo
Artigo 27. A  Consellería  de  Orde-

nación  do  Territorio  e  Obras  Públicas, 
a  través  da  Dirección  Xeral  de  Obras 
Públicas,  é  o  órgano  administrativo  que, 
sen  prexuízo  da  atribución  de  funcións 
que efectúa esta lei, coordina e lle confire 
unidade á actuación dos diversos órganos 
administrativos  e  entes  públicos,  co  fin 
de conseguir a máxima eficacia dentro do 
respecto aos principios aos que se somete 
a Administración hidráulica, de acordo co 
artigo 3 desta lei.

Artigo 28. Todas  as  autorizacións  e 
concesións relativas a aproveitamentos de 
augas e, en xeral, ao uso e á ocupación do 
dominio  público  hidráulico  substancia-
ranse en cada caso nun expediente único, 
no que se ditará unha soa resolución. A in-
coación  e  tramitación  destes  expedientes 
ata a súa resolución corresponderalles aos 
órganos e entes integrados na Administra-
ción  hidráulica  de  Galicia,  de  acordo  co 
que dispón esta lei.

Artigo 29. 1.  As  mancomunidades, 
os  consorcios  e  outras  entidades  seme-
llantes  que  se  constitúan  coa  finalidade 
de administrar o aproveitamento conxun-
to  de  augas  ou  outros  bens  do  dominio 
público  hidráulico  dentro  do  territorio 
de  Galicia  terán  a  consideración  de  co-
munidades  de  usuarios  para  os  efectos 
da súa intervención pola Administración 
hidráulica de Galicia.
  2.  O ente autónomo Augas de Galicia 
poderá ordenar a agrupación de comuni-
dades de vertidos das diversas persoas ou 
entidades  produtoras  deles,  sexan  estes 
de  orixe  urbana  ou  industrial,  co  fin  de 
facilitar  o  seu  tratamento  conxunto.  A 
resolución  do  outorgamento  das  corres-
pondentes autorizacións poderá conter o 
antedito mandato, así como prazo para o 
seu cumprimento, con apercibimento, se 
é  o  caso,  de  renovación  da  autorización 

ou de  imposición das multas  coercitivas 
que correspondan.
  3.  O  outorgamento  de  concesións  e  a 
atribución  de  auxilios  económicos  por 
parte  da  Administración  autonómica  para 
abastecemento e saneamento poderán estar 
condicionados á constitución das entidades 
a que se refiren os puntos precedentes.

Artigo 30. 1. Os entes e organismos 
públicos  titulares  de  instalacións  de 
depuración de augas residuais deberán ga-
rantir o seu correcto  funcionamento para 
conseguir os obxectivos de protección da 
calidade das augas establecidas nas leis e 
na planificación aprobada na materia.
  2.  O  ente  autónomo  Augas  de  Galicia 
poderá  facerse  cargo,  por  razóns  de 
interese público  e  con carácter  temporal, 
das  instalacións  públicas  ou  privadas  de 
depuración de augas  residuais cando non 
fose procedente ou posible a paralización 
das actividades que producen o vertido e 
se  derivasen  graves  inconvenientes  del. 
Nese caso, Augas de Galicia reclamaralle 
ao titular das instalacións, mesmo por vía 
do constrinximento:

a.  As cantidades necesarias para modi-
ficar  ou  acondicionar  as  instalacións nos 
termos  previstos  na  autorización  ou  que 
fagan posible o seu outorgamento.

b.  Os  gastos  de  explotación,  mante-
mento e conservación das instalacións.
  3.  A  Xunta  de  Galicia,  no  ámbito  das 
súas  competencias,  poderá  ordenar  a 
suspensión das actividades que dean orixe 
a  vertidos  non  autorizados,  sen  prexuízo 
das  responsabilidades  civil,  penal  ou  ad-
ministrativas nas que puidesen incorrer os 
causantes dos mesmos.

Artigo 31. 1.  En  circunstancias  de 
secas extraordinarias, de sobreexplotación 
grave dos recursos ou en semellantes esta-
dos de necesidade, urxencia ou concorren-
cia de situacións anómalas ou excepcionais, 
a  Administración  hidráulica  de  Galicia, 
oída a Xunta de Goberno do ente autóno-
mo Augas de Galicia, poderá adoptar para 
a  superación  das  anteditas  situacións  as 
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medidas que sexan precisas en relación coa 
utilización do dominio público hidráulico 
ou  coa  explotación  dos  aproveitamentos 
concedidos sobre el.
  2.  A aprobación das ditas medidas corres-
ponderalle ao Consello da Xunta de Galicia.

Artigo 32. 1.  A  Administración 
hidráulica  de  Galicia  sancionará  as  in-
fraccións administrativas ao réxime xeral 
do  dominio  hidráulico  de  competencia 
da  Comunidade  Autónoma,  así  como  as 
relativas  aos  vertidos  de  augas  residuais 
efectuados de terra ao mar 285.
  2.  A  sanción  das  infraccións  leves  e 
menos graves correspóndelle ao ente autó-
nomo Augas de Galicia. É competencia do 
conselleiro de Ordenación do Territorio e 
Obras Públicas a sanción das  infraccións 
graves e resérvaselle ao Consello da Xun-
ta de Galicia  a  imposición de multas por 
infraccións moi graves.
  3.  O  Consello  da  Xunta  de  Galicia 
poderá,  mediante  decreto,  proceder  á 
actualización do importe das sancións.
  4.  Cando a infracción puidese, a xuízo 
da  Administración,  ser  constitutiva  de 
delito,  o  órgano  administrativo  daralles 
traslado  ás  autoridades  xudiciais  para 
a  imposición,  se  é  o  caso,  das  sancións 
penais que correspondan.

capítulo iv 
CAnon de sAneAmento 286

Artigo 33. 1.  Créase  un  canon  de 
saneamento, con carácter de ingreso de de-
reito público, aplicable no ámbito territorial 
da Comunidade Autónoma de Galicia.
  2.  O  seu  rendemento  destinarase  inte-
gramente  ao  financiamento  de  gastos  de 
investimento  e  de  explotación  de  infra-
estruturas  de  evacuación  “en  alta”  e  de 
tratamento de  augas  residuais,  de  acordo 
285	 Art.	32.1	modificado	por	Lei	2/1998,	do	8	de	abril,	
de	medidas	 tributarias,	 de	 réxime	orzamentario,	 fun-
ción	pública,	patrimonio,	organización	e	xestión.
286	 Véxase	Decreto	8/1999,	do	21	de	xaneiro,	polo	que	
se	aproba	o	Regulamento	de	desenvolvemento	lexislati-
vo	do	capítulo	IV	da	Lei	8/1993,	reguladora	da	Adminis-
tración	hidráulica,	relativo	ao	canon	de	saneamento.

coa programación aprobada polo Consello 
da Xunta de Galicia.
  3.  O  ente  autónomo  Augas  de  Galicia 
realizará  a  xestión  do  dito  canon  e  apli-
carao  ás  finalidades  concretas  ás  que  o 
mesmo se destina.
  4.  O  ente  autónomo  Augas  de  Galicia 
está obrigado a levar un rexistro separado 
dos  recursos  obtidos  por  este  concepto, 
que poderá ser fiscalizado pola Conselle-
ría de Economía e Facenda.

Artigo 34. 1.  Constitúe  o  feito 
impoñible do canon de saneamento a pro-
dución de vertidos de augas e de produtos 
residuais  realizados  directa  ou  indirecta-
mente. En todo caso, enténdese realizado 
o  feito  impoñible  polo  consumo  ou  pola 
utilización  potencial  ou  real  da  auga  de 
calquera procedencia.
  2.  Non  darán  lugar  á  aplicación  do 
canon  de  saneamento  os  usos  da  auga 
correspondente a:

a.  Subministración  en  alta  a  servizos 
públicos de distribución de auga potable.

b.  Alimentación  de  fontes  públicas  ou 
monumentais, bocas de rega e extinción de 
incendios a cargo de entidades públicas.

c.  A utilización de auga para o uso de 
rega agrícola.

d.  Os  usos  domésticos  nos  núcleos  de 
poboación  que  non  dispoñan  de  rede  de 
sumidoiros,  mentres  esta  non  entre  en 
funcionamento 287.
  3.  Establécese  unha  dedución  do  50% 
da cota tributaria do canon de saneamento 
para os usos domésticos da auga das fami-
lias numerosas que acrediten formalmente 
tal  condición,  de  acordo  coa  normativa 
aplicable na materia 288.

Artigo 35. 1. Estará exento do canon 
de saneamento o consumo ou a utilización 
de  auga  para  usos  domésticos  nas  aglo-
meracións  urbanas  de  menos  de  2.000 

287	 Art.	 34.2.d	 engadido	 por	 Lei	 7/1999,	 do	 29	 de	
decembro,	 de	 Orzamentos	 Xerais	 da	 Comunidade	
Autónoma	de	Galicia	para	o	ano	2000.
288	 Art.	34.3	engadido	por	Lei	7/1999,	do	29	decembro,	
de	 Orzamentos	 Xerais	 da	 Comunidade	 Autónoma	 de	
Galicia	para	o	ano	2000.
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habitantes, entendidas estas como aquelas 
zonas  xeográficas  formadas  por  un  ou 
varios municipios, ou parte dun ou varios 
deles, que pola súa poboación ou actividade 
económica constitúan un foco de xeración 
de augas  residuais que xustifique a  reco-
llida  e  condución  a  unha  instalación  de 
tratamento ou a un punto de vertido final. 
Regulamentariamente  determinarase  a 
relación  de  aglomeracións  urbanas  que, 
consonte  o  antes  disposto,  non  estarán 
exentas do canon de saneamento. O límite 
do número de habitantes poderá ser varia-
do  anualmente  na  Lei  de  Orzamentos  da 
Comunidade Autónoma 289.
  2.  Enténdese por habitante a definición 
de habitante-equivalente contida no artigo 
2.f) do Real decreto lei 11/1995, do 28 de 
decembro, polo que se establecen as nor-
mas  aplicables  ao  tratamento  das  augas 
residuais urbanas 290.
  3.  (…)291

Artigo 36. 1. O canon devengarase no 
momento  de  producirse  o  vertido  ou  ben 
no  momento  no  que  se  produza  o  uso  ou 
consumo de auga procedente de entidades 
subministradoras ou de captacións propias.
  2.  Para os efectos do previsto nesta lei, 
teñen  a  condición  de  entidades  submi-
nistradoras de auga as persoas  físicas ou 
xurídicas  de  calquera  natureza  que  me-
diante instalacións de titularidade pública 
ou privada efectúen unha subministración 
“en baixa” de auga potable.

Artigo 37. 1.  Son  suxeitos  pasivos 
en  calidade  de  contribuíntes  as  persoas 
físicas ou xurídicas de calquera natureza 

289	 	Art.	35	modificado	por	Lei	6/1998,	do	29	decem-
bro	de	Orzamentos	Xerais	da	Comunidade	Autónoma	
de	Galicia	para	1999.	Convertido	en	art.	35.1	por	Lei	
8/2001,	do	2	de	agosto,	de	protección	da	calidade	das	
augas	das	Rías	de	Galicia	e	de	ordenación	do	servizo	
público	de	depuración	de	augas	residuais	urbanas.
290	 Art.	35.2	engadido	por	Lei	8/2001,	do	2	de	agosto,	
de	protección	da	calidade	das	augas	das	rías	de	Galicia	
e	 de	 ordenación	 do	 servizo	 público	 de	 depuración	 de	
augas	residuais	urbanas.
291	 Art.	 35.3	 suprimido	 por	 Lei	 6/1994,	 do	 29	 de	
decembro,	 de	 Orzamentos	 Xerais	 da	 Comunidade	
Autónoma	de	Galicia	para	1995.

e  demais  entidades  sen  personalidade 
xurídica ás que se refire o artigo 33 da Lei 
Xeral Tributaria que efectúen vertidos ou, 
se é o caso, utilicen ou consuman auga.
  2.  Cando o consumo ou a utilización da 
auga  non  proveña  de  captacións  propias 
do suxeito pasivo e se  realice a  través de 
entidades que efectúen a subministración 
“en baixa” de auga potable,  estas  terán a 
consideración de  suxeitos pasivos  substi-
tutos do contribuínte.

Artigo 38. 1.  Todas  as  entidades 
públicas ou privadas subministradoras de 
auga que desenvolvan a súa actividade no 
territorio de Galicia están obrigadas a fac-
turar e recadar dos seus abonados o canon 
de  saneamento. As cantidades percibidas 
por  este  concepto  seranlle  ingresadas  ao 
ente autónomo Augas de Galicia mediante 
autoliquidación na forma e nos prazos que 
regulamentariamente se establezan.
  2.  A  Administración  liquidaraselle  o 
canon  directamente  aos  suxeitos  pasivos 
que sexan  titulares de captacións propias 
de augas superficiais ou subterráneas, ou 
que sen selo e sen recibir auga dunha en-
tidade  subministradora  efectúen  vertidos 
contaminantes. Neste caso, na forma, nos 
prazos e nos supostos que regulamentaria-
mente se determinen, poderá establecerse 
a  obriga  de  realizar  declaración-liquida-
ción do canon a cargo do suxeito pasivo.

Artigo 39. 1.  A  base  impoñible  do 
canon consiste:

a.  En  xeral,  no  volume  de  auga  con-
sumida ou utilizada no período que  sexa 
considerado.

b.  Nos casos nos que a Administración, 
de oficio ou a instancia do suxeito pasivo, 
opte  pola  determinación  por  medida  di-
recta ou por estimación obxectiva singular 
da  carga  contaminante,  a  base  consistirá 
na contaminación efectivamente produci-
da ou estimada expresada en unidades de 
contaminación.
  2.  Os  parámetros  e  as  unidades  de 
contaminación  que  se  consideran  na 
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determinación da carga contaminante no 
período considerado son os seguintes:
Parámetros Unidades de contaminación:

a.  Materias en suspensión (MES)-kg.
b.  Sales solubles (SOL)-S/cm.m.
c.  Materias oxidables (MO)-kg.
d.  Metais (MT)-kg equimetal.
e.  Materias inhibidoras (MI)-Equitox 292.

  3 .  Regulamentariamente poderán esta-
blecerse  métodos  de  estimación  singular 
da  base  impoñible,  que  serán  aplicables 
nos supostos seguintes:

a.  Captacións superficiais ou subterrá-
neas de auga non medida por contador.

b.  Cando a base impoñible consista na 
carga contaminante do vertido e esta non 
fose obxecto de medida directa particula-
rizada 293.

Artigo 40. 1.  O  tipo  de  gravame 
expresarase en euros/m3 ou en euros pola 
unidade de  contaminación  en  función da 
base impoñible á que teña que aplicarse.
Establécense os seguintes valores do tipo 
de gravame do canon:

a.  Usos industriais ou asimilados:
-  Tipo xeral por volume: 0,351 euros/m3.
-  Materias en suspensión: 0,205 euros/kg.
-  Sales solubles: 3,296 euros/S/cm m3.
-  Materia oxidable: 0,411 euros/kg.
-  Metais: 9,261 euros/kg equimetal.
-  Materias  inhibidoras:  0,043  euros/

equitox.
b.  Usos domésticos: 0,209 euros/ m3 294.

  2.  A  Lei  de  Presupostos  Xerais  poderá 
modificar para cada exercicio presupostario 
os valores do tipo por unidade de volume e 
por cada unidade de contaminación.
  3.  Para os efectos da aplicación do ca-
non reputaranse como usos domésticos da 
auga todos aqueles supostos de utitización 

292	 Art.	 39.2	 modificado	 por	 Lei	 8/2003,	 do	 23	 de	
decembro,	 de	 Orzamentos	 Xerais	 da	 Comunidade	
Autónoma	de	Galicia	para	o	ano	2004.
293	 Art.	39	modificado	por	Lei	6/1994,	do	29	de	decem-
bro,	de	Orzamentos	Xerais	da	Comunidade	Autónoma	
de	Galicia	para	1995.
294	 	 Art.	 40.1	 modificado	 por	 Lei	 16/2008,	 do	 23	 de	
decembro,	de	orzamentos	xerais	da	Comunidade	Autó-
noma	de	Galicia	para	o	ano	2009.

da  auga  que  non  teñan  a  consideración 
de  industriais  ou  asimilados,  segundo  o 
disposto no apartado seguinte.
  4.  Terán a consideración de usos indus-
triais ou asimilados da auga os efectuados 
polos usuarios, cando o consumo anual de 
auga sexa igual ou superior a 3.000 m3, ou, 
cando  sendo  inferior,  orixine  contamina-
ción  de  carácter  especial  na  súa  natureza 
ou  na  súa  cantidade.  Para  estes  efectos, 
considerarase producida tal contaminación 
cando  esta  sexa  superior  á  equivalente  a 
unha poboación de 200 habitantes.
  5.  Fíxase  como  cantidade  de  contami-
nación diaria equivalente a un habitante:

a.  90 gramos de materia en suspensión.
b.  57 gramos de materias oxidables.

  6.  Corresponderalle á Lei de Presupos-
tos  o  establecemento  de  coeficientes  de 
concentración  demográfica  que  afecten 
ao  tipo  de  gravame  en  relación  cos  usos 
domésticos da auga. Os ditos coeficientes 
atenderán á poboación total e ao seu grao 
de dispersión en cada municipio.
  7.  Coeficiente de vertido ao mar:

a.  O  tipo  de  gravame  aplicable  nos 
vertidos  ao  mar  efectuados  mediante 
instalacións de saneamento privadas será 
o  resultado de multiplicar os  tipos xerais 
fixados no punto 1 anterior polos seguin-
tes parámetros e coeficientes:
Parámetro Coeficiente.
Sales solubles 0.
Materias inhibidoras 1.
Resto  de  parámetros  Coeficientes  de 
dilución.

b.  Os baremos de aplicación do coeficien-
te de dilución serán os que a continuación 
se indican:
Valores de dilución inicial Coeficiente por 
dilución (kd)
11.000 ou máis: 0,30.
Entre 7.000 e menos de 11.000 0,45.
Entre 4.000 e menos de 7.000 0,60.
Entre 2.000 e menos de 4.000 0,70.
Entre 1.000 e menos de 2.000 0,75.
Entre 100 e menos de 1.000 0,80.
Menos de 100: 1,00.
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A Lei de Presupostos Xerais poderá modi-
ficar para cada exercicio presupostario os 
valores deste coeficiente 295.
  8.  Coeficiente de piscifactorías:
Nos  usos  industriais  da  auga  procedente 
de  captacións  superficiais  do  dominio 
público-hidráulico realizados en piscifac-
torías, o tipo de gravame aféctase polo co-
eficiente  seguinte  en  función  da  relación 
de dimensionamento:
Sendo  a  relación  de  dimensionamento  o 
valor  resultante  de  multiplicar  o  volume 
anual, cuantificado por algún dos sistemas 
referidos  no  artigo  39,  expresado  en  m3, 
pola  superficie  das balsas de  cultivo,  ex-
presado en m2, e dividido entre a superfi-
cie das balsas de decantación multiplicada 
por 20.000, expresado en m2.
Nos  termos  que  regulamentariamente  se 
establezan,  cando  a  instalación  dispoña 
de sistemas de filtración adecuados para o 
tratamento da vertedura,  estes  coeficien-
tes afectaranse por un factor de 0,8 296.

Artigo 41. 1. A cota tributaria será o 
resultado de multiplicar:

a.  Nos supostos a que se refire o artigo 
39.1.a),  o  volume  de  auga  consumida  no 
período  considerado,  expresado  en  m3, 
polo tipo de gravame correspondente.

b.  Nos supostos a que se refire o artigo 
39.1.b),  aquelas  unidades  de  contamina-
ción  producidas  no  período  considerado, 
correspondentes a cada un dos parámeros 
definidos no artigo 39.2, polo tipo de gra-
vame  correspondente  a  cada  unha  delas, 
modulado, no caso de vertido ao mar, polo 
coeficiente referido no artigo 40.7.
  2.  Nos  usos  industriais  e  asimilados, 
a  cota  do  canon,  cando  sexa  calculada 
polo  procedemento  de  medida  directa 
da  contaminación,  poderá  modificarse 
en  razón  das  achegas  ou  detraccións  de 

295	 Art.	40	modificado	por	Lei	6/1994,	do	29	de	decem-
bro,	de	Orzamentos	Xerais	da	Comunidade	Autónoma	
de	Galicia	para	1995.
296	 	Art.	40.8	engadido	por	Lei	16/2008,	do	23	de	decem-
bro,	de	orzamentos	xerais	da	Comunidade	Autónoma	de	
Galicia	para	o	ano	2009.

auga que efectúe o contribuínte ao longo 
do  proceso.  A  dita  modificación,  cando 
proceda, operarase mediante a aplicación 
dun  coeficiente  corrector  de  volume 
igual  á  relación existente  entre o caudal 
de auga vertida e o caudal subministrado 
ou utilizado 297.

Artigo 42. 1.  A  xestión,  a  liquida-
ción  e  mais  a  recadación  do  canon  de 
saneamento  efectuaranse  conforme  o 
disposto nesta lei e no seu regulamento de 
desenvolvemento. Supletoriamente, rexe a 
lexislación xeral tributaria.
  2.  As infraccións tributarias do canon de 
saneamento regulado na presente lei serán 
cualificadas e sancionadas de conformida-
de co disposto na Lei Xeral Tributaria.
  3.  Os  efectos  de  xestión,  liquidación 
e  recadación ditados polo ente autónomo 
Augas de Galicia en relación co canon de 
saneamento serán reclamables perante os 
órganos  económico-administrativos  da 
Comunidade Autónoma 298.

Disposición aDicional pRimeiRa 299

  1.  Créase a Empresa Pública de Obras 
e Servizos Hidráulicos, como entidade de 
dereito  público da Xunta de Galicia,  que 
ten por obxecto  a xestión daquelas obras 
e a prestación daqueles servizos que pola 
súa contía ou entidade lle sexan encomen-
dados, dentro do programa de actuacións 
do ente autónomo Augas de Galicia. A dita 
entidade  ten  personalidade  xurídica  pro-
pia e plena capacidade e autonomía para o 
cumprimento dos seus fins. A súa activi-
dade adecuarase ao ordenamento xurídico 
privado,  sen  prexuízo  das  relacións  que 
resulten da súa adscrición administrativa.
297	 Art.	41	modificado	por	Lei	6/1994,	do	29	de	decem-
bro,	de	Orzamentos	Xerais	da	Comunidade	Autónoma	
de	Galicia	para	1995.
298	 Art.	42	era	orixinariamente	art.	41,	convertido	en	
art.	42	por	Lei	6/1994,	do	29	de	decembro,	de	Orza-
mentos	 Xerais	 da	 Comunidade	 Autónoma	 de	 Galicia	
para	1995.
299	 Véxase	Decreto	125/1996,	do	7	de	marzo,	polo	que	
se	aproban	os	estatutos	da	empresa	pública	de	obras	e	
servizos	hidráulicos.
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  2.  O  Consello  da  Xunta  de  Galicia 
aprobará o estatuto da devandita empresa 
e  determinará  o  momento  do  comezo  da 
súa actividade.
  3.  O órgano colexiado superior da em-
presa é o seu consello de administración.
O  presidente  do  consello  de  administra-
ción, que á súa vez exercerá a presidencia 
da empresa, será nomeado de entre os seus 
membros polo Consello da Xunta de Gali-
cia por proposta do conselleiro de Política 
Territorial,  Obras  Públicas  e  Vivenda.  O 
presidente  ten  a  representación  legal  da 
empresa e exerce as súas  funcións direc-
tivas e executivas superiores.
Formarán  parte  do  consello  de  adminis-
tración:

a.  O director xeral de Obras Públicas da 
Consellería  de  Política  Territorial,  Obras 
Públicas e Vivenda.

b.  Tres  vogais  designados  pola  Con-
sellería  de  Política  Territorial,  Obras 
Públicas e Vivenda.

c.  Un vogal designado pola Consellería 
de Economía e Facenda.

d.  Ata dous vogais máis en representación 
doutros departamentos da Administración 
autonómica.
Pertencer  ao  consello  de  administración 
non xerará dereitos laborais 300.
  4.  O  persoal  da  Empresa  Pública  de 
Obras  e  Servizos  Hidráulicos  poderá  ser 
contratado en réxime de dereito laboral ou 
ser  funcionario, ou asimilado, ao servizo 
da Administración da Comunidade Autó-
noma de Galicia, adscrito á empresa 301.

Disposición aDicional segunDa
  1.  A aprobación dos proxectos de obras 
hidráulicas que leve a cabo a Administra-
ción hidráulica de Galicia levará implícita 
a declaración de utilidade pública e a ne-
cesidade de ocupación dos bens e dereitos 
300	 Disposición	adicional	1.3	modificada	por	Lei	7/2002,	
do	27	de	decembro,	de	medidas	fiscais	e	de	réxime	ad-
ministrativo.
301	 Disposición	adicional	1.4	engadida	por	Lei	7/2002,	
do	 27	 de	 decembro,	 de	 medidas	 fiscais	 e	 de	 réxime	
administrativo.

afectados para os efectos da súa expropia-
ción  forzosa, da ocupación  temporal e da 
imposición  ou  modificación  de  servidu-
mes. A declaración de utilidade pública e 
necesidade  de  ocupación  refírense  tamén 
aos bens e dereitos afectados polo replanteo 
do proxecto e polas modificacións de obras 
que se poidan aprobar con posterioridade. 
  2.  Os  proxectos  correspondentes  a 
obras  hidráulicas  que  non  esgoten  a  súa 
funcionalidade  no  termo  municipal  onde 
se localicen non estarán suxeitos a licenza 
municipal  nin  a  calquera  acto  de  control 
preventivo  municipal  aos  que  se  refire  o 
artigo 84.1.b) da Lei 7/1985, do 2 de abril, 
Reguladora das Bases de Réxime Local, e 
o artigo 286.1.b) da Lei 5/1997, do 22 de xu-
llo, da Administración Local de Galicia. A 
execución destas obras, sempre que se leve 
a cabo de acordo cos proxectos aprobados 
e  se  lles dea  información previamente ás 
administracións  locais  correspondentes, 
non poderá ser suspendida polos órganos 
urbanísticos competentes 302.

Disposición tRansitoRia pRimeiRa
  1.  O  persoal  funcionario  actualmente 
adscrito  aos  servizos  hidráulicos  depen-
dentes  da  Consellería  de  Ordenación  do 
Territorio  e  Obras  Públicas  poderá  inte-
grarse no cadro de persoal do ente público 
Augas  de  Galicia  sen  alteración  na  súa 
situación administrativa.
Esta integración axustarase, en todo caso, 
ás necesidades de persoal do ente público, 
segundo  a  relación  de  postos  de  traballo 
que se aprobe.
O  persoal  desta  clase  que  non  se  integre 
en Augas de Galicia terá opción a prestar 
os  seus  servizos  noutros  órganos  da  Ad-
ministración autonómica.
  2.  O  persoal  laboral  que  actualmente 
preste os seus servizos na Administración 
hidráulica quedará integrado en Augas de 
302	 Disposición	adicional	2	engadida	por	Lei	8/2001,	do	
2	de	agosto,	de	protección	da	calidade	das	augas	das	
Rías	de	Galicia	e	de	ordenación	do	servizo	público	de	
depuración	de	augas	residuais	urbanas.
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Galicia, conservando os dereitos  laborais 
de todo tipo que teña recoñecidos; a inte-
gración axustarase á estrutura do cadro de 
persoal que no seu momento se aprobe.
  3.  O  persoal  interino  e  o  contratado 
administrativo  que  á  entrada  en  vigor 
desta lei prestase os seus servizos na Ad-
ministración hidráulica da Consellería de 
Ordenación do Territorio e Obras Públicas 
poderá así mesmo ser integrado en Augas 
de  Galicia  na  forma  prevista  no  punto 
1  anterior.  En  todo  caso,  o  dito  persoal 
poderá acceder á condición de funcionario 
de  carreira  nos  termos  establecidos  pola 
Lei  da  Función  Pública  de  Galicia,  nas 
mesmas condicións que o que non exerci-
tase a opción de integración.
O  persoal  desta  clase  que  non  se  integre 
continuará prestando os  seus  servizos na 
Consellería de Ordenación do Territorio e 
Obras Públicas.
  4.  A integración no cadro de persoal do 
ente público Augas de Galicia entenderase 
sen menoscabo dos dereitos adquiridos con 
anterioridade polo persoal que a exercite.

Disposición tRansitoRia segunDa
Mentres  non  sexan  aprobadas  as 

disposicións  regulamentarias  relativas  á 
composición dos órganos colexiados do ente 
autónomo Augas de Galicia nin constituídos 
efectivamente  os  devanditos  órganos, 
os  actos  da  Administración  hidráulica 
de  Galicia  que,  segundo  a  presente  lei 
requiren a intervención daqueles, poderán 
adoptarse polo órgano competente en cada 
caso,  debendo  contarse  coa  autorización 
do conselleiro de Ordenación do Territo-
rio e Obras Públicas cando a resolución lle 
corresponda  a  un  órgano  dependente  ou 
adscrito á citada Consellería.
En  ningún  caso  a  constitución  de  tales 
órganos debe ser superior ao ano dende a 
entrada en vigor desta lei.

Disposición tRansitoRia teRceiRa
Ata  que  non  sexan  aprobados  os  ins-

trumentos  de  planificación  hidrolóxica 

das  concas  hidrográficas  comprendidas 
integramente  no  territorio  de  Galicia,  as 
concesións de aproveitamento de bens de 
dominio  público  hidráulico  outorgaraas 
o  órgano  competente  logo  de  valoración 
da  solicitude,  considerando  os  recursos 
dispoñibles na área afectada por aquela e 
a súa adecuación ás necesidades efectivas 
do  peticionario,  de  acordo  coa  orde  de 
preferencia que establecen os artigos 58.3 
e 58.4 da Lei Estatal de Augas.

Disposición tRansitoRia cuaRta
A  exención  establecida  na  letra  d)  do 

punto 2 do artigo 34 desta lei e a dedución do 
punto 3 do mesmo artigo só producirán efec-
to a partir da entrada en vigor da norma regu-
lamentaria onde se establezan os requisitos e 
procedementos para a súa aplicación 303.

Disposición DeRRaDeiRa pRimeiRa
O  organismo autónomo  Augas  de  Ga-

licia  someterá  o  seu  réxime  económico, 
financeiro e presupostario á Lei 11/1992, 
do 7 de outubro, de Réxime Financeiro e 
Presupostario  de  Galicia,  ás  leis  de  pre-
supostos  da  Comunidade  Autónoma  e  á 
demais normativa aplicable.
Augas de Galicia gozará do mesmo  trata-
mento fiscal que a Comunidade Autónoma 
por ser Administración institucional desta.

Disposición DeRRaDeiRa segunDa
Autorízase  o  Consello  da  Xunta  de 

Galicia  para  que  dite  as  disposicións  re-
gulamentarias  que  sexan  precisas  para  o 
cumprimento desta lei.

Disposición DeRRaDeiRa teRceiRa
A  través  da  Lei  de  Presupostos  da 

Comunidade  Autónoma  poderán  estable-
cerse as modificacións oportunas en canto 
á regulación legal do canon de saneamento 
establecido na presente lei.
303	 Disposición	transitoria	4	engadida	por	Lei	7/1999,	
de	29	de	decembro,	de	Orzamentos	Xerais	da	Comuni-
dade	Autónoma	de	Galicia	para	o	ano	2000.
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4. LEI 3/1999, DO 11 DE MARZO, 
DE CREACIóN DO INSTITUTO 

ENERXéTICO DE GALICIA 
(DOGA N.º 61, 30. 3. 1999)

(…) 304

capítulo i 
dIsposICIóns xerAIs:  

nAturezA, FIns e FunCIóns
Artigo 1. Creación do Instituto Ener-

xético de Galicia.
  1.  No ámbito da Comunidade Autónoma 
de Galicia e ao abeiro do seu Estatuto de 
autonomía,  créase  o  Instituto  Enerxético 
de Galicia, como ente de dereito público, 
con  personalidade  xurídica  e  patrimonio 
propio para o cumprimento dos seus fins.
  2.  O  Instituto  Enerxético  de  Galicia 
rexerase  por  esta  lei,  pola  Lei  11/1992, 
do 7 de outubro, de Réxime Financeiro e 
Orzamentario de Galicia,  e polas demais 
normas de aplicación.
O Instituto Enerxético de Galicia axustará 
a súa actividade ao ordenamento xurídico 
privado,  agás  cando  exerza  potestades 
administrativas. Neste suposto estará so-
metido á Lei 30/1992, do 26 de novembro, 
de Réxime Xurídico das Administracións 
Públicas e do Procedemento Administrati-
vo Común, e ás demais normas adminis-
trativas de xeral aplicación.
Nas  súas  actividades  de  contratación 
aplicarase a Lei 13/1995, do 18 de maio, de 
Contratos  das  Administracións  Públicas, 
de acordo co disposto no artigo 1.3 desta.
  3.  O  Instituto  Enerxético  de  Galicia 
adscríbese  á  consellería  competente  en 
materia de enerxía.

Artigo 2. Fins do instituto.
O  Instituto  Enerxético  de  Galicia  ten 
por  finalidade  o  fomento,  o  impulso  e  a 
realización  de  iniciativas  e  programas  de 
actuación para a investigación, o estudo e o 
apoio das actuacións de coñecemento, des-
envolvemento e aplicación das tecnoloxías 

304	Disposición	transitoria	4	engadida	por	Lei	7/1999,	
do	29	de	decembro,	de	Orzamentos	Xerais	da	Comuni-
dade	Autónoma	de	Galicia	para	o	ano	2000.

enerxéticas,  incluídas  as  renovables,  a 
mellora do aforro e a eficiencia enerxética, 
o fomento do uso racional da enerxía e, en 
xeral, a óptima xestión dos recursos enerxé-
ticos nos distintos  sectores económicos de 
Galicia, así como a participación na xestión 
e prestación, se é o caso, de servizos noutros 
campos sinérxicos ao enerxético, de acordo 
coas directrices do Goberno no ámbito das 
súas competencias.

Artigo 3. Autonomía funcional.
  1.  O  instituto  estará  suxeito,  nas  súas 
actividades,  aos  programas  e  ás  directri-
ces xerais da Xunta de Galicia.
  2.  Sen prexuízo do anterior, o instituto 
terá  autonomía  funcional  para  realizar 
estudos,  ditames,  peritaxes  e  actividades 
formativas  e  comerciais,  dentro  da  súa 
finalidade  básica,  para  a  administración 
pública, as empresas e os particulares.

Artigo 4. Funcións.
As  funcións  xerais  do  instituto  serán  as 
seguintes:

a.  Elaborar e propoñerlle á consellería 
competente en materia de enerxía plans e 
programas en materia enerxética.

b.  Promover e, de ser o caso, executar os 
plans  e  programas  indicados,  aprobados 
pola  consellería  competente  en  materia 
de enerxía.

c.  Controlar,  vixiar  e  inspeccionar  as 
instalacións de produción, condución, dis-
tribución,  subministración  e  consumo  de 
enerxía, tendo como obxectivo prioritario 
a seguridade das instalacións.

d.  Propoñer a elaboración de disposicións 
para o establecemento, o desenvolvemento 
e a xestión da política enerxética.

e.  Fomentar  e  desenvolver  programas 
de  asesoramento  e  auditoría  enerxéticos 
para  impulsar  actuacións  de  aforro  e 
mellora  da  eficacia  enerxética,  elaborar 
programas  de  racionalización  do  uso  da 
enerxía e promover o aproveitamento dos 
recursos enerxéticos.

f.  Fomentar  e  participar  en  programas 
e  proxectos  de  investigación  e  desenvolve-
mento  de  tecnoloxías  enerxéticas,  bens  de 
equipo e servizos relacionados coa enerxía.
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g.  Fomentar e participar na avaliación e 
implantación de sistemas de produción de 
enerxía baseados en  recursos endóxenos, 
con  especial  promoción  dos  que  utilicen 
enerxías renovables e de coxeración.

h.  Elaborar  estudos  e  realizar  e  emitir 
informes  e  recomendacións  en  materia 
enerxética para entes públicos ou privados.

i.   Organizar programas de formación e 
reciclaxe profesional, en colaboración con 
centros de formación de ámbito universi-
tario e profesional.

j.  Orientar  os  usuarios  nos  hábitos  de 
consumo enerxético mediante campañas e 
actuacións específicas.

k.  Fomentar a participación das empre-
sas  e  institucións  galegas  nos  programas 
enerxéticos  estatais  e  internacionais, 
principalmente os emprendidos pola Unión 
Europea, así como emitir informe e asesorar 
sobre as directrices e os programas comu-
nitarios dirixidos ao ámbito enerxético.

l.   Poderá ter a representación da Comu-
nidade Autónoma nos organismos previstos 
pola Lei 54/1997, do 27 de novembro, do 
Sector  Eléctrico,  así  como  por  calquera 
outra lei en materia enerxética.

m. Exercer  calquera  outra  función  téc-
nica, material ou xurídica que, en relación 
coas  materias  da  súa  competencia,  se  lle 
encomende  ou  competa  ao  instituto  no 
marco desta lei.

Artigo 5. Actuacións do instituto.
Para  o  adecuado  exercicio  das  súas  fun-
cións,  o  Instituto  Enerxético  de  Galicia 
poderá, de acordo coa lexislación autonó-
mica aplicable:

a.  Establecer convenios e contratos con 
institucións públicas ou privadas interesa-
das no ámbito das súas funcións.

b.  Colaborar  con  outras  adminis-
tracións  para  favorecer  a  adopción  de 
medidas de aforro e de racionalización na 
produción, distribución e subministración 
de enerxía.

c.  Constituír  e/ou  participar  en  socie-
dades,  calquera  que  sexa  a  súa  forma, 

cun obxecto que  se  relacione cos  fins do 
instituto,  logo  de  informe  da  Consellería 
de Economía e Facenda.

d.  Promover o establecemento de liñas 
de  financiamento  para  a  realización  de 
proxectos enerxéticos por conta propia ou 
en  colaboración  con  outras  institucións 
públicas ou privadas.

capítulo ii 
órGAnos do InstItuto 
enerxétICo de GAlICIA

Artigo 6. Órganos de goberno.
Os órganos de goberno do instituto serán o 
consello de administración e o director.
Así mesmo, o instituto contará coa orien-
tación e a asistencia dun consello asesor.

Artigo 7. O consello de administración.
  1.  O  consello  de  administración  é  o 
órgano colexiado de goberno e ten as máis 
amplas facultades de dirección, actuación 
e xestión deste.
  2.  O consello de administración estará 
constituído por:

a.  O presidente, que será o conselleiro 
competente en materia de enerxía.

b.  O vicepresidente, que será o director 
xeral competente en materia de enerxía.

c.  Un mínimo de seis vogais e un máximo 
de oito, dos que:

-  Un será o director do instituto.
-  Dous  vogais  representarán  a  conse-

llería competente en materia de enerxía e 
serán designados por esta.

-  Un  vogal  representará  a  consellería 
competente  en  materia  de  economía  e 
facenda e será proposto por esta.

-  Un  vogal  representará  a  consellería 
competente  en  materia  de  ordenación 
territorial e será proposto por esta.

-  Un  vogal  representará  a  consellería 
competente en materia de ambiente e será 
proposto por esta.

-  Un vogal representará as corporacións 
locais e será proposto pola Fegamp.

d.  Os  vogais  do  consello  de  adminis-
tración serán nomeados e  separados pola 
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consellería  competente  en  materia  de 
enerxía.
O  consello  de  administración,  por  pro-
posta do director do instituto, nomeará un 
secretario,  que  actuará  con  voz  pero  sen 
voto,  quen  será  igualmente  secretario  do 
consello asesor.
  3.  Correspóndelle ao consello de admi-
nistración  exercer,  sen  máis  limitacións 
cás establecidas polas leis, todas as facul-
tades  e  funcións que  sexan precisas para 
acadar os fins do instituto e, en especial:

a.  Fixar as directrices de actuación do 
instituto,  dentro  das  liñas  marcadas  pola 
Xunta de Galicia.

b.  Decidir sobre  todas as cuestións re-
lacionadas coa organización, o  funciona-
mento e as operacións que ten que realizar 
o instituto.

c.  Aprobar  o  anteproxecto  de  orza-
mento, que lle será remitido á consellería 
competente en materia de economía e fa-
cenda, a través da consellería competente 
en materia de enerxía, para ser incluído no 
proxecto de orzamento xeral da Comuni-
dade Autónoma.

d.  Aprobar a memoria anual, o balance 
e  a  conta  de  perdas  e  ganancias,  que  lle 
serán remitidos ao Consello de Contas.

e.  Aprobar o programa de actividades, 
así  como  a  súa  avaliación  periódica  e  os 
seus resultados.

f.  Aprobar  os  convenios  de  colabora-
ción e os contratos que se formalicen para 
a consecución dos seus fins.

g.  Calquera outra función que, pola súa 
importancia ou transcendencia, lle someta 
o presidente,  así  como  todas aquelas que 
sexan  necesarias  para  alcanzar  os  fins 
do  instituto  e  non  estean  expresamente 
atribuídas a outro órgano deste.

h.  Fixar  os  prezos  e  as  tarifas  que  o 
instituto deba percibir pola prestación dos 
seus servizos.

i.   Decidir a constitución de sociedades 
filiais  ou  a  participación  en  sociedades 
calquera que sexa a súa forma xurídica.

  4.  O consello de administración reuni-
rase,  en  sesión  ordinaria,  como  mínimo, 
unha vez ao trimestre.

Artigo 8. O director do instituto.
  1.  O director do instituto será nomeado 
polo Consello da Xunta, por proposta do 
conselleiro competente na materia.
  2.  Correspóndelle  ao  director  dirixir  a 
actividade do instituto baixo as directrices do 
consello de administración e, en concreto:

a.  Representar  o  instituto  en  calquera 
acto e contrato en xuízo e fóra del.

b.  Executar  os  acordos  do  consello  de 
administración.

c.  Dirixir,  coordinar,  xestionar  e  con-
trolar todas as dependencias, instalacións 
e servizos.

d.  Exercer a dirección de todo o persoal.
e.  Elaborar  e  presentarlle  anualmente 

ao consello de administración, para a súa 
aprobación, o anteproxecto de orzamentos, 
o programa de actividades ao que se refire 
o artigo 11, a memoria, o balance e mais a 
conta de perdas e ganancias do instituto.

f.  Realizar as funcións específicas que 
o consello de administración lle delegue.

g.  Autorizar os gastos e ordenar os paga-
mentos.

Artigo 9. O consello asesor.
  1.  O  consello  asesor  é  un  órgano  de 
carácter consultivo e de asesoramento, no 
que  participarán  ou  estarán  representa-
das institucións ou sociedades do ámbito 
enerxético galego, públicas ou privadas, 
co fin de coordinar os esforzos conducen-
tes á consecución dos obxectivos básicos 
do instituto.
  2.  O  presidente  do  consello  de  adminis-
tración será o presidente do consello asesor.
  3.  A súa composición e funcionamento 
determinarase regulamentariamente.

capítulo iii 
reCursos, réxIme eConómICo, 

persoAl e Control
Artigo 10. Recursos do instituto.

Os  recursos  do  Instituto  Enerxético  de 
Galicia estarán constituídos por:
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a.  As  consignacións  orzamentarias 
que  lle  sexan  asignadas  nos  orzamentos 
xerais  da  Comunidade  Autónoma  de 
Galicia.

b.  Os  ingresos  procedentes  da  reca-
dación de taxas e prezos que obteña pola 
prestación dos seus servizos no exercicio 
das súas funcións.

c.  Os produtos e as rendas do seu patri-
monio.

d.  Os  ingresos e os beneficios de  todo 
tipo derivados da participación nas socie-
dades ás que se refire a alínea c) do artigo 
5 desta lei.

e.  As  subvencións  e  achegas  que,  se-
gundo o caso, concedan ao seu favor enti-
dades e institucións públicas ou privadas, 
así como de particulares.

f.  Os créditos, préstamos e demais ope-
racións  financeiras  que  poida  concertar, 
de  acordo  co  previsto  nas  leis  anuais  de 
orzamentos da Comunidade Autónoma.

g.  Calquera  outra  achega  ou  recurso 
que puidese xerarse ou lle sexa atribuído.

Artigo 11. Programa de actividades.
O  instituto elaborará anualmente un pro-
grama  de  actividades  no  que  figuren  os 
obxectivos anuais, as accións económicas 
e de promoción, os  investimentos previs-
tos e a súa avaliación económica.
Anualmente  remitiráselle  ao  Parlamento 
un  informe  detallado  do  programa  de 
actividades do instituto.

Artigo 12. Réxime financeiro e orza-
mentario.
O réxime financeiro contable e orzamentario, 
así como o control da actividade económi-
ca e financeira do instituto, rexeranse polo 
disposto na Lei 11/1992, do 7 de outubro, 
de  Réxime  Financeiro  e  Orzamentario  de 
Galicia.

Artigo 13. Persoal do instituto.
  1.  O persoal do instituto poderá ser:

a.  Contratado  en  réxime  de  dereito 
laboral,  respectando os  principios  de pu-
blicidade, igualdade, mérito e capacidade.

b.  Funcionario  ao  servizo  da  Admi-
nistración da Xunta de Galicia, adscrito a 
esta entidade.
  2.  Baixo  a  dirección  do  consello  de 
administración e por proposta do director 
do  instituto,  definirase  a  súa  estrutura  e 
dotarase do persoal suficiente.
  3.  Pertencer ao consello de administra-
ción ou ao consello asesor non xerará en 
ningún caso dereitos laborais.

Disposición aDicional única
O Parlamento de Galicia deberá autorizar, 

mediante lei, a transformación, modificación, 
liquidación ou extinción do Instituto Enerxé-
tico  de  Galicia.  A  Comunidade  Autónoma 
farase  cargo,  nestes  casos,  do  conxunto  de 
dereitos e obrigas derivados do proceso.

Disposición tRansitoRia única
Autorízase o Consello da Xunta de Gali-

cia, por proposta da Consellería de Economía 
e Facenda, para aprobar os orzamentos de 
explotación e capital previstos no artigo 83 
da Lei 11/1992, do 7 de outubro, de Réxime 
Financeiro e Orzamentario de Galicia.

Disposición DeRRaDeiRa pRimeiRa
O Consello da Xunta de Galicia adop-

tará cantas disposicións sexan necesarias 
para  a  aplicación  e  o  desenvolvemento 
desta  lei dentro dos  seis meses  seguintes 
á súa entrada en vigor 305.

Disposición DeRRaDeiRa segunDa
Asígnanselle  ao  Instituto  Enerxético 

de  Galicia  as  funcións  que  viña  des-
envolvendo  a  Consellería  de  Industria 
e  Comercio  con  respecto  ás  seguintes 
sociedades: Gas Galicia; SDG, S.A.; Ga-
lioil, S.A.; Gestión Energética de Galicia, 
S.A.;  Parque  Eólico  de  Malpica,  S.A.,  e 
Energía de Galicia, S.A.

305	 Véxase	 Decreto	 280/1999,	 do	 4	 de	 novembro,	
polo	que	se	aproba	o	Regulamento	de	organización	e	
funcionamento	do	Instituto	Enerxético	de	Galicia.



- 464 -

Código da Administración Galega

5. LEI 8/1995, DO 30 DE 
OUTUBRO, DO PATRIMONIO 

CULTURAL DE GALICIA  
(DOGA N.º 214, 8. 11. 1995)

(…) 306

TíTULO PRELIMINAR 
DISPOSICIóNS XERAIS

Artigo 1. Obxecto.
  1.  O  patrimonio  cultural  de  Galicia  é 
constituído por todos os bens materiais e 
inmateriais que, polo seu recoñecido va-
lor propio, deban ser considerados como 
de interese relevante para a permanencia 
e a identidade da cultura galega a través 
do tempo.
  2.  A  presente  lei  ten  por  obxecto  a  pro-
tección,  a  conservación,  o  acrecentamento, 
a  difusión  e  o  fomento  do  patrimonio 
cultural de Galicia, así como a súa investi-
gación e transmisión a xeracións futuras.
  3.  Integran  o  patrimonio  cultural  de 
Galicia os bens mobles,  inmobles e  inma-
teriais  de  interese  artístico,  histórico, 
arquitectónico,  paleontolóxico,  arqueo-
lóxico,  etnográfico,  científico  e  técnico. 
Tamén  forman  parte  deste  o  patrimonio 
documental  e  bibliográfico,  os  conxuntos 
urbanos, os lugares etnográficos, os xace-
mentos e zonas arqueolóxicas, así como os 
sitios naturais, xardíns e parques que teñan 
valor artístico, histórico ou antropolóxico.
  4.  A  Administración  autonómica  pro-
curará  o  retorno  a  Galicia  daqueles  bens 
especialmente representativos do noso pa-
trimonio cultural que se atopen fóra dela.

Artigo 2. Competencia.
  1.  Correspóndelle  á  Comunidade  Au-
tónoma  a  competencia  exclusiva  sobre  o 
patrimonio cultural de interese de Galicia.
  2.  As  distintas  administracións  públi-
cas colaborarán para que as competencias 
respectivas se exerzan consonte o estable-
cido nesta lei.
  3.  As  institucións  públicas  e  privadas 
cooperarán á mellor consecución dos fins 
previstos nesta lei.

306	 Exposición	de	motivos	omitida.

Artigo 3. Dos particulares.
  1.  As  persoas  que  observasen  perigo 
de  destrución  ou  deterioración  dun  ben 
integrante do patrimonio cultural de Galicia 
deberán, no menor tempo posible, poñelo en 
coñecemento  da Administración  competen-
te, que comprobará o obxecto da denuncia e 
actuará conforme o disposto nesta lei.
  2.  Calquera  persoa  física  ou  xurídica 
está  lexitimada  para  actuar  en  defensa 
do patrimonio cultural de Galicia ante as 
administracións públicas da Comunidade 
Autónoma  e  os  tribunais  de  xustiza,  en 
cumprimento do previsto nesta lei.

Artigo 4. Colaboración  das  corpora-
cións locais.
  1.  Os  concellos  teñen  a  obriga  de 
protexeren, defenderen, realzaren e daren 
a  coñecer  o  valor  cultural  dos  bens  inte-
grantes do patrimonio cultural de Galicia 
que radiquen no seu termo municipal.
  2.  Correspóndelles, así mesmo, adoptar, 
en caso de urxencia, as medidas cautelares 
necesarias  para  salvagardar  os  bens  do 
patrimonio  cultural  de  Galicia  que  visen 
o seu interese ameazado.

Artigo 5. Colaboración  da  Igrexa 
católica.
  1.  A  Igrexa  católica,  propietaria  dunha 
boa parte do patrimonio cultural de Galicia, 
velará pola protección, a conservación, o 
acrecentamento  e  a  difusión  deste,  cola-
borando  a  tal  fin  coa  Administración  en 
materia de patrimonio.
  2.  Unha Comisión Mixta entre a Xunta 
de  Galicia  e  a  Igrexa  católica  establecerá 
o  marco  de  colaboración  e  coordinación 
entre ambas as institucións para elaborar e 
desenvolver plans de intervención conxunta.

Artigo 6. Proxección exterior.
A difusión exterior do patrimonio cultural 
de Galicia  será  impulsada pola Xunta de 
Galicia,  que  fomentará  os  intercambios 
culturais  que  estime oportunos  e promo-
verá, no ámbito das súas competencias, o 
establecemento  de  convenios  ou  acordos 
coas  demais  comunidades  autónomas, 
así  como  cos  estados  nos  que  se  atopen 
bens  integrantes  do  patrimonio  cultural 
de Galicia.
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Artigo 7. Órganos  asesores  e  con-
sultivos.
  1.  Son órganos asesores da Consellería de 
Cultura en materia de patrimonio cultural:

a.  A  Comisión  Superior  de  Valoración 
de Bens Culturais de Interese para Galicia.

b.  A Comisión Mixta Xunta-Igrexa.
c.  A Comisión do Patrimonio Histórico 

da Cidade e Camiño de Santiago.
d.  As  comisións  territoriais  do  Patri-

monio Histórico Galego.
e.  A Comisión Técnica de Arqueoloxía.
f.  A Comisión Técnica de Etnografía 307.
g.  A Comisión Técnica de Arquivos.
h.  A Comisión Técnica de Museos.
i.   Cantos outros se considere necesario 

establecer con carácter xeral ou con carác-
ter específico.
  2.  Regulamentariamente  establecerase  a 
composición e o funcionamento dos órganos 
asesores da Consellería de Cultura 308.
  3.  Terán  a  consideración  de  órganos 
consultivos da Consellería  de Cultura  en 
materia de bens culturais:

a.  O Consello da Cultura Galega.
b.  As reais academias.
c.  As universidades de Galicia.
d.  O Instituto de Estudos Galegos Padre 

Sarmiento.
e.  Cantos outros se considere necesario 

establecer con carácter xeral ou con carác-
ter específico.

TíTULO I 
DOS BENS DECLARADOS, 

CATALOGADOS E DO 
INVENTARIO XERAL

capítulo i 
dos bens de Interese CulturAl
Artigo 8. Definición e clasificación.

  1.  Os  bens  mobles,  inmobles  e  inma-
teriais  máis  sobranceiros  do  patrimonio 
cultural de Galicia serán declarados bens 
de  interese  cultural  mediante  decreto  da 
307	 Decreto	 60/2008,	 do	 13	 de	 marzo,	 polo	 que	 se	
regula	 a	 composición	 e	 funcionamento	 da	 Comisión	
Técnica	de	Etnografía.
308	 Véxase	Decreto	39/2007,	do	8	de	marzo,	polo	que	se	
regula	a	composición	e	 funcionamento	das	comisións	
territoriais	do	patrimonio	histórico	galego.

Xunta de Galicia, por proposta da Conselle-
ría de Cultura, e inscribiranse no Rexistro de 
Bens de Interese Cultural de Galicia.
  2.  Os bens mobles declarados de interese 
cultural poderano ser de forma individual ou 
ben como colección, entendida esta como o 
conxunto de bens agrupados de xeito mis-
celáneo ou monográfico, logo dun proceso 
intencional de provisión ou acumulación.
  3.  Os  bens  inmobles  serán  declarados 
de interese cultural atendendo ás seguintes 
clases:  monumento,  conxunto  histórico, 
xardín histórico,  sitio ou  territorio histó-
rico, zona arqueolóxica, lugar de interese 
etnográfico e zona paleontolóxica.
  4.  Para os efectos da presente lei, teñen 
a consideración de:

a.  Monumento,  a  construción ou obra 
produto  da  actividade  humana,  de  rele-
vante  interese  histórico,  arquitectónico, 
arqueolóxico,  artístico,  etnográfico, 
científico  ou  técnico,  con  inclusión  dos 
mobles,  instalacións  e  accesorios  que 
expresamente se sinalen como parte inte-
grante del, e que por si soa constitúa unha 
unidade singular.

b.  Conxunto  histórico,  a  agrupación  de 
bens inmobles que forman unha unidade de 
asentamento, continua ou dispersa, condicio-
nada por unha estrutura física representativa 
da  evolución  dunha  comunidade  humana, 
por ser testemuño da súa cultura ou constituír 
un valor de uso e gozo para a colectividade, 
aínda  que  individualmente  non  teñan  unha 
especial relevancia.

c.  Xardín histórico, o espacio delimita-
do,  produto  da  ordenación  polo  home  de 
elementos naturais, ás veces complementa-
do con estruturas de fábrica, e estimado de 
interese en función da súa orixe ou pasado 
histórico  ou  dos  seus  valores  estéticos, 
sensoriais ou botánicos.

d.  Sitio ou territorio histórico, o lugar ou 
paraxe natural vinculado a acontecementos 
ou  recordos  do  pasado,  creacións  culturais 
ou da natureza, e a obras do home que po-
súan valores históricos ou técnicos 309.

309	 Véxase	 Lei	 3/1996,	 do	 10	 de	 maio,	 de	 protección	
dos	Camiños	de	Santiago.	
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e.  Zona  arqueolóxica,  o  lugar  ou  pa-
raxe natural onde existen bens mobles ou 
inmobles susceptibles de seren estudados 
con metodoloxía arqueolóxica, tanto se se 
atopasen na superficie coma no subsolo ou 
baixo as augas territoriais.

f.  Lugar de interese etnográfico, aquela 
paraxe natural, conxunto de construcións 
ou  instalacións  vinculadas  a  formas  de 
vida, cultura e actividades tradicionais do 
pobo galego.

g.  Zona  paleontolóxica,  o  lugar  no 
que  hai  vestixios  fosilizados  ou  non  que 
constitúan unha unidade coherente e con 
entidade de seu.
  5.  En  todos  os  supostos  anteriormente 
citados, a declaración de ben de interese cul-
tural afectará tanto o solo coma o subsolo.
  6.  De  xeito  excepcional  poderase 
declarar  ben  de  interese  cultural  a  obra 
de autores vivos, sempre e cando tres das 
institucións  consultivas  recoñecidas  pola 
Consellería  de  Cultura  emitan  informe 
favorable e medie autorización expresa do 
seu propietario.

Artigo 9. Procedemento  de  declara-
ción.
  1.  A  declaración  de  ben  de  interese 
cultural  requirirá  a  previa  incoación  e 
tramitación do expediente administrativo 
pola Consellería de Cultura. A iniciación 
do expediente poderase realizar de oficio 
ou ben por instancia de parte por calquera 
persoa física ou xurídica.
  2.  No caso de iniciarse por instancia de 
parte, a denegación da incoación será moti-
vada e deberáselles notificar aos solicitantes.
  3.  No expediente que se instrúa deberá 
constar  informe  favorable  de  dous  dos 
órganos  consultivos  aos  que  se  refire 
o  artigo  7  da  presente  lei,  e  daráselles 
audiencia aos interesados.

Artigo 10. Notificación,  publicación 
e efectos da incoación.
  1.  A incoación seralles notificada tanto 
aos interesados coma ao Concello no que 
radique o ben.
  2.  Sen  prexuízo  da  súa  eficacia  dende 
a  notificación,  a  resolución  da  incoación 

será publicada no “Diario Oficial de Gali-
cia” e no “Boletín Oficial del Estado”. No 
caso de tratarse de bens inmobles daráse-
lle audiencia ao Concello correspondente 
e  abrirase  un  período  de  información 
pública por un prazo mínimo de un mes.
  3.  A  incoación  dun  expediente  para  a 
declaración  dun  ben  de  interese  cultural 
determinará,  respecto  do  ben  afectado, 
a  aplicación  inmediata  e  provisional  do 
réxime de protección previsto na presente 
lei para os bens xa declarados. No caso de 
bens  inmobles,  ademais,  será  aplicable  o 
estipulado no artigo 35.1 da presente lei.

Artigo 11. Contido do expediente de 
declaración.
  1.  No  expediente  de  declaración  dun 
ben de interese cultural obrarán as seguin-
tes especificacións respecto del:

a.  Descrición  clara  e  exhaustiva  do 
obxecto  da  declaración  que  facilite  a 
súa  correcta  identificación  e,  no  caso  de 
inmobles,  as  partes  integrantes,  as  per-
tenzas,  os  accesorios  e  os bens mobles  e 
documentais que, pola súa vinculación co 
inmoble, deban ser obxecto de incorpora-
ción na declaración.

b.  No  caso  de  inmobles,  ademais, 
deberán  figurar  perfectamente  definidas 
as  súas  relacións  coa  área  territorial  á 
que  pertence,  así  como  a  protección  dos 
accidentes xeográficos e elementos natu-
rais  que  conformen  o  seu  contorno,  que 
aparecerá delimitado tamén graficamente, 
en  atención  á  súa  adecuada  protección, 
contemplación e estudo.
  2.  Igualmente  deberá  figurar  no  expe-
diente a determinación da compatibilidade 
do  uso  coa  correcta  conservación  do  ben 
que  se  pretende  declarar.  No  caso  de  que 
o  uso  a  que  se  vén  destinando  o  referido 
ben  fose  incompatible  coa  adecuada  con-
servación deste, poderase establecer o seu 
cesamento ou modificación.
  3.  Así  mesmo,  información  exhaustiva 
sobre o estado de conservación do ben, po-
dendo incluírse na declaración os criterios 
básicos que rexerán as futuras intervencións.
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Artigo 12. Declaración e conclusión.
  1.  Correspóndelle ao Consello da Xun-
ta de Galicia, por proposta do conselleiro 
de Cultura,  acordar a declaración de ben 
de interese cultural.
  2.  O  acordo  de  declaración  describirá 
clara  e  exhaustivamente  o  ben  obxecto 
da  declaración.  No  caso  dos  inmobles 
describirá  a  súa  delimitación  gráfica,  o 
contorno  afectado,  as  partes  integrantes, 
as  pertenzas,  os  accesorios  e  os  bens 
mobles e documentais que pola súa vincu-
lación deban ser obxecto de incorporación 
na declaración.
  3.  O  expediente  deberase  resolver  no 
prazo máximo de vinte meses, contado a 
partir da data na que  foi  incoado. Trans-
corrido  este,  producirase  a  caducidade 
do  expediente  se  se  solicitar  o  arquivo 
das  actuacións  ou  se  dentro  dos  sesenta 
días  seguintes  non  se  dita  resolución.  O 
expediente  non  se  poderá  volver  iniciar 
nos tres anos seguintes, agás que tres das 
institucións  consultivas  recoñecidas  pola 
Comunidade Autónoma o solicitaren ou o 
faga o propietario do ben.

Artigo 13. Notificación e publicación 
da declaración.
A declaración de ben de interese cultural 
seralles  notificada  tanto  aos  interesados 
coma ao Concello no que radique o ben, e 
será publicada no “Diario Oficial de Gali-
cia” e no “Boletín Oficial del Estado”.

Artigo 14. Rexistro de Bens de Interese 
Cultural de Galicia.
  1.  Os  bens  de  interese  cultural  serán 
inscritos no Rexistro de Bens de Interese 
Cultural de Galicia. A cada ben daráselle 
un código para a súa identificación. Neste 
rexistro tamén se anotará preventivamente 
a  incoación  dos  expedientes  de  decla-
ración.  Correspóndelle  á  Consellería  de 
Cultura a xestión deste rexistro.
  2.  O  Rexistro  de  Bens  de  Interese 
Cultural  de  Galicia  terá  por  obxecto  a 
anotación  e  a  inscrición  dos  actos  que 
afecten a súa identificación e localización, 
e reflectirá todos os actos que se realicen 
sobre os bens nel inscritos cando afecten o 

contido da declaración e dará fe dos datos 
nel consignados.
  3.  Calquera inscrición relativa a un ben, 
efectuada  de  oficio,  seralle  notificada  ao 
seu titular, e será obriga deste a de comuni-
carlle ao rexistro todos os actos xurídicos e 
técnicos que poidan afectar o dito ben.
  4.  O  acceso  ao  rexistro  será  público 
nos  termos que se establezan regulamen-
tariamente,  sendo  precisa  a  autorización 
expresa do  titular do ben para a consulta 
pública dos datos relativos á:

a.  Situación  xurídica  e  valor  dos  bens 
inscritos.

b.  Localización, no caso de bens mobles.
  5.  Das  inscricións  e  anotacións  no 
Rexistro  de  Bens  de  Interese  Cultural 
daráselle  conta  ao  Registro  General  de 
Bienes de Interés Cultural del Estado, co 
fin  de  que  se  fagan  as  correspondentes 
inscricións e anotacións nel.

Artigo 15. Inscrición no Rexistro da 
Propiedade.
Cando se  trate de monumentos e xardíns 
históricos,  a  Consellería  de  Cultura 
instará  de  oficio  a  inscrición  gratuíta  da 
declaración de ben de interese cultural no 
Rexistro da Propiedade.

Artigo 16. Procedemento para deixar 
sen efecto unha declaración.
  1.  A  declaración  dun  ben  de  interese 
cultural  unicamente  poderá  deixarse  sen 
efecto  seguindo os mesmos  trámites e  re-
quisitos necesarios para a súa declaración.
  2.  Non  poden  invocarse  como  causas 
determinantes  para  deixar  sen  efecto  a 
declaración dun ben de interese cultural as 
derivadas  do  incumprimento  das  obrigas 
de conservación e mantemento recollidas 
nesta lei.

capítulo ii 
Da catalogación dos bens

Artigo 17. Catálogo  do  patrimonio 
cultural de Galicia. Definición.
  1.  Os  bens  do  patrimonio  cultural  de 
Galicia  que,  sen  chegar  a  ser  declarados 
de  interese cultural, posúan especial  sin-
gularidade,  de  acordo  co  establecido  no 
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artigo 1.3 da presente lei, serán incluídos 
no  Catálogo  do  patrimonio  cultural  de 
Galicia  e  gozarán  da  protección  para  os 
bens catalogados nesta lei.
  2.  Créase  o  Catálogo  do  patrimonio 
cultural  de  Galicia  como  instrumento  de 
protección  dos  bens  mobles,  inmobles  e 
inmateriais  nel  incluídos,  e  con  fins  de 
investigación, consulta e difusión. O dito 
catálogo,  no  relativo  aos  bens  inmobles, 
incluirá a regulación do réxime de protec-
ción previsto nesta lei.
  3.  A  inclusión  poderase  realizar  de 
forma  individual  ou  como  colección, 
correspondéndolle a xestión do catálogo á 
Consellería de Cultura.
  4.  Regulamentariamente  establecerase 
o  réxime  do  acceso  público  ao  Catálogo 
do  patrimonio  cultural  de  Galicia,  así 
como as determinacións a que se refire o 
apartado 2 deste artigo.

Artigo 18. Procedemento.
  1.  A  inclusión  dun  ben  no  Catálogo 
do patrimonio cultural de Galicia  requi-
rirá  a  previa  tramitación  do  expediente, 
iniciado  de  oficio  ou  por  instancia  do 
interesado,  pola  Consellería  de  Cultura, 
séndolle  aplicables  as  normas  xerais  do 
procedemento administrativo.
  2.  A notificación ao titular ou posuidor 
da iniciación dun expediente para a inclu-
sión dun ben no Catálogo do patrimonio 
cultural de Galicia determinará a aplica-
ción  inmediata  e  provisional  do  réxime 
de  protección  previsto  na  presente  lei 
para os bens xa  catalogados. Ao mesmo 
tempo  abrirase  un  período  de  informa-
ción pública por un prazo mínimo de un 
mes  mediante  a  publicación  do  acordo 
de  iniciación  do  expediente  no  “Diario 
Oficial de Galicia”.
  3.  Cando o expediente de catalogación 
afecte a un ben inmoble, daráselle ademais 
audiencia ao Concello no que radique.
  4.  No caso de iniciarse por instancia de 
parte, a denegación da incoación para a in-
clusión dun ben no catálogo será motivada 
e deberáselles notificar aos solicitantes.

  5.  Da  iniciación  do  expediente  para  a 
catalogación dun ben moble daráselle conta 
ao Inventario General de Bienes Muebles 
da  Administración  do  Estado  para  a  co-
rrespondente anotación preventiva.

Artigo 19. Contido do expediente de 
catalogación.
O expediente de inclusión dun ben no Ca-
tálogo  do  patrimonio  cultural  de  Galicia 
recollerá polo menos:

a.  A  descrición  do  ben  que  facilite  a 
súa correcta identificación, e no caso dun 
ben  inmoble,  ademais  de  todos  aqueles 
elementos  que  o  integran,  o  contorno 
afectado,  considerado  como  un  territo-
rio  graficamente  delimitado  no  que  os 
elementos  xeográficos  e  naturais  tamén 
gozarán de protección.

b.  A determinación da  compatibilida-
de  do  uso  coa  correcta  conservación  do 
ben catalogado.

Artigo 20. Catalogación e conclusión.
  1.  Correspóndelle  ao  conselleiro  de 
Cultura,  por  proposta  do  director  xeral 
do  Patrimonio  Histórico  e  Documental, 
acordar  a  inclusión  dun  ben  no  Catálogo 
do patrimonio cultural de Galicia.
  2.  O  expediente  deberase  resolver  no 
prazo máximo de vinte meses, contado a 
partir da data na que  foi  iniciado. Trans-
corrido  este,  producirase  o  arquivo  do 
expediente.
  3.  O  acordo  de  catalogación  seralles 
notificado  tanto aos  interesados coma ao 
Concello no que radique o ben, e publica-
rase no “Diario Oficial de Galicia”.
  4.  Das  inclusións  de  bens  mobles  no 
Catálogo do patrimonio cultural de Gali-
cia daráselle conta ao Inventario General 
de Bienes Muebles da Administración do 
Estado para que se fagan as corresponden-
tes inscricións.

Artigo 21. Exclusión  dun  ben  do 
catálogo.
A catalogación dun ben unicamente pode-
rá deixarse sen efecto seguindo os mesmos 
trámites necesarios para a súa inclusión.



- 469 -

bens e patrimonio

be
ns

 e
 p

at
ri

m
on

io

capítulo iii 
do InventArIo xerAl 310

Artigo 22. O Inventario xeral do pa-
trimonio cultural de Galicia. Definición.
  1.  O Inventario xeral do patrimonio cultu-
ral de Galicia confórmano os bens declarados 
de interese cultural, os catalogados e aquelo-
utros aos que  fai  referencia o artigo 1.3 da 
presente lei e que, sen estaren incluídos entre 
os anteriores, merezan ser conservados.
  2.  Créase o Inventario xeral do patrimo-
nio cultural de Galicia, como instrumento 
básico de protección adscrito á Consellería 
de Cultura.
  3.  O acceso ao Inventario xeral do patrimo-
nio cultural de Galicia será público, na forma 
que regulamentariamente se estableza.

Artigo 23. Procedemento.
  1.  A  inclusión  dun  ben  no  Inventario 
xeral do patrimonio cultural de Galicia re-
quirirá a previa tramitación do expediente 
pola Consellería de Cultura, séndolle apli-
cables  as  normas  xerais  do  procedemento 
administrativo.  Quedan  excluídos  da  dita 
tramitación  aqueles  bens  declarados  de 
interese cultural e os catalogados que pola 
súa condición xa forman parte do Inventa-
rio xeral do patrimonio cultural de Galicia.
  2.  A  inclusión  poderá  ser  realizada  de 
forma individual ou colectiva.
  3.  Correspóndelle  ao  director  xeral 
do  Patrimonio  Histórico  e  Documental  a 
inclusión dos bens no Inventario xeral do 
patrimonio cultural de Galicia.

TíTULO II 
RéXIME XERAL DE PROTECCIóN E 
CONSERVACIóN DO PATRIMONIO 

CULTURAL DE GALICIA
capítulo i 

réxIme de proteCCIón  
e ConservACIón

Artigo 24. Protección xeral.
  1.  Todos os bens que integran o patrimo-
nio cultural de Galicia gozarán das medidas 
de protección establecidas nesta lei.

310	 Decreto	232/2008,	do	2	de	outubro,	sobre	o	Inven-
tario	xeral	do	patrimonio	cultural	de	Galicia.

  2.  O  patrimonio  cultural  de  Galicia, 
conforme  o  disposto  no  título  anterior, 
clasifícase en:

a.  Bens declarados, que serán aqueles que 
se consideren como bens de interese cultural, 
logo da incoación do oportuno expediente.

b.  Bens  catalogados,  aqueles  que  se 
incorporen  ao  Catálogo  do  patrimonio 
cultural de Galicia.

c.  Bens  inventariados,  aqueles  que, 
sen estaren incluídos entre os anteriores, 
merezan ser conservados e se inclúan no 
Inventario  xeral  do  patrimonio  cultural 
de Galicia.

Artigo 25. Deber de conservar.
  1.  Os propietarios, posuidores e demais 
titulares de dereitos reais sobre bens inte-
grantes do patrimonio cultural de Galicia 
están obrigados a conservalos, coidalos e 
protexelos  debidamente  para  aseguraren 
a  súa  integridade  e  evitaren  a  súa perda, 
destrución ou deterioración.
  2.  Os  poderes  públicos  garantirán  a 
protección, a conservación e o enriquece-
mento do patrimonio cultural de Galicia.

Artigo 26. O  acceso  ao  patrimonio 
cultural de Galicia.
  1.  Os propietarios, posuidores e demais 
titulares  de  dereitos  reais  sobre  os  bens 
integrantes  do  patrimonio  cultural  de 
Galicia facilitaranlle o acceso, con fins de 
inspección, á Administración competente. 
Igualmente, estarán obrigados a permitiren 
o  acceso dos  investigadores,  logo de  soli-
citude  motivada,  aos  bens  declarados  ou 
catalogados.  O  cumprimento  desta  obriga 
só poderá ser dispensado pola Administra-
ción  cando,  en  atención  ás  circunstancias 
concorrentes,  entenda  que  existe  causa 
suficientemente xustificada para iso.
  2.  Para  os  efectos  previstos  nesta  lei, 
a  Administración  competente  poderá 
solicitar dos titulares de dereitos sobre os 
bens integrantes do patrimonio cultural de 
Galicia o exame deles, así como as infor-
macións pertinentes para a súa inclusión, 
se procede, no inventario xeral.
  3.  Os propietarios, posuidores e demais 
titulares  de  bens  declarados  de  interese 
cultural  deberán  facilitar  a  visita  pública 
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a estes nas condicións que se determinen, 
que en todo caso será gratuíta durante catro 
días ao mes, en días e horario prefixado.

Artigo 27. Dereitos de tanteo e retracto.
  1.  Toda  pretensión  de  alleamento  ou 
venda  dun  ben  declarado  ou  catalogado 
deberalle  ser  notificada  á  Consellería  de 
Cultura,  con  indicación  do  prezo  e  das 
condicións  nas  que  se  propoña  realizar 
aquela,  sen  prexuízo  do  establecido  no 
artigo  38  da  Lei  16/1985,  do  Patrimonio 
Histórico Español.
Os poxadores deberán notificar igualmen-
te cun prazo de antelación de dous meses 
as  poxas  públicas  nas  que  se  pretenda 
allear calquera ben declarado, catalogado 
ou calquera outro que, formando parte do 
patrimonio  cultural  de  Galicia,  regula-
mentariamente se esixa.
  2.  No  prazo  de  dous  meses,  o  órgano 
competente  da  Xunta  de  Galicia  poderá 
exercer o dereito de tanteo para si ou para 
outras  institucións  sen  ánimo  de  lucro, 
obrigándose ao pagamento do prezo con-
vido ou do de remate da poxa.
  3.  Se  a  pretensión  de  alleamento  ou 
venda e as súas condicións non fosen no-
tificadas correctamente, poderase exercer, 
nos termos do apartado anterior, o dereito 
de retracto, no prazo de seis meses a partir 
da data na que se teña coñecemento acre-
ditado da venda.

Artigo 28. Escrituras públicas.
Para  a  formalización de escrituras públi-
cas de adquisición de bens declarados ou 
catalogados, ou de transmisión de dereitos 
reais  de  desfrute  sobre  estes  bens,  acre-
ditarase  previamente  o  cumprimento  do 
establecido  no  artigo  27  da  presente  lei. 
Esta acreditación tamén é necesaria para a 
inscrición dos títulos correspondentes.

Artigo 29. Comercio.
  1.  As persoas e as entidades que se de-
diquen habitualmente ao comercio de bens 
mobles integrantes do patrimonio cultural 
de  Galicia  levarán  un  libro  de  rexistro 
legalizado pola Consellería de Cultura no 
que constarán as transaccións efectuadas. 
Anotaranse  no  citado  libro  os  datos  de 

identificación do obxecto e as partes que 
interveñan en cada transacción.
  2.  A  Consellería  de  Cultura  creará  e 
levará  un  rexistro  das  empresas  que  se 
dediquen habitualmente  ao  comercio dos 
obxectos  ao  que  se  refire  o  apartado  an-
terior.  Será  requisito  indispensable  estar 
incluído  no  mencionado  rexistro  para  o 
exercicio desta  actividade. Regulamenta-
riamente determinarase o  funcionamento 
do antedito rexistro.

Artigo 30. Limitacións á transmisión.
  1.  Os bens declarados e catalogados que 
sexan propiedade da Comunidade Autónoma 
ou  das  entidades  locais  serán  imprescriti-
bles, inalienables e inembargables, agás as 
transmisións  que  poidan  efectuarse  entre 
entes públicos territoriais.
  2.  Cando estes bens estean en posesión 
das  institucións  eclesiásticas,  rexeranse 
pola lexislación estatal.

Artigo 31. Expropiación.
O  incumprimento  das  obrigas  de  protec-
ción e conservación será causa de interese 
social  para  a  expropiación  forzosa  dos 
bens declarados e catalogados pola Admi-
nistración competente.

Artigo 32. Impacto  ou  efecto  am-
biental.
  1.  A  Consellería  de  Cultura  deberá  ser 
informada dos plans, programas e proxec-
tos, tanto públicos coma privados, que pola 
súa incidencia sobre o territorio poidan im-
plicar risco de destrución ou deterioración 
do patrimonio cultural de Galicia.
  2.  Para os efectos previstos no apartado 
anterior, a Consellería de Cultura deberá 
establecer  aquelas  medidas  protectoras 
e  correctoras  que  considere  necesarias 
para a protección do patrimonio cultural 
de Galicia.
  3.  Na  tramitación  de  todas  as  avalia-
cións  de  impacto  ou  efecto  ambiental,  o 
organismo  administrativo  competente  en 
materia  de  medio  ambiente  solicitará  in-
forme da Consellería de Cultura e incluirá 
na declaración ambiental as consideracións 
e condicións resultantes do dito informe.
  4.  Deberán ser incluídas todas as figu-
ras relativas ao planeamento urbanístico.



- 471 -

bens e patrimonio

be
ns

 e
 p

at
ri

m
on

io

capítulo ii 
proteCCIón dos bens  
de Interese CulturAl

Sección l.ª  
Réxime xeral aplicable  

aos bens inmobles e mobles

Artigo 33. Réximede protección.
Os  bens  declarados  de  interese  cultural 
gozarán  da  máxima  protección  e  tutela, 
e a súa utilización quedará subordinada a 
que non se poñan en perigo os valores que 
aconsellan  a  súa  conservación.  Calquera 
cambio de uso deberá ser autorizado polos 
organismos competentes para a execución 
desta lei.

Sección 2.ª  
Réxime aplicable  

aos bens inmobles

Subsección l.ª  
Réxime xeral

Artigo 34. Definición.
Para os efectos previstos nesta  lei  teñen a 
consideración  de  bens  inmobles,  ademais 
dos  enumerados  no  artigo  334  do  Código 
civil,  todos  aqueles  elementos que poidan 
considerarse consubstanciais cos edificios 
e formen parte deles ou a formasen outrora.

Artigo 35. Incoación  e  suspensión 
de licenzas.
  1.  A  incoación  dun  expediente  de 
declaración  de  ben  de  interese  cultural 
respecto  dun  inmoble  determinará  a 
suspensión  das  correspondentes  licenzas 
municipais  de  parcelación,  edificación 
ou  demolición  nas  zonas  afectadas,  así 
como  dos  efectos  das  xa  outorgadas.  A 
suspensión  dependerá  da  resolución  ou 
caducidade do expediente incoado.
  2.  As obras que, por causa de forza maior, 
interese xeral ou urxencia, deberen realizarse 
con carácter inaprazable precisarán, en todo 
caso,  autorización  dos  organismos  compe-
tentes da Consellería de Cultura.

Artigo 36. Desprazamento.
Un inmoble declarado ben de interese cul-
tural  é  inseparable do  seu contorno. Non 
se poderá proceder ao seu desprazamento 

agás que resulte imprescindible por causa 
de  forza  maior  ou  interese  social,  logo 
de  informe  favorable  da  Consellería  de 
Cultura;  neste  caso,  será  preciso  adoptar 
as  cautelas  necesarias  naquilo  que  poida 
afectar  o  solo  ou  o  subsolo.  Para  a  con-
sideración de causa de forza maior ou de 
interese social, será preceptivo o informe 
favorable de polo menos dúas das institu-
cións consultivas previstas nesta lei.

Artigo 37. Autorización  das  inter-
vencións.
Calquera  intervención  que  se  pretenda 
realizar  nun  inmoble  declarado  ben  de 
interese  cultural  deberá  ser  autorizada 
pola Consellería de Cultura, previamente 
á  concesión  da  licenza  municipal,  coa 
excepción que supón o previsto no artigo 
47.2 da presente lei.

Artigo 38. Proxectos de intervención.
  1.  Calquera  proxecto  de  intervención 
nun ben inmoble declarado ben de intere-
se cultural deberá  incorporar un  informe 
sobre a súa importancia artística, histórica 
e/ou  arqueolóxica,  elaborado  por  técnico 
competente  en  cada  unha  das  materias. 
Do mesmo xeito, deberase incluír no dito 
informe  unha  avaliación  da  intervención 
que se propón.
  2.  Unha vez rematada a intervención, a 
dirección facultativa realizará unha memo-
ria na que figure, polo menos, a descrición 
pormenorizada  da  obra  executada  e  dos 
tratamentos  aplicados,  así  como  a  docu-
mentación gráfica do proceso seguido.

Artigo 39. Criterios  de  intervención 
en inmobles.
  1.  Calquera  intervención  nun  inmoble 
declarado ben de interese cultural deberá 
ir encamiñada á súa conservación e mello-
ra, de acordo cos seguintes criterios:

a.  Respectaranse  as  características 
esenciais  do  inmoble,  sen  prexuízo  de 
que poida autorizarse o uso de elementos, 
técnicas e materiais actuais para a mellor 
adaptación do ben ao seu uso e para valo-
rar determinados elementos ou épocas.

b.  Conservaranse  as  características 
volumétricas  e  espaciais  definidoras  do 
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inmoble,  así  como  as  contribucións  de 
distintas épocas. No caso de que excepcio-
nalmente  se  autorice  algunha  supresión, 
esta quedará debidamente documentada.

c.  Evitaranse  os  intentos  de  recons-
trución, agás nos casos en que a existencia 
de  suficientes  elementos  orixinais  así  o 
permita.

d.  Non  poderán  realizarse  adicións 
miméticas que falseen a súa autenticida-
de histórica.

e.  Cando  sexa  indispensable  para  a 
estabilidade e o mantemento do inmoble, a 
adición de materiais deberá ser recoñecible.

f.  Impediranse  as  accións  agresivas 
nas intervencións sobre os paramentos.
  2.  Nos monumentos, xardíns, sitios ou 
territorios históricos, zonas arqueolóxicas 
situadas ou non en solo urbano, lugares de 
interese  etnográfico  e  zonas  paleontoló-
xicas non  se poderá  instalar  publicidade, 
cables,  antenas  e  todo aquilo que  impida 
ou menoscabe a apreciación do ben dentro 
do seu contorno.

Artigo 40. Licenzas.
  1.  A obtención das autorizacións nece-
sarias segundo a presente lei non altera a 
obrigatoriedade de obter licenza municipal 
nin  as  demais  licenzas  ou  autorizacións 
que fosen necesarias.
  2.  Non  poderán  outorgarse  licenzas 
para a realización de obras que, conforme 
a presente lei, requiran calquera autorización 
administrativa, ata que esta fose concedida.
  3.  As  obras  realizadas  sen  cumpriren 
o  establecido  no  apartado  anterior  serán 
ilegais, e os concellos e, se é o caso, a Conse-
llería de Cultura ordenarán, se fose preciso, 
a  súa  reconstrución  ou  a  súa  demolición 
con cargo ao responsable da infracción.

Artigo 41. Declaración de ruína.
  1.  Se  a  pesar  do  establecido  no  artigo 
33  se  chegase  a  incoar  expediente  de 
declaración  de  ruína  dalgún  inmoble 
declarado ben de interese cultural, a Con-
sellería  de  Cultura  poderá  intervir  como 
interesada no dito expediente, debéndolle 
ser notificada a apertura e as resolucións 
que nel se adopten. En ningún caso poderá 

procederse á demolición sen autorización 
da Consellería de Cultura.
  2.  No  suposto  de  que  a  situación  de 
ruína leve aparellado perigo inminente de 
danos  a  persoas,  a  entidade  que  incoase 
expediente de ruína deberá adoptar as me-
didas oportunas para evitar os ditos danos. 
Tomaranse as medidas necesarias que ga-
rantan o mantemento das características e 
dos elementos singulares do edificio, que 
non poderán incluír máis demolicións cás 
estritamente  necesarias,  e  ateranse  aos 
termos previstos na resolución da Conse-
llería de Cultura.
  3.  A  situación  de  ruína  producida  por 
incumprimento  do  previsto  no  apartado 
anterior  levará  consigo  a  reposición,  por 
parte do titular da propiedade, do ben ao 
seu estado primixenio.

Artigo 42. Suspensión  de  interven-
cións.
A  Consellería  de  Cultura  impedirá  os 
derrubamentos  e  suspenderá  calquera 
obra ou intervención non autorizada nun 
ben declarado.

Subsección 2.ª  
Réxime dos monumentos

Artigo 43. Intervención  en  monu-
mentos.
En  ningún  monumento  poderá  realizarse 
obra  interior,  exterior,  sinalización, 
instalación  ou  cambio  de  uso  que  afecte 
directamente o inmoble ou a calquera das 
súas  partes  integrantes,  pertenzas  ou  o 
seu contorno delimitado, sen autorización 
expresa da Consellería de Cultura.

Artigo 44. Contorno dos monumentos.
  1.  O contorno dos monumentos estará 
constituído  polos  inmobles  e  espacios 
lindantes  inmediatos  e,  en  casos  excep-
cionais, polos non lindantes ou arredados, 
sempre  que  unha  alteración  deles  poida 
afectar os valores propios do ben de que 
se trate, a súa contemplación, apreciación 
ou estudo.
  2.  O volume, a  tipoloxía, a morfoloxía 
e o cromatismo das intervencións no con-
torno dos monumentos non poden alterar 
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o  carácter  arquitectónico  e  paisaxístico  da 
zona, nin perturbar a contemplación do ben.
  3.  Poderán expropiarse, e proceder ao seu 
derrubamento, os inmobles que impidan ou 
perturben a contemplación dos monumentos 
ou dean lugar a riscos para estes.
  4.  Para  calquera  intervención  que  se 
pretenda realizar, a existencia dunha figu-
ra de planeamento que afecte o  contorno 
dun  monumento  non  poderá  escusar  o 
informe  preceptivo  e  vinculante  da  Con-
sellería de Cultura.
  5.  No caso do contorno dun monumento 
declarado  de  interese  cultural,  integrado 
nun  conxunto  histórico  que  conte  cun 
plan especial de protección, rexerase polo 
establecido no artigo 47.2 da presente lei.

Subsección 3.ª  
Réxime dos conxuntos históricos
Artigo 45. Conxuntos  históricos. 

Planeamento.
  1.  A declaración dun conxunto históri-
co determinará a obriga para o Concello no 
que se atope de redactar un plan especial de 
protección da área afectada. A aprobación 
definitiva  deste  plan  requirirá  o  informe 
favorable  da  Consellería  de  Cultura,  que 
se  entenderá  positivo  transcorridos  tres 
meses dende a súa presentación.
A obrigatoriedade da dita normativa non 
poderá escusarse na preexistencia doutro 
planeamento contraditorio coa protección 
nin na inexistencia previa de planeamento 
xeral.
  2.  Calquera  outra  figura  de  planea-
mento  que  incida  sobre  a  área  afectada 
pola  declaración  dun  conxunto  histórico 
precisará,  igualmente,  informe  favorable 
da  Consellería  de  Cultura,  nos  termos 
previstos no apartado anterior.

Artigo 46. Contido do planeamento.
  1.  O  plan  especial  ao  que  se  refire  o 
artigo anterior establecerá para  todos os 
usos  públicos  a  orde  prioritaria  da  súa 
instalación  nos  edificios  e  espazos  que 
fosen aptos para iso. Igualmente preverá 
as  posibles  áreas  de  rehabilitación  inte-
grada  que  permitan  a  recuperación  da 

área residencial e das actividades econó-
micas adecuadas.
Tamén  conterá  os  criterios  relativos  á 
conservación  de  fachadas  e  cubertas  e 
instalacións sobre elas, así como daqueles 
elementos  máis  significativos  existentes 
no interior.
  2.  Manteranse  igualmente  a  estrutura 
urbana  e  arquitectónica  do  conxunto 
histórico  e  as  características  xerais  do 
ambiente e da silueta paisaxística. Non se 
permitirán  modificacións  de  aliñacións, 
alteracións  da  edificabilidade,  parcela-
cións  nin  agregacións  de  inmobles,  agás 
que  contribúan  á  conservación  xeral  do 
carácter do conxunto.
  3.  Conterá  un  catálogo  exhaustivo 
de  todos  os  elementos  que  conforman  o 
conxunto  histórico,  incluídos  aqueles  de 
carácter  ambiental,  sinalados  con  pre-
cisión  nun  plano  topográfico,  naqueles 
casos onde fose preciso.
  4.  No planeamento recolleranse normas 
específicas para a protección do patrimonio 
arqueolóxico, que preverán, polo menos, a 
zonificación de áreas de fertilidade arqueo-
lóxica, solucións técnicas e financeiras.
  5.  Na  redacción  do  plan  especial  pre-
veranse  especificamente  as  instalacións 
eléctricas,  telefónicas  ou  calquera  outra, 
que deberán ser soterradas. As antenas de 
televisión, as pantallas de recepción de on-
das e os dispositivos similares situaranse 
en  lugares  que  non  prexudiquen  a  imaxe 
urbana ou do conxunto. Só se autorizarán 
aqueles  rótulos  que  anuncien  servizos 
públicos,  os  de  sinalización  e  os  comer-
ciais, que serán harmónicos co conxunto, 
quedando  prohibidos  calquera  outro  tipo 
de anuncios ou rótulos publicitarios.

Artigo 47. Conxuntos  históricos. 
Autorización de obras.
  1.  En tanto non se aprobe definitivamente 
a normativa urbanística de protección á que 
se  fai  referencia no artigo 45.1 da presente 
lei, a concesión de  licenzas ou a execución 
das  xa  outorgadas  antes  da  declaración  de 
conxunto  histórico  precisará  resolución 
favorable  da  Consellería  de  Cultura.  Non 
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se  admitirán  modificacións  nas  aliñacións 
e  rasantes  existentes,  incrementos  ou  alte-
racións  do  volume,  parcelacións  nin  agre-
gacións e, en xeral, cambios que afecten a 
harmonía do conxunto.
  2.  Unha  vez  aprobado  definitivamente 
o  plan  especial  de  protección,  os  conce-
llos  serán  competentes  para  autorizar  as 
obras que o desenvolven, incluídas as dos 
contornos  dos  monumentos  declarados, 
e  deberanlle  dar  conta  á  Consellería  de 
Cultura das licenzas concedidas nun pra-
zo máximo de dez días. En  todo caso, as 
intervencións  arqueolóxicas  requirirán  a 
autorización da Consellería de Cultura.
  3.  As  obras  que  se  realicen  ao  abeiro 
de  licenzas  contrarias  ao  plan  especial 
aprobado serán  ilegais e a Consellería de 
Cultura  deberá  ordenar  a  súa  reconstru-
ción ou demolición con cargo ao Concello 
que as outorgase, sen prexuízo do disposto 
na lexislación urbanística.

Subsección 4.ª  
Réxime dos outros bens 

inmobles declarados
Artigo 48. Protección  das  outras 

clases de bens inmobles declarados.
  1.  Os sitios ou territorios históricos, as 
zonas arqueolóxicas e os  lugares de  inte-
rese  etnográfico  ordenaranse  mediante 
plans  especiais  de  protección  ou  outro 
instrumento  de  planeamento  que  cumpra 
as esixencias establecidas nesta lei.
  2.  Os xardíns históricos e as zonas pa-
leontolóxicas poderanse ordenar mediante 
as  figuras  de  planeamento  previstas  no 
apartado anterior.
  3.  Calquera  remoción  de  terras  dunha 
zona arqueolóxica ou zona paleontolóxica 
deberá ser autorizada pola Consellería de 
Cultura, con independencia de que exista 
ou  non  un  instrumento  urbanístico  de 
protección.

Sección 3.ª  
Dos bens mobles

Artigo 49. Definición.
Para os efectos previstos nesta lei, ademais 
dos  enumerados  no  artigo  335  do  Código 

civil,  teñen  a  consideración  de  bens  mo-
bles  aqueles  de  carácter  e  valor  histórico, 
tecnolóxico  ou  material,  susceptibles  de 
seren  transportados,  non  estritamente 
consubstanciais coa estrutura de inmobles, 
calquera que sexa o seu soporte material.

Artigo 50. Conservación.
  1.  A  todos  os  bens  que  formen  parte 
dun  museo,  colección  visitable  ou  fon-
dos dun arquivo, así como a aqueles que 
integren  o  patrimonio  bibliográfico  de 
Galicia,  seralles  aplicable  o  sistema  de 
protección establecido na presente lei para 
os bens declarados de interese cultural.
  2.  Calquera  modificación,  restaura-
ción  ou  alteración  doutro  tipo  sobrebéns 
mobles  declarados  requirirá  autorización 
previa da Consellería de Cultura.

Artigo 51. Traslados.
  1.  O traslado de bens mobles declarados 
comunicaráselle á Consellería de Cultura 
para a súa anotación no Rexistro de Bens 
de Interese Cultural, indicando a súa orixe 
e  destino,  e  se  aquel  traslado  se  fai  con 
carácter temporal ou definitivo.
  2.  Os bens mobles que fosen recoñecidos 
como inseparables dun inmoble declarado 
estarán sometidos ao destino deste, e a súa 
separación,  sempre  con  carácter  excep-
cional,  esixirá  a  previa  autorización  da 
Consellería de Cultura.

capítulo iii 
dos bens CAtAloGAdos

Artigo 52. Da  protección  dos  bens 
inmobles catalogados.
  1.  Os  bens  inmobles  catalogados,  así 
como o seu contorno, gozarán da protec-
ción prevista no artigo 17 da presente  lei 
a  través  do  correspondente  catálogo,  ao 
que  deberá  axustarse  a  planificación  te-
rritorial ou urbanística. A súa aprobación 
precisará o informe favorable e vinculante 
da Consellería de Cultura.
  2.  Calquera intervención nun ben inmo-
ble catalogado e no seu contorno precisará 
a  autorización  previa  da  Consellería  de 
Cultura. No caso de tratarse dun conxunto 
histórico con plan especial de protección, 
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rexerá  para  o  contorno  o  establecido  no 
artigo 47.2 da presente lei.
  3.  A  Consellería  de  Cultura  poderá 
suspender  cautelarmente  calquera  obra 
ou  intervención  non  autorizada  nun  ben 
inmoble  catalogado  para  o  cumprimento 
dos fins previstos na presente lei.

Artigo 53. Protección  dos  bens  mo-
bles catalogados.
  1.  Calquera  actuación  sobre  un  ben 
moble  catalogado  rexerase  polo  estable-
cido no artigo 50.2 da presente lei.
  2.  Con  carácter  xeral,  os  bens  mobles 
catalogados poderán ser obxecto de comercio 
de  acordo  coas  normas  que  regulamenta-
riamente  se  establezan  e  en  todo  caso  co 
previsto no artigo 29 da presente lei.
  3.  Para os efectos da súa posible  inclu-
sión no Catálogo do patrimonio cultural de 
Galicia, os propietarios, os posuidores e as 
persoas ou entidades que exerzan habitual-
mente o comercio de bens mobles deberán 
comunicarlle  á  Consellería  de  Cultura  a 
existencia destes antes de proceder á súa 
transmisión  a  terceiros,  facendo  constar 
o  prezo  convido  ou  valor  de  mercado, 
sempre que este sexa igual ou superior ao 
disposto pola lexislación estatal.

capítulo iv 
dos bens InventArIAdos

Artigo 54. Protección.
Os  bens  inventariados  aos  que  se  refire 
o  artigo  22.1  gozarán  dunha  protección 
baseada  en  evitar  a  súa  desaparición, 
e  estarán  baixo  a  responsabilidade  dos 
concellos e da Consellería de Cultura, que 
deberá  autorizar  calquera  intervención 
que os afecte.

TíTULO III 
DO PATRIMONIO 

ARQUEOLóXICO 311

Artigo 55. Definición.
Integran  o  patrimonio  arqueolóxico  de 
Galicia  os  bens  mobles  e  inmobles  de 

311	 Decreto	199/1997,	do	10	de	xullo,	polo	que	se	regu-
la	a	actividade	arqueolóxica	na	Comunidade	Autónoma	
de	Galicia.

carácter  histórico,  susceptibles  de  seren 
estudados con método arqueolóxico, fosen 
ou non extraídos, e  tanto se se atopan na 
superficie coma no subsolo ou nas augas. 
Forman parte así mesmo deste patrimonio 
os elementos xeolóxicos e paleontolóxicos 
relacionados coa historia humana, as súas 
orixes, os seus antecedentes e o desenvol-
vemento sobre o medio.

Artigo 56. Bens  arqueolóxicos  de 
dominio público.
  1.  Para os efectos da presente lei teñen 
a consideración de dominio público todos 
os obxectos e restos materiais de interese 
arqueolóxico  descubertos  como  conse-
cuencia  de  escavacións  arqueolóxicas  ou 
calquera outro traballo sistemático, remo-
ción de terras, obras de calquera índole, ou 
de xeito casual.
  2.  A  Consellería  de  Cultura  deberá 
ordenar  a  execución  de  intervencións 
arqueolóxicas en calquera terreo público 
ou privado onde se constate ou presuma a 
existencia dun xacemento ou restos arqueo-
lóxicos.  Para  efectos  da  correspondente 
indemnización rexerá o disposto na lexisla-
ción vixente sobre expropiación forzosa.
  3.  Como  medida  precautoria,  a  Conse-
llería de Cultura deberá ordenar o control 
arqueolóxico,  entendido  como  a  super-
visión  por  un  arqueólogo  dun  proceso  de 
obras que afecten ou poidan afectar un es-
pazo onde se presuma a existencia de restos 
arqueolóxicos. De ser así, a Administración 
competente determinará se procede parali-
zar as obras ou remocións e ordenar algún 
tipo de intervención arqueolóxica.

Artigo 57. Actividades arqueolóxicas.
Será  necesaria  a  autorización  previa  da 
Consellería de Cultura para a realización 
das seguintes actividades arqueolóxicas:

a.  A  prospección  arqueolóxica,  en-
tendida como a exploración superficial e 
sistemática sen remoción, tanto terrestre 
coma  subacuática,  dirixida  ao  estudo  e 
investigación  para  a  detección  de  restos 
históricos  ou  paleontolóxicos,  así  como 
dos  compoñentes  xeolóxicos  e  ambien-
tais  con  eles  relacionados.  Isto  engloba 
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a  observación  e  o  recoñecemento  siste-
mático de superficie e tamén a aplicación 
das  técnicas que a  arqueoloxía  recoñece 
como válidas.

b.  A  sondaxe  arqueolóxica,  entendida 
como aquela  remoción de  terras  comple-
mentaria  da  prospección,  encamiñada  a 
comprobar  a  existencia  dun  xacemento 
arqueolóxico  ou  recoñecer  a  súa  estra-
tigrafía.  Calquera  toma  de  mostras  en 
xacementos  arqueolóxicos  considerarase 
dentro deste apartado.

c.  A  escavación  arqueolóxica,  enten-
dida  como a  remoción,  no  subsolo ou  en 
medios  subacuáticos,  que  se  realice  co 
fin de descubrir e investigar toda clase de 
restos  históricos  ou  paleontolóxicos  con 
eles relacionados.

d.  O estudo da arte rupestre, entendido 
como  o  conxunto  de  tarefas  de  campo 
orientadas á investigación, á documentación 
gráfica  por  medio  de  calco  e  a  calquera 
manipulación ou contacto co soporte dos 
motivos representados.

e.  Os  labores  de  protección,  conso-
lidación  e  restauración  arqueolóxica, 
entendidos  como  as  intervencións  en 
xacementos  arqueolóxicos  encamiñadas 
a favorecer a súa conservación e que, en 
consecuencia, permitan o  seu desfrute e 
faciliten o seu acrecentamento.

f.  A manipulación con técnicas agresivas 
de materiais arqueolóxicos.

Artigo 58. Urxencias arqueolóxicas.
  1.  As actuacións serán consideradas de 
urxencia cando exista risco de destrución 
inmediata  do  xacemento  e  se  esgotasen 
todas  as  posibilidades  para  evitar  a  súa 
desaparición ou afectación.
  2.  A Consellería  de Cultura, mediante 
procedemento  simplificado,  poderá 
ordenar  ou  autorizar  a  realización  das 
intervencións  necesarias  sempre  que 
concorran  as  circunstancias  previstas  no 
apartado anterior.

Artigo 59. Achados casuais.
  1.  Para os efectos da presente  lei,  terá a 
consideración de achado casual o descubri-
mento  de  obxectos  e  restos  materiais  que 

posúan os valores que son propios do patri-
monio cultural galego e  fosen descubertos 
por azar ou como consecuencia de calquera 
tipo de remocións de terra, demolicións ou 
obras de calquera índole.
  2.  O  descubridor  dun  ben  que  teña  a 
consideración de achado casual deberalle 
comunicar  inmediatamente  o  seu  descu-
brimento á Consellería de Cultura.
  3.  No  caso  de  bens  mobles,  unha  vez 
comunicado o descubrimento, e ata que os 
obxectos  sexan  entregados  á  Consellería 
de Cultura, ao descubridor aplicaránselle 
as normas de depósito  legal,  agás que os 
entregue  nun  museo  público,  institución 
que  deberá  poñelo,  así  mesmo,  en  coñe-
cemento  da  Consellería  de  Cultura,  que 
decidirá a súa localización definitiva.
  4.  A Consellería de Cultura ou,  se é o 
caso,  os  concellos  respectivos  poderán 
ordenar  a  interrupción  inmediata  das 
obras no lugar obxecto dun achado casual, 
por un prazo máximo dun mes, co fin de 
levar  a  cabo  os  traballos  arqueolóxicos 
que consideraren necesarios. A devandita 
paralización  non  comportará  dereito  a 
ningunha  indemnización.  No  caso  de 
consideralo  necesario,  poderase  dispoñer 
a  prórroga  da  suspensión  das  obras  por 
tempo superior a un mes, quedando neste 
caso  suxeitos  ao  disposto  na  lexislación 
vixente sobre expropiación forzosa.

Artigo 60. Dereito a premio.
  1.  O  descubridor  e  o  propietario  do 
terreo no que se atopase un achado casual 
terán dereito a percibir da Xunta de Galicia 
en concepto de premio unha cantidade igual 
á metade do valor que en taxación legal se 
atribúa,  que  se  distribuirá  entre  eles  por 
partes  iguais.  A  valoración  será  realizada 
pola  Comisión  Superior  de  Valoración  de 
Bens  Culturais  de  Interese  para  Galicia. 
Polo  que  se  refire  a  bens  inmobles,  estes 
non devengarán dereito a premio.
  2.  O incumprimento das obrigas previs-
tas no artigo anterior privará ao descubri-
dor e, se é o caso, ao propietario do terreo 
do dereito a premio, e os obxectos quedarán 
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depositados  no  museo  que  determine  a 
Consellería de Cultura, con independencia 
das sancións que procedan.

Artigo 61. Requisitos e autorizacións.
  1.  Os  requisitos  para  realizar  e  dirixir 
as  actividades  arqueolóxicas  axustaranse 
ao  establecido  regulamentariamente.  Re-
quirirase  a  presentación  dun  proxecto  que 
conteña un programa detallado e coherente, 
que  acredite  a  conveniencia  e  o  interese 
científico da intervención e avale a idonei-
dade  técnica  do  arqueólogo  director. Ase-
made as solicitudes presentadas por persoas 
físicas  estranxeiras  deberán  estar  avaladas 
por unha institución científica en materia de 
arqueoloxía radicada no seu país.
  2.  As solicitudes deberán acompañarse 
da autorización do propietario do terreo.
  3.  Na  resolución  pola  que  se  concede 
a autorización indicaranse as condicións 
ás  que  deben  suxeitarse  os  traballos  así 
como o museo no que deberán depositarse 
os materiais e a documentación escrita ou 
gráfica  complementaria  correspondente, 
e  concederase  sen  prexuízo  doutras 
autorizacións  ou  licenzas  que  fosen 
necesarias  por  aplicación  da  lexislación 
urbanística.
  4.  A  responsabilidade  polos  danos  e 
perdas que puidesen resultar da execución 
de actuacións arqueolóxicas recaerá sobre 
o solicitante da autorización para a reali-
zación  delas  e,  se  é  o  caso,  sobre  outros 
posibles implicados.

Artigo 62. Responsabilidade na direc-
ción e destino dos achados arqueolóxicos.
  1.  O  arqueólogo  director  dos  traballos 
asumirá persoalmente a dirección daqueles.
  2.  Os  bens  materiais  procedentes  das 
actuacións  arqueolóxicas  autorizadas, 
así  como  toda  a  documentación  escrita 
e  gráfica  que  permita  o  adecuado  trata-
mento museográfico dos fondos, deberán 
ser depositados nos museos que designe a 
Consellería de Cultura. Ata que os obxec-
tos sexan entregados nos ditos centros, ao 

titular da autorización seranlle aplicables 
as normas de depósito legal.
  3.  Unha  vez  depositados  os  materiais 
e presentada a memoria correspondente a 
cada actuación, estes quedarán á disposi-
ción do público en xeral, co fin de facilitar 
outros estudos e investigacións.

Artigo 63. Intervencións  arqueoló-
xicas  por  obras  en  conxuntos  históricos, 
zonas arqueolóxicas ou xacementos cata-
logados ou inventariados.
  1.  Cando,  como  requisito  previo  para 
a  realización  de  calquera  tipo  de  obra 
que  afecte  un  conxunto  histórico,  zona 
arqueolóxica ou xacementos catalogados ou 
inventariados, a Consellería de Cultura ou a 
figura de planeamento vixente determine 
a  necesidade  de  realizar  intervencións 
arqueolóxicas,  o  promotor  presentará  un 
proxecto arqueolóxico de acordo co que se 
establece no artigo 61 da presente lei.
  2.  Se se trata dun particular, a Conselle-
ría de Cultura colaborará no financiamento 
do  custo  da  execución  do  proxecto.  Se  o 
promotor da obra é unha Administración 
pública  ou  concesionario,  o  custo  das 
intervencións arqueolóxicas será asumido 
integramente pola entidade promotora.

TíTULO IV 
DO PATRIMONIO ETNOGRáFICO

Artigo 64. Definición.
Integran  o  patrimonio  etnográfico  de 
Galicia  os  lugares  e  os  bens  mobles  e 
inmobles  así  como  as  actividades  e  os 
coñecementos que constitúan formas rele-
vantes ou expresión da cultura e modos de 
vida tradicionais e propios do pobo galego 
nos seus aspectos materiais e inmateriais.

Artigo 65. Protección  dos  bens  in-
materiais.
Teñen  valor  etnográfico  e  gozarán  de 
protección  aqueles  coñecementos,  ac-
tividades,  prácticas,  saberes  e  calquera 
outra expresión que proceda de modelos, 
técnicas,  funcións  e  crenzas  propias  da 
vida tradicional galega.
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Cando estean en previsible perigo de desapa-
rición,  perda  ou  deturpación,  a  Consellería 
de Cultura promoverá e adoptará as medidas 
oportunas conducentes ao seu estudo, docu-
mentación científica e á súa recollida por cal-
quera medio que garanta a súa transmisión e 
posta en valor.

Artigo 66. Bens inmobles de carác-
ter industrial.
A  todos  os  bens  de  carácter  etnográfico 
que  constitúan  restos  físicos  do  pasado 
tecnolóxico, produtivo e industrial galego 
que sexan susceptibles de seren estudados 
con  metodoloxía  arqueolóxica  seralles 
aplicable o disposto nesta lei para o patri-
monio arqueolóxico.

TíTULO V 
DOS MUSEOS

Artigo 67. Definición e funcións dos 
museos.
  1.  Os museos son institucións de carácter 
permanente,  abertas  ao  público  e  sen  fi-
nalidade de lucro, orientadas á promoción 
e  ao  desenvolvemento  cultural  da  comu-
nidade  en  xeral,  por  medio  da  recollida, 
adquisición,  inventario,  catalogación, 
conservación,  investigación,  difusión  e 
exhibición,  de  xeito  científico,  estético  e 
didáctico,  de  conxuntos  e  coleccións  de 
bens patrimoniais de carácter cultural que 
constitúen testemuños das actividades do 
ser  humano  ou  do  seu  contorno  natural, 
con  fins  de  estudo,  educación,  gozo  e 
promoción científica e cultural.
  2.  Son funcións dos museos:

a.  A conservación, catalogación, restaura-
ción e exhibición ordenada das coleccións.

b.  A  investigación  no  ámbito  das  súas 
coleccións, da súa especialidade ou do seu 
respectivo contorno cultural.

c.  A  organización  periódica  de  ex-
posicións  científicas  e  divulgativas  de 
carácter temporal.

d.  A elaboración e publicación de catá-
logos e monografías dos seus fondos.

e.  O desenvolvemento dunha activida-
de didáctica respecto dos seus contidos.

f.  Calquera outra función que nas súas 
normas estatutarias ou por disposición le-
gal ou regulamentaria se lles encomende.

Artigo 68. Colección visitable.
Aquela  colección  que  non  reúna  tódalas 
características  e  condicións  que  consti-
túen  os  requisitos  necesarios  para  o  seu 
recoñecemento como museo cualificarase 
como  colección  visitable  sempre  que  os 
seus  titulares  faciliten,  mediante  un  ho-
rario  accesible  e  regular,  a  visita  pública 
e  o  acceso  dos  investigadores,  gozando 
os  seus  fondos das atencións básicas que 
garantan a súa custodia e conservación.

Artigo 69. Creación e regulamentación.
  1.  A  creación,  autorización  e  cuali-
ficación  dun  museo  ou  dunha  colección 
visitable  farase  por  acordo  do  Consello 
da Xunta, e nel delimitarase o seu ámbito 
territorial e contido temático.
  2.  Os organismos públicos e as persoas 
físicas  ou  xurídicas  interesadas  na  crea-
ción  de  museos  ou  coleccións  visitables 
promoverán diante da Consellería de Cul-
tura a iniciación do oportuno expediente, 
no que se incorporará a documentación e o 
inventario sobre os fondos e patrimonio co 
que conta o promotor, así como o progra-
ma e proxecto museográfico, que incluirá 
un estudo das instalacións, medios e per-
soal,  da  forma  que  regulamentariamente 
se determine.
  3.  Créase  na  Consellería  de  Cultura 
un  rexistro  xeral  administrativo  no  que 
se  inscribirán  os  museos  e  as  coleccións 
autorizadas  en  virtude  do  disposto  na 
presente  lei,  e  no  que  se  fará  constar  a 
cualificación e a delimitación establecidas 
para cada centro.
  4.  Correspóndelle  á  Consellería  de 
Cultura,  a  través  dos  seus  órganos  espe-
cíficos,  a  regulamentación,  inspección  e 
control  de  todos  os  museos  e  coleccións 
visitables de Galicia.
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Artigo 70. Sistema galego de museos.
  1.  Constitúe o sistema galego de museos 
a  estrutura  organizativa  e  funcional  que 
regula  a  integración  dos  centros  e  redes 
museísticas  de  Galicia  nun  programa  de 
vínculos institucionais que articulen de xei-
to operativo a xestión cultural e científica 
dos museos da Comunidade Autónoma. Os 
seus órganos reitores e o seu funcionamen-
to  estableceranse  regulamentariamente 
pola Consellería de Cultura.
  2.  Forman  parte  do  sistema  galego 
de  museos  todos  os  museos  e  coleccións 
visitables  que  se  atopen  no  territorio  da 
Comunidade Autónoma de Galicia.

Artigo 71. Rede de museos.
Para os efectos da presente lei, enténdese 
por  rede  de  museos  a  trama  diversa  de 
titularidades, ámbitos territoriais ou con-
tidos  temáticos  que  afectan  os  diferentes 
museos  e  coleccións  de  Galicia,  e  será 
establecida  regulamentariamente  pola 
Consellería de Cultura.

Artigo 72. Instrumentos  e  medios 
dos museos.
Todos  os  museos  radicados  na  Comuni-
dade  Autónoma  de  Galicia  contarán  cun 
rexistro para o tratamento administrativo 
dos fondos, que se reflectirá nun libro de 
inscrición. Do mesmo xeito contarán cun 
inventario e cun catálogo para o tratamen-
to  técnico-científico  e  a  identificación, 
control,  estudo  e  difusión  do  patrimonio 
moble neles albergado.
Todos  os  museos  integrados  no  sistema 
galego  contarán  cos  medios  humanos  e 
técnicos  suficientes  para  poderen  des-
envolver  as  súas  funcións  de  acordo  coa 
estruturación  en  áreas  e  dotacións  que 
regulamentariamente se establezan.

Artigo 73. Acceso aos museos.
  1.  A Consellería de Cultura promoverá e 
garantirá o acceso de todos os cidadáns aos 
museos  públicos  sen  prexuízo  das  restri-
cións que, por mor da conservación dos bens 
neles custodiados, poidan establecerse.

  2.  A Consellería de Cultura establecerá 
as condicións que rexerán o acceso e a vi-
sita pública aos museos do sistema galego 
e,  de  acordo  cos  titulares  das  diferentes 
redes,  a outros museos e coleccións visi-
tables, e regulará os horarios de apertura 
ao público, para facilitar o coñecemento e 
desfrute dos bens culturais neles expostos, 
ou para a súa  investigación, conforme os 
obxectivos  e  as  funcións  determinados 
nesta lei.

Artigo 74. Reproducións.
  1.  A  Consellería  de  Cultura,  respecto 
dos museos do sistema galego, establecerá 
as condicións para autorizar a reprodución 
por  calquera  procedemento  dos  obxectos 
neles custodiados.
  2.  Toda  reprodución  total  ou  parcial 
con  fins  de  explotación  comercial  ou  de 
publicidade de  fondos pertencentes a co-
leccións de museos de titularidade estatal 
xestionados ou de titularidade autonómica 
deberá ser formalizada mediante convenio 
entre as administracións implicadas.

TíTULO VI 
DO PATRIMONIO BIBLIOGRáFICO

Artigo 75. Definición.
  1.  Constitúen  o  patrimonio  bibliográ-
fico  de  Galicia  os  fondos  e  as  coleccións 
bibliográficas e hemerográficas, e as obras 
literarias, históricas, científicas ou artísti-
cas,  impresas,  manuscritas,  fotográficas, 
cinematográficas, fonográficas e magnéticas, 
de carácter unitario ou seriado, en calquera 
tipo  de  soporte  e  independentemente  da 
técnica utilizada para a súa creación ou re-
produción, das que non conste a existencia 
de polo menos tres exemplares en bibliote-
cas ou servizos públicos.
  2.  Así  mesmo,  forman  parte  do  patri-
monio  bibliográfico  de  Galicia  as  obras 
con máis de cen anos de antigüidade,  in-
cluídos os manuscritos, así como os fondos 
que por algunha circunstancia formen un 
conxunto unitario, independentemente da 
antigüidade das obras que o conforman.
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TíTULO VII 
DO PATRIMONIO DOCUMENTAL  

E DOS ARQUIVOS

Artigo 76. Definición.
  1.  Constitúen o patrimonio documental 
de  Galicia  todos  os  documentos,  fondos 
e  coleccións de  calquera  época,  reunidos 
ou  non  en  arquivos  existentes  en  Galicia 
e  fóra  dela,  procedentes  das  persoas  ou 
institucións de carácter público e privado, 
que se consideren integrantes del no pre-
sente título.
  2.  Enténdese  por  documento,  para  os 
efectos  da  presente  lei,  todo  testemuño 
de  funcións e  actividades humanas  reco-
llido nun soporte perdurable e expresado 
en  linguaxe  oral  ou  escrita,  natural  ou 
codificada. Exclúense os exemplares non 
orixinais de obras editadas ou publicadas.
  3.  Enténdese  por  arquivo  o  conxunto 
orgánico  de  documentos  producidos  ou 
acumulados polas persoas físicas ou xurí-
dicas,  públicas  ou  privadas,  no  exercicio 
das  súas  funcións  e  actividades,  e  con-
servados  como  testemuño  e  garantía  dos 
dereitos  e  deberes  da  Administración  e 
dos cidadáns e como fonte de información 
xeral para a xestión administrativa e para 
todo  tipo  de  investigación.  Esta  noción 
corresponde  tamén  á  do  fondo  do  arqui-
vo.  Igualmente,  enténdese  por  arquivo  a 
institución que reúne, custodia, comunica 
e difunde os fondos de arquivo e as colec-
cións documentais por medio dos métodos 
e das técnicas que lle son propias.
  4.  Enténdese por colección documental, 
para os efectos da presente lei, o conxunto 
non  orgánico  de  documentos  reunido 
artificialmente  en  función  de  criterios 
subxectivos ou de conservación.

Artigo 77. Contido  do  patrimonio 
documental.
  1.  Integran  o  patrimonio  documental 
de Galicia:

a.  Os  documentos  de  calquera  época 
xerados, conservados ou reunidos no exerci-
cio da súa función por calquera organismo 

de  carácter  público  existente  en  Galicia, 
así  como  por  persoas  privadas,  físicas  ou 
xurídicas, xestoras de servizos públicos.

b.  Os  documentos  cunha  antigüidade 
superior aos corenta anos xerados, conser-
vados  ou  reunidos  no  exercicio  das  súas 
actividades polas entidades e institucións 
de carácter público, sindical ou relixioso e 
polas entidades, fundacións e asociacións 
culturais e educativas de carácter privado.

c.  Os  documentos  cunha  antigüidade 
superior  aos  cen  anos  xerados,  conser-
vados  ou  reunidos  por  calquera  outra 
entidade ou persoa física.
  2.  A Consellería de Cultura poderá decla-
rar constitutivos do patrimonio documental 
de  Galicia  aqueles  documentos  que,  sen 
alcanzaren a antigüidade indicada nos apar-
tados anteriores, merezan esa consideración.

Artigo 78. Sistema  de  arquivos  de 
Galicia.
  1.  O  sistema  de  arquivos  de  Galicia 
configúrase  como  o  conxunto  de  órga-
nos,  centros  e  servizos  encargados  da 
protección,  custodia,  enriquecemento, 
comunicación  e  difusión  do  patrimonio 
documental de Galicia. Os seus órganos rei-
tores e o seu funcionamento estableceranse 
regulamentariamente  pola  Consellería 
de Cultura.
  2.  Todos os arquivos integrados no sis-
tema galego contarán cos medios humanos 
e técnicos suficientes para poder cumprir 
as  súas  funcións  propias  establecidas  na 
presente lei.

Artigo 79. Rede de arquivos.
Para os efectos da presente lei, enténdese 
por  rede  de  arquivos  a  trama  diversa  de 
titularidades  ou  ámbitos  territoriais  que 
afecten os diferentes arquivos de Galicia, 
e  será  establecida  regulamentariamente 
pola Consellería de Cultura.

Artigo 80. Ciclo vital dos documentos.
  1.  A  Consellería  de  Cultura  regulará  o 
ciclo vital dos documentos das distintas ad-
ministracións públicas de Galicia, así como a 
circulación de documentos, as transferencias 
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e a selección destes, a súa valoración e a 
posterior destrución dos non chamados á 
conservación permanente.
  2.  Os  documentos  dos  arquivos  inte-
grados no sistema de arquivos de Galicia 
serán  obxecto  da  pertinente  selección 
para,  unha  vez  rematado  o  prazo  de 
vixencia  administrativa,  determinar  a 
súa  eliminación  ou,  pola  contra,  a  súa 
conservación  definitiva  nun  arquivo,  de 
acordo  cos  seus  valores  administrativos, 
xurídicos, históricos e legais.
  3.  Baixo  ningún  concepto  se  poderán 
destruír os documentos mentres subsista o 
seu valor probatorio de dereitos e obrigas 
das persoas e dos entes públicos.

Artigo 81. Circulación  dos  docu-
mentos.
  1.  O procedemento para o caso de entradas 
extraordinarias de documentos por calquera 
título nalgún dos arquivos do sistema e a súa 
adscrición  en  cada  caso  ao  máis  axeitado 
serán establecidos regulamentariamente.
  2.  A saída dos documentos depositados 
nestes  arquivos  deberáselle  comunicar 
á  Consellería  de  Cultura  como  órgano 
competente  en  materia  de  arquivos  e  pa-
trimonio documental.

Artigo 82. Acceso á documentación.
Todas  as  persoas  teñen  dereito  á  con-
sulta  dos  documentos  constitutivos  do 
patrimonio  documental  de  Galicia  e  á 
obtención de información sobre o contido 
destes, de acordo coa  lexislación aplica-
ble na materia.

TíTULO VIII 
DAS MEDIDAS DE FOMENTO

Artigo 83. Normas xerais.
  1.  As axudas das administracións públi-
cas para a  investigación, documentación, 
conservación,  recuperación,  restauración 
e  difusión  dos  bens  integrantes  do  patri-
monio  cultural  de  Galicia  concederanse 
de  acordo  cos  criterios  de  publicidade, 
concorrencia e obxectividade e dentro das 
previsións presupostarias.

  2.  No  outorgamento  das  medidas  de 
fomento ás que se refire este  título, fixa-
ranse  as  garantías  necesarias  para  evitar 
a especulación con bens que se adquiran, 
conserven,  restauren  ou  melloren  con 
axudas públicas.
  3.  As  persoas  e  entidades  que  non 
cumpran o deber de conservación estable-
cido por esta lei non poderán acollerse ás 
medidas de fomento.
  4.  A  Xunta  de  Galicia  pode  propiciar 
a  participación  de  entidades  privadas 
e  de  particulares  no  financiamento  das 
actuacións  de  fomento  ás  que  se  refire 
este  título. Se se tratase dun particular, a 
Consellería  de  Cultura  poderá  colaborar 
no  financiamento  do  custo  da  execución 
do  proxecto,  establecéndose  regulamen-
tariamente a porcentaxe e as fórmulas de 
colaboración convenientes.
  5.  Cando se trate de obras de reparación 
urxente,  a  Consellería  de  Cultura  poderá 
conceder  unha  axuda  con  carácter  de 
anticipo  reintegrable  que  será  inscrita  no 
Rexistro Xeral de Bens de Interese Cultu-
ral, no Catálogo do patrimonio cultural de 
Galicia ou no Inventario xeral do patrimonio 
cultural de Galicia,  segundo corresponda, 
e no caso de tratarse de bens inmobles, no 
Rexistro  da  Propiedade,  nos  termos  que 
regulamentariamente se establezan.

Artigo 84. Investigación, conservación 
e difusión.
A Xunta de Galicia  facilitará o  financia-
mento  da  conservación,  acrecentamento 
e  rehabilitación,  así  como  as  actividades 
de  estudo  e  difusión  do  seu  patrimonio 
cultural, dándolle prioridade en todo caso 
a  aquel  que  estea  declarado  de  interese 
cultural ou catalogado.

Artigo 85. Adquisición.
A  Xunta  de  Galicia  poderá  adoptar  as 
medidas necesarias para o financiamento 
da  adquisición  de  bens  declarados  de 
interese cultural e catalogados, co fin de 
destinalos  a  un  uso  xeral  que  asegure  a 
súa  protección.  Así  mesmo,  adoptará  as 
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medidas  necesarias  para  que  tales  bens 
teñan acceso preferente ao crédito oficial.

Artigo 86. Investimentos culturais.
  1.  Para os efectos de concretar as obri-
gas  establecidas  nesta  lei,  destinarase  un 
mínimo  do  0,15%  dos  presupostos  xerais 
da  Comunidade  Autónoma  para  fins  de 
conservación, restauración e rehabilitación 
do patrimonio cultural de Galicia, que será 
xestionado pola Consellería de Cultura.
  2.  Os  investimentos  culturais  que  o 
Estado faga en Galicia en aplicación do 1% 
cultural determinado pola Lei do Patrimo-
nio  Histórico  Español  faranse  co  informe 
previo da Consellería de Cultura sobre os 
sectores e ámbitos culturais que se conside-
ren prioritarios en cada momento.

Artigo 87. Pagamentos  con  bens 
culturais.
O pagamento de tributos con bens do patri-
monio cultural de Galicia nos impostos de 
sucesións e doazóns, e nos do patrimonio, 
levarase a cabo a través do réxime previsto 
na lexislación estatal.

Artigo 88. Beneficios fiscais.
Os  bens  declarados  de  interese  cultural 
gozarán  dos  beneficios  fiscais  que  esta-
bleza a lexislación correspondente.

TíTULO IX 
DO RéXIME SANCIONADOR

Artigo 89. Infraccións. Clases.
  1.  Constitúen infraccións administrativas 
en  materia  de  protección  do  patrimonio 
cultural de Galicia as accións ou omisións 
que  supoñan  incumprimento  das  obrigas 
establecidas nesta lei.
  2.  As infraccións en materia de protección 
do patrimonio cultural de Galicia clasifica-
ranse en leves, graves e moi graves.

Artigo 90. Infraccións leves.
Constitúen infraccións leves:

a.  A  simple  falta  de  notificación  á 
Consellería de Cultura de actos ou  tras-
lados  que  afecten  os  bens  inscritos  no 
Rexistro  de  Bens  de  Interese  Cultural 
ou  incluídos  no  Catálogo  do  patrimonio 
cultural de Galicia.

b.  A  obstrución  da  capacidade  de 
inspeccionar  que  ten  a  Administración 
sobre os bens do patrimonio  cultural  de 
Galicia, agás os bens declarados de inte-
rese cultural.

c.  O  incumprimento  do  deber  de  per-
mitir o acceso dos investigadores aos bens 
declarados de interese cultural, catalogados 
ou inventariados.

d.  O incumprimento de calquera obriga 
de carácter formal contida nesta lei.

e.  O  outorgamento  de  licenzas  muni-
cipais  sen  a  autorización  preceptiva  da 
Consellería de Cultura para obras en bens 
inventariados, incluído o seu contorno.

f.  O  incumprimento  da  suspensión  de 
obras acordada pola Consellería de Cultura.

g.  A  realización  de  calquera  interven-
ción nun ben inventariado sen a preceptiva 
autorización da Consellería de Cultura.

Artigo 91. Infraccións graves.
Constitúen infraccións graves:

a.  Non poñer en coñecemento da Con-
sellería de Cultura, nos termos fixados no 
artigo  27,  a  transmisión  onerosa  da  pro-
piedade ou de calquera dereito real sobre 
bens declarados de interese cultural.

b.  A obstrución á  facultade de  inspec-
cionar que ten a Administración sobre os 
bens declarados de interese cultural.

c.  O  incumprimento  do  deber  de  con-
servación  dos  propietarios  ou posuidores 
de bens declarados de interese cultural.

d.  A  inobservancia  do  deber  de  levar 
o libro de rexistro ao que fai referencia o 
artigo 29.1, así como a omisión ou inexac-
titude de datos que deben constar nel.

e.  A  retención  ilícita  ou  o  depósito 
indebido  de  documentos  obxecto  de  pro-
tección nesta lei.

f.  A separación non autorizada de bens 
mobles vinculados a bens inmobles decla-
rados de interese cultural.

g.  O  incumprimento  das  obrigas  de 
comunicación  do  descubrimento  de  res-
tos  arqueolóxicos  e  da  entrega  dos  bens 
atopados.
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h.  A  realización  de  calquera  interven-
ción nun ben declarado ou catalogado sen 
a  preceptiva  autorización  da  Consellería 
de Cultura.

i.   O  incumprimento  da  suspensión  de 
obras con motivo do descubrimento de res-
tos arqueolóxicos e das suspensións de obras 
acordadas pola Consellería de Cultura.

j.  O  outorgamento  de  licenzas  mu-
nicipais  sen  a  autorización  preceptiva 
da  Consellería  de  Cultura,  para  obras  en 
bens declarados  ou  catalogados,  incluído 
o seu contorno, ou aquelas outorgadas que 
contraviñeren o especificado nos plans es-
peciais  de protección  e o  incumprimento 
do establecido no apartado 2 do artigo 47 
da presente lei.

k.  A realización de actividades arqueo-
lóxicas  sen  a  preceptiva  autorización  da 
Consellería  de  Cultura,  ou  as  realizadas 
contravindo os termos nos que foi conce-
dida esta.

l.   Non  poñer  en  coñecemento  da 
Consellería  de  Cultura  a  realización  de 
poxas que afecten os bens  integrantes do 
patrimonio  cultural  de  Galicia,  agás  os 
bens declarados de interese cultural.

m. O  incumprimento  dos  deberes 
establecidos no artigo 29.1 para os comer-
ciantes de bens integrantes do patrimonio 
cultural de Galicia.

Artigo 92. Infraccións moi graves.
Constitúen infraccións moi graves:

a.  O  derrubamento  ou  a  destrución 
total  ou  parcial  de  inmobles  declarados 
bens de interese cultural sen a preceptiva 
autorización.

b.  A destrución de bens mobles decla-
rados de interese cultural ou catalogados.

c.  Todas  aquelas  accións  ou  omisións 
que  leven  aparelladas  a  perda,  destrución 
ou deterioración irreparable dos bens decla-
rados de interese cultural ou catalogados.

Artigo 93. As infraccións en función 
do dano causado.
Considéranse  como  infraccións  leves, 
graves ou moi graves, en función do dano 

potencial ou efectivo ao patrimonio cultu-
ral de Galicia:

a.  O  cambio  de  uso  en  monumentos 
sen a previa autorización da Consellería 
de Cultura.

b.  A realización de obras con remoción 
ou demolición nun lugar no que se realizase 
un achado casual.

c.  A  utilización  sen  a  debida  autori-
zación  de  sistemas,  técnicas  e  métodos 
de  detección  de  bens  integrantes  do  pa-
trimonio  cultural,  tanto no  solo  coma no 
subsolo, en medio terrestre ou acuático.

Artigo 94. Responsabilidade.
Serán  responsables  das  infraccións  pre-
vistas na presente lei:

a.  Os considerados de acordo coa lexis-
lación  penal  como  autores,  cómplices  ou 
encubridores, así como os que incumpran 
as  obrigas  que  establece  esta  lei,  para 
obteren un beneficio.

b.  Os promotores das intervencións ou 
obras que se realicen sen autorización ou 
incumprindo as condicións desta.

c.  O director das intervencións ou obras 
que se realicen sen autorización ou incum-
prindo as condicións desta.

d.  Os funcionarios ou responsables das 
administracións  públicas  que  por  acción 
ou omisión permitan as infraccións.

Artigo 95. Sancións. Clases.
  1.  Nos casos en que o dano causado ao 
patrimonio  cultural  de  Galicia  poida  ser 
valorado  economicamente,  a  infracción 
será  sancionada  con  multa  do  tanto  ao 
cuádruplo do valor do dano causado.
  2.  Nos  demais  casos  procederán  as 
seguintes sancións:

a.  Infraccións  leves:  sanción  de  ata 
10.000.000 de pesetas.

b.  Infraccións  graves:  sanción  dende 
10.000.001  pesetas  ata  25.000.000  de 
pesetas.

c.  Infraccións  moi  graves:  sanción 
dende 25.000.001 pesetas.
  3.  Sen  prexuízo  do  disposto  nos  apar-
tados  anteriores,  a  contía  da  sanción 
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non  poderá  ser  en  ningún  caso  inferior 
ao  beneficio  obtido  como  resultado  da 
actuación infractora.
  4.  A graduación das multas realizara-
se en función da gravidade da infracción, 
das  circunstancias  atenuantes  ou  agra-
vantes  que  concorran,  da  importancia 
dos  bens  afectados,  das  circunstancias 
persoais do sancionado, do prexuízo cau-
sado ou que puido causarse ao patrimonio 
cultural de Galicia  e do grao de malicia 
do interveniente.
  5.  As multas que se impoñan a distintos 
suxeitos  como  consecuencia  dunha  mes-
ma infracción terán carácter independente 
entre si.

Artigo 96. Órganos competentes.
  1.  A  competencia  para  a  imposición 
das  sancións  previstas  no  artigo  anterior 
correspóndelle:

a.  Ao  director  xeral  do  Patrimonio 
Histórico  e  Documental:  sancións  de  ata 
10.000.000 de pesetas.

b.  Ao conselleiro de Cultura:  sancións 
comprendidas  entre  10.000.001  pesetas  e 
25.000.000 de pesetas.

c.  Ao  Consello  da  Xunta  de  Galicia: 
sancións superiores a 25.000.001 pesetas.
  2.  A  Consellería  de  Cultura,  sen 
prexuízo  do  disposto  no  presente  artigo, 
emprenderá  perante  os  órganos  xurisdi-
cionais competentes as accións penais que 
corresponderen polos actos delituosos en 
que puideren incorrer os infractores.

Artigo 97. Procedemento.
  1.  A  iniciación  do  procedemento 
sancionador,  sen  prexuízo  da  superior 
autoridade do conselleiro, realizarase por 
resolución da Dirección Xeral do Patrimo-
nio Histórico e Documental, de oficio ou 
logo de denuncia de parte.
  2.  A  tramitación  do  expediente  san-
cionador, no que, en todo caso, se lle dará 
audiencia  ao  interesado,  rexerase  polo 
disposto no título IX da Lei 30/1992, do 26 
de novembro, de Réxime Xurídico das Ad-
ministracións Públicas e do Procedemento 

Administrativo Común, e na súa normativa 
de desenvolvemento.

Artigo 98. Reparación e comiso.
  1.  As  infraccións  das  que  se  deriven 
danos  ao  patrimonio  cultural  de  Galicia 
levarán consigo, sempre que sexa posible, 
a  obriga  de  reparación  e  restitución  das 
cousas ao seu debido estado, así como, en 
todo  caso,  a  indemnización  dos  danos  e 
perdas causados.
  2.  En  caso  de  incumprimento  da  dita 
obriga, a Consellería de Cultura realizará, 
sempre que posible, as intervencións repa-
radoras necesarias a cargo do infractor.
  3.  O  órgano  competente  para  impoñer 
unha  sanción poderá acordar como medida 
cautelar o comiso dos materiais e utensi-
lios  empregados na  actividade  ilícita,  así 
como acordar o depósito cautelar dos bens 
integrantes do patrimonio cultural que se 
atopen en posesión de persoas que se de-
diquen a comerciar con eles se non poden 
acreditar a súa adquisición lícita.

Artigo 99. Prescrición.
As  infraccións  administrativas  do  dis-
posto na presente lei prescribirán aos dez 
anos  de  se  cometeren  ou  descubriren  no 
caso das moi graves, e aos cinco anos nos 
demais supostos.

Disposición aDicional pRimeiRa
Todos aqueles bens mobles e inmobles 

sitos no ámbito territorial da Comunidade 
Autónoma  de  Galicia  que  fosen  declara-
dos de interese cultural con anterioridade 
á entrada en vigor desta lei pasarán a ter a 
consideración de bens de interese cultural 
e  quedarán  sometidos  ao  mesmo  réxime 
xurídico de protección aplicable a estes.

Disposición aDicional segunDa
En  virtude  desta  lei  inclúense  no 

Inventario  xeral  do  patrimonio  cultural 
de Galicia  todos aqueles bens  recollidos 
nos catálogos das normas complementa-
rias  e  subsidiarias  de  planeamento  das 
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provincias  da  Coruña,  Lugo,  Ourense 
e  Pontevedra,  aprobadas  pola  Orde  da 
Consellería  de Ordenación do Territorio 
e  Obras  Públicas  do  3  de  abril  de  1991, 
así  como  os  contidos  nos  catálogos  de 
calquera outra figura de planeamento.

Disposición aDicional teRceiRa
A  Consellería  de  Cultura  promoverá 

a preparación adecuada dos  funcionarios 
encargados  da  administración  e  custodia 
do patrimonio cultural de Galicia.

Disposición aDicional cuaRta
O coñecemento do patrimonio cultural 

de  Galicia  será  valorizado  dentro  do 
sistema  educativo  obrigatorio,  nos  seus 
diferentes niveis.

Disposición aDicional quinta
A  contía  das  sancións  previstas  nesta 

lei  deberá  actualizarse  por  decreto  da 
Xunta de Galicia, de acordo co  índice de 
prezos ao consumo.

Disposición aDicional seXta
  1.  Para o exercicio da actividade de vixi-
lancia e inspección do patrimonio cultural 
créase, dentro do corpo facultativo superior 
da Xunta de Galicia, grupo A, a escala de 
vixilancia  e  inspección  do  patrimonio 
cultural de Galicia, para a que se estable-
cerá regulamentariamente a súa estrutura, 
dependencia e funcionamento orgánico.
  2.  A titulación deberá ser de arquitecto 
superior, licenciado en xeografía e historia 
ou en historia (arqueólogo), licenciado en 
historia  da  arte  ou  licenciado  en  huma-
nidades.  O  sistema  de  selección  será  por 
concurso-oposición  e  as  súas  funcións 
serán:

a.  Vixilancia do cumprimento da ordena-
ción urbanística municipal a través dos plans 
de ordenación e plans operativos no que se 
refire ao patrimonio cultural de Galicia.

b.  Comprobación do cumprimento das 
normas,  das  resolucións  e  dos  ditames 
emanados da autoridade competente en ma-
teria de protección do patrimonio cultural.

c.  Control  dos  obrigatorios  libros  de 
rexistro,  onde  deben  constar  as  transac-
cións realizadas polas persoas e entidades 
dedicadas ao comercio de bens integrantes 
do patrimonio cultural.

d.  Todas  aqueloutras  que  por  dispo-
sición  legal  ou  regulamentaria  poidan 
serlle atribuídas 312.

Disposición tRansitoRia pRimeiRa
A  tramitación  e  os  efectos  dos  expe-

dientes de declaración de bens de interese 
cultural  incoados  con  anterioridade  á 
entrada en vigor da presente lei quedarán 
sometidos ao disposto por esta.

Disposición tRansitoRia segunDa
Cando,  á  entrada  en  vigor  desta  lei,  o 

contorno  dun  inmoble  catalogado  non 
estea  delimitado  expresamente  por  unha 
figura de planeamento, será determinado 
pola  Consellería  de  Cultura,  de  acordo 
coa  incidencia  do  ben  nas  áreas  por  el 
afectadas. En todo caso, terase en conta a 
lexislación xeral aplicable.

Disposición DeRRogatoRia
Quedan derrogadas cantas disposicións 

de  igual  ou  inferior  rango  se  opoñan  ao 
disposto nesta lei.

Disposición DeRRaDeiRa pRimeiRa
Autorízase  o  Consello  da  Xunta  para 

ditar  as normas necesarias para o desen-
volvemento e a execución desta lei.

Disposición DeRRaDeiRa segunDa
A  presente  lei  entrará  en  vigor  ao  día 

seguinte  da  súa  publicación  no  “Diario 
Oficial de Galicia”.
312	 Disposición	 adicional	 sexta	 modificada	 por	 Lei	
7/2002,	 do	 27	 de	 decembro,	 de	 medidas	 fiscais	 e	 de	
réxime	administrativo.
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6. LEI 3/1996, DO 10 DE 
MAIO, DE PROTECCIóN DOS 

CAMIÑOS DE SANTIAGO 
(DOGA N.º 101, 23. 5. 1996) 313

(…)314

TíTULO PRELIMINAR 
OBXECTO DA LEI

Artigo 1. 1.  A  presente  lei  ten  por 
obxecto  a  delimitación  e  regulación  da 
conservación, uso e diferentes niveis de pro-
tección dos tramos dos camiños de Santiago 
que discorren por Galicia.
  2.  Para os efectos da presente lei, enténde-
se como Camiño de Santiago todas as rutas 
históricas recoñecidas documentalmente.
  3.  A ruta principal, dentro do marco da 
presente lei, é o “Camiño francés”, ben de 
interese cultural, segundo a delimitación 
do  seu  territorio  histórico,  recollida  na 
Resolución do 12 de novembro de 1992 da 
Dirección Xeral do Patrimonio Histórico 
e Documental.
  4.  As outras rutas que se enmarcan na 
denominación xeral de “Camiño de San-
tiago”  correspóndense  coas  actualmente 
coñecidas  como  “Camiño  portugués”, 
“Ruta  da  prata”,  “Camiño  do  norte”, 
“Camiño de Fisterra”, “Camiño inglés” e 
“Ruta do mar de Arousa e Ulla”. A súa de-
limitación e deslinde realizarase de acordo 
co disposto na presente lei. Unha vez des-
lindadas,  seralles  aplicable  a  protección 
prevista na Lei do Patrimonio Cultural de 
Galicia para os bens catalogados.

TíTULO I 
DA NATUREZA DO CAMIÑO

Artigo 2. 1.  O  Camiño  de  Santiago 
está constituído por vías de dominio e uso 
público, delimitadas de acordo co estable-
cido na presente lei.
  2.  A  natureza  demanial  do  Camiño 
esténdese aos  terreos que ocupa e aos  seus 
elementos funcionais. Con independencia do 
313	 Véxase	Decreto	45/2001,	do	1	de	febreiro,	de	refundi-
ción	da	normativa	en	materia	do	Camiño	de	Santiago.	
314	 Exposición	de	motivos	omitida.

proceso de delimitación do Camiño previsto 
nesta lei, a súa anchura virá constituída por 
unha franxa de polo menos tres metros nos 
casos en que fose necesaria a súa recupera-
ción.  Cando  o  Camiño  discorra  por  pontes 
formará parte daquel o terreo ocupado polos 
soportes da estrutura.
  3.  Adquirirán igualmente natureza de-
manial os tramos que se vaian recuperando 
do Camiño histórico que estean aínda en 
mans privadas. Mentres non se recuperen 
constitúese unha servidume pública para o 
paso do Camiño sobre propiedade privada 
dunha anchura de tres metros.

Artigo 3. 1.  Nos  casos  de  execución 
de  obras  de  infraestrutura  nos  que  fose 
indispensable,  por  causa  de  forza  maior 
ou interese social, ocupar algún tramo do 
Camiño,  deberá preverse nos  respectivos 
proxectos un trazado alternativo a el, que 
adquirirá  natureza  demanial.  No  suposto 
de construción dunha estrada o devandito 
tramo  alternativo  discorrerá  de  forma 
paralela e próxima a esta, e reunirá seme-
llantes características ao tramo ocupado.
  2.  A necesidade de ocupación dun tra-
mo do Camiño polos motivos expostos no 
apartado anterior necesitará, previamente, 
a incoación do correspondente expediente 
administrativo, onde deberá acreditarse a 
existencia da devandita necesidade.

Artigo 4. O  Camiño  de  Santiago 
constitúe  un  ben  de  dominio  público  de 
carácter  cultural  incluído  na  categoría 
de  territorio  histórico.  Como  tal  seralle 
aplicable  a  lexislación  xeral  autonómica 
nesta materia.

TíTULO II 
DA DELIMITACIóN, DESLINDE E 

RéXIME URBANíSTICO DO CAMIÑO

Artigo 5. 1. A delimitación do Cami-
ño  levarase  a  cabo  mediante  expediente 
incoado  para  o  efecto,  onde  se  definirá 
a  anchura  de  acordo  co  artigo  2.2  desta 
lei  e  se  concretarán  as  súas  pertenzas, 
accesorios  e  características,  así  como  as 
correspondentes zonas de protección.
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  2.  Correspóndelle  á  Consellería  de 
Cultura  a  incoación  dos  procedementos 
de  delimitación  e  deslinde  dos  tramos 
do  Camiño  de  Santiago.  A  incoación  do 
expediente de delimitación deberá serlles 
notificada aos concellos polos termos dos 
cales  discorra  o  Camiño  e  anunciada  no 
“Diario Oficial de Galicia”.
  3.  No procedemento de delimitación do 
Camiño  deberá  intervir  preceptivamente 
o Comité Asesor do Camiño de Santiago 
previsto  na  presente  lei.  Antes  da  súa 
aprobación, a delimitación do  trazado do 
Camiño deberá ser sometida a información 
pública por un prazo de dous meses.
  4.  A delimitación do Camiño será aproba-
da mediante decreto da Xunta de Galicia, 
por proposta do conselleiro de Cultura.
  5.  A delimitación do Camiño, unha vez 
aprobada,  levará  implícita  a  declaración 
de  interese  social  e  a  de  necesidade  de 
ocupación dos bens e adquisición de derei-
tos para os  fins de  expropiación  forzosa, 
de  ocupación  temporal  ou  de  imposición 
ou modificación de servidumes.

Artigo 6. 1. Igualmente, e seguindo o 
procedemento previsto no artigo anterior, 
deberán  delimitarse  as  correspondentes 
zonas  laterais  de  protección  do  Camiño, 
que consistirán en dúas franxas de terreo 
a ambos os dous lados del dunha anchura 
mínima de tres metros a partir da súa liña 
exterior,  agás  naqueles  tramos  en  que 
discorra  tanxencialmente a unha estrada. 
Neste caso a zona lateral de protección de 
tres metros establecerase para a beira do 
Camiño oposta á estrada.
  2.  As  zonas  laterais  de  protección  do 
Camiño  están  sometidas  ás  limitacións 
establecidas na presente lei.
  3.  Nos  tramos  urbanos  do  Camiño,  os 
instrumentos  de  ordenación  urbanística 
someteranse ás normas específicas que a 
presente  lei  establece para  as  zonas  late-
rais  de  protección.  Considéranse  tramos 
urbanos  aqueles  que  discorran  polo  solo 
cualificado de urbano polo corresponden-
te instrumento de planeamento.

Artigo 7. A Xunta de Galicia regula-
rá por vía regulamentaria o procedemento 
de deslinde.

TíTULO III 
DA CONSERVACIóN E 

PROTECCIóN DO CAMIÑO

Artigo 8. 1.  Os  poderes  públicos 
galegos,  dentro  das  súas  respectivas 
competencias, garantirán a recuperación, 
conservación,  mellora  e  protección  do 
Camiño  e  de  todos  os  seus  elementos 
funcionais.
  2.  As administracións locais coopera-
rán  cos  órganos  da  Xunta  de  Galicia  na 
conservación e protección dos tramos do 
Camiño que discorran polos seus respec-
tivos  territorios,  adoptando  as  medidas 
oportunas que eviten a súa deterioración 
ou destrución. En todo caso, os concellos 
notificaranlle  á  Consellería  de  Cultura 
calquera  perigo  de  dano  que  se  produza 
no Camiño.
  3.  A Xunta de Galicia poderá delegar nas 
entidades locais polas que discorra o Cami-
ño  funcións  de  conservación  e  protección 
deste, asignando as dotacións oportunas.
  4.  Naquelas accións que se realicen no 
patrimonio  arquitectónico  e  monumental 
situado no Camiño de Santiago  terase en 
conta  a  garantía  do  ulterior  mantemento 
dos  monumentos  restaurados,  cando  non 
sexan de  titularidade pública,  en  función 
do seu uso.
  5.  No  caso  dos  bens  citados  no  punto 
anterior, unha vez restaurados eses bens, a 
Consellería de Cultura garantirá a súa uti-
lización pública para o uso dos peregrinos 
que  percorran  o  Camiño,  logo  de  acordo 
cos propietarios deles cando os houbese.

Artigo 9. 1.  O  destino  do  Camiño 
será  o  dun  sendeiro  peonil,  destino  que 
será compatible coa súa utilización como 
vía  ecuestre  ou  como  vía  para  vehícu-
los  sen  motor.  En  ningún  caso  tanto  a 
utilización  do  Camiño  coma  a  dos  seus 
elementos  funcionais  poderán  supoñer 
un perigo de destrución ou deterioración 
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nin realizarse de forma incompatible cos 
valores que encerra.
  2.  Constitúen elementos  funcionais do 
Camiño  os  afectos  á  conservacion  ou  ao 
servizo  del,  tales  como  áreas  de  descan-
so,  áreas  de  auxilio  e  atención  médica 
de  urxencia,  sinalizacións,  albergues  de 
peregrinos e, en xeral,  todos aqueles que 
sexan complementarios á súa utilización.

Artigo 10. 1.  O  Camiño,  nos  seus 
tramos non urbanos, non poderá ser utili-
zado para o tráfico rodado de vehículos de 
motor, calquera que sexa a súa natureza.
  2.  A  prohibición  contida  no  apartado 
anterior non será aplicable naqueles casos 
nos que o Camiño  sexa o directo vial de 
acceso a  eidos  e vivendas. En  todo caso, 
e  a  través  dos  correspondentes  procede-
mentos  de  concentración  parcelaria  ou 
de  expropiación  forzosa,  deberanse  ir 
arbitrando paulatinamente accesos a eidos 
e  vivendas  que  eviten  a  utilización  de 
tramos do Camiño para o tráfico rodado.

Artigo 11. 1.  Nas  zonas  laterais  de 
protección previstas no artigo 6.1 desta lei 
non se permitirán máis usos cós que sexan 
compatibles coa conservación do Camiño, 
logo de autorización expresa, en calquera 
caso, da Consellería de Cultura.
  2.  En  particular,  nas  zonas  laterais  de 
protección quedará prohibido:

a.  O  establecemento  de  campamentos 
e,  en  xeral,  calquera  tipo  de  acampada 
colectiva ou individual.

b.  Todo tipo de actividade construtiva, 
agás as infraestruturas previstas no artigo 
3.

c.  As explotacións propias das estradas.
d.  A  corta  de  arboredo.  Coa  autoriza-

ción  expresa  da  Consellería  de  Cultura, 
poderá permitirse a corta illada de árbores, 
coa obriga de compensar a corta coa plan-
tación inmediata de especies autóctonas.

Artigo 12. O  resto  das  actividades 
nas zonas laterais de protección requirirá 
a autorización da Consellería de Cultura, 
logo  do  informe  preceptivo  do  Comité 
Asesor do Camiño de Santiago.

Artigo 13. 1. A Consellería de Cultura 
ordenará  a  paralización  de  toda  activi-
dade ou obra non autorizada ou que non 
se  axuste  ás  condicións  establecidas  na 
autorización.
  2.  No prazo de dous meses a partir da 
orde  de  paralización  de  toda  actividade, 
a  Consellería  de  Cultura  deberá  adoptar, 
logo  de  informe  preceptivo  do  Comité 
Asesor do Camiño de Santiago, algunhas 
das resolucións seguintes:

a.  Derrubar as obras ou impedir defini-
tivamente as actividades non autorizadas 
ou non axustadas ás condicións estableci-
das na autorización.

b.  Ordenar  a  instrución  do  oportuno 
expediente para a eventual legalización das 
obras  ou  a  autorización  das  actividades, 
sempre que fosen compatibles co disposto 
nesta lei e na demais lexislación aplicable.

Artigo 14. Nas zonas laterais de pro-
tección poderá procederse á expropiación 
forzosa dos bens existentes, entendéndose 
implícita  a declaración de  interese  social 
sempre que a expropiación sexa condición 
necesaria para a conservación, reparación, 
ampliación ou servizo do Camiño.

Artigo 15. O  incumprimento  das 
obrigas  e prohibicións previstas nesta  lei 
para  as  zonas  laterais  de  protección  do 
Camiño  implicará  a  declaración  de  inte-
rese  social  para  os  efectos  de  aplicación 
da expropiación forzosa aos bens a que se 
refire o artigo anterior.

Artigo 16. 1. Co fin de salvagardar o 
Camiño, en canto ben de interese cultural, 
establécese  unha  zona  de  protección  do 
contorno,  composta  por  dúas  franxas  de 
trinta metros de ancho, contados a partir 
dos límites exteriores del, na que o uso do 
solo  quedará  sometido  á  autorización  da 
Consellería  de  Cultura,  logo  de  informe 
preceptivo do Comité Asesor do Camiño 
de Santiago.
  2.  A  autorización  á  que  se  refire  o 
parágrafo  anterior  unicamente  poderá 
outorgarse cando as actuacións respondan 
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ás  características  tradicionais  da  zona  e 
respecten os valores do Camiño.
  3.  En calquera caso, na zona de protec-
ción do contorno queda prohibido:

a.  Todo tipo de publicidade.
b.  A explotación mineira.
c.  A extracción de grava e area.

  4.  Nas zonas de protección a Consellería 
competente poderá  levar a cabo unha or-
denación espacial mesmo das explotacións 
agrarias afectas polo Camiño.
  5.  Para  calquera  actuación  sobre  o  Ca-
miño de Santiago terase en conta o disposto 
na  lexislación  de  avaliación  de  impacto 
ambiental.

Artigo 17. 1. A Consellería de Cultu-
ra  redactará, no marco desta  lei, un Plan 
especial de protección e promoción do Ca-
miño de Santiago, e nel daráselles audiencia 
a  todos  os  concellos  polos  que  discorra. 
O devandito plan deberá ser previamente 
informado polo Comité Asesor do Camiño 
de Santiago previsto na presente lei e será 
aprobado polo Consello da Xunta.
  2.  A obrigatoriedade do Plan especial 
de  protección  e  promoción  do  Camiño 
non  poderá  escusarse  na  preexistencia 
doutro planeamento, calquera que sexa a 
súa natureza.
Os  plans  especiais  que  os  concellos 
afectados poidan redactar con vistas á or-
denación do tramo do Camiño de Santiago 
que  discorra  polo  seu  territorio  deberán 
adaptarse ao Plan especial de protección e 
promoción previsto no presente artigo.

Artigo 18. 1. O planeamento munici-
pal  e,  se  é o  caso,  as normas  subsidiarias 
provinciais  do  planeamento  deben 
incorporar  nas  súas  determinacións  e 
documentos  o  disposto  na  presente  lei 
e  no Plan de protección  e promoción do 
Camiño de Santiago.
  2.  O  outorgamento  de  licenzas  muni-
cipais  para  actividades  autorizables  que 
afecten o Camiño de Santiago, as súas zo-
nas laterais de protección e mais a zona de 
protección do contorno precisará da previa 
resolución da Consellería de Cultura, logo 

do  informe  preceptivo  do  Comité  Asesor 
do Camiño de Santiago. Xa que logo, non 
poderá outorgarse a licenza ata que a auto-
rización lle sexa notificada ao Concello.
  3.  En todo caso, non se permitirán nas 
zonas  laterais  de  protección  nin  na  de 
protección  do  contorno  novas  aliñacións 
nin aumentos da edificabilidade.

Artigo 19. Será pública a acción para 
esixir perante os órganos administrativos 
competentes  o  cumprimento  do  previsto 
nesta lei e no Plan especial de protección 
e promoción.

TíTULO IV 
DAS INFRACCIóNS E SANCIóNS

Artigo 20. 1. Sen prexuízo do previsto 
na  lexislación  sobre  patrimonio  cultural, 
a  vulneración  das  obrigas  e  prohibicións 
contidas na presente lei e no Plan especial 
de protección e promoción terá a considera-
ción  de  infracción  administrativa.  Levará 
consigo a  imposición das correspondentes 
sancións  aos  responsables,  así  como  a 
obriga de resarcimento de danos e perdas, 
todo  isto  con  independencia  das  respon-
sabilidades penais que puidesen derivarse 
e da obriga de restauración do Camiño ou 
das súas zonas laterais de protección.
  2.  As infraccións cometidas no Camiño 
ou  nas  súas  zonas  laterais  de  protección 
sancionaranse  con  multas  das  que  se 
graduará  a  súa  contía  tendo  en  conta  a 
gravidade do dano, a entidade económica 
dos  feitos  constitutivos  da  infracción, 
a  reiteración,  as  circunstancias  conco-
rrentes  e  o  grao  de  responsabilidade  da 
persoa ou persoas  infractoras. Os  límites 
cuantitativos son os establecidos na Lei do 
Patrimonio Cultural de Galicia.

Artigo 21. As infraccións clasifícanse 
en moi graves, graves e leves.
  1.  Teñen o carácter de infraccións moi 
graves:

a.  Toda  actuación  que  supoña  a  des-
trución  de  parte  do  Camiño  ou  dos  seus 
elementos funcionais, incluído o arboredo.
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b.  A  falta  de  autorización  preceptiva 
ou  o  incumprimento  das  condicións  pre-
vistas  nela,  naquelas  actividades  que  se 
realicen no Camiño ou nas súas zonas de 
protección. Todo  isto,  con  independencia 
do previsto no artigo 13.2.b) desta lei.

c.  A  realización  de  actividades  prohi-
bidas nas zonas  laterais de protección do 
Camiño previstas no artigo 11.2 desta lei.

d.  A  infracción  das  prohibicións  esta-
blecidas no artigo 16.

e.  A  reincidencia  na  comisión  de  in-
fraccións graves.
  2.  Teñen o carácter de infraccións graves:

a.  A  utilización  do  Camiño  para  o 
tráfico rodado fóra do suposto previsto no 
artigo 10.2 desta lei.

b.  A  reincidencia  na  comisión  de  in-
fraccións leves.
  3.  Teñen o carácter de infraccións leves:

a.  O vertido ou abandono no Camiño ou 
nas súas zonas de protección de obxectos, re-
siduos e outros desperdicios fóra dos lugares 
autorizados, así como a queima destes.

b.  A utilización do Camiño que atenta-
se ao uso e gozo pleno e pacífico del polas 
demais persoas.

c.  A realización de actividades contrarias 
aos valores do Camiño.

Artigo 22. Para  os  efectos  do  dis-
posto no artigo anterior enténdese que hai 
reincidencia  cando no período de un ano 
se  cometesen  dúas  ou  máis  infraccións 
graves  ou  leves,  e  así  fose  declarado  por 
resolución firme.

Artigo 23. As faltas ás que se refiren 
os artigos anteriores prescribirán:

a.  As moi graves, aos tres anos.
b.  As graves, aos dous anos.
c.  As leves, aos seis meses.

Estes prazos contaranse dende que se tivo 
coñecemento do feito.

Artigo 24. Os  órganos  competentes 
para  a  imposición  de  multas  serán  os 
seguintes:

a.  O  director  xeral  do  Patrimonio  en 
canto ás faltas leves.

b.  O conselleiro de Cultura nas graves.
c.  O Consello da Xunta nas moi graves.

Artigo 25. No  non  previsto  neste 
artigo  será  aplicable  o  disposto  no  título 
IX  da  Lei  30/1992,  do  26  de  novembro, 
de Réxime Xurídico das Administracións 
Públicas e do Procedemento Administrati-
vo Común, e na normativa autonómica de 
desenvolvemento dela.

TíTULO V 
DA PROMOCIóN DO CAMIÑO

Artigo 26. Correspóndelle  á  Con-
sellería  de  Cultura  a  realización  de  todo 
tipo  de  actividades  de  promoción  que 
teñan como obxectivo o coñecemento e a 
difusión do patrimonio histórico-cultural 
ligado ao Camiño de Santiago.

Artigo 27. 1. No marco da promoción 
do  Camiño  de  Santiago,  a  Consellería 
de  Cultura  e,  se  é  o  caso,  o  Consello  da 
Xunta  procurarán  o  establecemento  dos 
oportunos  mecanismos  de  colaboración  e 
coordinación de programas coas comuni-
dades autónomas por onde discorra este.
  2.  O Consello da Xunta poderá acordar 
beneficios e incentivos a favor dos conce-
llos e particulares afectados pola política 
protectora  e  de  promoción  do  Camiño,  e 
constituír  consorcios  e  subscribir  conve-
nios con outras administracións públicas.
  3.  A través dos mecanismos de coopera-
ción con outras comunidades, procurarase 
unha  sinalización  uniforme  do  Camiño 
seguindo as directrices do Consello de Eu-
ropa, tendo en conta os seguintes criterios:

a.  A  rotulación dentro do  territorio de 
Galicia farase en galego. No caso de utili-
zación de varios idiomas, terá aquel lugar 
preferente na orde de colocación e maior 
relevancia na dimensión tipográfica.

b.  Fóra  do  territorio  galego,  promo-
veranse  os  acordos  oportunos  para  que 
o  noso  idioma  figure  na  rotulación  e  se 
expresen de forma correcta os topónimos.

Artigo 28. A Consellería de Cultura 
elaborará anualmente unhas directrices de 
actuación  que  recollan  as  actividades  de 
promoción do Camiño que pretenda levar 
a cabo.
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Artigo 29. É competencia da Conse-
llería de Cultura:

a.  O establecemento, a conservación e 
o mantemento de toda clase de servizos á 
peregrinaxe ao  longo dos  tramos galegos 
do Camiño de Santiago.

b.  O  establecemento  da  sinalización 
adecuada do Camiño.

c.  O  establecemento,  a  organización  e  a 
xestión dunha rede de albergues destinados 
á  peregrinación.  Poderá  igualmente  esta-
blecerse un  sistema de  apoio  a  albergues  e 
hospedarías que teñan carácter privado 315.

TíTULO VI 
DO COMITé ASESOR DO 

CAMIÑO DE SANTIAGO 316

Artigo 30. 1.  Créase,  como  órgano 
consultivo  da  Consellería  de  Cultura,  o 
Comité  Asesor  do  Camiño  de  Santiago 
para que emita os informes que se sinalan 
nos artigos 3, 5, 12, 13, 16 e 17 desta lei e 
cantos outros se lle soliciten.
  2.  O Comité Asesor, composto por dez 
membros  como  máximo,  será  designado 
entre  persoas  de  recoñecida  competencia 
na materia.

Disposición aDicional
Dentro do prazo máximo de dous anos a 

partir da entrada en vigor desta lei, a Xunta 
de  Galicia  aprobará  o  Plan  especial  de 
protección e promoción do Camiño de San-
tiago ao que se refire o artigo 17 desta lei.

Disposicións tRansitoRia pRimeiRa
Mentres non se aprobe o expediente de 

delimitación  do  Camiño,  e  sen  prexuízo 
das  zonas  de  protección  establecidas  por 
esta  lei,  seguirá  estando  vixente  a  deli-
mitación  establecida  pola  Resolución  da 
Dirección Xeral do Patrimonio Histórico e 
Documental do 12 de novembro de 1992.

315	 Art.	29.c	modificado	por	Lei	14/2004,	do	29	de	decem-
bro,	de	medidas	tributarias	e	de	réxime	administrativo.
316	 Véxase	Decreto	46/2007,	do	8	de	marzo,	polo	que	
se	 regula	 a	 composición	 e	 funcionamento	 do	 Comité	
Asesor	do	Camiño	de	Santiago.

Disposicións tRansitoRia segunDa
O  Comité  Asesor  do  Camiño  de  San-

tiago  previsto  no  título  VI  da  presente 
lei  deberá  constituírse  dentro  dun  prazo 
máximo  dun  ano  a  partir  da  entrada  en 
vigor desta. Mentres  tal constitución non 
se leve a cabo, as funcións que esta lei lle 
atribúe ao devandito Comité Asesor serán 
desempeñadas provisionalmente pola Co-
misión do Patrimonio Histórico da Cidade 
e Camiño de Santiago.

Disposicións tRansitoRia teRceiRa
Mentres non se aprobe o Plan especial de 

protección e promoción previsto na presente 
lei, nas zonas laterais de protección e nas de 
protección do  contorno non  se permitirán 
novas aliñacións, aumentos de edificabili-
dade, parcelacións nin agregacións.

Disposición DeRRogatoRia
Queda derrogado o Decreto 32/1991, de 

creación do Centro Coordinador Xacobeo, e 
cantas disposicións de igual ou inferior rango 
se opoñan ao establecido na presente lei.

7. LEI 3/2008, DO 23 DE MAIO, 
DE ORDENACIóN  

DA MINARíA DE GALICIA  
(DOGA N.º 109, 6. 6. 2008).

(…) 317

TíTULO I
DISPOSICIóNS XERAIS

Artigo 1. Obxecto.
Esta  lei  ten  por  obxecto  o  desenvolve-
mento do réxime xurídico das actividades 
mineiras en Galicia en condicións de sus-
tentabilidade  e  seguridade  e  promove  un 
aproveitamento  racional  compatible  coa 
protección do medio ambiente.

Artigo 2. Ámbito de aplicación.
  1.  Esta lei é aplicable ás seguintes acti-
vidades:

a.  Á exploración, á investigación, á ex-
plotación e ao aproveitamento dos recursos 

317	 Exposición	de	motivos	omitida.
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minerais  e  demais  recursos  xeolóxicos 
situados en Galicia.

b.  Ao  aproveitamento  de  recursos 
xeotérmicos  e  de  formacións  xeolóxicas 
superficiais ou subterráneas.

c.  Á preparación para a entrega aos mer-
cados dos minerais e recursos extraídos.

d.  Á  xestión  dos  residuos  producidos 
nas actividades extractivas.

e.  Á  recuperación  ambiental  dos  te-
rreos  afectados  por  labores  mineiros,  así 
como  ás  condicións  e  aos  requisitos  do 
abandono da actividade mineira.

f.  Á actividade administrativa de apoio 
para a mellora e innovación nas activida-
des mineiras, co fin de diminuír o impacto 
sobre os recursos naturais e a valorización 
integral  dos  recursos  producidos  na  pro-
cura do pechamento do ciclo produtivo en 
Galicia.
  2.  Están excluídas do ámbito de aplica-
ción desta lei as seguintes materias:

a.  A exploración, a investigación, a ex-
plotación e o almacenamento subterráneo 
de hidrocarburos líquidos e gasosos.

b.  A  extracción  ocasional  e  de  escasa 
importancia de recursos minerais, calque-
ra que sexa a súa clasificación, sempre que 
a leve a cabo o propietario dun terreo para 
o seu uso exclusivo e non exixa a aplica-
ción de ningunha técnica mineira.

c.  As  augas  reguladas  na  Lei  5/1995, 
do  7  de  xuño,  de  regulación  das  augas 
minerais, termais, de manancial e dos es-
tablecementos balnearios da Comunidade 
Autónoma de Galicia.

Artigo 3. Principios.
Son principios que inspiran esta lei:

a.  A planificación mineira no marco da 
ordenación da economía e do territorio.

b.  A  xestión  sustentable  dos  recursos 
mineiros.

c.  A  innovación  tecnolóxica  orientada 
á  sustentabilidade  e  a  valorización  plena 
dos recursos mineiros.

d.  A mellora das condicións de seguri-
dade e saúde laborais.

e.  A  colaboración  e  cooperación  das 
diferentes administracións públicas.

f.  A  participación  na  política  mineira 
dos  sectores  sociais  e  económicos  impli-
cados,  os  cales  integrarán  activamente  a 
dimensión da igualdade de oportunidades 
entre mulleres e homes.

TíTULO I 
ORGANIZACIóN 

ADMINISTRATIVA  
E COMPETENCIAS

capítulo i 
A AdmInIstrACIón dA xuntA  

de GAlICIA
Artigo 4. O Consello da Xunta.

Ao Consello da Xunta, como órgano supe-
rior de dirección e coordinación da políti-
ca mineira da Comunidade Autónoma de 
Galicia, correspóndelle:

a.  Aprobar  o  Plan  sectorial  de  activi-
dades  extractivas  de  Galicia,  así  como 
as  súas  modificacións  ou  revisións,  por 
proposta  da  consellaría  competente  en 
materia de minas.

b.  Garantir a coordinación dos distintos 
departamentos  autonómicos  con  inciden-
cia na minaría.

c.  Acordar  con  carácter  excepcional, 
e  logo de xustificar  o  interese público,  o 
outorgamento  de  dereitos  mineiros  no 
caso de existencia de informes preceptivos 
desfavorables, de ser o caso.

d.  Establecer  as  liñas  de  cooperación 
coas demais administracións públicas.

e.  Resolver sobre a prevalencia de uti-
lidades  públicas  incompatibles  cando  se 
vexan  afectadas  competencias  atribuídas 
a distintas consellarías.

f.  Aprobar  a  declaración  de  concellos 
mineiros.

Artigo 5. A  consellaría  competente 
en materia de minas.
Corresponderalle  á  consellaría  que  teña 
atribuída  a  competencia  en  materia  de 
minaría:

a.  Promover  e  planificar  a  actividade 
mineira  en  Galicia,  para  o  que  elaborará 
o Plan sectorial de actividades extractivas 
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de Galicia e aqueloutros plans que  sexan 
precisos para un desenvolvemento susten-
table desta actividade.

b.  Outorgar as concesións, os permisos e 
as autorizacións, nos termos da lexislación 
básica estatal, necesarios para o desenvol-
vemento de actividades extractivas.

c.  Exercer  as  competencias  relativas  á 
seguridade mineira.

d.  Inspeccionar  o  cumprimento  das 
condicións  técnicas,  de  seguridade  e 
ambientais das actividades extractivas ou 
de  calquera  outra  actividade  que  utilice 
técnicas mineiras.

e.  Impulsar a mellora das explotacións 
mineiras  potenciando  as  súas  competen-
cias  técnicas,  medioambientais,  comer-
ciais e organizativas.

f.  Exercer  a  potestade  sancionadora 
nos termos establecidos nesta lei.

g.  O  desenvolvemento  competitivo  e 
sustentable do tecido empresarial mineiro 
galego.

capítulo ii 
o Consello dA mInAríA  

de GAlICIA
Artigo 6. Creación e réxime xurídico.

  1.  Créase  o  Consello  da  Minaría  de 
Galicia  como  órgano  colexiado  de  par-
ticipación,  consulta  e  asesoramento  da 
administración competente en materia de 
minaría.
  2.  O  consello  estará  adscrito  para  os 
efectos administrativos á consellaría com-
petente en materia de minaría. A organi-
zación  e  o  réxime  xurídico  do  consello, 
así  como  o  carácter  dos  seus  informes, 
determinaranse  regulamentariamente  ga-
rantindo  un  funcionamento  transparente, 
unha periodicidade adecuada e  a partici-
pación activa de todos os seus membros.

Artigo 7. Funcións.
Correspóndenlle  ao  Consello  da  Minaría 
de Galicia as seguintes funcións:

a.  Emitir informe sobre os anteproxectos 
de lei, sobre os proxectos de regulamentos 
con  incidencia  na  minaría  e  sobre  o  Plan 

sectorial  de  actividades  extractivas  de 
Galicia.

b.  Asesorar sobre os plans e programas 
que  a  presidencia  lle  propoña  en  razón  á 
importancia  da  súa  incidencia  sobre  a 
minaría.

c.  Emitir informes e efectuar propostas 
en materia de minaría, por iniciativa pro-
pia.

d.  Propoñer  medidas  para  un  mellor 
desenvolvemento da política mineira.

e.  Impulsar  a  coordinación  entre  a 
iniciativa pública e privada en materia de 
minaría.

f.  Informar  sobre  cantos  asuntos  en 
materia  mineira  sexan  sometidos  á  súa 
consideración pola consellaría competente 
en materia de minaría e as que regulamen-
tariamente se lle atribúan.

g.  Coñecer  da  evolución  do  emprego 
no sector da minaría, das sancións firmes 
derivadas  dos  incumprimentos  desta  lei 
e  das  estatísticas  de  sinistrabilidade  do 
sector e subsectores da minaría.

h.  Efectuar  o  seguimento  do  grao  de 
cumprimento de todas as iniciativas enca-
miñadas a mellorar a calidade do emprego 
na minaría de Galicia, incrementar a segu-
ridade laboral e impulsar a formación dos 
traballadores e das traballadoras do sector 
na nosa Comunidade.

i.  Ser  informado  anualmente  respecto 
dos  expedientes  administrativos  tramita-
dos consonte o procedemento disposto no 
título IV desta lei.

j.  Todas aquelas funcións que lle sexan 
atribuídas por unha lei.

Artigo 8. Composición.
  1.  O  Consello  da  Minaría  de  Galicia 
estará presidido pola persoa titular da con-
sellaría competente en materia de minaría 
ou persoa en quen delegue.
A composición e organización do Conse-
llo  da  Minaría  de  Galicia  rexerase  polo 
principio de paridade e tratará de garantir 
unha  representación  proporcionada  entre 
mulleres e homes.
Regulamentariamente  determinarase  a 
composición  do  consello,  no  que  estarán 
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integrados  representantes  das  adminis-
tracións,  das  organizacións  sindicais  e 
empresariais  máis  representativas  do 
sector,  das  asociacións  de  defensa  da 
natureza, das comunidades de montes en 
man  común,  dos  concellos  mineiros,  dos 
colexios profesionais competentes en ma-
teria mineira e da Cámara Oficial Mineira 
de Galicia.
  2.  Os  seus  membros  serán  nomeados 
pola persoa  titular da consellaría compe-
tente en materia de minaría por proposta 
das  organizacións  representativas.  O 
nomeamento  dos  membros  electivos  do 
consello  e  dos  seus  suplentes  será  por 
un período de catro anos, que poderá ser 
renovado  por  períodos  iguais  de  dous 
anos. Os membros do consello cesarán por 
proposta  das  organizacións  ou  entidades 
que propuxeron o seu nomeamento.

capítulo iii 
rexIstro mIneIro de GAlICIA

Artigo 9. Rexistro Mineiro de Galicia.
  1.  Créase  o  Rexistro  Mineiro  de  Gali-
cia, no que se inscribirán todos os dereitos 
mineiros  autorizados  ou  concedidos  no 
territorio  da  Comunidade  Autónoma  de 
Galicia. A inscrición practicarase de oficio 
e incluirá, co suficiente detalle, o tipo de 
dereito mineiro, o seu titular, a extensión, 
a delimitación e o prazo de vixencia.
  2.  Os  datos  reflectidos  no  Rexistro 
Mineiro  de  Galicia  incorporaranse  ao 
Catastro  Mineiro  de  Galicia,  que  consti-
tuirá información de apoio para a xestión 
interna e a definición da política mineira 
da comunidade autónoma.
  3.  O  Rexistro  Mineiro  de  Galicia  será 
público,  segundo  as  condicións  que  se 
establezan regulamentariamente.

Artigo 10. Rexistro de Solicitudes de 
Dereitos Mineiros.
  1.  A consellaría competente en materia 
de minas levará un rexistro de solicitudes 
de  permisos,  autorizacións  e  concesións 
de dereitos mineiros.

  2.  Neste  rexistro,  que  se  articulará 
como  unha  sección  independente  dentro 
do Rexistro Mineiro de Galicia,  inscribi-
ranse as solicitudes na orde na que foron 
presentadas.
  3.  A prioridade para a  tramitación dos 
dereitos mineiros determinarase pola orde 
de inscrición no Rexistro de Solicitudes de 
Dereitos Mineiros.

TíTULO III
PLANIFICACIóN DA MINARíA

Artigo 11. Plan sectorial de activida-
des extractivas de Galicia.
  1.  O  Plan  sectorial  de  actividades 
extractivas  de  Galicia  configúrase  como 
un plan sectorial de incidencia supramuni-
cipal dos regulados na Lei 10/1995, do 23 
de  novembro,  de  ordenación  do  territorio 
de  Galicia.  Como  máximo  instrumento 
de  planificación  da  política  mineira  ten 
por  obxecto  establecer  os  principios  e 
as  directrices  para  a  ordenación  mineira 
de  Galicia,  baseada  en  criterios  de  esta-
bilidade  e  sustentabilidade,  así  como  a 
normativa  necesaria  para  desenvolver  os 
eixes básicos de actuación administrativa 
en  Galicia  no  sector,  polo  que  se  debe 
propiciar a coordinación das accións, o seu 
desenvolvemento  sustentable,  a  mellora 
tecnolóxica e a diversificación económica.
  2.  As determinacións do Plan sectorial 
de actividades extractivas de Galicia serán 
directamente aplicables e prevalecerán de 
forma inmediata sobre as do planeamento 
urbanístico, que haberá de ser obxecto de 
adaptación.
  3.  O  procedemento  de  aprobación  do 
Plan  sectorial  de  actividades  extractivas 
de Galicia axustarase ao disposto no arti-
go 25 da Lei 10/1995, do 23 de novembro, 
de ordenación do territorio de Galicia.

Artigo 12. Criterios orientadores.
Os criterios que inspirarán o Plan sectorial 
de actividades extractivas de Galicia serán 
os seguintes:

a.  O establecemento das bases do des-
envolvemento dunha minaría sustentable.
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b.  A identificación de zonas con poten-
cial mineiro.

c.  A mellora da seguridade das explota-
cións mineiras e dos seus establecementos 
de beneficio.

d.  A  harmonización  da  actividade  ex-
tractiva co resto dos usos do solo dentro do 
marco da ordenación territorial, agraria e 
ambiental.

e.  O  aproveitamento  ordenado  e  sus-
tentable dos recursos mineiros de maneira 
compatible coa protección do medio natu-
ral e co patrimonio cultural.

f.  A  racionalización  do  emprego  de 
recursos  naturais  e  de  residuos  a  través 
da  implantación  das  mellores  técnicas 
dispoñibles e a valorización.

g.  A  promoción  da  investigación,  o 
desenvolvemento  e  a  innovación  nas 
propiedades  e  aplicacións  dos  materiais, 
así como nos procesos de produción, trata-
mento e aproveitamento de subprodutos.

h.  A  busca  dunha  maior  vinculación 
da minaría  coa mellora  da  economía das 
zonas nas que se sitúen as explotacións e o 
fomento da creación de emprego.

i.  O  asesoramento,  a  información  e  a 
colaboración coas administracións locais, 
cos  entes  privados  e  coas  organizacións 
empresariais  e  sindicais  en  cuestións 
relacionadas  coas  actividades  mineiras  e 
co desenvolvemento empresarial.

j.  A  mellora  da  produtividade  das 
empresas  do  sector  mineiro  e  o  apoio  á 
implantación de industrias que permitan o 
pechamento de todos os ciclos de transfor-
mación  dos  materiais  mineiros  extraídos 
en Galicia.

k.  A  máxima  simplificación  adminis-
trativa  na  tramitación  dos  expedientes 
mineiros.

l.  O  carácter  temporal  da  explotación 
mineira  respecto  da  ordenación  do  terri-
torio e dos usos do solo.

Artigo 13. Contido do Plan sectorial 
de actividades extractivas de Galicia.
Sen prexuízo do contido establecido no ar-
tigo 23 da Lei 10/1995, do 23 de novembro, 
de  ordenación  do  territorio  de  Galicia,  o 

Plan  sectorial  de  actividades  extractivas 
de Galicia conterá, en todo caso:

a.  Un  diagnóstico  da  minaría  en  Ga-
licia  que  inclúa  referencias  aos  recursos 
existentes e en investigación, aos dereitos 
mineiros,  aos  efectos  da minaría  sobre  o 
contorno económico, social e ambiental, á 
localización das explotacións, ao emprego 
no  sector  con  indicación  das  condicións 
laborais existentes e ás  repercusións am-
bientais máis  relevantes das explotacións 
existentes.

b.  A  coordinación  cos  instrumentos 
de  protección  ambiental  e  patrimonio 
cultural  coa  determinación  dos  ámbitos 
incompatibles con actividades extractivas 
polas  necesidades  de  preservación  dos 
ditos bens sociais.

c.  A  fixación  de  obxectivos  de  desen-
volvemento  do  sector  tendo  en  conta  os 
condicionamentos  territoriais,  agrarios  e 
ambientais  e  o  obxectivo  de  diversifica-
ción e pechamento do ciclo produtivo.

d.  As liñas de actuación e os programas 
específicos, nomeadamente os destinados 
a concellos mineiros, de acordo cos prin-
cipios de actuación desta lei.

e.  Os  instrumentos  financeiros  e  de 
xestión para a execución do plan e as liñas 
directrices das medidas de fomento da mi-
naría  que  deberán  estar  presididas  polos 
obxectivos que fixa esta lei.

f.  As  bases  da  investigación  mineira 
para acadar unha extracción, preparación 
e posta en mercado eficientes e sustenta-
bles dos recursos minerais.

g.  As accións encamiñadas a mellorar a 
calidade do emprego no sector, incremen-
tará a seguridade e potenciará a formación 
dos  traballadores  e  das  traballadoras,  así 
como  a  incorporación  de  mulleres  a  un 
sector  onde  están  infrarrepresentadas  a 
través de políticas de acción positivas.

h.  A valoración económica das actuacións 
previstas.

Artigo 14. Participación  da  conse-
llaría competente en materia de minas en 
instrumentos de planificación.
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  1.  Para  a  elaboración  de  instrumentos 
de planificación con incidencia na minaría 
teranse en conta as solicitudes e os derei-
tos mineiros outorgados ou concedidos no 
territorio  da  Comunidade  Autónoma  de 
Galicia, para o cal será obrigatorio solici-
tar  da  consellaría  competente  en  materia 
de minas un informe dos datos reflectidos 
no Rexistro Mineiro de Galicia.
  2.  Calquera prohibición contida nos ins-
trumentos de ordenación sobre actividades 
incluídas na Lei 22/1973, do 21 de xullo, de 
minas, e nesta lei deberá ser motivada e non 
poderá ser de carácter xenérico.

TíTULO IV 
DEREITOS MINEIROS

Artigo 15. Dereitos mineiros.
  1.  Os  dereitos  mineiros  que  se  outor-
guen  ou  se  soliciten  no  territorio  da 
Comunidade  Autónoma  de  Galicia  axus-
taranse ao disposto neste título.
  2.  Son  dereitos  mineiros  regulados  na 
lexislación específica mineira:

a.  As autorizacións de aproveitamento 
de recursos da sección A).

b.  As  autorizacións  e  concesións  de 
recursos da sección B).

c.  Os  permisos  de  exploración,  os 
permisos de investigación e as concesións 
mineiras dos recursos C) e D).
  3.  Coas  especialidades  previstas  nesta 
lei, establécese un procedemento unitario 
e integrado para o outorgamento de todos 
os  dereitos  mineiros  no  territorio  da  co-
munidade  autónoma,  con  independencia 
do tipo de recurso e da actividade mineira 
desenvolvida.

Artigo 16. Órgano mineiro competente.
  1.  Sen prexuízo das  funcións atribuídas 
ao Consello da Xunta de Galicia no artigo 
4 desta lei, o órgano mineiro competente é a 
persoa titular da consellaría competente en 
materia de minas da Comunidade Autónoma 
de Galicia, a quen lle corresponde outorgar 
os  dereitos  mineiros,  autorizar  as  súas 
modificacións,  transmisións,  renovacións 

e prórrogas, declarar a  súa caducidade, así 
como realizar a convocatoria e a resolución 
dos  concursos  para  a  adxudicación  de  te-
rreos non rexistrables.
  2.  O órgano mineiro competente velará 
para  que  o  outorgamento  dos  dereitos 
mineiros  respecte as prescricións da nor-
mativa  mineira,  ambiental,  agraria  e  de 
ordenación do territorio, e calquera outra 
que resulte aplicable.
  3.  No  caso  de  aproveitamentos  inme-
diatos directamente asociados a proxectos 
de  obras  públicas  e  que  non  impliquen 
beneficio  de  recursos  no  territorio  da 
Comunidade  Autónoma  de  Galicia  co-
rresponderalle ao órgano competente para 
a aprobación do correspondente proxecto 
de  construción,  calquera  que  sexa  o  sis-
tema  de  execución,  a  súa  autorización, 
mediante o cumprimento das prescricións 
desta lei.
Os  ditos  órganos  notificaranlle  á  conse-
llaría  competente  en  materia  de  minas  o 
comezo  e  remate  dos  traballos  referidos, 
así  como,  anualmente,  informarán  das 
cantidades de materiais extraídos.

capítulo i 
proCedemento de 

outorGAmento dos dereItos 
mIneIros

Artigo 17. Solicitudes  de  dereitos 
mineiros.
  1.  Toda solicitude de dereitos mineiros 
incluirá, polo menos, a seguinte documen-
tación:

a.  Un modelo normalizado de solicitude.
b.  Unha  memoria,  que  comprenderá  o 

proxecto de exploración, investigación ou 
explotación e os proxectos de instalacións 
mineiras e procesos produtivos, cuxo con-
tido se establecerá regulamentariamente.

c.  Un informe de viabilidade e solven-
cia,  que  acredite que  a persoa  solicitante 
reúne os requisitos exixidos na lexislación 
mineira para poder ser  titular de dereitos 
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mineiros,  especialmente  a  súa  solvencia 
económica e técnica.
A  xustificación  da  solvencia  económica 
do solicitante poderá acreditarse por un ou 
varios dos medios seguintes:

-  Un informe de institucións financeiras.
-  Tratándose  de  persoas  xurídicas, 

unha presentación das contas anuais ou un 
extracto delas.

-  Unha  declaración  relativa  á  cifra  de 
negocios  global  e  dos  traballos  mineiros 
realizados  polo  solicitante  no  curso  dos 
cinco últimos anos.

-  Calquera  outra  documentación 
considerada como suficiente polo órgano 
mineiro competente.
A  solvencia  técnica  da  persoa  solicitante 
poderá  acreditarse  por  un  ou  varios  dos 
medios seguintes:

-  Titulacións académicas e profesionais 
e experiencia dos cadros da empresa.

-  Unha  declaración  dos  medios  mate-
riais e do equipo técnico do que dispoñerá 
o solicitante para a execución do seu pro-
grama mineiro.

-  Unha  declaración  sobre  os  efectivos 
persoais da empresa, na que se indicará, se 
é o caso, o grao de estabilidade no empre-
go deles e a importancia dos seus equipos 
directivos durante os últimos cinco anos.

-  Calquera  outra  documentación  esta-
blecida regulamentariamente.

d.  No  caso  dos  dereitos  mineiros 
sometidos  a  avaliación  ambiental,  un  es-
tudo ambiental co contido establecido na 
lexislación vixente para a súa remisión ao 
órgano ambiental autonómico.

e.  Un plan de seguridade e saúde laboral.
f.  Un  plan  de  restauración  do  espazo 

afectado polas actividades mineiras.
g.  Un plan de cesamento de actividades 

mineiras.
h.  Un  calendario  de  execución  e  orza-

mento.
i.  Plans.
j.  Anexos.
k.  Calquera  outra  documentación  e 

información acreditativa do cumprimento 

de  requisitos  establecidos  na  lexislación 
sectorial aplicable.
  2.  Á  solicitude  dos  dereitos  mineiros 
acompañarase  un  resumo  non  técnico  de 
todas  as  indicacións  especificadas  nos 
parágrafos anteriores, para facilitar a súa 
comprensión  para  efectos  do  trámite  de 
información pública.

Artigo 18. Condicións especiais da so-
licitude de dereitos mineiros da sección A).
Ademais  da  documentación  esixida  no 
artigo 17 desta lei, a solicitude de dereitos 
mineiros da sección A) acompañarase da 
documentación  que  acredite  o  dereito  ao 
aproveitamento  cando  o  xacemento  se 
atope en terreos de propiedade privada, de 
conformidade  coa  lexislación  específica 
de  minas.  Cando  o  xacemento  se  atope 
en  terreos  de  propiedade  pública,  será 
necesario o oportuno título habilitante da 
administración titular.

Artigo 19. Condicións especiais da so-
licitude de dereitos mineiros da sección B).
Ademais  da  documentación  exixida  no 
artigo 17 desta lei, a solicitude de dereitos 
mineiros  sobre  xacementos  de  orixe  non 
natural,  estruturas  subterráneas  e  ocos 
resultantes  de  canteiras  exixirá  a  decla-
ración  previa  da  súa  cualificación  como 
recursos  da  sección  B),  realizada  polo 
órgano mineiro competente.

Artigo 20. Emenda das solicitudes.
Se a solicitude de iniciación non reúne os 
requisitos sinalados nesta lei, requirirase o 
interesado para que, nun prazo de dez días, 
emende a falta ou acompañe os documen-
tos preceptivos, con indicación de que, se 
así non o fixese, se lle terá por desistido da 
súa petición, logo de resolución motivada.

Artigo 21. Información pública.
  1.  Unha  vez  completada  a  documen-
tación,  de  acordo  co  establecido  nos 
artigos anteriores, abrirase un período de 
información pública que non será inferior 
a trinta días.
  2.  Simultaneamente, o órgano mineiro 
competente  remitiralles  copia  do  expe-
diente ás demais administracións públicas 
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para  que  se  poidan  pronunciar  sobre  as 
diferentes materias da súa competencia.

Artigo 22. Informe  municipal  pre-
ceptivo.
  1.  O  concello  que  teña  localizado  o 
dereito  mineiro  no  seu  termo  municipal 
emitirá  un  informe  sobre  as  cuestións 
de  competencia  municipal.  O  devandito 
informe deberase emitir no prazo de dous 
meses desde a recepción do expediente.
  2.  No caso de non se emitir o  informe 
no prazo sinalado, poderanse proseguir as 
actuacións. Se o informe é emitido fóra de 
prazo pero recibido antes do outorgamento 
dos dereitos mineiros, deberá ser valorado 
na  súa  resolución  polo  órgano  mineiro 
competente.
  3.  Se  o  informe  municipal  fose  desfa-
vorable,  con  independencia  do  momento 
no que se emitiu, o órgano mineiro com-
petente, no caso de desconformidade con 
aquel  e  excepcionalmente,  elevaralle  ao 
Consello da Xunta o expediente para a súa 
resolución motivada. A resolución adopta-
da polo Consello da Xunta determinará, se 
é o caso, o contido dos dereitos mineiros 
e  adoptará  as  disposicións  necesarias  en 
relación  co  planeamento  urbanístico  e  a 
protección ambiental.

Artigo 23. Informes  autonómicos 
preceptivos.
O órgano mineiro competente remitiralles 
aos  órganos  ambiental,  urbanístico  e 
agrario da comunidade autónoma a solici-
tude de dereitos mineiros para que emitan 
informe  preceptivo  e  determinante  que 
acredite unha xestión mineira compatible 
co medio ambiente e co patrimonio cultu-
ral e coa planificación urbanística e terri-
torial,  así  como  coa  ordenación  agraria. 
Os devanditos  informes deberanse emitir 
no prazo de dous meses desde a recepción 
do expediente.

Artigo 24. Compatibilidade  de 
dereitos  mineiros  e  con  usos  de  interese 
público.
  1.  Se  a  solicitude  dun  dereito  mineiro 
afectase  un  dereito  mineiro  preexistente 

ou  outros  usos  de  interese  público,  o  ór-
gano  mineiro  competente  pronunciarase 
sobre a súa compatibilidade ou incompati-
bilidade, así como sobre a súa prevalencia, 
a través do procedemento que regulamen-
tariamente se estableza.
  2.  Para  iso  terá  en  conta  os  seguintes 
criterios:

a.  A viabilidade e o interese económico 
da solicitude, de acordo coa memoria pre-
sentada.

b.  A súa incidencia no contorno natural 
e social, a paisaxe e o medio rural.

c.  A súa repercusión sobre outras infra-
estruturas  de  interese  público  existentes 
no  territorio  afectado  (parques  eólicos, 
liñas eléctricas, gasodutos...).
  3.  Se  considera  que  a  solicitude  é 
incompatible  con  outro  dereito  mineiro 
preexistente, o órgano mineiro competen-
te ditará resolución motivada, que poñerá 
fin ao procedemento.

Artigo 25. Trámite de audiencia.
  1.  Unha  vez  emitidos  os  informes 
preceptivos a que se refiren os artigos an-
teriores, daráselles audiencia aos interesa-
dos e ás interesadas para que formulen as 
alegacións ou acheguen as informacións e 
os documentos que estimen oportunos, no 
prazo máximo de quince días.
  2.  Se antes do vencemento do prazo os 
interesados e as interesadas manifestan a 
súa  decisión  de  non  efectuar  alegacións 
nin achegar novos documentos ou xustifi-
cacións, terase por realizado o trámite.

Artigo 26. Resolución.
  1.  O órgano mineiro competente ditará 
a resolución que poña fin ao procedemento 
no prazo máximo de doce meses, e incor-
porará,  se é o caso, os condicionamentos 
que resulten dos informes preceptivos.
  2.  A  resolución outorgará ou denegará 
o  dereito  mineiro  solicitado.  Os  dereitos 
mineiros  poderanse  denegar  motivada-
mente nos seguintes casos:

a.  A  inadecuación  da  memoria  e  dos 
demais  documentos  presentados  aos 
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requisitos  e  condicións  exixidos  pola 
lexislación mineira.

b.  A falta de acreditación da viabilidade 
dun aproveitamento racional dos recursos 
mineiros,  en  función  da  existencia  de 
recurso  natural  mineral  en  cantidade  e 
calidade.

c.  O  incumprimento  dos  requisitos 
subxectivos, ou a insuficiente acreditación 
da  solvencia  económica  ou  técnica  do 
solicitante.

d.  A  inadecuación  á  normativa  secto-
rial,  de  carácter  urbanístico,  ambiental, 
agraria ou outra, debidamente acreditada 
no expediente.

e.  A incompatibilidade e a non prevalen-
cia con outro dereito mineiro preexistente, 
ou con  infraestruturas de  interese público 
no territorio da comunidade autónoma.
  3.  A resolución que outorgue o dereito 
mineiro  poderá  impoñer  as  condicións 
necesarias para a súa adecuación ou com-
patibilidade  con  outros  intereses  dignos 
de protección.
A  dita  resolución  poderá  incluír  tamén, 
cos  condicionamentos  que  se  é  o  caso 
procedan,  a  autorización  de  entulleiras  e 
de establecementos de beneficio, sempre e 
cando exista unha unidade produtiva e de 
localización física das instalacións.
  4.  Transcorrido  o  prazo  máximo  de 
doce meses sen que se notificase resolución 
expresa, poderase entender desestimada a 
solicitude.

Artigo 27. Notificación e publicidade.
  1.  O  órgano  mineiro  competente  no-
tificaralles  a  resolución  aos  interesados, 
ao concello no que se localice o proxecto 
mineiro, aos distintos órganos que emiti-
sen  informes  preceptivos  e,  se  é  o  caso, 
aos  demais  órganos  administrativos  que 
resulten competentes.
  2.  O  outorgamento  dos  dereitos  mi-
neiros  publicarase  no  Diario  Oficial  de 
Galicia.

capítulo ii 
ContIdo dos dereItos mIneIros
Artigo 28. Contido  dos  dereitos 

mineiros.
  1.  A  resolución  de  outorgamento  dun 
dereito  mineiro  terá  o  seguinte  contido 
mínimo:

a.  As condicións impostas polo órgano 
mineiro  competente  para  o  exercicio  das 
actividades de exploración,  investigación 
e explotación, así como para os establece-
mentos de beneficio.

b.  A súa extensión e delimitación.
No  caso  de  permisos  de  exploración,  o 
órgano mineiro competente valorará que, 
dentro dos límites fixados pola lexislación 
específica de minas, a  súa extensión non 
supere  as  catrocentas  cuadrículas  minei-
ras,  tendo  en  conta  as  peculiaridades  do 
territorio  da  comunidade  autónoma,  por 
razóns  ambientais,  agrarias,  urbanísticas 
ou outras da súa competencia.
No  caso  de  permisos  de  investigación, 
a  autoridade  mineira  non  outorgará  ex-
tensións  superiores  a  quince  cuadrículas 
mineiras,  agás  supostos  excepcionais 
debidamente xustificados e motivados por 
razón da tipoloxía do recurso que se inves-
tiga, das melloras técnicas dispoñibles, da 
súa natureza estratéxica ou do seu interese 
para a economía galega.

c.  O seu prazo de vixencia e as condi-
cións de renovación, se é o caso.

d. A constitución das garantías obriga-
torias e  do seguro de responsabilidade 
civil regulados nesta lei.

e.  As prescricións que garantan, se é o 
caso, a protección dos recursos naturais.

f.  As medidas relativas ao pechamento 
definitivo e abandono da explotación.

g.  Calquera outra medida ou condición 
determinada  pola  lexislación  sectorial 
aplicable.
  2.  Os dereitos mineiros conterán, ade-
mais, cando así sexa exixible na normativa 
que resulte aplicable:

a.  A declaración de impacto ambiental 
ou outras figuras de avaliación ambiental.
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b.  As condicións preventivas e de con-
trol  necesarias  en  materia  de  accidentes 
graves  nos  que  interveñan  substancias 
perigosas.

c.  A  xestión  dos  residuos  de  activida-
des extractivas e o  seu  transporte,  cando 
se realicen dentro da propia explotación.

d.  As  condicións  de  actividade  dos 
establecementos  de  beneficio  vinculados 
ás actividades mineiras.

Artigo 29. Vixencia  temporal  dos 
dereitos mineiros.
As  autorizacións  mineiras  para  recursos 
das seccións A) e B) outorgaranse polo pe-
ríodo previsto no proxecto de explotación 
correspondente,  cun  límite  máximo  de 
revisión  das  condicións  do  seu  outorga-
mento cada dez anos. No caso da sección 
A),  o  tempo  da  duración  da  autorización 
non  poderá  exceder  daquel  para  o  que  o 
peticionario  teña  acreditado  o  dereito  de 
aproveitamento.
Os permisos de exploración outorgaranse 
por un prazo máximo dun ano.
Os permisos de investigación outorgaran-
se por un período máximo de tres anos.
As  concesións  de  explotación  mineiras 
outorgaranse  por  un  período  de  trinta 
anos, e pódense prorrogar ata un máximo 
de setenta e cinco anos.

Artigo 30. Renovación e prórroga de 
dereitos mineiros.
  1.  Transcorrido  o  prazo  máximo  de 
vixencia  dos  permisos  de  exploración 
e  dos  permisos  de  investigación,  estes 
poderán ser  renovados e prorrogados por 
períodos  sucesivos,  consonte  o  disposto 
na  lexislación  xeral.  As  concesións  de 
explotación  mineiras  non  poderán  ser 
prorrogadas unha vez transcorrido o prazo 
máximo establecido no artigo anterior.
  2.  Cunha  antelación  mínima  dun  mes 
antes do vencemento do prazo de vixencia 
dos dereitos mineiros, agás no suposto de 
concesións  de  explotación  onde  o  prazo 
será  de  doce  meses,  o  titular  de  dereitos 
mineiros solicitará a súa renovación e pró-
rroga, que se tramitará polo procedemento 
que se estableza regulamentariamente.

  3.  O titular dun permiso de investiga-
ción  poderá  prorrogar  os  traballos  polo 
período  que  dure  a  tramitación  do  ex-
pediente  de  outorgamento  da  concesión 
derivada prevista na lexislación mineira. 
Con  todo,  o  órgano  mineiro  competente 
poderá  acordar  a  paralización  temporal 
dos  traballos  mediante  resolución  moti-
vada, ata que se  resolva definitivamente 
o expediente.

Artigo 31. Dereitos de prioridade.
  1.  Os dereitos de prioridade que a lexis-
lación mineira lles recoñece ás persoas ti-
tulares de determinados dereitos mineiros 
non supoñen o recoñecemento de dereitos 
consolidados  ao  seu  outorgamento,  men-
tres  non  se  acredite  a  viabilidade  do  seu 
aproveitamento racional e a concorrencia 
dos  requisitos  exixidos  na  lexislación 
aplicable.
  2.  O órgano mineiro competente pode-
rá  limitar ou condicionar motivadamente 
o exercicio de tales dereitos de prioridade 
por razóns urbanísticas e de ordenación do 
territorio,  agrarias,  ambientais  ou  outras 
que sexan da súa competencia.
  3.  Os  dereitos  de  prioridade  deberanse 
exercitar,  se  é  o  caso,  dentro  dos  prazos 
máximos regulados na lexislación mineira.

Artigo 32. Garantías financeiras.
  1.  A persoa titular dun dereito mineiro 
deberá constituír unha garantía suficiente 
no prazo dun mes,  contado desde a noti-
ficación do seu outorgamento, e será res-
ponsable  do  seu  mantemento  nos  termos 
sinalados nos epígrafes seguintes.
  2.  A contía da garantía corresponderá á 
suma de dous conceptos, un  fixo e outro 
variable. En todo caso, o seu importe de-
berá ser actualizado segundo se determine 
regulamentariamente.
  3.  A garantía fixa responderá do cum-
primento das obrigas de  financiamento e 
da  viabilidade  dos  traballos  mineiros.  O 
seu importe será do 4% do orzamento de 
financiamento, no caso dunha autorización 
de aproveitamento ou dunha concesión de 
explotación, e dun 20% para os permisos 
de exploración ou investigación.
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  4.  A  garantía  variable  responderá  do 
cumprimento  do  Plan  de  restauración 
ambiental, e a súa contía determinarase de 
acordo cos seguintes criterios:

a.  Custo  real  de  todos  os  traballos  de 
restauración.

b.  Área afectada en cada ano de investi-
gación ou de explotación.

c.  Calendario e programa de execución.
d.  Uso actual e previsto do solo.

O prazo da garantía fixarase en función de 
criterios  técnicos derivados dos  traballos 
mineiros  e  da  execución  do  plan  de  res-
tauración.
  5.  A  garantía  poderá  constituírse  por 
calquera das seguintes formas:

a.  Depósito en metálico ou en títulos de 
emisión pública,  constituído na Caixa de 
Depósitos  da  Comunidade  Autónoma  de 
Galicia.

b.  Mediante  aval  solidario  e  incondi-
cionado  prestado  por  algún  dos  bancos, 
caixas  de  aforro,  cooperativas  de  crédito 
ou establecementos financeiros de crédito 
autorizados para operar en España.

Artigo 33. Seguro de responsabilida-
de civil.
A  persoa  titular  de  calquera  dereito 
mineiro  deberá  subscribir  un  seguro  de 
responsabilidade  civil  no  prazo  de  trinta 
días,  contados  desde  a  notificación  da 
resolución  de  outorgamento,  para  facer 
fronte  aos  danos  que  lles  poidan  causar 
ás  persoas,  aos  animais,  aos  bens  ou  ao 
medio ambiente.
Se  a  persoa  titular  dun  dereito  mineiro 
contrata  os  labores  que  este  implica,  en 
todo  ou  en  parte,  cun  terceiro,  poderalle 
subrogar  en  todo  ou  en  parte  o  contrato 
de  seguro  de  responsabilidade  civil  ao 
explotador, do que lle dará conta á Admi-
nistración mineira.
A  contía  dos  seguros  será  fixada  e  revi-
sada polo órgano mineiro competente, de 
acordo cos riscos derivados dos labores de 
exploración, investigación ou explotación 
e, especialmente, da xestión dos residuos 
xerados pola explotación.

Regulamentariamente  estableceranse  os 
riscos,  os  criterios  e  as  condicións  para 
fixar a contía que deberá cubrir o devan-
dito  seguro  de  responsabilidade  civil  e  a 
súa revisión.

Artigo 34. Plan anual de labores.
Os  titulares  de  dereitos  mineiros  das  sec-
cións A), C) e D) deberán presentar anual-
mente un plan de labores para a súa aproba-
ción polo órgano mineiro competente.
O plan de labores deberá ser cumprimen-
tado e asinado polo director facultativo.
Regulamentariamente  establecerase  o 
procedemento  para  a  aprobación  do  plan 
de labores e o seu alcance, o contido e os 
efectos 318.

capítulo iii 
ConCursos de dereItos 

mIneIros
Artigo 35. Convocatoria  de  concur-

sos de dereitos mineiros.
  1.  Os  terreos  francos  resultantes  do 
levantamento dunha zona de reserva ou a 
declaración de caducidade dun permiso de 
exploración, dun permiso de investigación 
o  dunha  concesión  mineira  poderán  ser 
declarados rexistrables unha vez realizado 
o necesario concurso público previsto na 
lexislación específica mineira.
  2.  As  convocatorias  terán  o  seguinte 
contido mínimo:

a.  A documentación que debe presentar 
o  solicitante, que será, polo menos, a  se-
guinte:

-  A que acredite que reúne os requisitos 
establecidos  para  ser  titular  de  dereitos 
mineiros.

-  A  que  acredite  a  constitución  dunha 
fianza provisional.

b.  A designación do  terreo que se pre-
tende, o lugar e a superficie do xacemento 
ou o recurso mineiro obxecto do concurso.

c.  Os  requisitos  de  viabilidade  e  sol-
vencia técnica.

318	 Resolución	 do	22	de	 decembro	 de	2008	pola	 que	
se	aproba	e	 se	 fai	 público	o	novo	modelo	do	Plan	de	
labores	de	actividades	mineiras.



- 502 -

Código da Administración Galega

d.  A  metodoloxía  e  técnica  mineira 
requiridas.

e.  O investimento mínimo necesario.
f.  O prazo de execución dos traballos.

  3.  O  concurso  adxudicaráselle  ao  so-
licitante  que,  no  seu  conxunto,  formule  a 
proposta máis vantaxosa a xuízo do órgano 
mineiro  competente,  podendo  declararse 
deserto.
  4.  Se  despois  de  realizado  o  concurso 
quedasen aínda terreos non adxudicados, 
poderán  ser  declarados  francos  e  rexis-
trables  pola  Administración  mineira,  e 
débese publicar esa declaración no Diario 
Oficial de Galicia.

capítulo iv 
CoordInACIón Con outrAs 

lexIslACIóns seCtorIAIs
Artigo 36. Coordinación  adminis-

trativa.
O  outorgamento  dos  dereitos  mineiros 
farase  en  coordinación  coas  demais  au-
torizacións  substantivas  ou  licenzas  que 
sexan obrigatorias, entre outras, a licenza 
municipal de actividades clasificadas e as 
autorizacións ou concesións que se deban 
exixir para a ocupación ou utilización do 
dominio  público,  de  conformidade  coa 
normativa que resulte aplicable.

Artigo 37. Coordinación co procede-
mento de avaliación ambiental.
  1.  Non se poderán outorgar dereitos mi-
neiros sen que previamente se ditase a de-
claración ambiental,  cando sexa necesaria 
de conformidade coa lexislación vixente.
  2.  Para  estes  efectos,  o  órgano  am-
biental  competente,  en  canto  formule  a 
declaración  ambiental,  remitiralle  unha 
copia dela ao órgano mineiro, que deberá 
incorporar o seu condicionado ao contido 
dos dereitos mineiros.

Artigo 38. Coordinación  co  réxime 
aplicable en materia de  licenzas urbanís-
ticas e actividades clasificadas.
  1.  O  exercicio  dos  dereitos  mineiros 
estará  condicionado  ao  outorgamento 
das licenzas municipais urbanísticas e de 

actividades clasificadas, de conformidade 
coa normativa aplicable.
  2.  Para estes efectos, o concello no que 
estea localizado o dereito mineiro deberase 
pronunciar sobre a viabilidade do proxecto 
mineiro no informe que lle deberá remitir 
ao  órgano  mineiro  competente  durante  a 
tramitación dos dereitos mineiros.

TíTULO V
FOMENTO DA MINARíA

capítulo i 
InvestIGACIón, FormACIón, 

dIFusIón soCIAl dA ACtIvIdAde 
mIneIrA e pAtrImonIo 

xeomIneIro
Artigo 39. Investigación.

  1.  A Xunta de Galicia, no marco do Plan 
galego de investigación, desenvolvemento 
e  innovación  tecnolóxica,  promoverá  o 
desenvolvemento  da  investigación  cien-
tífica  e  técnica,  a  experimentación  e  os 
estudos en materia mineira e de recursos 
mineiros que permitan dispoñer dos coñe-
cementos científicos e técnicos necesarios 
para  a  mellora  do  aproveitamento  dos 
recursos  mineiros,  a  minimización  dos 
residuos,  a  protección  ambiental  e  o  pe-
chamento dos ciclos produtivos, así como 
a mellora das condicións de seguridade e 
saúde no traballo.
  2.  De  conformidade  co  establecido  na 
alínea  anterior,  a  Xunta  de  Galicia  esta-
blecerá  directamente  ou  en  colaboración 
con  entidades  públicas  ou  privadas  os 
mecanismos  que  conduzan  a  acadar  os 
fins de investigación sinalados.

Artigo 40. Formación.
A  Xunta  de  Galicia  fomentará,  en  cola-
boración  coas  empresas,  organizacións 
sindicais  e  entidades  representativas  do 
sector  mineiro  de  Galicia,  a  reciclaxe  e 
o  perfeccionamento  dos  traballadores  e 
das  traballadoras  do  sector,  mediante  as 
medidas  e  actuacións  que  regulamenta-
riamente  se  establezan,  que  preverán  a 
participación  dos  axentes  sociais  no  seu 
deseño, execución e avaliación.
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Artigo 41. Difusión social da activi-
dade mineira e patrimonio xeomineiro.
  1.  A  Xunta  de  Galicia  impulsará,  en 
colaboración cos axentes científicos, coas 
organizacións  sindicais  e  coas  entidades 
representativas do sector mineiro de Gali-
cia, a difusión da actividade mineira entre 
a sociedade.
  2.  A  Xunta  de  Galicia  promoverá  as 
medidas axeitadas para garantir a conser-
vación, o mantemento e a recuperación da 
documentación mineira.

capítulo ii 
InCentIvos eConómICos

Artigo 42. Principios xerais.
  1.  A consellaría competente en materia 
de  minaría,  de  acordo  coas  orientacións 
e prioridades do Plan  sectorial  de  activi-
dades  extractivas  de  Galicia,  concretará 
nun plan estratéxico previo os  incentivos 
económicos,  os  obxectivos  e  efectos  que 
se  pretenden  coa  súa  aplicación,  o  prazo 
necesario  para  a  súa  consecución  e  os 
custos previsibles.
  2.  A xestión dos incentivos económicos 
realizarase  de  acordo  cos  principios  de 
publicidade,  transparencia,  concorrencia, 
obxectividade,  igualdade  e  non  discri-
minación,  eficacia  no  cumprimento  dos 
obxectivos  e  eficiencia  na  asignación  de 
recursos públicos.
  3.  As  axudas  á  minaría  deberán  ir 
dirixidas  á  mellora  das  condicións  de 
traballo e á formación dos traballadores e 
das traballadoras, a conseguir un aprovei-
tamento eficiente dos recursos, á redución 
do impacto sobre o medio e á valorización 
endóxena dos recursos, para o que se terri-
torializará a cadea de valor.
  4.  Serán obxecto das axudas:

a.  A innovación e investigación tecno-
lóxica.

b.  O mantemento do  emprego  e  a me-
llora das condicións de seguridade laboral 
e  da  formación  dos  traballadores  e  das 
traballadoras,  así  como  da  cualificación 
do emprego.

c.  A protección ambiental e a redución 
do consumo de recursos e da produción de 
residuos.

d.  O pechamento dos ciclos produtivos, 
a  diversificación  económica  e  o  impulso 
das  redes  de  comercialización  e  interna-
cionalización das empresas mineiras.

e.  A investigación xeolóxica mineira.
  5.  A  cooperación  entre  axentes  inte-
resados  na  realización  ou  promoción  de 
calquera  destas  actividades  será  obxecto 
de atención preferente.

Artigo 43. Beneficiarios.
  1.  Poderán ser beneficiarias das axudas 
tanto  as  persoas  titulares  dos  dereitos 
mineiros  coma  aquelas  persoas  naturais 
ou xurídicas ás que aqueles lles cedesen a 
súa explotación nas condicións que regu-
lamentariamente se estableza, así como os 
organismos  de  investigación  e  tecnolóxi-
cos  especializados  en  campos  científicos 
e tecnolóxicos relevantes para a actividade 
mineira,  as  asociacións  e  cooperativas 
dos  sectores  produtivos  relacionados  coa 
minaría e os particulares ou empresas que 
realicen  estudos  ou  presten  servizos  no 
sector da minaría.
  2.  Non  poderán  obter  a  condición  de 
beneficiarias  aquelas  persoas  ou  entida-
des  que  incorran  nalgunha  das  causas 
de  prohibición  previstas  na  lexislación 
vixente en materia de axudas públicas nin 
as empresas que carezan dos permisos ad-
ministrativos pertinentes para o exercicio 
da súa actividade.

Artigo 44. Exclusións.
Non serán obxecto de axudas os traballos, 
as obras ou os estudos que veñan impostos 
como consecuencia da obriga de restaura-
ción, nin os que deriven da reparación dos 
danos  causados  por  unha  actuación  que 
fose obxecto dunha sanción.

capítulo iii 
ConCellos mIneIros

Artigo 45. Dos concellos mineiros.
  1.  O Consello da Xunta de Galicia, por 
solicitude dos concellos afectados, poderá 
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declarar como concellos mineiros aqueles 
nos que exista ou existise unha dependen-
cia da minaría para a súa economía.
  2.  Os concellos mineiros serán obxecto 
de  medidas  e  plans  de  actuación  especí-
ficos,  de  acordo  coas  previsións  do  Plan 
sectorial  de  actividades  extractivas  de 
Galicia, de adaptación das infraestruturas 
ás súas necesidades, de mellora ambiental 
e seguridade e de diversificación do tecido 
produtivo. A Xunta de Galicia  impulsará 
a  subscrición de  convenios  cos  concellos 
mineiros, que regularán as formas de asis-
tencia e cooperación técnica e financeira.

TíTULO VI
DISCIPLINA MINEIRA

capítulo i 
InspeCCIón mIneIrA 319

Artigo 46. Inspección de minas.
  1.  Correspóndelle  á  Xunta  de  Galicia, 
a través da consellaría competente en ma-
teria de minas, realizar as comprobacións 
necesarias  e  pedir  a  documentación  e  a 
información necesaria para o seguimento 
e a vixilancia das declaracións ambientais, 
así  como  comprobar  o  cumprimento  da 
normativa  mineira  aplicable  ás  activida-
des incluídas no ámbito de aplicación des-
ta  lei, de oficio ou por  instancia de parte 
interesada,  así  como  das  condicións  de 
seguridade  de  calquera  outra  actividade 
que utilice técnicas mineiras, sen prexuí-
zo do establecido na normativa vixente en 
materia de riscos laborais.
  2.  A  inspección  das  actividades 
incluídas  no  ámbito  de  aplicación  desta 
lei, así como da normativa en materia de 
prevención de riscos laborais respecto das 
actividades  que  impliquen  o  emprego  de 
técnica mineira, será realizada por funcio-
narios ou funcionarias que ocupen postos 
de traballo que teñan atribuído o exercicio 
das  funcións  de  inspección  e  que  estean 
adscritos  a  órganos  administrativos  con 

319	 Orde	do	17	de	outubro	de	2008	pola	que	se	aproba	o	
Plan	de	inspección	de	seguridade	mineira	para	o	período	
2008-2009	da	Comunidade	Autónoma	de	Galicia.

competencia  para  o  control  ou  a  inspec-
ción en materia mineira.
  3.  Para  o  desempeño  da  función 
inspectora,  a  autoridade  mineira  poderá 
establecer  mecanismos  de  colaboración 
con órganos ou administracións que teñan 
atribuídas competencias e responsabilida-
des no ámbito laboral.

Artigo 47. Facultades.
O funcionario ou a funcionaria que, de con-
formidade co establecido no artigo anterior, 
realice a inspección de minas ten no exercicio 
das  súas  funcións  o  carácter  de  autoridade 
pública e estará autorizado para:

a.  Acceder  libremente,  en  calquera 
momento,  acreditándose  axeitadamente, 
ás  explotacións  mineiras,  aos  seus  esta-
blecementos  de  beneficio  ou  lugares  nos 
que  se  realice  algún  tipo  de  actividade 
mineira e a permanecer neles, debéndolles 
comunicar  ao  empresario  ou  aos  seus 
representantes  a  súa  presenza,  salvo  que 
estes  estean  abandonados  ou  presenten 
signos,  a  criterio  do  actuante,  que  mani-
festen a falta de utilización habitual.

b.  Practicar  todas  as  dilixencias  e  re-
quirir a información e documentación ne-
cesarias para  comprobar que  se  cumpren 
as  disposicións  legais  e  regulamentarias, 
así como obter copias e extractos dela.

c.  Tomar  mostras  ou  obter  calquera 
outra evidencia no soporte que sexa ade-
cuado  na  presenza  do  empresario  ou  da 
empresaria  ou  da  persoa  responsable  do 
establecemento,  agás  que  a  apreciación 
motivada das circunstancias poida  requi-
rir a súa obtención na súa ausencia.

Artigo 48. Das actas.
  1.  As  actividades  inspectoras  docu-
mentaranse  mediante  actas  que  estarán 
dotadas de presunción de certeza respecto 
dos  feitos  reflectidos  nelas  que  fosen 
constatados  polo  inspector  sen  prexuízo 
das  probas  en  contrario.  O  seu  contido 
axustarase ao previsto nesta lei e aos mo-
delos regulamentarios.
  2.  As  actas  estenderanse  por  duplica-
do  e  deberaas  asinar  o  funcionario  ou  a 
funcionaria  actuante,  e,  cando  o  desexe, 
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o  titular,  explotador  ou  responsable  do 
establecemento. A negativa a asinar farase 
constar  na  acta.  A  sinatura  acreditará  o 
coñecemento da acta e do seu contido.
  3.  Nas actas de  infracción deberanse  re-
flectir, en todo caso, os seguintes extremos:

a.  A identificación dos suxeitos actuan-
tes, a data e o lugar das actuacións.

b.  Os  feitos  constatados  polo  fun-
cionario  actuante,  dos  que  destacará  os 
relevantes para efectos de tipificación das 
infraccións e de graduación das sancións.

c.  As manifestacións dos interesados.
d.  Os medios e as mostras obtidos para 

a comprobación dos feitos.
e.  As medidas adoptadas.
f.  A  infracción  ou  as  infraccións  su-

postamente  cometidas,  con  expresión  do 
precepto vulnerado.

g.  A proposta de sanción, a súa gradua-
ción e cuantificación.

h.  O  órgano  competente  para  impoñer 
a  sanción  e  a  norma  que  lle  atribúa  tal 
competencia.

Artigo 49. Medidas  derivadas  da 
actividade inspectora.
Finalizada  a  actividade  de  comproba-
ción,  o  funcionario  ou  a  funcionaria  que 
realizase  a  inspección  poderá  adoptar  as 
seguintes medidas:

a.  Requirir a persoa responsable, cando 
as  circunstancias  así  o  aconsellen,  para 
que  adopte,  no  prazo  que  se  sinale,  as 
medidas correctoras oportunas. Desta ac-
tuación dará conta ao órgano competente 
en materia de seguridade mineira.

b.  Propoñer  a  iniciación  do  procede-
mento sancionador, mediante a extensión 
das actas de infracción.

c.  Ordenar,  por  escrito,  a  suspensión 
inmediata dos traballos ou das tarefas que 
se  estivesen  a  desenvolver  de  concorrer 
grave e inminente risco para a seguridade 
ou  saúde dos  traballadores. A dita medi-
da,  que  será  inmediatamente  executiva, 
seralles comunicada tanto ás persoas res-
ponsables coma ao órgano competente en 
materia de seguridade mineira e á autori-
dade laboral.

A  orde  de  suspensión,  que  deberá  ser 
ratificada, no prazo máximo de dous días 
hábiles, no seo do correspondente proce-
demento  sancionador  e  pola  autoridade 
que  teña competencia para  acordar  a  súa 
iniciación,  poderá  ser  levantada  pola 
autoridade  mineira  tan  pronto  coma  se 
corrixan as deficiencias que a motivaron.

capítulo ii 
réxIme sAnCIonAdor

Artigo 50. Responsables.
  1.  Serán  suxeitos  responsables  das 
infraccións as persoas físicas ou xurídicas 
que incorran nelas, e, en particular:

a.  A  persoa  explotadora  efectiva  do 
recurso mineiro e, se é o caso, o titular dos 
dereitos de aproveitamento mineiro.

b.  O subcontratista do explotador efectivo.
c.  A  dirección  facultativa,  no  ámbito 

das súas respectivas funcións.
  2.  No caso de existir máis dunha persoa 
responsable  da  infracción,  as  sancións 
que  se  impoñan  terán  entre  si  carácter 
independente.
  3.  Cando en aplicación desta lei dúas ou 
máis persoas resulten responsables dunha 
infracción  e  non  fose  posible  determinar 
o seu grao de participación, serán solida-
riamente responsables para os efectos das 
sancións que deriven.

Artigo 51. Competencia sancionadora.
  1.  Os expedientes sancionadores incoara-
nos as delegacións provinciais da consellaría 
competente en materia de minas.
  2.  A  competencia  para  sancionar  as 
infraccións en materia de minaría corres-
ponderalles:

a.  Nas  infraccións  leves:  ao  titular  da 
delegación provincial competente.

b.  Nas infraccións graves: ao titular da 
dirección xeral competente en materia de 
minas.

c.  Nas infraccións moi graves: ao titu-
lar  da  consellaría  competente  en  materia 
de minas.
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Artigo 52. Procedemento sancionador.
  1.  O  procedemento  para  a  imposición 
de  sancións  axustarase  ás  normas  xerais 
aplicables sen prexuízo de que regulamen-
tariamente  se  establezan  especialidades 
de procedemento.
  2.  O  prazo  para  resolver  e  notificar  o 
procedemento  sancionador  será  de  doce 
meses,  contado  desde  a  data  da notifica-
ción da súa iniciación. Transcorrido o pra-
zo máximo para resolver sen que se ditase 
resolución,  producirase  a  caducidade  do 
procedemento.  No  caso  de  que  a  infrac-
ción  non  prescribise,  deberase  iniciar  un 
novo procedemento sancionador.

Artigo 53. Medidas cautelares.
  1.  Nos supostos nos que exista un risco 
grave  ou  inminente  para  as  persoas,  os 
bens ou o medio ambiente, o órgano com-
petente  para  a  incoación  do  expediente 
poderá ordenar motivadamente en calque-
ra momento a adopción de cantas medidas 
cautelares resulten necesarias. En particu-
lar, poderanse acordar as seguintes:

a.  Medidas  de  corrección,  seguridade 
ou control que impidan a continuidade na 
produción do dano.

b.  Precinto  de  aparatos,  equipos  ou 
vehículos.

c.  Prestación de fianzas.
d.  Suspensión temporal da autorización 

para o exercicio da actividade.
e.  Limitación ou prohibición da comer-

cialización de produtos.
  2.  A  adopción  das  medidas  cautelares 
levarase  a  cabo,  logo  de  audiencia  do 
interesado, nun prazo de cinco días, agás 
nos  casos  que  requiran  unha  actuación 
inmediata, nos que poderán ser adoptadas 
polos  inspectores de minas e deberán ser 
ratificadas  polo  delegado  provincial  con 
audiencia ás partes.
  3.  As medidas de suspensión temporal 
da actividade da empresa entenderanse sen 
prexuízo dos intereses dos traballadores e 
das traballadoras, nos termos previstos na 
lexislación laboral e de Seguridade Social, 
e da obriga da empresa de realizar un man-
temento eficaz da explotación mineira.

Artigo 54. Prescrición.
  1.  As  infraccións  ás  que  se  refire  esta 
lei prescribirán nos seguintes prazos:

-  Dous  anos,  no  caso  de  infraccións 
leves.

-  Tres  anos,  no  caso  de  infraccións 
graves.

-  Cinco  anos,  no  caso  de  infraccións 
moi graves.
  2.  O  cómputo  do  prazo  de  prescrición 
das  infraccións  iniciarase na data na que 
se  cometese  a  infracción  ou,  se  se  trata 
dunha  actividade  continuada,  na  data  do 
seu cesamento.
  3.  As sancións ás que se refire esta lei 
prescribirán nos seguintes prazos:

-  Un  ano,  no  caso  de  sancións  por  in-
fraccións leves.

-  Tres  anos,  no  caso  de  sancións  por 
infraccións graves.

-  Cinco  anos,  no  caso de  sancións por 
infraccións moi graves.

Artigo 55. Concorrencia de sancións.
  1.  Cando  as  condutas  constitutivas 
de  infracción  supoñan  incumprimento 
da  normativa  en  materia  de  seguridade 
industrial ou de prevención de riscos labo-
rais sancionaranse de acordo con ela.
  2.  As  vinculacións  do  procedemento 
sancionador  en materia mineira  coa orde 
xurisdicional  penal  axustaranse  ao  dis-
posto no Real decreto 1398/1993, do 4 de 
agosto, polo que se aproba o Regulamento 
do procedemento para o exercicio da po-
testade sancionadora.

capítulo iii 
InFrACCIóns, sAnCIóns  
e medIdAs ACCesorIAs

Artigo 56. Infraccións.
Sen  prexuízo  das  infraccións  tipificadas 
na Lei 22/1973, do 21 de xullo, de minas, 
constitúen  infraccións  administrativas, 
no  ámbito  da  Comunidade  Autónoma  de 
Galicia, as accións ou omisións que con-
traveñan as obrigas establecidas nesta lei.
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Artigo 57. Infraccións leves.
Son infraccións leves:

a.  O  incumprimento  das  obrigas  de 
carácter  formal  ou  documental  previstas 
na  normativa  de  seguridade  mineira  do 
que non derive risco laboral ou ambiental.

b.  A  inobservancia  dos  requirimentos 
da  inspección  de  minas,  sempre  que  se 
referisen  a  condicións  de  seguridade  mi-
neira que non supuxesen dano derivado do 
traballo ou danos ambientais.

c.  Calquera  outra  que  supoña  inobser-
vancia das obrigas comprendidas nesta lei 
e que non estea tipificada como infracción 
grave ou moi grave nos artigos seguintes.

Artigo 58. Infraccións graves.
Son infraccións graves:

a.  O  incumprimento  de  obrigas  de 
carácter  formal ou documental que  impi-
dan coñecer as condicións de  seguridade 
existentes  no  establecemento  ou  do  que 
derive  risco  laboral grave para  a  saúde  e 
seguridade  dos  traballadores  ou  para  o 
medio ambiente.

b.  A  inobservancia  dos  requirimentos 
realizados  ou  a  demora  na  instalación 
dos  elementos  correctores  impostos  pola 
inspección  de  minas  ou  polos  órganos 
competentes  na  materia,  referidas  a  con-
dicións  de  seguridade  mineira,  que  lles 
ocasionasen dano ás persoas, ás cousas ou 
ao medio ambiente.

c.  A demora no cumprimento total das 
condicións de seguridade exixibles.

d.  O  incumprimento  dos  deberes 
inherentes  á  súa  función  por  parte  dos 
directores facultativos.

e.  Non lle dar conta, en tempo e forma, 
ao órgano competente en materia de segu-
ridade mineira dos accidentes de traballo 
graves, moi graves ou mortais ou de inci-
dentes que comprometan gravemente a se-
guridade dos traballos ou das instalacións 
ocorridos nestas.

f.  A obstrución ou negativa a colaborar 
coa inspección de mina.

g.  O incumprimento das condicións de 
outorgamento  dos  dereitos  mineiros,  sen 

prexuízo  da  súa  caducidade,  revogación 
ou suspensión.

h.  A  utilización  de  instrumentos,  ma-
quinaria ou materiais que non cumpran as 
normas exixibles.

i.  A  expedición,  de  forma  intenciona-
da, de certificados ou informes que non se 
axusten aos resultados das comprobacións 
ou inspeccións realizadas.

j.  O  incumprimento  das  obrigas  de 
reacondicionamento  do  espazo  natural 
afectado por actividades mineiras.

k.  O  incumprimento  das  previsións 
contidas no plan de restauración do derei-
to mineiro.

l.  A denegación da información solici-
tada pola  autoridade mineira  competente 
cando a súa entrega sexa preceptiva.

m. A sanción por tres infraccións leves, 
xa sexa polo mesmo feito ou por feitos di-
ferentes, calquera que sexa a súa natureza 
no prazo dun ano.

Artigo 59. Infraccións moi graves.
Son infraccións moi graves:

a.  A exploración, investigación e explo-
tación de recursos mineiros ou a apertura 
de establecementos de beneficio sen a ob-
tención  da  correspondente  autorización, 
permiso ou concesión.

b.  As  tipificadas  como  infraccións 
graves no artigo anterior, cando delas re-
sulte un dano moi grave ou un risco alto e 
inminente para a seguridade das persoas, 
dos bens ou do medio ambiente.

c.  A concorrencia na  comisión de  tres 
infraccións  graves,  xa  sexa  polo  mesmo 
feito ou por feitos diferentes, calquera que 
sexa a súa natureza.

Artigo 60. Sancións.
  1.  As infraccións tipificadas nos artigos 
anteriores serán sancionadas:

a.  As infraccións leves, con multa desde 
1 ata 30.000 euros.

b.  As  infraccións  graves,  con  multa 
desde 30.001 ata 300.000 euros.

c.  As infraccións moi graves, con multa 
desde 300.001 ata 1.000.000 de euros.
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  2.  Malia o expresado na alínea anterior, 
cando  a  consecuencia  da  infracción  se 
obteña  un  beneficio  económico  cuan-
tificable,  a  multa  poderá  acadar  ata  o 
cuádruplo do beneficio obtido, co  límite, 
no caso das infraccións leves e graves, da 
máxima  sanción  correspondente  ao  grao 
inmediatamente superior.
  3.  A  contía  das  sancións  graduarase 
atendendo a criterios de proporcionalidade.
  4.  A  comisión  dunha  falta  moi  grave 
polo  director  facultativo  poderá  levar 
aparellada a  inhabilitación para o exerci-
cio das  funcións de director ou directora 
facultativo  de  actividades  mineiras,  por 
un  período  máximo  dun  ano  no  ámbito 
territorial de Galicia.
No suposto de reincidencia pola comisión 
de  infraccións  moi  graves,  a  sanción 
poderá  consistir  na  inhabilitación  para  o 
exercicio  desas  funcións  por  un  período 
de  cinco  anos  no  ámbito  territorial  de 
Galicia.
  5.  A  comisión  dunha  infracción  grave 
ou  moi  grave  poderá  levar  aparellada  a 
imposibilidade de obtención de axudas ou 
subvencións  da  Comunidade  Autónoma 
de Galicia en materia de minaría durante 
os seguintes prazos:
Infraccións graves: ata tres anos.
Infraccións moi graves: ata cinco anos.

Artigo 61. Graduación das sancións.
Sen prexuízo dos criterios de graduación 
de sancións establecidos na lexislación de 
procedemento  administrativo  aplicable, 
as sancións graduaranse, ademais, consi-
derando os seguintes criterios:

a.  O risco resultante da infracción para 
a  vida  e  a  seguridade  das  persoas,  dos 
bens e do medio ambiente.

b.  O carácter permanente ou transitorio 
dos riscos inherentes ás ditas actividades.

c.  A  gravidade  dos  danos  e  perdas 
producidos e a súa natureza.

d.  O grao de participación e o beneficio 
obtido.

e.  A  intencionalidade  na  comisión  da 
infracción.

f.  O número de traballadores ou traba-
lladoras afectados.

g.  As medidas de protección individual 
ou  colectiva  adoptadas  polo  empresario 
e  as  instrucións  impartidas  por  este  en 
vistas á prevención dos riscos.

h.  O incumprimento de advertencias ou 
requirimentos  previos  da  inspección  de 
minas.

i.  A  inobservancia  das  propostas 
realizadas polos delegados ou polas dele-
gadas ou polos comités de seguridade da 
empresa  ou  do  centro  de  traballo  para  a 
corrección das deficiencias existentes.

Artigo 62. Reparación de danos.
Sen  prexuízo  da  sanción  administrativa 
que se impoña, a persoa infractora estará 
obrigada  a  reparar  os  danos  e  as  perdas 
causados co obxecto de restaurar e repoñer 
os bens alterados ao seu estado anterior.

Artigo 63. Multas coercitivas.
  1.  Cando a persoa  infractora non cum-
pra  coa  obriga  imposta  no  artigo  anterior 
ou o faga de forma incompleta, poderanlle 
ser  impostas  multas  coercitivas.  A  contía 
de cada unha das ditas multas non superará 
o 20% da sanción fixada para a infracción 
correspondente,  sen  prexuízo  da  posible 
execución subsidiaria pola propia adminis-
tración a cargo daquela.
  2.  As  multas  coercitivas  serán  in-
dependentes  e  compatibles  coas  que  se 
impuxesen ou se puidesen impoñer como 
sanción pola infracción cometida.

Artigo 64. Suspensión  temporal  ou 
caducidade.
  1.  A comisión dunha falta grave poderá 
levar  aparellada  a  suspensión  temporal 
con clausura da explotación por un prazo 
non superior a dous meses.
  2.  A  comisión  dunha  falta  moi  grave, 
ou das faltas graves nas que expresamente 
así  se  indica,  poderá  levar  aparellada  a 
suspensión  temporal  das  actividades  da 
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empresa  por  un  prazo  entre  dous  meses 
a  un  ano  ou  o  inicio  do  expediente  de 
caducidade  do  dereito  mineiro.  Estas 
medidas deberán ser executadas, en  todo 
caso,  mediante  resolución  motivada  pola 
autoridade  competente  para  outorgar  os 
dereitos mineiros.

Artigo 65. Publicidade.
O  órgano  que  exerza  a  potestade  san-
cionadora  fará  constar  na  resolución 
correspondente a necesidade de proceder á 
publicación no Diario Oficial de Galicia e a 
través dos medios de  comunicación  social 
que  considere  oportunos  das  infraccións 
graves e moi graves cometidas, así como das 
sancións impostas, coa inclusión dos nomes 
e apelidos ou da razón social das persoas fí-
sicas ou xurídicas responsables, sempre que 
tivesen adquirido xa o carácter de firmes en 
vía administrativa ou xudicial.

Disposición aDicional pRimeiRa 
atRibución De competencias

A  Xunta  de  Galicia  ditará  as  normas  de 
organización administrativa para lles atri-
buír aos órganos administrativos  idóneos 
as competencias que exerza a Comunidade 
Autónoma de Galicia en materia de minas, 
respecto  das  cales  a  lexislación  mineira 
estatal aplicable lles atribúa de forma ex-
plícita a órganos da administración estatal 
as funcións para a realización delas.

Disposición aDicional segunDa 
noRmas De pRoceDemento

En todos aqueles aspectos non regulados 
nesta lei e nas súas normas de desenvolve-
mento,  os  procedementos  en  materia  mi-
neira  rexeranse  polas  normas  contidas  na 
Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime 
xurídico das administracións públicas e do 
procedemento administrativo común.

Disposición aDicional teRceiRa 
inspección

Os  funcionarios  ou  as  funcionarias 
que  desempeñen  a  función  inspectora  en 

materia  de  prevención  de  riscos  laborais 
deberán posuír formación nesta materia.

Disposición aDicional cuaRta 
fianZa ambiental

As garantías financeiras previstas para 
as  actividades  mineiras  sometidas  a  esta 
lei substitúen a fianza ambiental regulada 
no Decreto 455/1996, do 7 de novembro.

Disposición tRansitoRia única. 
eXpeDientes aDministRativos De 

RegulaRiZación non Resoltos
Os  expedientes  administrativos  de 

regularización  de  explotacións  mineiras, 
actividades  extractivas  de  recursos  mi-
nerais  e  de  establecementos  de  beneficio 
vinculados ás actividades mineiras inicia-
dos  e  non  resoltos  na  data  de  entrada  en 
vigor  desta  lei  deberán  ser  remitidos,  no 
prazo  máximo  de  dous  meses,  contado 
desde  esa  data,  á  consellaría  competente 
en materia de minas para continuar a súa 
tramitación consonte o disposto na dispo-
sición  transitoria  décimo  segunda da Lei 
9/2002, do 30 de decembro, de ordenación 
urbanística e protección do medio rural de 
Galicia,  que  se  modifica  na  disposición 
derradeira segunda desta lei.

Disposición DeRRogatoRia única
Quedan  derrogadas  cantas  disposi-

cións de igual ou inferior rango se opoñan, 
contradigan ou resulten incompatibles co 
disposto nesta lei, e, en especial, o Decreto 
56/1985, do 21 de marzo, polo que se crea o 
Comité Consultivo da Minaría de Galicia.

Disposición DeRRaDeiRa pRimeiRa
(…) 320

Disposición DeRRaDeiRa segunDa
(…) 321

320	 Contiene	 modificaciones	 a	 Lei	 3/2008,	 do	 23	 de	
maio,	de	Ordenación	da	Minaría	de	Galicia.
321	 Contiene	 modificaciones	 a	 Lei	 9/2002,	 de	 orde-
nación	 urbanística	 e	 protección	 do	 medio	 rural	 de	
Galicia.
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Disposición DeRRaDeiRa teRceiRa 
apRobación Das noRmas e Dos 

plans pRevistos nesta lei
A Xunta de Galicia aprobará no prazo 

dun  ano  as  normas  de  desenvolvemento 
precisas para a aplicación desta lei.

Disposición DeRRaDeiRa 
cuaRta. Desenvolvemento 

RegulamentaRio
  1.  Autorízase  a  Xunta  de  Galicia  para 
ditar as disposicións de aplicación e des-
envolvemento desta lei.

  2.  Queda igualmente facultada a Xunta 
de  Galicia  para  actualizar  por  decreto  a 
contía das sancións fixadas nesta lei.

Disposición DeRRaDeiRa quinta 
entRaDa en vigoR

Esta lei entrará en vigor aos vinte días 
da  súa  publicación  no  Diario  Oficial  de 
Galicia.
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1. LEI 10/1995, DO 23 DE 
NOVEMBRO, DE ORDENACIóN 

DO TERRITORIO DE GALICIA 
(DOGA N.º 233, 5. 12. 1995)

(…) 322

capítulo i 
dIsposICIóns xerAIs

Artigo 1. Finalidade da lei.
A  presente  lei  ten  como  finalidade 
establecer  os  obxectivos  fundamentais 
e  crear  os  instrumentos  necesarios  para 
a  coordinación  da  política  territorial  e  a 
ordenación  do  espacio  da  Comunidade 
Autónoma  de  Galicia,  co  obxecto  de 
favorecer a utilización  racional do  terri-
torio galego  e protexer o medio natural, 
mellorar  a  calidade  de  vida  e  contribuír 
ao equilibrio territorial.

Artigo 2. Contido  da  ordenación  do 
territorio.
Para  os  efectos  do  previsto  na  presente 
lei, enténdese por ordenación do territorio 
o  conxunto  de  criterios  expresamente 
formulados,  que  regulen  as  actuacións  e 
os  asentamentos  sobre  o  territorio,  co  fin 
de  conseguir unha adecuada  interrelación 
entre  poboación,  actividades,  servizos  e 
infraestruturas co territorio galego no que 
se  implantan,  coordinando  as  actuacións 
obre o territorio dos distintos órganos e das 
diferentes administracións públicas.

Artigo 3. Obxectivos fundamentais.
Os  instrumentos  de  ordenación  do  terri-
torio  regulados  na  presente  lei  estarán 
destinados  á  consecución  dos  seguintes 
obxectivos fundamentais:

a.  Disposición  dunha  axeitada  estrutura 
espacial  tendente  a  conseguir  un  equili-
brado  desenvolvemento  da  Comunidade 
322	 Exposición	de	motivos	omitida.

Autónoma de Galicia procurando o máxi-
mo  benestar  da  súa  poboación  ao  tempo 
que se garante a protección e a mellora do 
medio ambiente.

b.  Definición dos criterios que hai que 
seguir nos asentamentos favocendo a acce-
sibilidade da poboación ao medio natural, 
mellorando as súas condicións de vida.

c.  Compatibilización  do  proceso  des-
envolvemento  do  sistema  produtivo,  da 
urbanización e da ordenación turística coa 
racional utilización dos recursos naturais, 
sobre  todo  no  referente  ao  litoral,  aos 
recursos hidráulicos e á paisaxe.

d.  Perfeccionamento  e  corrección,  se  é 
o  caso,  da  distribución  espacial  das  ins-
talacións produtivas propias  dos  sectores 
primario e secundario mediante a utiliza-
ción  de  procedemento  de  fomento  ou  de 
disuasión  en  relación  coas  existentes  ou 
futuras.

e.  Fixación  dos  núcleos  de  poboación 
que, pola súas características e posibilida-
des, teñan de constituírse en impulsores do 
desenvolvemento  socioeconómico  dunha 
zona.

f.  Definición das áreas territoriais que, 
pola  súa  idoneidade  actual  ou  potencial 
para  a  explotación  agrícola,  forestal  ou 
gandeira, ou pola súa riqueza paisaxística 
ou ecolóxica, deban ser obxecto de espe-
cial protección.

g.  Adecuación dos plans sectoriais de in-
fraestruturas, instalacións ou equipamentos e 
servizos á súa función vertebradora dunha 
política  territorial,  definindo  os  criterios 
de  deseño,  características  funcionais  e 
localización, que garantan a accesibilida-
de e a inserción da totalidade do territorio 
nunha  racional  dispoñibilidade  dos  ditos 
elementos estruturantes.

viii 
oRDenación Do teRRitoRio  

e Do litoRal, uRbanismo e vivenDa
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h.  Establecemento  dos  criterios  e  pro-
cedementos  necesarios  para  asegurar  a 
coordinación  das  accións  coa  incidencia 
territorial  que  lles  corresponda  desen-
volver  ás  diferentes  administracións 
públicas, así como das diferentes políticas 
sectoriais dos diversos órganos da Admi-
nistración autonómica, que aseguren a súa 
integración nunha visión de conxunto dos 
problemas territoriais.

i.   Regulación da participación da socie-
dade  no  proceso  de  ordenación  territorial 
para conseguir que esta sexa autenticamen-
te democrática e responda ás aspirancións e 
necesidades da poboación.

Artigo 4. Instrumentos de ordenación 
do territorio.
A ordenación territorial de Galicia realiza-
rase a través dos seguintes instrumentos:

-  Directrices de ordenación do territorio.
-  Plans territoriais integrados.
-  Programas coordinados de actuación.
-  Plans e proxectos sectoriais.
-  Plans de ordenación do medio físico.

As disposicións normativas dos instrumen-
tos de ordenación do territorio publicaranse 
no “Diario Oficial de Galicia” para a súa 
entrada en vigor 323.

Artigo 5. Aplicación da lei.
Os instrumentos previstos na presente lei son 
complementarios e non excluíntes dos que 
respecto da ordenación urbanística do solo 
se regulan na súa lexislación específica.

Artigo 5 bis.  Suspensión  motivada 
pola  formulación  dun  instrumento  de 
ordenación do territorio. 
  1.  Acordada polo Consello da Xunta a 
iniciación do procedemento de elaboración 
de calquera instrumento de ordenación do 
territorio,  a  persoa  titular  da  consellería 
competente  en  materia  de  urbanismo  e 
ordenación do territorio, de forma motivada, 
poderá  suspender  cautelarmente  os  proce-
dementos  de  aprobación  do  planeamento 
323	 Último	parágrafo	do	art.	4	engadido	por	Lei	6/2007,	
do	 11	 de	 maio,	 de	 medidas	 urxentes	 en	 materia	 de	
ordenación	do	territorio	e	do	litoral	de	Galicia.

urbanístico,  dos  instrumentos  de  xestión 
ou execución do planeamento e de outor-
gamento de licenzas para ámbitos ou para 
usos  determinados,  coa  finalidade  de 
elaborar o instrumento de que se trate.
Esta  suspensión  haberá  de  publicarse  no 
“Diario Oficial de Galicia”.
  2.  A suspensión á que se refire o núme-
ro 1 anterior extinguirase coa aprobación 
definitiva do  instrumento de ordenación 
do  territorio que motivou a  adopción da 
medida cautelar de suspensión e, en todo 
caso,  polo  transcurso  do  prazo  de  dous 
anos contados dende a data do acordo de 
suspensión, prorrogable por un ano máis. 
Extinguidos  os  efectos  da  suspensión 
por aplicación deste artigo, non poderán 
acordarse  novas  suspensións  no  mesmo 
ámbito e por idéntica finalidade no prazo 
de catro anos 324.

capítulo ii 
dAs dIreCtrICes de  

ordenACIón do terrItorIo
Artigo 6. Funcións.

Coa finalidade de establecer as pautas es-
paciais de asentamento das actividades, de 
acordo coas políticas sociais, económicas 
e culturais emanadas da Comunidade, co-
rrespóndelles ás directrices de ordenación 
do territorio as seguintes funcións:

a.  Formular  con  carácter  global  e 
interrelacionado,  e  no  marco  do  Plan 
económico-social da Comunidade Autó-
noma, o  conxunto de  criterios  e normas 
que  orienten  e  regulen  os  procesos  de 
asentamento  no  territorio  das  distintas 
actividades  económicas  e  sociais  dos 
exentes  públicos  e  privados  que  operen 
no dito territorio.

b.  Constituír  un  marco  xeral  de  refe-
rencia  para  a  formulación  dos  restantes 
instrumentos de ordenación territorial, así 
como  dos  plans  de  ordenación  previstos 
324	 Art.	5	bis	engadido	por	Lei	6/2007,	do	11	de	maio,	
de	 medidas	 urxentes	 en	 materia	 de	 ordenación	 do	
territorio	e	do	litoral	de	Galicia.
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na lexislación urbanística, e para a formu-
lación e  execución das distintas políticas 
sectoriais da Comunidade, ao que deberán 
acomadarse os plans, programas e accións 
con  incidencia  no  territorio  que  poidan 
desenvolver  as  administracións  públicas 
de carácter autonómico ou local, a fin de 
garantir  unha  axeitada  coordinación  e 
compatibilización de todas elas.

c.  Subministrar  as  previsións  e  os  crite-
rios básicos que vaian actuar como marco de 
referencia para a formulación das políticas 
sectoriais,  así  como  para  a  programación 
dos  recursos  das  administracións  públi-
cas  que  deban  aplicarse  no  territoiro  da 
Comunidade Autónoma.

d.  Propoñer as accións territoriais que 
requira a actuación conxunta con outras 
comunidades autónomas e restantes admi-
nistracións  públicas,  ofrecendo  as  bases 
suficientes  para  subscribir  os  convenios 
ou acordos de colaboración que  resulten 
necesarios.

Artigo 7. Contido.
  1.  As  directrices  de  ordenación  do 
territorio terán o seguinte contido:

a.  Descrición  e  interpretación  das 
características  propias  do  territorio  da 
Comunidade  Autónoma,  formulando  un 
diagnóstico  dos  problemas  existentes, 
en  relación  cos  asentamentos  urbanos  e 
produtivos, co medio físico e cos recursos 
naturais e coas pautas de desenvolvemento 
territorial manifestadas ou previsibles.

b.  Definición dos criterios que se deban 
adoptar, en relación cos problemas obxecto 
de diagnóstico, de acordo cos obxectivos 
sociais, culturais e económicos deseñados 
pola Comunidade Autónoma.

c.  Formulación,  a  partir  dos  distintos 
elementos  das  políticas  sectoriais,  de 
propostas  de  ordenación  do  territorio 
destinadas  a  reorientar  ou,  se  é  o  caso, 
regular as actuacións públicas e privadas 
no  ámbito  comunitario,  de  acordo  cos 
obxectivos  sinalados  no  apartado  prece-
dente,  como  marco  de  referencia  pública 

para  a  actuación  dos  axentes  sociais  e 
económicos que obren no dito ámbito.

d.  Proposición  das  relacións  entre  as 
distitnas  administracións  e  organismos 
públicos  que  interveñan  no  territorio  da 
Comunidade  Autónoma,  formulando  as 
propostas  relativas  aos  procedementos 
e  instancias  a  través  dos  que  deban  ser 
resoltos os conflitos que poidan xurdir na 
fixación ou execución das actividades que 
se vaian desenvolver, deixando a salvo en 
todo caso as  facultades que ao Estado  lle 
recoñece a lexislación urbanística vixente.

e.  Sinalamento das causas e dos supos-
tos que vaian determinar a adaptación ou 
modificación  das  directrices  de  ordena-
ción do territorio, en función da aparición 
de necesidades non previstas nelas ou dos 
cambios  introducidos  na  política  econó-
mica  ou  social  que  vaian  desenvolver  as 
administracións públicas implicadas.

f.  Delimitación das áreas de protección 
que  queden  substraídas  ao  desenvolve-
mento das actividades urbanas, para seren 
destiandas á preservación ou explotación 
dos  recursos  naturais,  atendendo  o  seu 
valor  cultural,  social  ou  económico  e 
establecendo a prioridade do dito destino.

g.  Delimitación  de  áreas  homoxéneas 
de  carácter  supramunicipal,  conforme 
o  seu  potencial  desenvolvemento  e  a  súa 
situación socioeconómica.

h.  Fixación  dos  criterios  para  a  loca-
lización  e  execución  das  infraestruturas 
e  equipamentos  de  carácter  comunitario, 
rexional  ou  subrexional.  No  suposto  de 
que as ditas nifraestruturas e equipamen-
tos  teñan  carácter  reestruturante  e  a  súa 
execución se programe e a curto prazo, as 
directrices de ordenación territorial pode-
rán definir a súa localización e os criterios 
para o seu deseño.

i.   Sinalamento das condicións ás que se 
deban  someter  as  propostas  de desenvol-
vemento  urbano,  industrial,  terciario  ou 
agrícola, en función das dispoñibilidades 
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dos recursos enerxéticos, hidráulicos e de 
saneamento correspondente.

j.  Definición dos ámbitos nos que sexa 
necesario elaborar plans de ordenación do 
medio físico previstos na presente lei, con 
sinalamento, se é o caso, das condicións e 
dos prazos a que deba someterse a formu-
lación deles.

k.  Criterios para establecer as condicións 
ás que se deberá suxeitar a localización de vi-
vendas de protección oficial ou promoción 
pública directa ou das que se incorporen a 
programas de  rehabilitación,  tomando en 
consideración as previsións que nesta orde 
se conteñan no planemaento local.
  2.  As  determinacións  previstas  no 
punto  anterior  terán  carácter  enunciativo 
e  non  limitativo,  polo  que  as  directrices 
de ordenación do territoiro poderán conter 
cantas outras fosen congruentes coas fun-
cións previstas no artigo anterior. En todo 
caso  caso,  as  directrices  de  ordenación 
do territorio respectarán a autonomía das 
administracións locais para a xestión dos 
seus intereses propios.

Artigo 8. Documentación.
As directrices de ordenación do territorio 
conterán os documentos gráficos e escritos 
que  reflicten  adecuadamente  os  contidos 
expostos  no  artigo  anterior,  co  grao  de 
precisión apropiado ás súas funcións.

Artigo 9. Eficacia.
As  determinacións  contidas  nas  directri-
ces  de  ordenación  do  territorio  terán,  en 
todo  caso,  a  forza  vinculante  que  sexa 
congruente coa súa función de instrumen-
to  directriz.  Para  este  efecto,  expresarán 
de  forma  clara  e  inequívoca  o  alcance 
concreto  co  que  deberán  operar  todas 
e  cada  unha  das  súas  determinacións  e 
que se poderá manifestar en calquera das 
seguintes formas:

a.  Excluínte de calquera outro criterio, 
localización, uso ou deseño  territorial ou 
urbanístico.

b.  Alternativa  entre  varias  propostas 
contidas dentro das mesmas directrices de 
ordenación do territorio.

c.  Orientativa, debendo a Administración 
competente  concretar  a  proposta  contida 
nas directrices de ordenación territorial.

Artigo 10. Procedemento.
A formulación e aprobación das directri-
ces de ordenación do territorio axustarase 
ao seguinte procedemento:
  1.  Correspóndelle ao Consello da Xunta 
de Galicia acordar a iniciación do procede-
mento da súa elaboración. O acordo, que 
deberá ser publicado no “Diario Oficial de 
Galicia”, será motivado, sinalará as causas 
que o xustifiquen e determinará o prazo de 
formulación do correspondente avance.
  2.  Correspóndelle  á  consellería  com-
petente  en  materia  de  política  territorial 
a  dirección  e  preparación  do  avance  de 
directrices de ordenación do territorio.
As  consellerías  con  competencias  de 
proxección territorial formularán as previ-
sións e determinacións que lles correspondan 
respecto dos contidos sectoriais das direc-
trices descritos no artigo 7 para os efectos 
da  súa  integración  efectiva  no  avance.  A 
dita  formulación  farase  no  prazo  de  tres 
meses, contados dende a súa petición polo 
departamento director do procedemento.
Coa  mesma  finalidade,  solicitarase  da 
Administración  do  Estado  e  das  admi-
nistracións  locais  informe  sobre  as  súas 
propias  previsións  nas  materias  da  súa 
competencia, que emitirán en igual prazo 
có expresado no parágrafo anterior.
  3.  En calquera caso, para a elaboración 
do  avance  de  directrices,  a  consellería 
directora  do  procedemento  solicitará  dos 
órganos  e  entidades  mencionados  cantos 
datos  e  informacións  sexan  necesarios 
para  a  máis  correcta  redacción  do  dito 
documento, que deberán se achegados no 
prazo de dous meses a partir do momento 
no que lles sexan solicitados.
Así mesmo, os ditos órganos e  entidades 
poderanlle achegar cantas informacións e 
suxestións  estimen  convenientes  para  os 
mesmos fins.
  4.  O avance das directrices remitiráselles, 
cos  informes  emitidos,  ás  administracións 
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citadas  nos  apartados  anteriores  e  ás 
entidades públicas e privadas que se esti-
men interesadas, para que no prazo de tres 
meses acheguen cantas observacións, pro-
postas e alternativas estimen oportunas.
  5.  Analizadas as observación e suxes-
tións  formuladas,  a  consellería  citada 
realizará  as  modificacións  que  proce-
desen,  á  vista  do  cal,  e  logo  de  informe 
da  Consellería  de  Economía  e  Facenda, 
aprobará  inicialmente,  se  procedese,  as 
directrices de ordenación do territorio.
  6.  O acordo de aprobación inicial será 
publicado no “Diario Oficial de Galicia”, 
no  “Boletín  Oficial  del  Estado”  e  en, 
polo  menos,  dous  xornais  dos  de  maior 
circulación  na  Comunidade  Autónoma, 
e  o  seu  texto  íntegro  seralles  remitido  á 
Delegación  do  Goberno  na  Comunidade 
Autónoma  e  ás  deputacións  provinciais, 
así como aos concellos.
Desde  o  momento  da  publicación  do 
acordo  de  aprobación  inicial  no  “Diario 
Oficial  de  Galicia”  quedará  aberto  un 
prazo de audiencia de dous meses, dentro 
do  cal  as  distintas  administracións  e 
entidades  públicas  e  privadas  poderán 
expoñer cantas observacións e suxestións 
estimen convenientes, quedando exposta a 
documentación das directrices nos lugares 
que para o efecto se sinalen.
  7.  Concluído  o  prazo  ao  que  fai  re-
ferencia  o  número  anterior  e  á  vista  do 
resultado  do  trámite  de  audiencia,  rea-
lizaranse,  se  é  o  caso,  as  modificacións 
que procedesen, logo do cal o conselleiro 
competente na dirección do procedemento 
procederá,  logo de informe da Conselle-
ría de Económica e Facenda, a outorgar a 
aprobación provisional ás directrices, que 
elevará ao Consello da Xunta de Galicia 
e das que dará traslado ao Parlamento de 
Galicia para a súa tramitación de acordo 
co  disposto  para  os  plans  e  programas 
remitidos pola Xunta no Regulamento do 
Parlamento de Galicia.
  8.  Ao  rematar  o  procedemento  previsto 
no artigo anterior, o Parlamento remitiralle 

o  documento  á  Xunta  de  Galicia,  que  o 
aprobará  coa  forma de decreto  e que  será 
publicado no “Diario Oficial de Galicia” e 
no “Boletín Oficial del Estado”.
  9.  As  modificacións  das  directrices 
de  ordenación  do  territorio  que  non 
supoñan  revisión  xeral  ou  substancial  do 
tal  instrumento  terán  lugar  mediante  o 
procedemento que para o efecto estableza 
o Consello da Xunta. En  todo caso,  con-
servará  os  trámites  establecidos  para  a 
aprobación inicial e difinitiva, podéndose 
reducir os prazos previstos para eles.
  10.  Así mesmo, determinarase por decreto 
do Consello da Xunta de Galicia o proce-
demento que  regule o seguimento e posta 
ao día dos obxectivos e determinacións das 
directrices de ordenación do territorio.

Artigo 11. Control.
A  Xunta  de  Galicia,  unha  vez  ao  ano, 
presentaralle ao Parlamento unha memo-
ria  na  que  se  plasmará  o  estado  no  que 
se encontran as directrices de ordenación 
do territorio.

capítulo iii 
dos plAns  

terrItorIAIs InteGrAdos
Artigo 12. Funcionalidade.

  1.  En desenvolvemento das directrices 
de  ordenación  do  territorio  poderanse 
formular  plans  territoriais  integrados 
dirixidos á organización de áreas xeográ-
ficas  supramunicipais  de  características 
homoxéneas  ou  daquelas  que,  polo  seu 
tamaño  e  relacións  funcionais,  precisen 
dunha  planificación  infraestrutural,  de 
equipamentos  e  recursos  de  ámbito  co-
marcal, e de carácter integrado.
  2.  Cando  circunstancias  non  previstas 
nas  directrices  o  aconsellen,  poderá  o 
Consello  da  Xunta  de  Galicia  acordar  a 
celebración dun plan territorial integrado, 
sinalando  o  seu  ámbito  territorial  e  os 
obxectivos principais por acadar.

Artigo 13. Contido.
Os  plans  territoriais  integrados  conterán 
os  documentos  gráficos  e  escritos  que 
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sexan necesarios para reflectir as seguin-
tes determinacións:

a.  Diagnóstico  territorial  da  área,  en 
especial  no  referente  aos  recursos  natu-
rais,  poboación,  planeamento  vixente  e 
situación socioeconómica.

b.  Definición  dos  obxectivos  da  orde-
nación,  con  especial  atención  ao  estudo 
das  posibilidades  de  desenvolvemento 
socioeconómico.

c.  Sinalamento dos espazos aptos para 
servir  de  soporte  ás  grandes  infraes-
truturas,  determinando  a  localización  e 
características daquelas que deban crearse 
ou modificarse para potenciar o desenvol-
vemento socioeconómico comarcal.

d.  Definición da localización dos equi-
pamentos de interese común para a área ou 
zona obxecto do plan.

e.  Criterios, principios e normas xerais 
que constitúan o referente para a ordena-
ción urbanística municipal.

f.  Recomendacións  e  propostas  relati-
vas aos espazos que deban ser obxecto de 
remodelación, rexeneración ou rehabilita-
ción, co fin de evitar a súa degradación ou 
de conseguir a súa recuperación para usos, 
total ou parcialmente, distintos.

g.  Estimación ponderada das superficies 
de solo que deban reservarse con destino a 
algunha das seguintes finalidades:

-  Construción  de  vivendas  de  protec-
ción  oficial,  tanto  de  promoción  pública 
como privada, ou de calquera outra que no 
futuro  puidese  ser  limitada  no  seu  prezo 
final mediante regulación específica.

-  Promoción pública de solo  industrial 
co  obxecto  de  posibilitar  a  formación  de 
polígonos urbanizados.

h.  Deteminación daqueles servizos que 
deban ou se poidan crear para común uti-
lización dos concellos incluídos no ámbito 
do plan.

i.   Determinacións  tendentes  a  evitar 
desequilibrios  funcionais  en  zonas  limí-
trofes de distintos concellos.

j.  Creación  de  medidas  de  apoio  en-
camiñadas  a  incentivar  actuacións  que 

favorezan  a  consecución  dos  obxectivos 
fixados  nas  directrices  de  ordenación  do 
territorio e no propio plan.

k.  Criterios, normas e principios nece-
sarios  para  o  desenvolvemento  das  súas 
determinacións.

Artigo 14. Eficacia.
  1.  As  determinacións  dos  plans  terri-
toriais  integrados  terán,  en  todo  caso,  a 
forza vinculante que sexa congruente coa 
súa funcionalidade e expresarán de forma 
clara e inequívoca o alcance co que debe-
rán operar.
  2.  Os plans de desenvolvemento comar-
cal axustaranse ás directrices de ordenación 
do  territorio  e  aos plans  territoriais  inte-
grados que total ou parcialmente os afecten 
e, se é o caso,  revisaranse para axustar a 
estes  as  súas  determinacións  no  prazo  e 
mediante o procedemento que regulamen-
tariamente se estableza.
  3.  Cando  os  plans  territoriais  inte-
grados  incidan  sobre  plans  urbanísticos 
xa  existentes,  o  acordo  de  aprobación 
definitiva  daqueles  precisará,  necesaria-
mente, os puntos concretos nos que estes 
quedan modificados, sen prexuízo de que 
os  concellos  afectados  poidan  incoar  os 
procedementos precisos para adaptalos ás 
determinacións daqueles.

Artigo 15. Procedemento.
  1.  Correspóndelle ao Consello da Xunta 
acordar  a  iniciación do procedemento da 
súa elaboración. O acordo será motivado, 
sinalará as causas que o xustifiquen e de-
terminará a consellería competente para a 
elaboración e dirección do procedemento, 
así  como  aqueloutros  departamentos  que 
teñan que participar nel.
O  acordo,  que  deberá  ser  publicado  no 
“Diario Oficial de Galicia” e en, polo me-
nos, dous xornais dos de maior circulación 
na  Comunidade  Autónoma,  notificaráse-
lles, ademais, aos concellos afectados e á 
deputación provincial respectiva.
  2.  Redactado o plan territorial e antes da 
súa aprobación inicial polo departamento 
director  do  procedemento,  someterase  a 
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informe das corporacións locais referidas 
no  número  anterior  e  das  entidades  de 
carácter supramunicipal con incidencia na 
área, que o emitirán no prazo máximo de 
dous meses.
  3.  Co  acordo  de  aprobación  inicial 
adoptarase  o  de  apertura  do  trámite  de 
información pública por un período de dous 
meses, e solicitarase informe da Delega-
ción  do  Goberno,  que  deberá  emitilo  en 
igual termo.
  4.  A  consellería  que  outorgase  a  súa 
aprobación  inicial,  á  vista  do  resultado 
da  información  pública  e  dos  informes 
producidos, acordará a aprobación provi-
sional coas modificacións que, se é o caso, 
procedan.  Se  con  motivo  das  alegacións 
formuladas  ou  dos  informes  emitidos 
se  tivesen  que  introducir  modificacións 
substanciais  en  relación  co  documento 
aprobado  inicialmente,  poderá  dispoñer 
un novo período de información e consulta 
de igual duración có anterior.
  5.  Logo  da  aprobación  provisional, 
correspóndelle  ao  departamento  que  a 
outorgase a súa elevación ao Consello da 
Xunta  de  Galicia  para  a  súa  aprobación 
definitiva mediante decreto.

capítulo iv 
dos proGrAmAs  

CoordInAdos de ACtuACIón
Artigo 16. Funcións.

Son funcións dos programas coordinados 
de actuación:

a.  Formular un programa plurianual, re-
ferido á totalidade do ámbito comunitario 
ou a algunhas das áreas deste, de carácter 
sectorial  ou  intersectorial,  integrando 
as  actuacións  propostas  polas  distintas 
administracións  ou  organismos  públicos 
que  operen  no  ámbito  da  Comunidade 
Autónoma. b) Determinar, conxuntamen-
te e de acordo co réxime de competencias 
establecido  pola  lexislación  vixente,  as 
administracións  ou  os  organismos  res-
ponsables da súa execución e, se é o caso, 
os criterios para establecer os necesarios 

acordos ou convenios entre as administra-
cións públicas que deban proceder ao seu 
desenvolvemento conxunto.

Artigo 17. Relación  cos  plans  de 
desenvolvemento comarcal.
Cando  os  programas  coordinados  de 
actuación  teñan  por  obxecto  un  ámbito 
comarcal  específico,  a  súa  regulación 
e  execución  levarase  a  cabo  a  través  de 
plans  de  desenvolvemento  comarcal,  que 
se rexerán pola súa lexislación específica.

Artigo 18. Documentación  e  deter-
minacións.
  1.  Os programas coordinados de actua-
ción  constarán  dos  documentos  escritos 
e  gráficos  necesarios  para  reflectir  o 
seguinte contido:

a.  Obxectivos  que  se  perseguen  na 
formulación do programa.

b.  Análise  dos  aspectos  sectoriais 
a  que  se  refiran  as  súas  propostas, 
formulando  un  diagnóstico  sobre  a  súa 
eficacia  en  relación  co  sistema  xeral  de 
asentamentos  residenciais  ou  produtivos 
e co medio natural.

c.  Relación  e  localización  das  obras  e 
actuacións integradas neles.

d.  Estimación  ponderada  dos  custos 
das ditas obras e actuacións.

e.  Os  recursos,  directos  ou  indirectos, 
cos  que  se  proxecte  financiar  as  ditas 
obras e actuacións.

f.  Prioridades  para  a  súa  execución  e, 
se é o caso, programación temporal para a 
iniciación das obras e actuacións incluídas 
no programa.

g.  Medidas de articulación, se é o caso, 
entre  os  programas  coordinados  de  ac-
tuación,  as  directrices  de  ordenación  do 
territorio  e  demais  instrumentos  de  orde-
nación urbanística e do territorio vixentes.

h.  Relación cos plans ou programas de 
obras  dos  distintos  organismos  públicos 
que  interveñen  no  territorio  da  Comuni-
dade Autónoma.

i.  Causas  e  procedementos  para  a  súa 
actualización continua.
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  2.  O contido dos programas coordinados 
de actuación poderá, así mesmo, referirse 
á  execución  de  infraestruturas  básicas, 
instalacións  produtivas,  industriais  ou 
agrícolas, equipamentos e vivendas.

Artigo 19. Carácter.
  1.  Os  programas  coordinados  de  ac-
tuación, polo seu carácter de instrumento 
de programación plurianual, constituirán 
referencia  para  a  actuación  das  admi-
nistracións  e  dos  organismos  públicos 
aos  que  lles  corresponda  a  execución  e 
xestión das obras e actuacións  incluídas 
neles e, en consecuencia:

a.  Servirán de marco de referencia para 
a elaboración, polo Consello da Xunta de 
Galicia,  dos proxectos  de presupostos  da 
Comunidade Autónoma.

b.  Constituirán,  a  base  para  o  esta-
blecemento  de  convenios  e  acordos  de 
cooperación coas entidades  locais e urba-
nísticas especiais.

c.  Constituirán, así mesmo, a base para 
o establecemento de convenios e acordos 
coa Administración do Estado, en canto ás 
obras  ou  actuacións  da  súa  competencia 
que teñan que realizarse no ámbito da Co-
munidade Autónoma, así como con outras 
comunidades autónomas.
  2.  A formulación destes contidos respec-
tará o ámbito de competencias municipais, 
tendo en conta a autonomía dos concellos 
para a xestión dos seus intereses propios.

Artigo 20. Eficacia.
  1.  Os programas coordinados de actua-
ción non poderán modificar directamente 
as  determinacións  das  figuras  de  pla-
neamento  xeral  reguladas  na  lexislación 
urbanística nin dos plans de ordenación do 
medio físico regulados na presente lei.
  2.  Cando as obras ou actuacións de inte-
rese estatal ou que afecten ao conxunto da 
Comunidade ou ámbitos supramunicipais 
dela  previstas  nun  programa  coordinado 
de  actuación  esixan  unha  modificación 
das  determinacións  dos  plans  xerais  ou 
normas  complementarias  ou  subsidiarias 
de planeamento e plans que os desenvolvan 

e a dita modificación non fose incorpora-
da  como  consecuencia  da  adecuación  do 
planeamento ás directrices de ordenación 
territorial,  procederase,  con  carácter 
excepcional  e  logo de definida a obra ou 
actuación de que se trate, á adaptación dos 
ditos  plans  ao  programa  coordinado  de 
actuación, nos prazos que nel se sinalen.

Artigo 21. Procedemento.
  1.  A  formulación  e  aprobación  dos 
programas  coordinados  de  actuación 
axustaranse ao seguinte procedemento:

a.  Correspóndelle  ao  Consello  da 
Xunta de Galicia, por proposta dunha ou 
varias consellerías, que poderán actuar a 
instancia  dunha  entidade  local  ou  urba-
nística especial ou por propia  iniciativa, 
acordar  a  formulación  dun  programa 
coordinado de actuación.
O acordo, que deberá publicarse no “Diario 
Oficial de Galicia”, será motivado, sinalará 
as causas que o xustifiquen e finalidades 
que se persigan, determinará a consellería 
encargada da súa formulación e as conse-
llerías, entidades ou organismos que deben 
colaborar nela, así como o prazo dentro do 
cal deberá ser redactado o documento ao 
que se refire o apartado seguinte.

b.  Adoptado  o  dito  acordo  e  dentro 
do prazo que nel se sinale, procederase á 
redacción dun documento previo, no que 
se  expoñan  os  obxectivos  e  as  propostas 
básicas que deba desenvolver o programa 
coordinado de actuación.

c.  O  documento  previo  seralles  re-
mitido  pola  Consellería  encargada  da 
súa  elaboración  ás  corporacións  locais 
afectadas,  que,  dentro  dos  dous  meses 
seguintes á súa recepción, deberán remitir 
os programas de actuación ou actividades 
que  desenvolvan  os  instrumentos  de 
ordenación  xeral,  ao  tempo  que  poderán 
efectuar as propostas de programación ou 
observacións  e,  se  é  o  caso,  alternativas 
que estimen convenientes.
Igualmente, remitiráselles ás corporacións 
e  aos  organismos  públicos  así  como  ás 
empresas prestadoras de servizos públicos 
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que  se  estime  necesario  para  que,  dentro 
dos dous meses seguintes á súa recepción, 
acheguen os proxectos ou programas que 
teñan previsto executar.

d.  A  consellería  que  o  elaborase  acor-
dará,  logo  diso,  a  aprobación  inicial  do 
programa  coordinado  de  actuación,  que 
será  publicado  no  “Boletín  Oficial  del 
Estado”,  no  “Diario  Oficial  de  Galicia” 
e  nun  xornal  dos  de  maior  difusión  na 
Comunidade Autónoma, e someterase aos 
trámites de información pública e audien-
cia dos concellos, entidades, corporacións 
e  organismos  públicos  afectados,  polo 
prazo de dous meses.

e.  Á  vista  do  resultado  do  trámite 
de  información  pública  e  audiencia, 
procederá  á  súa  aprobación  provisional 
incorporando as modificacións que, se é 
o caso, procedesen.

f.  Logo  da  aprobación  provisional,  o 
programa  coordinado  de  actuación  será 
elevado polo departamento que a outorga-
se ao Consello da Xunta de Galicia, para a 
súa aprobación definitiva.
A aprobación definitiva revestirá a forma 
de  decreto  e  será  obxecto  de  publicación 
no “Boletín Oficial del Estado” e no “Dia-
rio Oficial de Galicia”.
  2.  Cando  circunstancias  non  previsibles 
no  momento  da  aprobación  dun  progra-
ma  coordinado  de  actuación  requiran  a 
inclusión nel de obras ou actuacións non 
previstas  inicialmente,  o  Consello  da 
Xunta de Galicia, mediante decreto, dis-
poñerá a inclusión destas no programa.

capítulo v 
dos plAns e  

proxeCtos seCtorIAIs 325

Artigo 22. Finalidade.
  1.  Os  plans  e  proxectos  sectoriais 
de  incidencia  supramunicipal  teñen  por 
obxecto regular a implantación territorial 
das infraestruturas, dotacións e instalacións 
325	 Véxase	Decreto	80/2000,	do	23	de	marzo,	polo	que	
se	regulan	os	plans	e	proxectos	sectoriais	de	incidencia	
supramunicipal.

de  interese  público  ou  utilidade  social 
cando  a  súa  incidencia  transcenda  do 
termo municipal no que se localicen, pola 
súa  magnitude,  importancia  ou  especiais 
características,  ou  que  se  asenten  sobre 
varios termos 326.
  2.  Para  os  efectos  do  previsto  no  pre-
sente  artigo,  considéranse  infraestruturas 
as  construcións  e  conducións  destinadas 
ás comunicacións, á execución da política 
hidráulica,  á  loita  contra a contaminación 
e protección da natureza e á execución da 
política enerxética; considéranse dotacións 
as  construcións  que  sirvan  de  soporte  ás 
actividades e servizos de carácter sanitario, 
asistencial,  educativo, cultural,  comercial, 
administrativo, de seguridade e protección 
civil, recreativo e deportivo; e considéranse 
instalacións  as  destinadas  á  realización 
de  actividades  económicas  primarias, 
secundarias  e  terciarias  que  cumpran  as 
condicións sinaladas no número anterior.
E  considérase  solo  destinado  a  vivendas 
protexidas os ámbitos ou sectores que sexan 
obxecto  de  actuacións  de  transformación 
urbanística  promovidas  e  desenvolvidas 
pola  consellería  competente  en  materia 
de  vivenda  a  través  do  Instituto  Galego  da 
Vivenda e Solo e as sociedades públicas del 
dependentes con destino maioritario á cons-
trución de vivendas sometidas a algún réxime 
de  protección  pública,  pola  necesidade 
demostrada de forte demanda social 327.

  3.  Os  plans  e  proxectos  sectoriais  de 
incidencia  supramunicipal  poden  ser 
promovidos e desenvolvidos por iniciativa 
pública ou privada.
  4.  Correspóndelle ao Consello da Xun-
ta  de  Galicia  cualificar,  para  os  efectos 
do  previsto  na  presente  lei,  un  plan  ou 
proxecto  sectorial  como  de  incidencia 
supramunicipal, así como a determinación 

326	 Art.	22.1	modificado	por	Lei	6/2007,	do	11	de	maio,	
de	 medidas	 urxentes	 en	 materia	 de	 ordenación	 do	
territorio	e	do	litoral	de	Galicia.
327	 Segundo	 parágrafo	 do	 art.	 22	 engadido	 por	 Lei	
6/2007,	do	11	de	maio,	de	medidas	urxentes	en	materia	
de	ordenación	do	territorio	e	do	litoral	de	Galicia.
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da consellería á que lle corresponda o seu 
impulso e, se é o caso, aquelas que terían 
que colaborar nel.

Artigo 23. Documentación  e  deter-
minacións.
Os plans e proxectos sectoriais constarán 
dos documentos necesarios para  reflectir 
con  claridade  e  suficiencia  as  seguintes 
determinacións:
  1.  Descrición do espazo no que se asen-
te a infraestrutura, dotación ou instalación 
obxecto  do  plan  ou  proxecto,  e  ámbito 
territorial de incidencia deste.
  2.  Organismo,  entidade  ou  persoa 
xurídica  ou  física  promotor  e  titular  da 
infraestrutura, dotación ou instalación.
  3.  Xustificación do interese público ou 
utilidade social da infraestrutura, dotación 
ou instalación.
  4.  Descrición,  coa  especificación  sufi-
ciente  das  características  da  infraestrutura, 
dotación  ou  instalación  obxecto  do  plan 
ou proxecto, duración  temporal  estimada 
da  súa  execución  e  recursos  económicos 
afectados a ela.
  5.  Incidencia  sobre  o  territorio  físico, 
afeccións ambientais e medios de correc-
ción ou minimización delas.
  6.  Adecuación  co  planeamento  local 
vixente no termo ou termos municipais en 
que  se  asenten  a  infraestrutura,  dotación 
ou instalación, ou, se é o caso, determina-
cións do dito planeamento local que deben 
ser  modificadas  como  consecuencia  da 
aprobación do plan ou proxecto sectorial, 
así  como  o  prazo  para  realizar  a  corres-
pondente adecuación.
Os  proxectos  sectoriais  que  impliquen  a 
transformación  e  parcelación  urbanística 
do solo deberán conter, ademais das deter-
minacións esixidas neste artigo, as que se 
indican no artigo 66 da Lei 9/2002, do 30 
de  decembro,  de  Ordenación  Urbanística 
e  Protección  do  Medio  Rural  de  Galicia. 
Os ditos proxectos non poderán afectar te-
rreos que, de conformidade coa lexislación 

urbanística,  deban  ser  clasificados  como 
solo rústico de especial protección 328.

Artigo 24. Eficacia.
As  determinacións  contidas  nos  plans  e 
proxectos  sectoriais  de  incidencia  supra-
municipal  vincularán  o  planeamento  do 
ente ou entes  locais en que se asenten os 
ditos  plans  ou  proxectos,  que  se  deberán 
adaptar a elas dentro dos prazos que para 
tal efecto determinen.

Artigo 25. Procedemento.
A  formulación  e  aprobación  dos  plans  e 
proxectos sectoriais de incidencia supramu-
nicipal axustarase ao seguinte procedemento:
  1.  O  organismo  ou  entidade  que  o 
promova  remitirallo  á  consellería  com-
petente por razón do contido do proxecto 
ou plan de que se trate para a súa trami-
tación,  se  procedese,  nos  casos  nos  que 
non  lle correspondese a esta a  iniciativa 
da súa formulación.
  2.  O Consello da Xunta de Galicia, por 
proposta  do  conselleiro  competente  por 
razón da materia, declarará o dito plan ou 
proxecto como de incidencia supramunici-
pal para os efectos previstos nesta lei.
  3.  Os plans ou proxectos que o Conse-
llo  da  Xunta  declare  como  de  incidenica 
supramunicipal someteranse por un prazo 
mínimo dun mes aos trámites de informa-
ción  pública  mediante  o  correspondente 
anuncio no “Diario Oficial de Galicia”, e 
de audiencia ás entidades  locais  sobre as 
que incida o plan ou proxecto.
  4.  O Consello da Xunta de Galicia, logo 
do informe da consellería competente so-
bre  as  alegacións  presentadas  no  trámite 
de  exposición  pública  e  audiencia,  apro-
bará  definitivamente  o  plan  ou  proxecto, 
e a dita aprobación publicarase no “Diario 
Oficial de Galicia”.
Na  aprobación  definitiva  polo  Consello 
da Xunta de Galicia poderase acordar, se 
é o caso, a declaración de utilidade pública 
para os efectos expropiatorios.
328	 Art.	23.7	engadido	por	Lei	6/2007,	do	11	de	maio,	
de	 medidas	 urxentes	 en	 materia	 de	 ordenación	 do	
territorio	e	do	litoral	de	Galicia.
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capítulo vi 
dos plAns de ordenACIón  

do medIo FísICo
Artigo 26. Funcións.

  1.  Os  plans  de  ordenación  do  medio 
físico  teñen  por  obxecto  desenvolver  as 
directrices de ordenación do territorio nos 
ámbitos que aquelas delimiten en función 
das  súas  características  morfolóxicas, 
agrícolas,  gandeiras,  forestais,  paisaxís-
ticas  ou  ecolóxicas  diferenciadas,  que 
esixan  unha  consideración  e  tratamento 
unitarios, baixo presupostos que excedan 
dos propios de cada un dos termos munici-
pais afectados pola ordenación.
  2.  Cando circunstancias singulares non 
previstas  nas  directrices  o  aconsellen,  o 
Consello da Xunta de Galicia poderá acor-
dar a elaboración dun plan de ordenación 
do  medio  físico,  sinalando  o  seu  ámbito 
territorial  e  os  obxectivos  principais  por 
acadar, logo de informe dos concellos que 
teñan os seus termos municipais incluídos, 
total  ou  parcialmente,  dentro  do  ámbito 
obxecto do plan.
  3.  As  determinacións  dos  plans  de 
ordenación  do  medio  físico  que  regulen 
as materias previstas na Lei 4/1989, do 27 
de  marzo,  de  Conservación  dos  Espazos 
Naturais  e  da  Flora  e  Fauna  Silvestres, 
axustaranse ao disposto nela e, na súa vir-
tude, prevalecerán sobre os instrumentos de 
ordenación territorial ou física existentes.
En  todo  caso,  a  regulación  e  a  xestión 
dos  recursos  naturais  rexeranse  pola  súa 
lexislación específica.

Artigo 27. Contido.
Os  plans  de  ordenación  do  medio  físico 
conterán as seguintes determinacións:
  1.  Descrición  do  ámbito  obxecto  de 
ordenación  e  das  súas  características 
diferenciais  destacando  os  seus  valores 
naturais  e  potencialidades  como  soporte 
de  actividades  de  carácter  agropecuario, 
forestal, ecolóxico, recreativo, cultural ou 
científico.
  2.  Diagnóstico sobre os problemas sus-
citados polos usos existentes no ámbito de 

ordenación e polas tendencias previsibles 
deles,  analizando  a  súa  adecuación  ou 
inadecuación ás esixencias de uso, protec-
ción ou explotación dos recursos naturais.
  3.  Sinalamento das zonas que presenten 
características  homoxéneas  para  o  seu 
destino,  exclusivo  ou  compatible,  a  usos 
recreativos,  científicos,  agropecuarios, 
forestais  ou  outros  que  se  establezan,  e 
establecemento das relacións de comple-
mentariedade recíproca entre elas e en rela-
ción cos asentamentos de desenvolvemento 
urbano comprendidos no seu ámbito.
  4.  Establecemento das medidas e normas 
de protección e das actuacións públicas ou 
privadas  necesarias  para  a  preservación, 
restauración  ou  mellora  das  diferentes 
zonas para a súa adecuación ás funcións e 
aos usos correspondentes, e avaliación da 
súa incidencia ambiental.
  5.  Sinalamento da localización, magnitu-
des e carácter dos asentamentos vinculados 
ao  desfrute  e  explotación  dos  recursos 
naturais e definición das infraestruturas e 
equipamentos vincualdos ao desfrute e ex-
plotación dos usos e actividades reguladas.
  6.  Normativa  reguladora  das  activida-
des produtivas ou recreativas, así como da 
parcelación e das construcións vinculadas 
á explotación, desfrute e estudo dos recur-
sos naturais.
  7.  Estudo económico, no que se analice 
a coherencia entre as normas e actuacións 
propostas e a dispoñibilidade dos recursos 
hidráulicos  e  enerxéticos,  así  como  os 
seus  efectos  sobre  o  sistema  produtivo, 
agrícola, gandeiro, forestal e extractivo.
  8.  Formulación, se é o caso, dos progra-
mas de investimentos públicos vinculados 
ao  desenvolvemento  das  actuacións  de 
preservación, restauración ou mellora das 
diferentes  zonas,  establecendo  as  priori-
dades das distintas actuacións previstas.
  9.  Análise da relación do contido do plan 
co planeamento municipal vixente, expoñen-
do as posibles discrepancias e xustificando 
as determinacións que  impliquen a nece-
saria modificación do dito planeamento.
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  10.  Constitución dos órganos de xestión 
aos que se lles atribúa a tutela ou o fomen-
to das actividades propias da totalidade do 
ámbito  ordenado  ou  de  partes  deste,  así 
como  o  desenvolvemento  dos  programas 
correspondentes.
Nos  ditos  órganos  de  xestión  estarán 
representados os concellos incluídos total 
ou  parcialmente  no  ámbito  obxecto  de 
ordenación.

Artigo 28. Documentación.
Os  plans  de  ordenación  do  medio  físico 
conterán os documentos gráficos e escri-
tos  necesarios  para  reflectir  os  contidos 
expostos no artigo anterior e, en todo caso, 
os seguintes:

-  Memoria con análise da situación ac-
tual, descrición de problemas, obxectivos 
e medidas de actuación.

-  Documentación gráfica con planos de 
información e proposta.

-  Normativa que defina o grao de vin-
culación de cada contido.

Artigo 29. Eficacia.
  1.  As  determiancións  contidas  nos 
plans  de  ordenación  do  medio  físico 
vincularán o planeamento local nos seus 
propios termos, e para tal efecto o acordo 
de  aprobación  definitiva  precisará  os 
puntos  concretos  do  dito  planeamento 
que  quedan  modificados  dende  ese 
mesmo  momento,  sen  prexuízo  de  que 
as  entidades  afectadas  poidan  incoar  os 
procedementos  precisos  para  incorporar 
as ditas determinacións.
  2.  Sen  prexuízo  do  disposto  no  artigo 
26.3,  os  plans  de  ordenación  do  medio 
físico non poderán conter determinacións 
para  o  solo  clasificado  como  urbano  ou 
urbanizable que estea en execución.

Artigo 30. Procedemento.
A formulación e aprobación dos plans de 
ordenación do medio físico axustarase ao 
seguinte procedemento.
  1.  Correspóndelle  ao  Consello  da 
Xunta  de  Galicia  acordar  a  iniciación 

do  procedemento  da  súa  elaboración.  O 
acordo  será  motivado,  sinalará  as  causas 
que o xustifiquen e determinará a conse-
llería  competente  para  a  súa  elaboración 
e  dirección  do  procedemento,  así  como 
aqueloutros departamentos que teñan que 
participar nel.
O  acordo,  que  deberá  ser  publicado  no 
“Diario Oficial de Galicia” e en, polo me-
nos, dous xornais dos de maior circulación 
na  Comunidade  Autónoma,  notificaráse-
lles, ademais, aos concellos afectados e á 
deputación provincial respectiva.
  2.  Redactado  o  plan  e  antes  da  súa 
aprobación  inicial  polo  departamento 
director  do  procedemento,  someterase  a 
informe das corporacións locais referidas 
no  número  anterior  e  das  entidades  de 
carácter  supramunicipal  con  incidencia 
na área, que emitirán no prazo máximo de 
dous meses.
  3.  Co  acordo  de  aprobación  inicial 
adoptarase o de apertura do trámite de in-
formación pública por un período de dous 
meses,  e  solicitarase  informe  da  Delega-
ción  do  Goberno.  Transcorrido  o  prazo 
de  dous  meses  sen  que  este  se  emitise, 
poderán proseguir as actuacións.
  4.  A  consellería  que  outorgase  a  súa 
aprobación  inicial,  á  vista  do  resultado 
da  información  pública  e  dos  informes 
producidos, acordará a aprobación provi-
sional coas modificacións que, se é o caso, 
procedan.  Se  con  motivo  das  alegacións 
formuladas  ou  dos  informes  emitidos 
se  tivesen  que  introducir  modificacións 
substanciais  en  relación  co  documento 
aprobado  inicialmente,  poderá  dispoñer 
un novo período de información e consulta 
de igual duración có anterior.
  5.  Logo  da  aprobación  provisional, 
correspóndelle  ao  departamento  que  a 
outorgase a súa elevación ao Consello da 
Xunta  de  Galicia  para  a  súa  aprobación 
definitiva mediante decreto.
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Artigo 31. Instituto  de  Estudos  do 
Territorio.
Crearase o Instituto de Estudos do Terri-
torio,  coa natureza,  fins e medios que  se 
establezan na súa lei reguladora.

Disposición aDicional pRimeiRa
  1.  A  aprobación  definitiva  dos  instru-
mentos  de  ordenación  do  territorio  levará 
implícita a declaración de utilidade pública 
ou  interese  social  das  obras,  instalacións  e 
servizos proxectados, así como a necesidade 
da ocupación dos bens e dereitos necesarios 
para  a  execución  das  obras,  instalacións  e 
servizos previstos de forma concreta naque-
les, para os efectos de expropiación forzosa 
ou de imposición de servidumes, sempre que 
conste a descrición  física e xurídica  indivi-
dualizada dos bens e dereitos afectados.
  2.  As  obras  promovidas  directamente 
pola  administración  pública  ou  os  seus 
organismos  autónomos  previstas  nun 
proxecto sectorial e cualificadas como de 
marcado  carácter  territorial  non  estarán 
suxeitas a licenza urbanística municipal.
Non  obstante,  logo  de  aprobados  os 
proxectos  das  citadas  obras  públicas,  a 
administración  competente  poñerao  en 
coñecemento dos concellos afectados 329.

Disposición aDicional segunDa
O acordo da Xunta de Galicia para iniciar 

o procedemento recollido no artigo 10.1 da 
presente lei realizarase dentro dos dous me-
ses seguintes á entrada en vigor dela.

Disposición DeRRogatoRia
Quedan derrogadas cantas disposicións 

se opoñan ao disposto na presente lei.

Disposición DeRRaDeiRa
Autorízase o Consello da Xunta de Ga-

licia para ditar cantas disposicións  sexan 
necesarias  para  o  desenvolvemento  e  a 
aplicación desta lei.
329	 Disposición	adicional	1	modificada	por	Lei	9/2002,	
do	30	de	decembro,	de	ordenación	urbanística	e	pro-
tección	do	medio	rural	de	Galicia.

2. LEI 9/2002, DO 30 DE 
DECEMBRO, DE ORDENACIóN 
URBANíSTICA E PROTECCIóN 
DO MEDIO RURAL DE GALICIA 
(DOGA N.º 252, 31. 12. 2002)

(…) 330

TíTULO PRELIMINAR 
PRINCIPIOS XERAIS

Artigo 1. Obxecto da lei.
  1.  É  obxecto  desta  lei  a  ordenación 
urbanística en todo o territorio de Galicia, 
así como a  regulación, ordenación e pro-
tección do medio rural, dos núcleos rurais 
de  poboación  que  se  localicen  nel  e  do 
patrimonio rural.
  2.  O réxime urbanístico do solo e a re-
gulación da actividade administrativa con 
el  relacionada  virán  determinados  polo 
establecido  nesta  lei  ou,  na  súa  virtude, 
polos instrumentos de ordenación previs-
tos nela.

Artigo 2. Actividade urbanística.
Por actividade urbanística na Comunida-
de Autónoma de Galicia enténdese a que 
ten por obxecto a organización, dirección 
e  control  da  ocupación  e  a  utilización 
do  solo,  incluídos  o  subsolo  e  o  voo,  a 
súa  transformación  mediante  a  urbani-
zación,  a  edificación  e  a  rehabilitación 
do  patrimonio  inmobiliario,  así  como  a 
protección  da  legalidade  urbanística  e  o 
réxime sancionador.

Artigo 3. Ámbito  da  competencia 
urbanística.
  1.  A  competencia  urbanística  tocante 
ao planeamento comprenderá as seguintes 
facultades:

a.  Formular os plans e instrumentos de 
ordenación urbanística previstos nesta lei.

b.  Instalar as infraestruturas, equipamen-
tos, centros de produción e residenciais do 
modo máis conveniente para a poboación.

c.  Dividir  o  territorio  municipal  en 
áreas  de  solo  urbano,  de  núcleo  rural, 
urbanizable e rústico.
330	 Exposición	de	motivos	omitida.
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d.  Establecer zonas de distinta utiliza-
ción  segundo  a  densidade  da  poboación 
que  deba  habitalas,  porcentaxe  de  terreo 
que  poida  ser  ocupado  por  construcións, 
volume,  forma,  número  de  plantas,  clase 
e  destino  dos  edificios,  de  acordo  coas 
ordenacións  xerais  uniformes  para  cada 
especie deles en toda a zona.

e.  Determinar o trazado das vías públi-
cas e medios de comunicación.

f.  Establecer espazos libres para parques 
e xardíns públicos en proporción adecuada 
ás necesidades colectivas.

g.  Sinalar a localización e características 
dos centros e servizos de interese público e 
social, centros docentes e análogos.

h.  Cualificar terreos para a construción 
de  vivendas  suxeitas  aos  diferentes  réxi-
mes de protección pública.

i.   Determinar  a  configuración  e  di-
mensións das parcelas edificables.

j.  Determinar o uso do solo, do subsolo 
e das edificacións.

k.  Orientar a composición arquitectóni-
ca das edificacións e regular, nos casos nos 
que fose necesario, as súas características 
estéticas.
  2.  A  competencia  urbanística,  no  que 
atinxe  á  execución do planeamento,  con-
fire as seguintes facultades:

a.  Realizar, conceder e controlar a exe-
cución das obras de urbanización.

b.  Fomentar a iniciativa dos particulares, 
apoiando e promovendo a súa participación 
nos procesos de execución.

c.  Expropiar os terreos e construcións 
necesarios para efectuar as obras e cantos 
conveñan  á  economía  da  urbanización 
proxectada.
  3.  A  competencia  urbanística  no  que  se 
refire á  intervención na  regulación do mer-
cado do solo confire as seguintes facultades:

a.  Transmitir terreos edificables e esta-
blecer dereitos de superficie sobre eles.

b.  Constituír  e  xestionar  patrimonios 
públicos de solo.

c.  Exercitar  os  dereitos  de  tenteo  e 
retracto.

d.  Regular  os  terreos  urbanos  e  urba-
nizables como garantía de dereito a unha 
vivenda digna.
  4.  A  competencia  urbanística  verbo  da 
intervención  no  exercicio  das  facultades 
dominicais relativas ao uso do solo e edifica-
ción comprenderá as seguintes facultades:

a.  Intervir na parcelación de terreos.
b.  Someter  a previa  licenza a  constru-

ción e uso dos predios.
c.  Prohibir os usos que non se axusten á 

ordenación urbanística.
d.  Esixirlles  aos  propietarios  o  cumpri-

mento das obrigacións impostas por esta lei.
  5.  A  competencia  en  materia  de 
disciplina  urbanística  comprenderá  as 
seguintes funcións:

a.  Inspeccionar  as  obras,  edificacións 
e usos do solo para comprobar o cumpri-
mento da legalidade urbanística.

b.  Adoptar as medidas necesarias para 
a restauración da orde urbanística vulne-
rada e repoñer os bens afectados ao estado 
anterior á producción da situación ilegal.

c.  Sancionar  os  responsables  das  in-
fraccións urbanísticas.
  6.  As  mencionadas  facultades  terán 
carácter  enunciativo  e  non-limitativo,  e 
a  competencia  urbanística  comprenderá 
cantas  outras  fosen  congruentes  con  ela, 
para seren exercidas de acordo con esta lei 
e coas demais que resulten de aplicación.
  7.  A  xestión  pública  canalizará  e  fo-
mentará,  na  medida  máis  ampla  posible, 
a  iniciativa  privada  e  substituiraa  cando 
esta non alcance a cumprir os obxectivos 
necesarios,  coas  compensacións que  esta 
lei establece.

Artigo 4. Fins  da  actividade  urba-
nística.
Son  fins  propios  da  actividade  urbanís-
tica,  en  desenvolvemento  dos  principios 
reitores enunciados nos artigos 45, 46 e 47 
da Constitución, os seguintes:

a.  Asegurar  que  o  solo  se  utilice  en 
congruencia  coa  utilidade  pública  e  a 
función  social da propiedade, garantindo 
o  cumprimento  das  obrigacións  e  cargas 
legalmente establecidas.
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b.  Impedir  a  desigual  atribución  dos 
beneficios e cargas do planeamento entre 
os propietarios afectados e impoñer a xusta 
distribución deles.

c.  Asegurar  a  participación  da  comu-
nidade  nas  plusvalías  que  xere  a  acción 
urbanística dos entes públicos.

d.  Preservar o medio físico, os valores 
tradicionais, os sinais de identidade e e a 
memoria histórica de Galicia.

e.  Harmonizar as esixencias de ordena-
ción e conservación dos recursos naturais 
e  da  paisaxe  rural  e  urbana  co  mante-
mento,  diversificación e desenvolvemento 
sostible do  territorio e da súa poboación, 
para contribuír a elevar a calidade de vida 
e a cohesión social da poboación.

f.  Velar  para  que  a  actividade  urba-
nística se desenvolva promovendo a máis 
ampla participación social, garantindo os 
dereitos de información e de iniciativa dos 
particulares,  asegurando,  en  todo caso,  a 
participación  dos  cidadáns  e  das  asocia-
cións por estes constituídas para a defensa 
dos seus intereses e valores.

g.  Conseguir  a  integración  harmónica 
do territorio e protexer os valores agrarios, 
forestais e naturais e a riqueza e variedade 
arquitectónica fomentando o emprego das 
formas  construtivas  propias  das  diversas 
zonas  e  garantindo  a  súa  integración  no 
medio rural.

h.  Fomentar a ordenación e mellora dos 
núcleos rurais, evitando a degradación e a 
perda das construcións  tradicionais,  favo-
recendo o uso e desfrute do medio rural.

i.  Exercer as competencias das adminis-
tracións públicas de acordo cos principios 
de  cooperación,  coordinación,  asistencia 
activa e información recíproca, co obxecti-
vo de garantir a plena aplicación e eficacia 
da normativa urbanística.

Artigo 5. Dirección  da  actividade 
urbanística.
  1.  A  dirección  e  control  da  xestión 
urbanística  corresponde,  en  todo  caso,  á 
administración urbanística competente.
  2.  A  xestión  da  actividade  urbanística 
pode  desenvolverse  directamente  por 

aquela ou a través das formas previstas por 
esta lei e das autorizadas pola lexislación 
reguladora da administración actuante. En 
todo caso,  as  facultades que  impliquen o 
exercicio de autoridade só poderán desen-
volverse a  través dunha forma de xestión 
directa e en réxime de dereito público.
  3.  Cando  o  mellor  cumprimento  dos 
fins e obxectivos do planeamento urbanís-
tico así o aconselle, suscitarase a iniciativa 
privada na medida máis ampla posible, a 
través dos sistemas de actuación ou, se é o 
caso,  mediante  concesión.  Neste  sentido, 
poderán  subscribirse  convenios  urbanís-
ticos  con  particulares  coa  finalidade  de 
establecer os termos de colaboración para 
o mellor e máis eficaz desenvolvemento da 
actividade urbanística.
  4.  Na formulación, tramitación e xestión 
do  planeamento  urbanístico  as  adminis-
tracións urbanísticas competentes deberán 
asegurar  a  participación  dos  interesados 
e,  en  particular,  os  dereitos  de  iniciativa 
ou  información  por  parte  das  entidades 
representativas dos intereses que resulten 
afectados e dos cidadáns.

Artigo 6. Regras de interpretación.
As dúbidas na interpretación do planeamen-
to urbanístico producidas por imprecisións 
ou por contradicións entre documentos de 
igual  rango  normativo  resolveranse  tendo 
en  conta  os  criterios  de  menor  edificabi-
lidade,  de  maior  dotación  para  espazos 
públicos  e  de  maior  protección  ambiental 
e aplicando o principio xeral de interpreta-
ción integrada das normas.

TíTULO I 
RéXIME URBANíSTICO DO SOLO

capítulo i 
dIsposICIóns xerAIs

Artigo 7. Réxime da propiedade.
  1.  As  facultades  urbanísticas  do  de-
reito  de  propiedade  relativas  ao  uso  do 
solo,  subsolo  e  voo,  e  en  especial  a  súa 
urbanización  e  edificación,  exerceranse 
dentro dos  límites e co cumprimento dos 
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deberes  establecidos  nesta  lei  e,  en  vir-
tude  dela,  polos  plans  de  ordenación,  de 
acordo  coa  clasificación  urbanística  dos 
predios,  asegurando que o  solo  se utilice 
en  congruencia  coa  utilidade  pública  e 
función  social da propiedade, garantindo 
o  cumprimento  das  obrigacións  e  cargas 
legalmente  establecidas  e  coordinada-
mente coa lexislación sectorial.
  2.  A  ordenación  do  uso  dos  terreos  e 
das  construcións  establecida  na  lexisla-
ción  e  no  planeamento  urbanísticos  non 
lles  confire  aos  propietarios  ningún  de-
reito a esixir  indemnización por  implicar 
simples  límites  e  deberes  que  definen  o 
contido  normal  da  propiedade  segundo 
a  súa  cualificación  urbanística,  agás  nos 
supostos  previstos  nas  leis.  Os  afectados 
terán, non obstante, dereito á distribución 
equitativa dos beneficios e cargas deriva-
dos do planeamento nos termos previstos 
nesta lei.

Artigo 8. Subrogación real.
A transmisión de predios non modificará a 
situación do titular deles respecto dos debe-
res establecidos pola lexislación urbanística 
ou dos  esixibles polos  actos de  execución 
derivados  dela.  O  novo  titular  quedará 
subrogado  no  lugar  e  posto  do  anterior 
propietario  nos  seus  dereitos  e  deberes 
urbanísticos,  así  como  nos  compromisos 
que  este  contraese  coa  administración 
urbanística  competente  e  fosen  obxecto 
de  inscrición  rexistral,  sempre  que  tales 
compromisos se refiran a un posible efecto 
de mutación xurídico real e sen prexuízo da 
facultade de exercitar contra o transmitente 
as accións que procedan.

Artigo 9. Deberes de uso, conservación 
e rehabilitación.
  1.  Os  propietarios  de  toda  clase  de 
terreos,  construcións,  edificios  e  instala-
cións deberán:

a.  Destinalos aos usos permitidos polo 
planeamento urbanístico.

b.  Mantelos  en  condicións  de  funcio-
nalidade,  seguridade,  salubridade,  ornato 
público e habitabilidade segundo o seu des-
tino, e de acordo coas normas de protección 

do medio ambiente, do patrimonio histórico 
e da rehabilitación.
  2.  (…) 331

  3.  O deber de conservación a cargo dos 
propietarios alcanza ata o importe dos tra-
ballos correspondentes que non excedan o 
límite  do  contido  normal  daquel  que,  no 
caso  das  construcións,  está  representado 
pola metade do custo de reposición do ben 
ou de nova construción con características 
similares, excluído o valor do solo.
  4.  Os  propietarios  de  terras  conserva-
rán e manterán o solo natural e se é o caso 
a masa vexetal nas condicións precisas que 
eviten a erosión e os incendios, impedindo 
a contaminación da terra, o aire e a auga.

capítulo ii 
ClAsIFICACIón do solo

Artigo 10. Clasificación do solo.
Os  plans  xerais  de  ordenación  municipal 
deberán  clasificar  o  territorio  municipal 
en todos ou algúns dos seguintes tipos de 
solo: urbano, de núcleo rural, urbanizable 
e rústico.

Artigo 11. Solo urbano.
  1.  Os  plans  xerais  clasificarán  como 
solo  urbano,  incluíndoos  na  delimitación 
que para  tal  efecto establezan, os  terreos 
que  estean  integrados  na  malla  urbana 
existente  sempre  que  reúnan  algún  dos 
seguintes requisitos:

a.  Que  conten  con  acceso  rodado 
público  e  cos  servizos  de  abastecemento 
de auga, evacuación de augas  residuais e 
subministración de enerxía eléctrica, pro-
porcionados mediante as correspondentes 
redes públicas con características adecua-
das para servir á edificación existente e á 
permitida polo planeamento.
Para estes efectos, os servizos construídos 
para  a  conexión  dun  sector  de  solo  urba-
nizable,  as  vías  perimetrais  dos  núcleos 
urbanos,  as  vías  de  comunicación  entre 
331	 Art.	 9.2	 derrogado	 pola	 Lei	 15/2004,	 do	 29	 de	
decembro,	 de	 modificación	 da	 Lei	 9/2002,	 do	 30	 de	
decembro,	de	ordenación	urbanística	e	protección	do	
medio	rural	de	Galicia.
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núcleos,  as  estradas  e  as  vías  da  concen-
tración parcelaria non servirán de soporte 
para  a  clasificación  como  urbanos  dos 
terreos  adxacentes,  agás  cando  estean 
integrados na malla urbana.

b.  Que,  aínda  carecendo  dalgúns  dos 
servizos  citados  no  apartado  anterior, 
estean  comprendidos  en  áreas  ocupadas 
pola edificación, como mínimo nas dúas 
terceiras  partes  dos  espazos  aptos  para 
ela,  segundo  a  ordenación  que  o  plan 
xeral estableza.
  2.  Para os efectos desta lei considéran-
se  incluídos  na  malla  urbana  os  terreos 
dos  núcleos  de  poboación  que  dispoñan 
dunha  urbanización  básica  constituída 
por unhas vías perimetrais e unhas redes 
de servizos das que poidan servirse os te-
rreos e que estes, pola súa situación, non 
estean  desligados  do  urdido  urbanístico 
xa existente.

Artigo 12. Categorías de solo urbano.
Os plans xerais diferenciarán no  solo ur-
bano as seguintes categorías:

a.  Solo  urbano  consolidado,  integrado 
polos soares así como polas parcelas que, 
polo  seu  grao  de  urbanización  efectiva  e 
asumida  polo  planeamento  urbanístico, 
poidan adquirir a condición de soar mediante 
obras  accesorias  e  de  escasa  entidade  que 
poden  executarse  simultaneamente  coas 
de edificación ou construción.

b.  Solo  urbano  non-consolidado,  in-
tegrado  pola  restante  superficie  de  solo 
urbano e, en todo caso, polos  terreos nos 
que sexan necesarios procesos de urbaniza-
ción,  reforma  interior,  renovación  urbana 
ou  obtención  de  dotacións  urbanísticas 
con  distribución  equitativa  de  beneficios 
e  cargas,  por  aqueles  sobre  os  que  o 
planeamento  urbanístico  prevexa  unha 
ordenación substancialmente diferente da 
realmente existente, así como polas áreas 
de  recente urbanización xurdida á marxe 
do planeamento.

Artigo 13. Solo de núcleo rural.
  1.  Constitúen o solo de núcleo rural os te-
rreos que serven de soporte a un asentamento 

de  poboación  singularizado  en  función 
das  súas  características  morfolóxicas, 
tipoloxía  tradicional  das  edificacións, 
vinculación  coa  explotación  racional  dos 
recursos  naturais  ou  de  circunstancias 
doutra  índole  que  manifesten  a  imbrica-
ción  racional  do  núcleo  co  medio  físico 
onde se sitúa e que figuren diferenciados 
administrativamente nos censos e padróns 
oficiais, así como as áreas de expansión ou 
crecemento destes asentamentos.
  2.  O  planeamento  urbanístico  deberá 
realizar unha análise detallada da forma-
ción  e  evolución  dos  asentamentos,  das 
súas  peculiaridades  urbanísticas,  morfo-
lóxicas, do seu grao de consolidación pola 
edificación  e  das  súas  expectativas  de 
desenvolvemento, así como das tipoloxías 
edificatorias, forma dos ocos e das cuber-
tas,  e características dos materiais,  cores 
e  formas  construtivas  empregadas  nas 
edificacións  e  construcións  tradicionais 
de cada asentamento.
  3.  O  planeamento  delimitará  o  ámbito 
dos núcleos rurais atendendo a proximida-
de  das  edificacións,  os  lazos  de  relación 
e  coherencia  entre  lugares  dun  mesmo 
asentamento  con  topónimo  diferenciado, 
a morfoloxía e tipoloxías propias dos ditos 
asentamentos e da área xeográfica en que 
se  atopan  (casal,  lugar,  aldea,  rueiro  ou 
outro), de modo que o ámbito delimitado 
presente unha consolidación pola edifica-
ción de, como mínimo, o 50 %, de acordo 
coa ordenación proposta e trazando unha 
liña perimetral que encerre as edificacións 
tradicionais  do  asentamento  seguindo  o 
parcelario e as pegadas  físicas existentes 
(camiños, ríos, regatos, cómaros e outros) 
e, como máximo, a 50 metros das ditas edi-
ficacións tradicionais. Igualmente delimitará 
a área de expansión dos ditos núcleos, de 
acordo cos criterios de crecemento que o 
planeamento  urbanístico  prevexa.  A  dita 
área estará comprendida polos terreos de-
limitados por unha liña poligonal paralela 
á de circunscrición do núcleo existente e 
como  máximo  a  200  metros  lineais  dela 
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sen  que,  en  ningún  caso,  poida  afectar  a 
solo rústico especialmente protexido.
Os  núcleos  rurais  situados  na  franxa  de 
200  metros  dende  o  límite  interior  da 
ribeira do mar non poderán ser ampliados 
en  dirección  ao  mar  agás  nos  casos  ex-
cepcionais nos que o Consello da Xunta o 
autorice expresamente, pola especial con-
figuración da zona costeira onde se atopen 
ou  por  motivos  xustificados  de  interese 
público,  xustificando  a  necesidade  da 
iniciativa,  a oportunidade e a  súa conve-
niencia en relación co interese xeral.

Artigo 14. Solo urbanizable.
  1.  Constituirán  o  solo  urbanizable  os 
terreos que non teñan a condición de solo ur-
bano, de núcleo rural, nin rústico e poidan 
ser obxecto de  transformación urbanística 
nos termos establecidos nesta lei.
  2.  No  solo  urbanizable  o  plan  xeral 
diferenciará dúas categorías:

a.  Solo  urbanizable  delimitado  ou  in-
mediato, que é o comprendido en sectores 
delimitados  que  teñan  establecidos  os 
prazos de execución e as condicións para 
a  súa  transformación  e  desenvolvemento 
urbanístico 332.

b.  Solo urbanizable non-delimitado ou di-
ferido, integrado polos demais terreos que o 
plan xeral clasifique como solo urbanizable.

Artigo 15. Solo rústico.
Constituirán o solo rústico os terreos que 
deban  ser  preservados  dos  procesos  de 
desenvolvemento  urbanístico  e,  en  todo 
caso, os seguintes:

a.  Os  terreos  sometidos  a  un  réxime 
específico  de  protección  incompatible 
coa  súa  urbanización,  de  conformidade 
coa lexislación de ordenación do territorio 
ou coa normativa  reguladora do dominio 
público,  as  costas,  o  medio  ambiente,  o 
patrimonio  cultural,  as  infraestruturas  e 
doutros sectores que xustifiquen a necesi-
dade de protección.
332	 	Art.	14.2.	a	modificado	por	Lei	15/2004,	do	29	de	
decembro,	 de	 modificación	 da	 Lei	 9/2002,	 do	 30	 de	
decembro,	de	ordenación	urbanística	e	protección	do	
medio	rural	de	Galicia.

b.  Os terreos que, sen estaren incluídos 
entre  os  anteriores,  presenten  relevantes 
valores  naturais,  ambientais,  paisaxísti-
cos, produtivos, históricos, arqueolóxicos, 
culturais,  científicos,  educativos,  recrea-
tivos ou outros que os fagan merecedores 
de protección ou cun aproveitamento que 
deba someterse a limitacións específicas.

c.  Os  terreos  que,  tendo  sufrido  unha 
degradación  dos  valores  enunciados  no 
apartado  anterior,  deban protexerse  a  fin 
de facilitar eventuais actuacións de recu-
peración dos ditos valores.

d.  Os  terreos  ameazados  por  riscos 
naturais ou tecnolóxicos, incompatibles coa 
súa  urbanización,  tales  como  inundación, 
erosión,  afundimento,  incendio,  contami-
nación ou calquera outro tipo de catástrofes, 
ou  que  simplemente  perturben  o  medio 
ambiente ou a seguridade e saúde.

e.  Os  terreos  que  o  plan  xeral  ou  os 
instrumentos  de  ordenación  do  territorio 
consideren  inadecuados para o desenvol-
vemento  urbanístico  en  consideración 
aos principios de utilización racional dos 
recursos naturais ou de desenvolvemento 
sostible 333.

Artigo 16. Soares.
  1.  Terán a condición de soar as superfi-
cies  de  solo  urbano  legalmente  divididas 
e  aptas  para  a  edificación  que,  en  todo 
caso,  conten  con  acceso  por  vía  pública 
pavimentada e servizos urbanos de abas-
tecemento  de  auga  potable,  evacuación 
de augas residuais á rede de saneamento, 
subministración de enerxía eléctrica,  ilu-
minación pública, en condicións de caudal 
e potencia adecuadas para os usos permi-
tidos.  Se  existira  planeamento,  ademais 
do anterior deberán estar urbanizadas de 
acordo coas aliñacións, rasantes e normas 
técnicas establecidas por este.
  2.  Os  terreos  incluídos no solo urbano 
non-consolidado  e  no  solo  urbanizable 
333	 Art.	 15.e	 engadido	 por	 Lei	 15/2004,	 do	 29	 de	
decembro,	 de	 modificación	 da	 Lei	 9/2002,	 do	 30	 de	
decembro,	de	ordenación	urbanística	e	protección	do	
medio	rural	de	Galicia.



- 529 -

ordenación do terriotorio e...

o
rd

en
ac

ió
n 

do
 t

er
ri

to
ri

o 
e.

..

só  poderán  alcanzar  a  condición  de 
soar  despois  de  executadas,  conforme  o 
planeamento  urbanístico,  as  obras  de  ur-
banización  esixibles para  a  conexión  cos 
sistemas  xerais  existentes  e,  se  é  o  caso, 
para a ampliación ou reforzo destes.

capítulo iii 
réxIme dAs dIstIntAs ClAses  

e CAteGoríAs de solo
Sección 1.ª 
Solo urbano

Artigo 17. Dereitos dos propietarios.
Os propietarios de solo urbano teñen o derei-
to de completar a urbanización dos terreos 
para que adquiran a condición de soares e 
a  edificar  estes  nas  condicións  estableci-
das nesta lei e no planeamento aplicable.

Artigo 18. Aproveitamento urbanístico.
O aproveitamento urbanístico dos propie-
tarios do solo urbano será:

a.  Nos  terreos  incluídos  polo  plan  na 
categoría  de  solo  urbano  consolidado,  o 
aproveitamento  real  que  resulte  da  apli-
cación directa das determinacións do plan 
sobre a parcela.
Os  propietarios  materializarán  o  seu 
aproveitamento  directamente  sobre  as 
súas  parcelas  ou  logo  da  normalización 
de predios.

b.  Nos terreos incluídos na categoría de 
solo urbano non-consolidado, o aproveita-
mento resultante de referir á súa superficie 
o 90% do aproveitamento tipo da área de 
reparto correspondente.
Non  obstante,  os  propietarios  teñen  de-
reito ao 100% do aproveitamento tipo nos 
seguintes supostos:

-  Polígonos para os que o plan impoña 
cargas  especialmente  onerosas  relativas 
á  rehabilitación  integral  ou  restauración 
de  bens  inmobles  de  interese  cultural  ou 
edificios catalogados.

-  Polígonos para os que o novo plan non 
prevé o incremento da superficie edifica-
ble  respecto  da  preexistente  licitamente 
realizada  nin  incorpora  novos  usos  que 
xeren plusvalías.

Os  propietarios  materializarán  o  seu 
aproveitamento  urbanístico  sobre  as  par-
celas que resulten da nova ordenación ou 
mediante compensación económica 334.

Artigo 19. Deberes  dos  propietarios 
de solo urbano consolidado.
En solo urbano consolidado, os propieta-
rios teñen os seguintes deberes:

a.  Completar pola súa conta a urbaniza-
ción necesaria para que aqueles  alcancen, 
se aínda non a tivesen, a condición de soar.
Para tal efecto, deberán custear os gastos 
de  urbanización  precisos  para  completar 
os  servizos urbanos e  regularizar as vías 
públicas, executar as obras necesarias para 
conectar  coas  redes  de  servicios  e  viaria 
en funcionamento e cederlle gratuitamen-
te  ao  municipio  os  terreos  destinados  a 
viais  fóra  das  aliñacións  establecidas  no 
planeamento, sen prexuízo do disposto no 
artigo 122 desta lei.

b.  Regularizar  os  predios  para  adaptar 
a  súa  configuración  ás  esixencias  do  pla-
neamento cando fose preciso por ser a súa 
superficie  inferior  á  parcela  mínima  ou  a 
súa forma inadecuada para a edificación.

c.  Edificar os soares nos prazos que se 
é o caso sinale o planeamento urbanístico.

d.  Conservar e, se é o caso, rehabilitar 
a edificación a fin de que esta manteña en 
todo momento as condicións establecidas 
no apartado 1.b) do artigo 9 desta lei.

Artigo 20. Deberes  dos  propietarios 
de solo urbano non-consolidado.
  1.  En solo urbano non-consolidado, os 
propietarios teñen os seguintes deberes:

a.  Cederlle obrigatoria e gratuitamente 
á  Administración  municipal  todo  o  solo 
necesario  para  os  viais,  espazos  libres, 
zonas  verdes  e  dotacións  públicas  de 
carácter  local  ao  servizo  predominante-
mente do polígono no que os seus terreos 
resulten incluídos.
334	 Art.	 18.b	 modificado	 por	 Lei	 15/2004,	 do	 29	 de	
decembro,	 de	 modificación	 da	 Lei	 9/2002,	 do	 30	 de	
decembro,	de	ordenación	urbanística	e	protección	do	
medio	rural	de	Galicia.
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b.  Ceder obrigatoria, gratuitamente e sen 
cargas o  solo necesario para  a  execución 
dos  sistemas  xerais  que  o  plan  xeral 
inclúa  ou  adscriba  ao  polígono  no  que 
estean comprendidos os terreos, así como 
executar  a urbanización unicamente dos 
incluídos no polígono nas condicións que 
determine o plan.

c.  Ceder  obrigatoria,  gratuitamente 
e  sen  cargas  o  solo  correspondente  ao 
aproveitamento  urbanístico  do  concello, 
por exceder do susceptible de apropiación 
privada,  nos  termos  establecidos  polo 
apartado b) do artigo 18 desta lei.
A administración actuante non terá que con-
tribuír aos custos de urbanización dos terreos 
nos que se localice este aproveitamento, que 
deberán ser asumidos polos propietarios.

d.  Proceder  á  distribución  equitativa 
dos  beneficios  e  cargas  do  planeamento 
con  anterioridade  ao  inicio  da  execución 
material deste.

e.  Custear  e,  se  é  o  caso,  executar  ou 
completar as obras de urbanización do po-
lígono, así como as conexións cos sistemas 
xerais existentes, nos prazos establecidos 
polo planeamento.

f.  Edificar os soares no prazo que, se é 
o caso, estableza o planeamento.
  2.  Non  poderá  ser  edificado  terreo 
ningún  que  non  reúna  a  condición  de 
soar,  agás  que  se  asegure  a  execución 
simultánea da urbanización e da  edifica-
ción mediante aval que deberá alcanzar o 
custo estimado das obras de urbanización 
e  as  demais  garantías  que  se  determinen 
regulamentariamente.

Sección 2.ª  
Solo urbanizable

Artigo 21. Réxime do solo urbanizable.
  1.  Os  propietarios  de  solo  clasificado 
como  urbanizable  terán  dereito  a  usar, 
desfrutar  e  dispoñer  dos  terreos  da  súa 
propiedade de acordo coa natureza rústica 
deles, debendo destinalos a fins agrícolas, 
forestais, gandeiros ou similares.
Ademais, terán o dereito de promover a súa 
transformación solicitándolle ao concello a 

aprobación do correspondente planeamen-
to  de  desenvolvemento,  de  conformidade 
co establecido nesta lei e no plan xeral de 
ordenación municipal, ou proceder ao seu 
desenvolvemento  se  xa  estivese  ordenado 
directamente no plan xeral.
  2.  A  transformación  do  solo  urbani-
zable  a  través  do  plan  parcial  poderá  ser 
tamén  promovida  pola  Administración 
municipal ou autonómica.
  3.  No  solo  urbanizable  delimitado, 
en  tanto  non  se  aprobe  a  correspondente 
ordenación  detallada,  non  poderán  reali-
zarse  obras  nin  instalacións,  agás  as  que 
se  vaian  executar  mediante  a  redacción 
de  plans  especiais  de  infraestruturas  e 
as de carácter provisional nas condicións 
establecidas no artigo 102 desta lei.
  4.  No solo urbanizable non-delimitado, 
en  tanto  non  se  aprobe  o  correspondente 
plan de sectorización, aplicarase o réxime 
establecido para o solo rústico nesta lei.

Artigo 22. Deberes  dos  propietarios 
de solo urbanizable.
Unha  vez  aprobado  o  planeamento 
que  estableza  a  ordenación  detallada, 
a  transformación  do  solo  urbanizable 
comportará  para  os  seus  propietarios  os 
seguintes deberes:

a.  Cederlle obrigatoria e gratuitamente 
á  Administración  municipal  todo  o  solo 
necesario  para  os  viais,  espazos  libres, 
zonas  verdes  e  dotacións  públicas  de  ca-
rácter local ao servizo do sector no que os 
terreos resulten incluídos.

b.  Ceder  obrigatoria,  gratuitamente  e 
sen cargas o solo necesario para a execu-
ción dos sistemas xerais que o plan xeral ou 
o plan de sectorización inclúa ou adscriba 
ao sector no que estean comprendidos os 
terreos,  e  executar  a  súa  urbanización 
unicamente  dos  incluídos  no  sector  nas 
condicións que determine o plan.

c.  Custear  e,  se  é o  caso,  executar  as 
infraestruturas de conexión cos sistemas 
xerais  existentes,  así  como  as  obras 
necesarias  para  a  ampliación  e  reforzo 
dos  citados  sistemas,  de  forma  que  se 
asegure o seu correcto funcionamento en 
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función das características do sector e de 
conformidade cos requisitos e condicións 
que estableza o plan xeral.

d.  Cederlle obrigatoria, gratuitamente 
e  libre  de  cargas  á  Administración  mu-
nicipal o solo correspondente ao 10 % do 
aproveitamento  tipo  da  área  de  reparto. 
A  administración  actuante  non  terá  que 
contribuír aos custos de urbanización dos 
terreos nos que  se  localice  este  aprovei-
tamento, que deberán ser asumidos polos 
propietarios.

e.  Proceder  á  distribución  equitativa 
dos beneficios e cargas derivados do pla-
neamento, con anterioridade ao  inicio da 
execución material daquel.

f.  Custear  e,  se  é  o  caso,  executar  as 
obras de urbanización do sector, incluídas as 
conexións cos sistemas xerais existentes e en 
funcionamento, nos prazos establecidos polo 
planeamento, sen prexuízo do dereito a rein-
tegrarse dos gastos de instalación das redes 
de  subministracións  con cargo ás  empresas 
que presten os correspondentes servizos.

g.  Edificar os soares no prazo que, se é 
o caso, estableza o planeamento.

h.  Ceder  obrigatoria,  gratuitamente  e 
sen  cargas  á  Administración  autonómica 
os  terreos  destinados  á  dotación  autonó-
mica  para  a  construción  de  vivendas  de 
promoción e titularidade pública 335.

Artigo 23. Aproveitamento urbanístico.
O aproveitamento urbanístico dos propie-
tarios de solo urbanizable será o resultado 
de aplicarlle á superficie dos seus predios 
respectivos o 90 % do aproveitamento tipo 
da área de reparto correspondente.

Sección 3.ª  
Núcleos rurais

Subsección 1.ª  
Dereitos e deberes

Artigo 24. Réxime.
  1.  Os  terreos  que  os  plans  xerais  in-
clúan nas áreas delimitadas como núcleos 
335	 	Art.	22.h	engadido	por	Lei	6/2008,	do	19	de	xuño,	de	
Medidas	Urxentes	en	materia	de	Vivenda	e	Solo,	pola	que	
se	modifica	a	Lei	9/2002,	do	30	de	decembro,	de	Ordena-
ción	Urbanística	e	Protección	do	Medio	Rural	de	Galicia.

rurais de poboación serán destinados aos 
usos  relacionados  coas  actividades  pro-
pias do medio rural e coas necesidades da 
poboación residente nos ditos núcleos.
Os propietarios desta  clase de  solo  teñen 
dereito ao seu uso e edificación nas condi-
cións establecidas nesta sección.
  2.  Cando  se  pretenda  construír  novas 
edificacións,  ou  substituír  as  existentes, 
os  propietarios  deberán  cederlle  gratui-
tamente  ao  concello os  terreos necesarios 
para a apertura ou regularización do viario 
preciso e executar, ao seu cargo, a conexión 
cos servizos existentes no núcleo.
  3.  No  suposto  de  execución  de  plans 
especiais  de  protección,  rehabilitación  e 
mellora do medio  rural que prevexan ac-
tuacións de  carácter  integral  nos núcleos 
rurais e delimiten polígonos, os propieta-
rios de solo están obrigados a:

a.  Cederlles gratuitamente aos concellos 
os terreos destinados a viais, equipamentos 
e dotacións públicas.

b.  Custear e executar as obras de urba-
nización previstas no plan especial.

c.  Solicitar a licenza de edificación e edi-
ficar cando o plan especial así o estableza.
  4.  O  plan  xeral  establecerá  as  limi-
tacións  necesarias  para  impedir  que  a 
edificación  na  área  de  expansión  poida 
dificultar  a  aprobación  do  futuro  plan 
especial  de  protección,  rehabilitación  e 
mellora do medio rural.
En todo caso, antes da aprobación do plan 
especial  non  se  permitirán  segregacións 
ou división de parcelas na área de expan-
sión agás no suposto previsto no parágrafo 
cuarto do artigo 206.1 desta lei.
Unha vez aprobado o plan especial de pro-
tección, rehabilitación e mellora do medio 
rural,  poderá  obterse  licenza  municipal 
con  suxeición  ás  condicións  establecidas 
polo plan e sen necesidade da previa auto-
rización autonómica 336.
336	 Art.	 24.4	 engadido	 por	 Lei	 15/2004,	 do	 29	 de	
decembro,	 de	 modificación	 da	 Lei	 9/2002,	 do	 30	 de	
decembro,	de	ordenación	urbanística	e	protección	do	
medio	rural	de	Galicia.
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  5.  No  suposto  de  execución  de  plans 
especiais  que  desenvolvan  operacións 
de  carácter  integral  sobre  unha  área  de 
expansión  do  núcleo  rural,  ademais  das 
obrigas  establecidas  no  apartado  anterior, 
os propietarios do solo estarán obrigados a 
cederlle  obrigatoria,  gratuitamente  e  libre 
de cargas á administración municipal o solo 
correspondente ao 10% do aproveitamento 
urbanístico da dita área. A administración 
actuante non terá que contribuír aos custos 
de urbanización dos terreos nos que se lo-
calice o dito aproveitamento, que deberán 
ser asumidos polos propietarios 337.

Subsección 2.ª  
Condicións de uso

Artigo 25. Tipos de actuacións.
Nos  núcleos  rurais  delimitados  de  con-
formidade con esta lei, permitiranse, logo 
da  licenza  municipal  e  sen  necesidade 
de  autorización  autonómica  previa,  as 
seguintes actuacións:

a.  Obras  de  conservación  e  restaura-
ción das edificacións existentes, sempre e 
cando non supoñan variación das caracterís-
ticas esenciais do edificio, nin alteración do 
lugar, do volume e da tipoloxía tradicional. 
En todo caso, axustaranse ao disposto no 
artigo 29 desta lei.

b.  Obras  de  rehabilitación  e  amplia-
ción en planta ou altura das edificacións 
existentes  que  non  impliquen  variación 
da súa tipoloxía, sempre que se cumpran 
as  condicións  establecidas  no  artigo  29 
desta lei.

c.  Novas  edificacións  de  acordo  coas 
regras establecidas no artigo 29 desta lei.

d.  Obras  de  conservación,  restaura-
ción,  rehabilitación  e  reconstrución  das 
edificacións  tradicionais  ou  de  especial 
valor  arquitectónico existentes no núcleo 
rural,  sempre que non supoñan variación 
das  características  esenciais  do  edificio 
nin alteración do lugar, do seu volume nin 
337	 Art.	 24.5	 engadido	 por	 Lei	 15/2004,	 do	 29	 de	
decembro,	 de	 modificación	 da	 Lei	 9/2002,	 do	 30	 de	
decembro,	de	ordenación	urbanística	e	protección	do	
medio	rural	de	Galicia.

da tipoloxía orixinaria, sen necesidade de 
cumprir todas as condicións esixidas polo 
artigo 29 338.

Artigo 26. Obras de derrubamento e 
demolición.
  1.  Queda prohibido o derrubamento ou 
a demolición das construcións existentes, 
agás nos seguintes supostos:

a.  Aquelas  construcións  sen  interese 
arquitectónico  ningún  nas  que,  polo  seu 
reducido  tamaño  ou  imposibilidade  de 
acceso,  non  sexa  posible  a  súa  recupera-
ción,  restauración  ou  reconstrución  para 
calquera uso dos autorizados nesta lei.

b.  As edificacións de escaso valor his-
tórico ou etnográfico das que, estando en 
ruína  material  de  acordo  coa  lexislación 
urbanística,  con  evidente  perigo  para  as 
persoas ou cousas, non  sexa viable a  súa 
recuperación total ou parcial.

c.  Todos  os  engadidos  que  desvirtúen 
a  tipoloxía,  forma  e  volume  de  calquera 
edificación  primitiva,  ou  que  polos  mate-
riais neles  empregados  supoñan un efecto 
distorsionador  para  a  harmonía  e  estética 
do conxunto edificatorio. Igualmente todos 
os alpendres, almacéns e edificacións auxi-
liares que estean nas mesmas condicións.
  2.  Nos  supostos  previstos  no  número 
anterior, solicitarase licenza de demolición 
achegándolle ao proxecto técnico un estudo 
xustificado e motivado do cumprimento e ve-
racidade das circunstancias que concorren 
de acordo co especificado anteriormente.

Artigo 27. Usos  permitidos  nos  nú-
cleos rurais.
O  uso  característico  das  edificacións 
nos núcleos rurais será o residencial. Así 
mesmo,  poderanse  permitir  usos  comer-
ciais,  produtivos,  turísticos  e  tradicionais 
ligados  á  vida  rural,  así  como pequenos 
talleres,  sempre  que  non  se  altere  a  es-
trutura  morfolóxica  do  asentamento  e  o 
novo  uso  contribúa  a  revitalizar  a  vida 
rural e mellorar o nivel de vida dos seus 
338	 Art.	 25.d	 engadido	 por	 Lei	 15/2004,	 do	 29	 de	
decembro,	 de	 modificación	 da	 Lei	 9/2002,	 do	 30	 de	
decembro,	de	ordenación	urbanística	e	protección	do	
medio	rural	de	Galicia.
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moradores  e  que,  en  todo  caso,  resulten 
compatibles co uso residencial.

Artigo 28. Actuacións prohibidas.
Dentro do núcleo rural non se permitirán:

a.  As edificacións, xa sexan de vivenda, 
auxiliares ou doutro uso, cunha tipoloxía 
que  non  responda  ás  do  asentamento  no 
que se localicen.

b.  Vivendas  encostadas,  proxectadas 
en  serie,  de  características  similares  e 
colocadas  en  continuidade  en  máis  de 
tres unidades.

c.  Naves industriais de calquera tipo.
d.  Aqueles  movementos  de  terras  que 

supoñan unha agresión ao medio natural ou 
que varíen a morfoloxía da paisaxe do lugar.

e.  A apertura de pistas, rúas ou camiños 
que non estean previstos no planeamento, así 
como a ampliación dos existentes e o derru-
bamento, de maneira inxustificada, de muros 
tradicionais dos rueiros ou corredoiras.

f.  (…) 339

g.  As  novas  instalacións  destinadas 
á  produción  gandeira,  agás  as  pequenas 
construcións destinadas a usos gandeiros 
para o autoconsumo 340.

h.  Aqueles  usos  que,  xa  sexa  polo  ta-
maño das construcións, pola natureza dos 
procesos de produción, polas  actividades 
que se van desenvolver ou por outras con-
dicións,  aínda  cumprindo  cos  requisitos 
da lexislación medioambiental, non sexan 
propios do asentamento rural.

Subsección 3.ª 
Condicións de edificación

Artigo 29. Condicións de edificación.
  1.  As novas edificacións que se pretendan 
realizar nos núcleos rurais identificaranse 
coas  características  propias  do  lugar  e 
estarán encamiñadas a consolidar a trama 
339	 Art.	 28.f	 derrogado	 por	 Lei	 15/2004,	 do	 29	 de	
decembro,	 de	 modificación	 da	 Lei	 9/2002,	 do	 30	 de	
decembro,	de	ordenación	urbanística	e	protección	do	
medio	rural	de	Galicia.
340	Art.	 28.g	 modificado	 por	 Lei	 15/2004,	 do	 29	 de	
decembro,	 de	 modificación	 da	 Lei	 9/2002,	 do	 30	 de	
decembro,	de	ordenación	urbanística	e	protección	do	
medio	rural	de	Galicia.

rural  existente.  Todas  elas  cumprirán  as 
seguintes condicións:

a.  A parcela mínima edificable non será 
inferior a 300 metros cadrados, agás casos 
excepcionais  debidamente  xustificados 
de  parcelas  inferiores  localizadas  entre 
outras  xa  edificadas  que  imposibiliten 
alcanzar a parcela mínima.
Na área de expansión do núcleo delimitada 
segundo o disposto polo artigo 13, a par-
cela mínima edificable non será inferior a 
600 metros cadrados.

b.  As  características  estéticas  e  cons-
trutivas  e  os  materiais,  cores  e  acabados 
serán  acordes  coa  paisaxe  rural  e  coas 
construcións tradicionais do asentamento. 
En tal sentido, para o acabado das edifica-
cións, empregarase a pedra ou os materiais 
tradicionais  e  propios  da  zona.  En  casos 
xustificados  pola  calidade  arquitectónica 
da edificación, poderán empregarse outros 
materiais  que  harmonicen  cos  valores 
naturais, a paisaxe rural e as edificacións 
tradicionais do contorno.

c.  O  volume  máximo  da  edificación 
será  similar ao das edificacións  tradicio-
nais  existentes  no  núcleo  rural.  No  caso 
de que resulte imprescindible superalo por 
esixencias do uso ou actividade, deberase 
descompoñer  en  dous  ou  máis  volumes 
conectados  entre  si,  co  fin  de  adaptar  as 
volumetrías  ás  tipoloxías  tradicionais 
propias  do  medio  rural.  En  todo  caso, 
deberanse adoptar as medidas correctoras 
necesarias  para  garantir  o  mínimo  im-
pacto  visual  sobre  a  paisaxe  e  a  mínima 
alteración do relevo natural dos terreos 341.

d.  A altura da edificación non excederá 
de planta baixa e piso, nin dun máximo de 
7 metros medidos na forma establecida no 
artigo 42, apartado 1, letra c), desta lei.

e.  A  cuberta  terá  unha  pendente 
igual  ou  inferior  á  media  das  existentes 
no  asentamento,  nunca  superior  a  40º,  e 
341	 Art.	29.a,	b	e	c	modificados	por	Lei	15/2004,	do	29	
de	decembro,	de	modificación	da	Lei	9/2002,	do	30	de	
decembro,	de	ordenación	urbanística	e	protección	do	
medio	rural	de	Galicia.
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estará  formada  por  planos  continuos  sen 
crebas nas  súas vertentes. No suposto de 
que  o  planeamento  urbanístico  permita 
o  aproveitamento  baixo  cuberta,  este 
deberá ser como prolongación da vivenda 
inferior,  recibindo  a  súa  iluminación  e 
ventilación  polos  testeiros  e  por  ventás 
inclinadas situadas no plano das vertentes 
das cubertas. Agás en casos debidamente 
xustificados  e  logo  da  autorización  pre-
ceptiva  do  concello,  os  materiais  que  se 
vaian utilizar na terminación da cubrición 
serán  tella  cerámica  e/ou  lousa,  segundo 
a  tipoloxía  propia  da  zona.  Quedan  pro-
hibidas  as  mansardas  ou  bufardas,  agás 
naquelas zonas nas que se xustifique que 
formen parte das tipoloxías tradicionais e 
conten coa previa autorización preceptiva 
do concello.

f.  Para  as  novas  construcións,  serán 
obrigatorios,  agás  en  aliñacións  estables 
ou consolidadas, os recuamentos mínimos 
con  respecto  ás  vías  de  acceso,  que  en 
todo  caso  deberán  separarse  un  mínimo 
de 4 metros do eixo da vía, e 3 metros con 
respecto ao lindeiro posterior. En caso de 
que  se  desexase  recuar  unha  edificación 
aos  lindeiros  laterais,  este  recuamento 
deberá ser, como mínimo, de 3 metros.

g.  Para autorizar as edificacións esixi-
rase  ter  resoltos,  con  carácter  previo  e  a 
custa do promotor,  como mínimo os  ser-
vizos de acceso rodado, abastecemento de 
auga,  evacuación e  tratamento das  augas 
residuais  e  subministración  de  enerxía 
eléctrica ou, noutro caso, garantir a execu-
ción simultánea coa edificación.
  2.  Regulamentariamente poderán esta-
blecerse condicións adicionais específicas 
de  edificación  e  uso  do  solo  aplicables  a 
cada área do territorio.
  3.  O  plan  especial  de  protección, 
rehabilitación  e  mellora  do  medio  rural, 
con  fundamento  no  estudo  detallado  e 
individualizado  do  núcleo  rural,  poderá 
establecer  condicións  de  edificación  dis-
tintas das fixadas nos apartados a), d) e f) 
do número 1 deste artigo.

  4.  A  instalación  de  invernadoiros  con 
destino  exclusivo  ao  uso  agrario  que  se 
instalen  con  materiais  lixeiros  e  facil-
mente  desmontables  non  estará  suxeita 
ás condicións de edificación establecidas 
neste artigo 342.

Artigo 30. (…) 343.
Sección 4.ª 
Solo rústico

Subsección 1.ª  
Réxime

Artigo 31. Facultades  e  deberes  dos 
propietarios en solo rústico.
  1.  Os  propietarios  de  terreos  clasifi-
cados  como  solo  rústico  terán  o  dereito 
a  usar,  desfrutar  e  dispoñer  deles  de 
conformidade  coa  natureza  e  destino 
rústico  daqueles.  Para  estes  efectos,  os 
propietarios poderán levar a cabo:

a.  Accións  sobre  o  solo  ou  subsolo 
que non impliquen movemento de terras, 
tales  como  aproveitamentos  agropecua-
rios, pastoreo, cavadura e desecación, así 
como valados con elementos naturais ou 
de sebes.

b.  Accións sobre as masas arbóreas, tales 
como  aproveitamento  de  leña,  aproveita-
mento  madeireiro,  entresacas,  mellora 
da masa  forestal,  outros  aproveitamentos 
forestais, repoboacións e tratamento fitos-
anitario, de conformidade coa lexislación 
aplicable en materia forestal.
Ademais,  poderán  levar  a  cabo  as  actua-
cións complementarias  e  imprescindibles 
para  o  aproveitamento  madeireiro,  tales 
como a apertura de vías de saca temporais, 
os  cargadoiros  temporais  de  madeira  e  o 
estacionamento  temporal  de  maquinaria 
forestal,  sempre  que  os  propietarios  se 
comprometan a repoñer os terreos ao seu 
342	 Art.	29.3	e	29.4	engadidos	por	Lei	15/2004,	do	29	
de	decembro,	de	modificación	da	Lei	9/2002,	do	30	de	
decembro,	de	ordenación	urbanística	e	protección	do	
medio	rural	de	Galicia.
343	 Art.	 30	 derrogado	 por	 Lei	 15/2004,	 do	 29	 de	
decembro,	 de	 modificación	 da	 Lei	 9/2002,	 do	 30	 de	
decembro,	de	ordenación	urbanística	e	protección	do	
medio	rural	de	Galicia.
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estado anterior no prazo que se determine. 
Para estes efectos, o concello poderá esixir 
a prestación das garantías necesarias 344.

c.  Outras accións autorizadas nos termos 
previstos nesta lei.
  2.  Os  propietarios  de  solo  rústico  de-
berán:

a.  Destinalos a fins agrícolas, forestais, 
gandeiros,  cinexéticos,  ambientais  ou 
a  outros  usos  vinculados  á  utilización 
racional dos recursos naturais dentro dos 
límites  que,  se  é  o  caso,  establezan  esta 
lei, o planeamento urbanístico e os instru-
mentos de ordenación do territorio.

b.  Solicitar  autorización  da  Comu-
nidade  Autónoma  para  o  exercicio  das 
actividades autorizables nos casos previs-
tos nesta lei, sen prexuízo do disposto na 
lexislación sectorial correspondente.

c.  Solicitar,  nos  supostos  previstos  na 
lexislación urbanística, a oportuna licenza 
municipal para o exercicio das actividades 
previstas no artigo 33 desta lei.

d.  Realizar  ou  permitir  realizar  á  ad-
ministración  competente  os  traballos  de 
defensa do solo e a vexetación necesarios 
para  a  súa  conservación  e  para  evitar 
riscos  de  inundación,  erosión,  incendio, 
contaminación  ou  calquera  outro  risco 
de  catástrofe  ou  simple  perturbación  do 
medio ambiente, así como da seguridade e 
saúde públicas.

e.  Cumprir as obrigacións e condicións 
sinaladas  nesta  lei  para  o  exercicio  das 
facultades  que  correspondan  segundo 
a  categoría  de  solo  rústico,  así  como  as 
maiores restricións que sobre elas  impoña 
o planeamento urbanístico e a autorización 
autonómica outorgada ao amparo desta lei.

Artigo 32. Categorías.
No solo rústico distinguiranse as seguin-
tes categorías:
  1.  Solo rústico de protección ordinaria, 
constituído polos terreos que o planeamento 
344	 Segundo	parágrafo	do	art.	31.1.b	engadido	por	Lei	
15/2004,	 do	29	de	decembro,	 de	modificación	da	 Lei	
9/2002,	do	30	de	decembro,	de	ordenación	urbanística	
e	protección	do	medio	rural	de	Galicia.

urbanístico ou os instrumentos de ordena-
ción  do  territorio  consideren  inadecuados 
para  o  seu  desenvolvemento  urbanístico, 
por  razón das  súas  características xeotéc-
nicas ou morfolóxicas, polo alto impacto 
territorial que implicaría a súa urbaniza-
ción, polos riscos naturais ou tecnolóxicos 
ou  en  consideración  aos  principios  de 
utilización  racional  dos  recursos  naturais 
ou de desenvolvemento sostible 345.
  2.  Solo  rústico  especialmente  pro-
texido,  constituído  polos  terreos  que 
polos  seus  valores  agrícolas,  gandeiros, 
forestais,  ambientais,  científicos,  natu-
rais,  paisaxísticos,  culturais,  suxeitos  a 
limitacións ou servidumes para a protec-
ción do dominio público ou doutra índole 
deban  estar  sometidos  a  algún  réxime 
especial  de  protección  incompatible  coa 
súa transformación, de acordo co dispos-
to neste apartado.
Dentro  deste  tipo  de  solo  rústico  espe-
cialmente  protexido  distinguiranse  as 
seguintes categorías:

a.  Solo  rústico  de  protección  agrope-
cuaria,  constituído  polos  terreos  de  alta 
produtividade agrícola ou gandeira, posta 
de manifesto pola existencia de explotacións 
que a avalen ou polas propias característi-
cas  ou  potencialidade  dos  terreos  ou  das 
zonas  onde  se  enclaven,  así  como  polos 
terreos  obxecto  de  concentración  parce-
laria  a  partir  da  entrada  en  vigor  da  Lei 
9/2002  e  polos  terreos  concentrados  con 
resolución  firme  producida  nos  dez  anos 
anteriores a esta data, agás que deban ser 
incluídos  na  categoría  de  solo  rústico  de 
protección forestal.
Non obstante, o plan xeral poderá excluír 
xustificadamente desta categoría os ámbi-
tos lindantes sen solución de continuidade 
co solo urbano ou cos núcleos rurais que 
resulten  necesarios  para  o  desenvolve-
mento  urbanístico  racional,  que  serán 
345	 Art.	 32.1	 modificado	 por	 Lei	 15/2004,	 do	 29	 de	
decembro,	 de	 modificación	 da	 Lei	 9/2002,	 do	 30	 de	
decembro,	de	ordenación	urbanística	e	protección	do	
medio	rural	de	Galicia.
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clasificados  como  solo  urbanizable  ou 
incluídos na área de expansión dos núcleos 
rurais, respectivamente.

b.  Solo  rústico  de  protección  forestal, 
constituído polos terreos destinados a explo-
tacións forestais e os que sustenten masas 
arbóreas  que  deban  ser  protexidas  por 
cumprir  funcións  ecolóxicas,  produtivas, 
paisaxísticas, recreativas ou de protección 
do solo, e igualmente por aqueles terreos 
de monte que, aínda cando non sustenten 
masas arbóreas, deban ser protexidos por 
cumprir as ditas funcións e, en todo caso, 
polas  áreas  arbóreas  formadas  por  espe-
cies autóctonas, así como por aquelas que 
sufrisen  os  efectos  dun  incendio  a  partir 
da entrada en vigor desta lei ou nos cinco 
anos anteriores a ela. Igualmente considé-
ranse  solo  rústico  de  protección  forestal 
aquelas  terras  que  declare  a  administra-
ción  competente  como  áreas  de  especial 
produtividade forestal, os montes públicos 
e os montes veciñais en man común.
Non obstante, os montes veciñais en man 
común poderán ser cualificados como solo 
rústico de protección forestal ou incorpo-
rados polo plan a calquera outra categoría 
de  solo  rústico  especialmente  protexido 
que se considere máis adecuada.
Excepcionalmente,  o  plan  xeral  poderá 
excluír desta categoría as áreas sen masas 
arboradas  merecedoras  de  protección, 
lindantes sen solución de continuidade co 
solo urbano ou cos núcleos rurais, que re-
sulten necesarias para o desenvolvemento 
urbanístico racional 346.

c.  Solo  rústico de protección de  infraes-
truturas,  constituído  polos  terreos  rústicos 
destinados  á  localización  de  infraestru-
turas  e  as  súas  zonas  de  afección  non 
susceptibles de transformación, como son 
as de comunicacións e telecomunicacións, 
as  instalacións  para  o  abastecemento, 
saneamento  e  depuración  da  auga,  as  de 
346	Art.	32.2.a	e	32.2.b	modificados	por	 Lei	15/2004,	
do	29	de	decembro,	de	modificación	da	Lei	9/2002,	do	
30	de	decembro,	de	ordenación	urbanística	e	protec-
ción	do	medio	rural	de	Galicia.

xestión  de  residuos  sólidos,  as  derivadas 
da  política  enerxética  ou  calquera  outra 
que  xustifique  a  necesidade  de  afectar 
unha parte do territorio, conforme as pre-
visións dos instrumentos de planeamento 
urbanístico e de ordenación do territorio.

d.  Solo  rústico  de  protección  das  au-
gas,  constituído  polos  terreos,  situados 
fóra dos núcleos  rurais e do solo urbano, 
definidos  na  lexislación  reguladora  das 
augas  continentais  como  leitos  naturais, 
ribeiras e marxes das correntes de auga e 
como leito ou fondo das lagoas e encoros, 
terreos  inundados  e  zonas  húmidas  e  as 
súas zonas de servidume.
Así  mesmo,  incluiranse  nesta  categoría 
as zonas de protección que para tal efecto 
delimiten os instrumentos de planeamento 
urbanístico e de ordenación do territorio, 
que  se estenderán,  como mínimo, á zona 
de  policía  definida  pola  lexislación  de 
augas,  agás  que  o  plan  xustifique  sufi-
cientemente a redución. Igualmente terán 
a  dita  consideración  os  terreos  situados 
fóra  dos  núcleos  rurais  e  do  solo  urbano 
con  risco de  inundación,  e  aqueles baixo 
os  cales  existan  augas  subterráneas  que 
deban ser protexidas.
Malia o anterior, as correntes de auga de 
escasa  entidade  que  discorran  dentro  do 
ámbito dun sector de solo urbanizable que-
darán debidamente integradas no sistema 
de espazos  libres públicos, con suxeición 
ao réxime do solo urbanizable 347.

e.  Solo  rústico  de  protección  de  cos-
tas,  constituído  polos  terreos,  situados 
fóra dos núcleos rurais e do solo urbano, 
que se atopen a unha distancia inferior a 
200  metros  do  límite  interior  da  ribeira 
do mar.
Excepcionalmente, logo do informe favo-
rable da Comisión Superior de Urbanismo 
de  Galicia,  o  plan  xeral  de  ordenación 
municipal  poderá  reducir  por  razóns 
347	 Art.	32.2.d	modificado	por	 Lei	15/2004,	do	29	de	
decembro,	 de	 modificación	 da	 Lei	 9/2002,	 do	 30	 de	
decembro,	de	ordenación	urbanística	e	protección	do	
medio	rural	de	Galicia.
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cumpridamente  xustificadas  a  franxa  de 
protección  ata  os  100  metros  contados 
dende o límite interior da ribeira do mar.

f.  Solo rústico de protección de espazos 
naturais,  constituído  polos  terreos  some-
tidos  a  algún  réxime  de  protección  por 
aplicación da Lei 9/2001, de Conservación 
da Natureza, ou da lexislación reguladora 
dos  espazos  naturais,  a  flora  e  a  fauna. 
Igualmente  terán  a  dita  consideración  os 
terreos que os instrumentos de ordenación 
do territorio, as normas provinciais de pla-
neamento  ou  o  planeamento  urbanístico 
consideren  necesario  protexer  polos  seus 
valores  naturais,  ambientais,  científicos 
ou recreativos.

g.  Solo rústico de protección paisaxística, 
constituído polos terreos que determine o 
planeamento urbanístico ou os instrumentos 
de ordenación do territorio coa finalidade 
de  preservar  as  vistas  panorámicas  do 
territorio, do mar, do curso dos ríos ou dos 
vales, e dos monumentos ou edificacións 
de singular valor 348.

h.  Solo rústico especialmente protexido 
para zonas con interese patrimonial, artís-
tico ou histórico, que estean previstas no 
planeamento  ou  na  lexislación  sectorial 
que lles sexa de aplicación.

i.   As demais que se determinen regula-
mentariamente.
  3.  Cando  un  terreo,  polas  súas  carac-
terísticas,  poida  corresponder  a  varias 
categorías de solo rústico, optarase entre 
incluílo na categoría que outorgue maior 
protección ou ben incluílo en varias cate-
gorías, cuns réximes que se aplicarán de 
forma complementaria; neste caso, se se 
produce contradición entre os ditos réxi-
mes,  prevalecerá  a  que  outorgue  maior 
protección.
  4.  Sen prexuízo de manter a súa clasi-
ficación como solo rústico especialmente 
protexido, poderán adscribirse os terreos 
348	Art.	32.2.g	modificado	por	 Lei	15/2004,	do	29	de	
decembro,	 de	 modificación	 da	 Lei	 9/2002,	 do	 30	 de	
decembro,	de	ordenación	urbanística	e	protección	do	
medio	rural	de	Galicia.

como  sistema  xeral  de  espazos  libres  e 
zonas verdes públicas aos novos desenvol-
vementos urbanísticos que estean previstos 
nos  terreos  lindantes,  sen  que  se  teña  en 
conta  a  súa  superficie  para  os  efectos  de 
cómputo de edificabilidade nin densidade.
  5.  Nos municipios con máis do 40% da 
superficie do termo municipal clasificada 
como  solo  rústico  de  especial  protección 
de espazos naturais, en aplicación do arti-
go 32 desta lei, o plan xeral de ordenación 
municipal poderá outorgar outra clasifica-
ción en ámbitos lindantes sen solución de 
continuidade co solo urbano e cos núcleos 
rurais  que  resulten  imprescindibles  para 
o  desenvolvemento  urbanístico  sostible, 
sempre que o plan conteña as medidas ne-
cesarias para a integración da ordenación 
proposta coa paisaxe e os valores merece-
dores de protección 349.

Subsección 2.ª  
Condicións de uso

Artigo 33. Usos  e  actividades  en 
solo rústico.
Os  usos  e  actividades  posibles  en  solo 
rústico serán os seguintes:
  1.  Actividades e usos non-construtivos:

a.  Accións sobre o solo ou subsolo que 
impliquen movementos de terra, tales como 
dragaxes, defensa de ríos e rectificación de 
leitos, abancalamentos, desmontes, recheos 
e outras análogas.

b.  Actividades de ocio, tales como prácti-
ca de deportes organizados, acampada dun 
día e actividades comerciais ambulantes.

c.  Actividades  científicas,  escolares  e 
divulgativas.

d.  Depósito de materiais, almacenamento 
de maquinaria e estacionamento de vehí-
culos ao aire libre.

e.  Actividades  extractivas,  incluída  a 
explotación  mineira,  as  canteiras  e  a  ex-
tracción de áridos ou terras.
349	 Art.	 32.5	 engadido	 por	 Lei	 15/2004,	 do	 29	 de	
decembro,	 de	 modificación	 da	 Lei	 9/2002,	 do	 30	 de	
decembro,	de	ordenación	urbanística	e	protección	do	
medio	rural	de	Galicia.
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  2.  Actividades e usos construtivos:
a.  Construcións  e  instalacións  agrí-

colas,  tales  como  as  destinadas  ao  apoio 
das  explotacións  hortícolas,  almacéns 
agrícolas, viveiros e invernadoiros.

b.  Construcións e instalacións destinadas 
ao apoio da gandería extensiva e intensiva, 
granxas,  currais  domésticos  e  instala-
cións apícolas.

c.  Construcións e  instalacións  forestais 
destinadas  á  extracción  da  madeira  ou  a 
xestión forestal e as de apoio á explotación 
forestal, así como as de defensa forestal.

d.  Instalacións  vinculadas  funcional-
mente ás estradas e previstas na ordenación 
sectorial destas, así como, en todo caso, as 
de subministración de carburante.

e.  Construcións e rehabilitacións desti-
nadas ao turismo rural e que sexan poten-
ciadoras do medio onde se localicen.

f.  Instalacións  necesarias  para  os 
servizos  técnicos  de  telecomunicacións, 
a  infraestrutura  hidráulica  e  as  redes 
de  transporte  e  distribución  de  enerxía 
eléctrica,  gas,  abastecemento  de  auga  e 
saneamento, sempre que non impliquen a 
urbanización ou transformación urbanísti-
ca dos terreos polos que discorren.
En  todo  caso,  as  edificacións  necesarias 
para o funcionamento das infraestruturas 
e  servizos  técnicos  en  solo  rústico  que 
superen os 50 metros cadrados edificados 
precisarán autorización autonómica previa 
á  licenza urbanística municipal,  segundo 
o procedemento establecido polo artigo 41 
desta lei.

g.  Construcións  e  instalacións  para 
equipamentos e dotacións que deban locali-
zarse necesariamente no medio rural, como 
son: os cemiterios, as escolas agrarias, os 
centros  de  investigación  e  educación  am-
biental e os campamentos de turismo.
Ademais, mediante a aprobación dun plan 
especial de dotacións regulado polo artigo 
71  desta  lei,  poderán  permitirse  equipa-
mentos sanitarios, asistenciais e educativos, 
públicos ou privados, que en ningún caso 

poderán situarse a unha distancia superior 
a 1.000 metros do solo urbano 350.

h.  Construcións  destinadas  a  usos  resi-
denciais  vinculados  á  explotación  agrícola 
ou gandeira.

i.   Cerramentos  ou  valado  de  predios 
nas  condicións  establecidas  polo  artigo 
42.1.c) desta lei.

j.  Actividades  de  carácter  deportivo, 
cultural  e  recreativo  que  se  desenvolvan 
ao  aire  libre,  coas  obras  e  instalacións 
mínimas e  imprescindibles para o uso de 
que se trate 351.

k.  Construcións  destinadas  a  actividades 
complementarias  de  primeira  transfor-
mación,  almacenamento  e  envasado  de 
produtos  do  sector  primario,  sempre  que 
garden  relación  directa  coa  natureza, 
extensión e destino do predio ou da explo-
tación do recurso natural.

l.   Construcións e instalacións destinadas 
a establecementos de acuicultura 352.

m. Infraestruturas  de  abastecemento, 
saneamento  e  depuración  de  augas,  de 
xestión  e  tratamento  de  residuos  sólidos 
urbanos ou de produción de enerxía 353.
  3.  Outras  actividades  análogas  que 
se  determinen  regulamentariamente  e 
coordinadas entre a  lexislación sectorial 
e esta lei.

Artigo 34. Usos en solo rústico.
  1.  Os  usos  en  solo  rústico  relaciona-
dos  no  artigo  anterior  determínanse  nos 
artigos seguintes, para cada categoría de 
solo, como:

a.  Usos  permitidos:  os  compatibles 
coa protección de cada categoría de solo 
350	 Art.	33.2.f	e	33.2.g	modificados	por	Lei	15/2004,	do	
29	de	decembro,	de	modificación	da	Lei	9/2002,	do	30	
de	decembro,	 de	ordenación	urbanística	 e	protección	
do	medio	rural	de	Galicia.
351	 Art.	33.2.i	e	33.2.j	modificados	por	Lei	15/2004,	do	
29	de	decembro,	de	modificación	da	Lei	9/2002,	do	30	
de	decembro,	 de	ordenación	urbanística	 e	protección	
do	medio	rural	de	Galicia.
352	 Art.	 33.2.l	 engadido	 por	 Lei	 15/2004,	 do	 29	 de	
decembro,	 de	 modificación	 da	 Lei	 9/2002,	 do	 30	 de	
decembro,	de	ordenación	urbanística	e	protección	do	
medio	rural	de	Galicia.
353	 Art.	33.m	engadido	por	Lei	6/2007,	do	11	de	maio,	
de	 medidas	 urxentes	 en	 materia	 de	 ordenación	 do	
territorio	e	do	litoral	de	Galicia.
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rústico,  sen  prexuízo  da  esixibilidade 
de  licenza  urbanística  municipal  e  das 
demais  autorizacións  administrativas 
sectoriais que procedan.

b.  Usos autorizables: os  suxeitos a au-
torización da Administración autonómica, 
previamente á licenza urbanística munici-
pal e nos que deban valorarse en cada caso 
as  circunstancias  que  xustifiquen  a  súa 
autorización, coas cautelas que procedan.

c.  Usos  prohibidos:  os  incompatibles 
coa  protección  de  cada  categoría  de  solo 
ou  que  impliquen  un  risco  relevante  de 
deterioración dos valores protexidos.
  2.  No solo rústico especialmente protexi-
do  para  zonas  con  interese  patrimonial, 
artístico  ou  histórico,  antes  do  outorga-
mento  da  licenza  municipal  será  necesario 
obter  o  preceptivo  informe  favorable  do 
organismo  autonómico  competente  en 
materia de patrimonio cultural.
  3.  Serán nulas de pleno dereito as auto-
rizacións e licenzas que se outorguen para 
usos prohibidos, así como as licenzas mu-
nicipais outorgadas para usos autorizables 
sen a previa e preceptiva autorización auto-
nómica ou en contra das súas condicións.
  4.  Non  necesitarán  autorización  auto-
nómica previa, para os efectos desta lei, as 
infraestruturas,  dotacións  e  instalacións 
previstas nun proxecto sectorial aprobado 
ao amparo da Lei 10/1995, de Ordenación 
do Territorio de Galicia.

Artigo 35. Limitacións  de  apertura 
de camiños e movementos de terras.
  1.  Non  está  permitida  a  apertura  de 
novos  camiños  ou  pistas  no  solo  rústico 
que  non  estean  expresamente  recollidos 
no planeamento urbanístico ou nos instru-
mentos  de  ordenación  do  territorio,  agás 
os camiños rurais contidos nos proxectos 
aprobados pola administración competen-
te en materia de agricultura, de montes ou 
de medio ambiente e aqueles que obtiveran 
a correspondente autorización autonómica 
de conformidade co disposto no artigo 41 
desta lei.

En todo caso, a execución de novas pistas 
ou  camiños  que  afecten  solo  rústico  de 
protección de espazos naturais e de intere-
se paisaxístico estará suxeita á avaliación 
de  efectos  ambientais  que  prevé  a  Lei 
1/1995,  do  22  de  xaneiro,  de  Protección 
Ambiental de Galicia.
  2.  As  novas  aperturas  de  camiños  ou 
pistas  que  se  poidan  realizar  deberán 
adaptarse  ás  condicións  topográficas  do 
terreo,  coa  menor  alteración  posible  da 
paisaxe e minimizándose ou corrixíndose 
o seu impacto ambiental.
  3.  Con  carácter  xeral  quedan  prohibi-
dos  os  movementos  de  terra  que  alteren 
a  topografía natural  dos  terreos  rústicos, 
agás nos casos expresamente autorizados 
por esta lei.

Artigo 36. O réxime do solo rústico 
de protección ordinaria ten por finalidade 
garantir a utilización racional dos recursos 
naturais e o desenvolvemento urbanístico 
sustentable.  Estará  sometido  ao  seguinte 
réxime:
  1º  Usos permitidos por licenza munici-
pal: os relacionados na alínea 1, letras b), 
c) e e), e na alínea 2, letras f) e i), do artigo 
33 desta lei.
  2º  Usos  autorizables  pola  comunidade 
autónoma:  o  resto  dos  usos  relacionados 
no artigo 33 desta lei, así como os que se 
poidan establecer a través dos instrumen-
tos previstos na lexislación de ordenación 
do territorio, sempre que non impliquen a 
transformación urbanística do solo.
  3º  Usos prohibidos: todos os demais 354.

Artigo 37. 
Solos rústicos de especial protección agro-
pecuaria, forestal ou de infraestruturas.
O réxime dos solos rústicos de protección 
agropecuaria e forestal ten por finalidade 
principal preservar os terreos de alta pro-
dutividade e garantir a utilización racional 
dos recursos naturais e o desenvolvemento 
urbanístico sustentable. O réxime do solo 
354	 Art.	36	modificado	por	Lei	3/2008,	do	23	de	maio,	
de	Ordenación	da	Minaría	de	Galicia.
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rústico  de  protección  de  infraestruturas, 
sen prexuízo do establecido na súa especí-
fica lexislación reguladora, ten por obxec-
to preservar  as  infraestruturas  existentes 
ou de nova creación.
Estará sometido ao seguinte réxime:
  1º  Usos permitidos por licenza munici-
pal: os relacionados na alínea 1, letras b) e 
c), e na alínea 2, letras f) e i), do artigo 33 
desta lei. Ademais, no solo rústico de pro-
tección forestal permitirase o relacionado 
na alínea 1, letra e).
En  solo  rústico  de  protección  de  infra-
estruturas  permitiranse  as  instalacións 
necesarias para a execución e o funciona-
mento da correspondente infraestrutura.
  2º  Usos  autorizables  pola  comunidade 
autónoma:
En solo rústico de protección agropecuaria 
serán autorizables os usos relacionados na 
alínea 1, letras a) e d), e na alínea 2, letras 
a), b), d), e), h), j), k) e l), do artigo 33 desta 
lei,  así como os que se poidan establecer 
a  través  dos  instrumentos  previstos  na 
lexislación  de  ordenación  do  territorio, 
sempre  que  non  impliquen  a  transforma-
ción  urbanística  dos  terreos  nin  lesionen 
os valores obxecto de protección.
En  solo  rústico  de  protección  forestal 
poderanse autorizar os usos  relacionados 
na  alínea  1,  letras  a)  e  d),  e  na  alínea  2, 
letras a), b), c), d), e), g), h), j), k) e l), do 
artigo  33,  sempre  que  non  impliquen  a 
transformación  urbanística  do  solo  nin 
lesionen os valores obxecto de protección, 
e os que se poidan establecer a través dos 
instrumentos de ordenación do territorio.
En solo rústico de protección de infraestru-
turas unicamente serán autorizables os usos 
relacionados na alínea 1, letra a), e na alínea 
2,  letras d) e f), do artigo 33, así como os 
que se poidan establecer a  través dos  ins-
trumentos de ordenación do territorio.
  3º  Usos  prohibidos:  todos  os  demais, 
especialmente  os  usos  residenciais  e  in-
dustriais 355.

355	 	Art.	38	modificado	por	Lei	3/2008,	do	23	de	maio,	
de	Ordenación	da	Minaría	de	Galicia.

Artigo 38. Solos  rústicos  de  protec-
ción  das  augas,  das  costas,  de  interese 
paisaxístico e de patrimonio cultural.
O réxime xeral dos solos rústicos de pro-
tección das augas, das costas, de interese 
paisaxístico e do patrimonio cultural, sen 
prexuízo do establecido na súa lexislación 
reguladora,  ten  por  obxecto  preservar  o 
dominio  público  hidráulico  e  marítimo 
e  o  seu  contorno,  así  como  os  espazos 
de  interese  paisaxístico  e  o  patrimonio 
cultural,  quedando  suxeitos  ao  seguinte 
réxime:
  1.  Usos permitidos por licenza municipal:
Os relacionados no apartado 1, letras b) e 
c), e no apartado 2, letras f) e i), do artigo 
33 desta lei.
  2.  Usos autorizables pola Comunidade 
Autónoma:
Os relacionados no apartado 1,  letra a), e 
no apartado 2,  letras e) e  l), do artigo 33 
desta  lei,  así  como  as  actividades  vincu-
ladas  directamente  coa  conservación, 
utilización e desfrute do dominio público, 
do medio natural e do patrimonio cultural, 
e os que se poidan establecer a través dos 
instrumentos  previstos  na  lexislación  de 
ordenación do  territorio,  sempre que non 
impliquen a transformación da súa nature-
za rústica e quede garantida a integridade 
dos valores obxecto de protección.
No solo rústico de protección de costas e 
de protección de augas, ademais dos usos 
anteriormente  indicados,  poderán  autori-
zarse  especificamente  as  construcións  e 
instalacións  necesarias  para  actividades 
de  talasoterapia,  augas  termais,  sistemas 
de depuración de augas, estaleiros e insta-
lacións mínimas necesarias para a práctica 
dos deportes náuticos.
  3.  Usos prohibidos:
Todos  os  demais,  especialmente  os  usos 
residenciais e industriais 356.
356	 Art.	 38	 modificado	 por	 Lei	 15/2004,	 do	 29	 de	
decembro,	 de	 modificación	 da	 Lei	 9/2002,	 do	 30	 de	
decembro,	de	ordenación	urbanística	e	protección	do	
medio	rural	de	Galicia.
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Artigo 39. Solo  rústico  de  especial 
protección de espazos naturais.
O réxime xeral dos solos rústicos de pro-
tección de espazos naturais, sen prexuízo 
do establecido na súa lexislación reguladora, 
ten por obxecto preservar os seus valores 
naturais, paisaxísticos e tradicionais, que-
dando suxeitos ao seguinte réxime:
  1.  Usos permitidos por licenza municipal:
Os relacionados no apartado 1, letras b) e 
c),  e  no  apartado  2,  letra  i),  do  artigo  33 
desta lei.
  2.  Usos autorizables pola Comunidade 
Autónoma:
Os relacionados no apartado 1,  letra a), e 
no apartado 2,  letras e),  f) e  l), do artigo 
33 desta lei, así como as actividades vin-
culadas  directamente  coa  conservación, 
utilización  e  desfrute  do  medio  natural, 
e os que se poidan establecer a través dos 
instrumentos  previstos  na  lexislación  de 
ordenación do  territorio,  sempre que non 
impliquen a transformación da súa nature-
za rústica e quede garantida a integridade 
dos valores obxecto de protección.
Para  autorizar  os  usos  sinalados  polo 
apartado  2,  letra  l),  do  artigo  33  sobre 
solo  rústico  de  especial  protección  de 
espazos  naturais,  será  necesario  obter  o 
previo  informe  favorable  da  consellería 
competente en materia de conservación de 
espazos naturais.
Nos  municipios  con  máis  do  40%  da  su-
perficie  do  termo  municipal  clasificada 
como  solo  rústico  de  especial  protección 
de espazos naturais, poderán autorizarse, 
con carácter excepcional, os usos relacio-
nados no apartado 2, letras a), b), c) e d), 
sempre que quede garantida a integración 
das edificacións coa paisaxe e cos valores 
obxecto de protección.
  3.  Usos prohibidos:
Todos  os  demais,  especialmente  os  usos 
residenciais e industriais 357.
357	 Art.	 39	 modificado	 por	 Lei	 15/2004,	 do	 29	 de	
decembro,	 de	 modificación	 da	 Lei	 9/2002,	 do	 30	 de	
decembro,	de	ordenación	urbanística	e	protección	do	
medio	rural	de	Galicia.

Artigo 40. Edificacións existentes de 
carácter  tradicional  ou  de  singular  valor 
arquitectónico.
Permitirase en calquera categoría de solo 
rústico,  logo  da  autorización  autonómica 
segundo o procedemento establecido polo 
artigo 41, a reconstrución e rehabilitación 
das edificacións tradicionais ou de singu-
lar  valor  arquitectónico,  que  poderán  ser 
destinadas  a vivenda e usos  residenciais, 
a  actividades  turísticas  e  artesanais  ou 
a  equipamentos  de  interese  público.  A 
reconstrución  ou  rehabilitación  deberá 
respectar o volume edificable preexistente 
e a composición volumétrica orixinal.
Así  mesmo,  logo  da  autorización  auto-
nómica,  poderá  permitirse  por  razóns 
xustificadas  a  súa  ampliación,  incluso 
en  volume  independente,  sen  superar  o 
10% do volume orixinario da edificación 
tradicional.  Excepcionalmente,  a  amplia-
ción  poderá  alcanzar  o  50%  do  volume 
da  edificación  orixinaria  cumprindo  as 
condicións establecidas polos artigos 42 e 
44 desta lei 358.

Subsección 3.ª  
Procedemento para o 

outorgamento de autorizacións

Artigo 41. Procedemento para o outor-
gamento  da  autorización  autonómica  en 
solo rústico.
  1.  A competencia para o outorgamento 
da autorización autonómica prevista nesta 
lei  correspóndelle  ao director xeral  com-
petente en materia de urbanismo.
  2.  O  procedemento  para  a  tramitación 
das  autorizacións  autonómicas  en  solo 
rústico axustarase ás seguintes regras:

a.  O  promotor  deberá  presentar  a 
solicitude  ante  o  concello  acompañada 
de  anteproxecto  redactado  por  técnico 
competente,  co  contido  que  se  detalle 
358	 Art.	 40	 modificado	 por	 Lei	 15/2004,	 do	 29	 de	
decembro,	 de	 modificación	 da	 Lei	 9/2002,	 do	 30	 de	
decembro,	de	ordenación	urbanística	e	protección	do	
medio	rural	de	Galicia.
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regulamentariamente,  e,  como  mínimo, 
a  documentación  gráfica,  fotográfica  e 
escrita  que  sexa  suficiente  para  coñecer 
as características esenciais da localización 
e  do  seu  contorno  nun  radio  mínimo  de 
500  metros,  da  titularidade  dos  terreos  e 
superficie  deles,  do  uso  solicitado  e  das 
obras necesarias para a súa execución, con-
servación  e  servizo,  as  súas  repercusións 
territoriais  e  ambientais  e  as  que  sexan 
necesarias  para  xustificar  o  cumprimento 
das  condicións  establecidas  nesta  lei.

b.  O concello someterá o expediente a 
información pública por un prazo mínimo 
de vinte días, mediante anuncio que de-
berá publicarse no taboleiro de anuncios 
do  concello  e  nun  dos  xornais  de  maior 
difusión no municipio. O anuncio deberá 
indicar,  como  mínimo,  a  localización, 
o  uso  solicitado,  a  altura  e  a  ocupación 
da  edificación  pretendida,  e  o  lugar  e 
horario  de  consulta  da  documentación 
completa 359.

c.  Concluída  a  información  pública,  o 
concello remitiralle o expediente completo 
tramitado  á  consellería  competente  en 
materia de ordenación do territorio e urba-
nismo, incluíndo as alegacións presentadas 
e os informes dos técnicos municipais e do 
órgano municipal que teña atribuída a com-
petencia para outorgar a licenza de obra.
Transcorrido  o  prazo  de  tres  meses  sen 
que  o  concello  lle  remitise  o  expediente 
completo  á  consellería,  os  interesados 
poderán  solicitar  a  subrogación  desta 
última, que lle reclamará o expediente ao 
concello e proseguirá a  tramitación ata a 
súa resolución.

d.  A  consellería  poderá  requirir  do 
promotor  a  documentación  e  información 
complementaria que considere necesaria ou 
ben a reparación das deficiencias da solicitu-
de para adaptarse ao disposto nesta lei.
359	 Art.	 41.2.b	modificado	por	 Lei	 15/2004,	 do	29	de	
decembro,	 de	 modificación	 da	 Lei	 9/2002,	 do	 30	 de	
decembro,	de	ordenación	urbanística	e	protección	do	
medio	rural	de	Galicia.

Así  mesmo,  poderá  solicitar  dos  orga-
nismos  sectoriais  correspondentes  os 
informes  que  se  consideren  necesarios 
para resolver.

e.  O director xeral competente en mate-
ria de urbanismo examinará a adecuación 
da solicitude a esta lei e aos instrumentos 
de ordenación do territorio e resolverá no 
prazo de tres meses, contados dende a en-
trada do expediente completo no rexistro 
da consellería competente, concedendo a 
autorización  simplemente  ou  condicio-
nándoa xustificadamente á introdución de 
medidas  correctoras,  ou  ben  denegándoa 
motivadamente. Transcorrido o dito pra-
zo  sen  resolución  expresa,  entenderase 
denegada  a  autorización  por  silencio 
administrativo.

Subsección 4.ª 
Condicións de edificación

Artigo 42. Condicións  xerais  das 
edificacións no solo rústico.
  1.  Para  outorgar  licenza  ou  autorizar 
calquera clase de edificacións ou instala-
cións no solo rústico deberá xustificarse o 
cumprimento das seguintes condicións:

a.  Garantir  o  acceso  rodado  público 
adecuado  á  implantación,  o  abastece-
mento de auga, a evacuación e tratamento 
de  augas  residuais,  a  subministración  de 
enerxía eléctrica, a recollida,  tratamento, 
eliminación e depuración de toda clase de 
residuos e, se é o caso, a previsión de apar-
cadoiros suficientes, así como corrixir as 
repercusións que produza a  implantación 
na capacidade e funcionalidade das redes 
de  servizos  e  infraestruturas  existentes. 
Estas  solucións  deberán  ser  asumidas 
como custo a cargo exclusivo do promotor 
da actividade, formulando expresamente o 
correspondente compromiso en tal sentido 
e  achegando as garantías  esixidas para o 
efecto  pola  administración  na  forma  que 
regulamentariamente  se  determine  e  que 
poderán  consistir  na  esixencia de prestar 
aval  do  exacto  cumprimento  dos  ditos 
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compromisos por importe do 10% do custo 
estimado para a implantación ou o reforzo 
dos servizos.

b.  Prever  as  medidas  correctoras  ne-
cesarias  para  minimizar  a  incidencia  da 
actividade solicitada sobre o territorio, así 
como  todas aquelas medidas,  condicións 
ou  limitacións  tendentes  a  conseguir  a 
menor  ocupación  territorial  e  a  mellor 
protección  da  paisaxe,  dos  recursos  pro-
dutivos  e  do  medio  natural,  así  como  a 
preservación do patrimonio cultural e da 
singularidade  e  tipoloxía  arquitectónica 
da zona.

c.  Cumprir as seguintes condicións de 
edificación:

-  A  superficie  máxima  ocupada  pola 
edificación en planta non excederá do 20% 
da  superficie do predio. Non obstante,  as 
edificacións  destinadas  a  explotacións 
gandeiras  e  os  establecementos  de  acui-
cultura  poderán  ocupar  ata  o  40%  da 
superficie  da  parcela.  Excepcionalmente, 
os  instrumentos  establecidos  pola  Lei 
10/1995,  de  Ordenación  do  Territorio  de 
Galicia, poderán permitir unha ocupación 
superior  para  estas  actividades,  sempre 
que  se  manteña  o  estado  natural,  cando 
menos, nun terzo da superficie da parcela.

-  O volume máximo da edificación será 
similar  ao  das  edificacións  tradicionais 
existentes no solo rústico do contorno. No 
caso de que resulte imprescindible supera-
lo por  esixencias do uso ou da  actividade 
autorizable,  procurarase  descompoñer  en 
dous  ou  máis  volumes  conectados  entre 
si  co  fin  de  adaptar  as  volumetrías  ás 
tipoloxías propias do medio rural. En todo 
caso, deberanse adoptar as medidas correc-
toras  necesarias  para  garantir  o  mínimo 
impacto visual sobre a paisaxe e a mínima 
alteración do relevo natural dos terreos.

-  As  características  tipolóxicas  da  edi-
ficación  deberán  ser  congruentes  coas 
tipoloxías rurais tradicionais do contorno, 
en particular, as condicións de volumetría, 
tratamento  de  fachadas,  morfoloxía  e 

tamaño dos ocos, e solucións de cuberta, 
que,  en  todo  caso,  estarán  formadas  por 
planos  continuos  sen  crebas  nas  súas 
vertentes.  Agás  en  casos  debidamente 
xustificados  pola  calidade  arquitectónica 
do  proxecto,  os  materiais  que  se  vaian 
utilizar na terminación da cubrición serán 
tella cerámica e/ou lousa, segundo a tipo-
loxía propia da zona.

-  Nos  solos  rústicos  de  protección 
ordinaria,  agropecuaria,  forestal  ou  de 
infraestruturas,  a  altura  máxima  das 
edificacións non poderá  superar as dúas 
plantas nin os 7 metros medidos no cen-
tro de todas as fachadas, dende a rasante 
natural do terreo ao arrinque inferior da 
vertente  de  cuberta.  Excepcionalmente, 
poderá  superar  os  7  metros  de  altura 
cando  as  características  específicas  da 
actividade,  debidamente  xustificadas, 
fixeran  imprescindible  superalos  nal-
gún  dos  seus  puntos.  Nos  demais  solos 
rústicos  protexidos,  as  edificacións  non 
poderán superar unha planta de altura nin 
3,50 metros medidos de igual forma.

-  As  características  estéticas  e  cons-
trutivas  e  os  materiais,  cores  e  acabados 
serán  acordes  coa  paisaxe  rural  e  coas 
construcións  tradicionais  do  contorno. 
En  tal  sentido, para o  acabado das  edifi-
cacións  empregarase  a  pedra  ou  outros 
materiais  tradicionais  e  propios  da  zona. 
En  casos  xustificados  pola  calidade 
arquitectónica  da  edificación,  poderán 
empregarse  outros  materiais  acordes  cos 
valores naturais, coa paisaxe rural e coas 
edificacións tradicionais do contorno.

-  Os cerramentos e valados serán prefe-
rentemente vexetais, sen que os realizados 
con  material  opaco  de  fábrica  superen  a 
altura de 1 metro, agás en parcelas edifi-
cadas,  onde  poderán  acadar  1,50  metros. 
En todo caso, débense realizar con mate-
riais tradicionais do medio rural no que se 
localicen, non permitíndose o emprego de 
bloques  de  formigón  ou  outros  materiais 
de  fábrica,  agás  que  sexan  debidamente 
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revestidos e pintados na  forma que  regu-
lamentariamente se determine 360.

d.  Cumprir as seguintes condicións de 
posición e implantación:

-  A superficie mínima da parcela sobre 
a que se situará a edificación será a esta-
blecida en cada caso por esta lei, sen que 
para tal efecto sexa admisible a adscrición 
doutras parcelas.

-  Os  edificios  localizaranse  dentro  da 
parcela, adaptándose no posible ao terreo 
e ao lugar máis apropiado para conseguir 
a  maior  redución  do  impacto  visual  e  a 
menor alteración da topografía do terreo.

-  Os  recuamentos  das  construcións 
aos  lindes  da  parcela  deberán  garantir  a 
condición de illamento e, en ningún caso, 
poderán ser inferiores a 5 metros.

-  As  condicións  de  abancalamento 
obrigatorio  e  de  acabado  dos  bancais  re-
sultantes deberán definirse e xustificarse 
no proxecto, de xeito que quede garantido 
o mínimo impacto visual sobre a paisaxe e 
a mínima alteración da topografía natural 
dos terreos.

-  Manterase  o  estado  natural  dos  te-
rreos, ou, se é o caso, o uso agrario deles 
ou con plantación de arboredo ou especies 
vexetais  en,  como  mínimo,  a  metade  da 
superficie da parcela.

e.  Farase  constar  obrigatoriamente 
no  rexistro  da  propiedade  a  vinculación 
da  total  superficie  real do predio á cons-
trución  e  uso  autorizados,  expresando  a 
indivisibilidade e as concretas limitacións 
ao  uso  e  edificabilidade  impostas  pola 
autorización autonómica.

f.  En  todo  caso,  o  prazo  para  o  inicio 
das obras será de seis meses contado den-
de  o  outorgamento  da  licenza  municipal 
correspondente,  debendo  concluírse  as 
obras no prazo máximo de tres anos, con-
tando dende o outorgamento da licenza.
360	 Art.	 42.1.c	 modificado	 por	 Lei	 15/2004,	 do	 29	 de	
decembro,	 de	 modificación	 da	 Lei	 9/2002,	 do	 30	 de	
decembro,	de	ordenación	urbanística	e	protección	do	
medio	rural	de	Galicia.

g.  Transcorridos os devanditos prazos, 
entenderase caducada a licenza municipal 
e  a  autorización  autonómica,  logo  do 
expediente  tramitado  con  audiencia  do 
interesado, e será de aplicación o disposto 
no artigo 203 desta lei.

h.  As que se fixen regulamentariamente.
  2.  Ás  obras  de  derrubamento  e  demo-
lición  que  se  pretendan  realizar  en  solo 
rústico seralles de aplicación o disposto no 
artigo 26 desta lei.

Artigo 43. Condicións adicionais que 
deben cumprir as edificacións destinadas 
a usos residenciais vinculados ás explota-
cións agrícolas ou gandeiras.
As edificacións destinadas a uso residencial 
complementario  da  explotación  agrícola 
ou  gandeira,  ademais  das  condicións  xe-
rais  especificadas  no  artigo  42  desta  lei, 
cumprirán as seguintes:

a.  (…) 361

b.  A  edificación  deberá  estar  intima-
mente  ligada  á  explotación  agrícola  ou 
gandeira  do  solicitante.  Para  tal  efecto, 
deberá  acreditarse  fidedigna  e  impres-
cindiblemente  que  o  solicitante  é  titular 
dunha explotación das sinaladas e que esta 
cumpre os requisitos que regulamentaria-
mente se determinen.

c.  Que  a  edificación  teña  a  condición 
de  illada,  prohibíndose  a  construción  de 
varias  edificacións  residenciais  sobre 
unha  mesma  parcela  e  as  edificacións 
destinadas  a  usos  residenciais  colectivos 
ou non vinculados á explotación.

d.  En  todo  caso,  a  superficie  mínima 
esixible  para  poder  edificar  nunca  será 
inferior a 4.000 metros cadrados, a superfi-
cie ocupada pola edificación non superará 
o 5 % da superficie neta da parcela.

e.  A  edificación  residencial  non  se 
poderá  situar  a  unha  distancia  inferior  a 
100 metros de calquera outra edificación 
361	 Art.	 43.a	 derrogado	 por	 Lei	 15/2004,	 do	 29	 de	
decembro,	 de	 modificación	 da	 Lei	 9/2002,	 do	 30	 de	
decembro,	de	ordenación	urbanística	e	protección	do	
medio	rural	de	Galicia.
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situada en solo rústico, agás as da propia 
explotación agrícola ou gandeira.

Artigo 44. Condicións  adicionais 
para outras actividades construtivas non-
residenciais.
  1.  As construcións en solo rústico distin-
tas das sinaladas no artigo anterior, ademais 
das condicións xerais especificadas no arti-
go 42 desta lei, cumprirán as seguintes:

a.  A superficie da parcela na que se si-
túe a edificación non será inferior a 5.000 
metros cadrados.

b.  Deberá  xustificarse  cumpridamente 
a  idoneidade  da  localización  elixida  e 
a  imposibilidade  ou  inconveniencia  de 
situalas en solo urbano ou urbanizable con 
cualificación idónea.
  2.  Excepcionalmente, poderá outorgar-
se licenza, sen necesidade de autorización 
autonómica  previa,  para  a  execución  de 
pequenas  construcións  e  instalacións 
destinadas a explotacións agrícolas, gandei-
ras,  cinexéticas  e  forestais  ou  ao  servizo 
e ao funcionamento das infraestruturas e 
obras públicas, sempre que quede xustifi-
cada  a  proporcionalidade  da  construción 
ou  instalación  coa  natureza,  extensión  e 
destino actual do predio no que se localice 
e  non  se  superen  os  25  metros  cadrados 
de  superficie  total  edificada  nin  a  altura 
máxima dunha planta nin 3,50 metros. En 
todo caso, a  tipoloxía da edificación e os 
materiais de construción serán os determi-
nados no artigo 42 desta lei.
Igualmente, poderá permitirse, sen suxei-
ción  ao  disposto  polos  artigos  42  e  44 
desta  lei,  a  instalación  de  invernadoiros 
con destino exclusivo ao uso agrario que 
se  instalen con materiais  lixeiros  e  facil-
mente desmontables.
Este réxime excepcional só será de aplica-
ción no ámbito do solo rústico de protección 
ordinaria e de especial protección agrope-
cuaria, forestal ou de infraestruturas.
  3.  As  obras  de  simple  conservación 
e  as  obras  menores  ás  que  fai  referencia 

o  artigo  195.3  desta  lei  non  precisarán 
autorización  autonómica  con  anteriori-
dade  á  obtención  da  preceptiva  licenza 
urbanística  municipal  cando  se  realicen 
en  edificacións  que  foron  construídas  ao 
abeiro das preceptivas licenza urbanística 
e autorización autonómica.
  4.  As  novas  explotacións  gandeiras 
sen base territorial non poderán situarse a 
unha distancia inferior a 1.000 metros dos 
asentamentos de poboación e 250 metros 
da vivenda máis próxima. Cando se  trate 
de novas explotacións con base territorial, 
a  distancia  mínima  aos  asentamentos  de 
poboación e á vivenda máis próxima será 
de 200 metros.
O  planeamento  urbanístico  ou  os  ins-
trumentos  de  ordenación  do  territorio 
poderán  reducir  ou  aumentar  estas  dis-
tancias  dentro  do  seu  ámbito  territorial 
de aplicación, respectando en todo caso o 
establecido pola  lexislación  sectorial  que 
sexa de aplicación 362.
  5.  (…) 363

TíTULO II 
PLANEAMENTO URBANíSTICO

capítulo i 
ClAses de Instrumentos  

de ordenACIón
Sección 1.ª  

Disposicións xerais

Artigo 45. Instrumentos de ordenación.
  1.  A  ordenación  urbanística  levarase 
cabo  a  través  de  normas  subsidiarias  e 
complementarias  de  planeamento  e  de 
plans  xerais  de  ordenación  municipal 
que se desenvolverán a través dos instru-
mentos  urbanísticos  previstos  na  sección 
cuarta deste capítulo.
362	 Art.	44.2,	44.3	e	44.4	modificados	por	Lei	15/2004,	
do	29	de	decembro,	de	modificación	da	Lei	9/2002,	do	
30	de	decembro,	de	ordenación	urbanística	e	protec-
ción	del	medio	rural	de	Galicia.
363	 Art.	 44.5	 derrogado	 por	 Lei	 15/2004,	 do	 29	 de	
decembro,	 de	 modificación	 da	 Lei	 9/2002,	 do	 30	 de	
decembro,	de	ordenación	urbanística	e	protección	do	
medio	rural	de	Galicia.
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  2.  Os  plans  de  ordenación  urbanística 
están vinculados xerarquicamente ás deter-
minacións  das  directrices  de  ordenación 
do  territorio  e  aos  demais  instrumentos 
establecidos  pola  Lei  10/1995,  de  Orde-
nación do Territorio de Galicia, e deberán 
redactarse en coherencia con todos eles.

Artigo 46. Límites de sostibilidade.
  1.  O planeamento urbanístico terá como 
obxectivo  no  solo  urbano  consolidado 
favorecer  a  conservación  e  recuperación 
do  patrimonio  construído,  dos  espazos 
urbanos relevantes, dos elementos e tipos 
arquitectónicos  singulares,  das  formas 
tradicionais  de  ocupación  do  solo  e  dos 
trazos diferenciais ou distintivos que con-
forman a identidade local.
En tal sentido, procurarase manter a tra-
ma  urbana  existente,  e  as  construcións 
de nova planta, así como a reforma, reha-
bilitación  ou  ampliación  das  existentes, 
serán  coherentes  coa  tipoloxía  arqui-
tectónica  característica  do  contorno,  en 
particular en canto á altura, ao volume e 
ao fondo edificables.
  2.  En  solo  urbano  non-consolidado  de 
uso residencial, hoteleiro ou terciario, o pla-
neamento non poderá conter determinacións 
das que resulte unha superficie edificable 
total superior aos seguintes límites:

a.  En municipios con poboación superior 
a  50.000  habitantes:  1,50  metros  cadrados 
edificables por cada metro cadrado de solo.

b.  En municipios con poboación  supe-
rior a 20.000 habitantes e inferior a 50.000 
habitantes: 1 metro cadrado edificable por 
cada metro cadrado de solo.

c.  En municipios con poboación  supe-
rior a 5.000 habitantes e inferior a 20.000 
habitantes: 0,85 metros cadrados edifica-
bles por cada metro cadrado de solo.

d.  En municipios con poboación inferior 
a  5.000  habitantes:  0,50  metros  cadrados 
edificables por cada metro cadrado de solo.
  3.  En  solo  urbanizable  delimitado  de 
uso residencial, hoteleiro ou terciario conti-
guo ao solo urbano, a superficie edificable 

total de cada sector non poderá superar os 
seguintes niveis de intensidade:

a.  En  municipios  con  poboación  supe-
rior  a  50.000 habitantes:  1 metro  cadrado 
edificable por cada metro cadrado de solo.

b.  En municipios con poboación  supe-
rior a 20.000 habitantes e inferior a 50.000 
habitantes: 0,85 metros cadrados edifica-
bles por cada metro cadrado de solo.

c.  En municipios con poboación  supe-
rior a 5.000 habitantes e inferior a 20.000 
habitantes: 0,60 metros cadrados edifica-
bles por cada metro cadrado de solo.

d.  En municipios con poboación inferior 
a  5.000  habitantes:  0,40  metros  cadrados 
edificables por cada metro cadrado de solo.
O planeamento xustificará a edificabilidade 
asignada en cada ámbito,  segundo os crite-
rios  establecidos polo  artigo 52.3 desta  lei, 
valorando o parque de vivendas existente.
  4.  No resto do solo urbanizable delimita-
do e no non-delimitado de uso residencial, 
hoteleiro ou terciario, a superficie edifica-
ble total en cada sector non poderá superar 
os  0,30  metros  cadrados  edificables  por 
cada metro cadrado de solo.
  5.  En  solo  urbano  non  consolidado  e 
solo urbanizable de uso industrial, non se 
permitirá unha ocupación do terreo polas 
construcións  superior  ás  dúas  terceiras 
partes da superficie do ámbito 364.
  6.  Para  a  determinación  da  superficie 
edificable  total deberán  terse en conta as 
seguintes regras:

a.  Computaranse  todas  as  superficies 
edificables  de  carácter  lucrativo,  cal-
quera que sexa o uso ao que se destinen, 
incluídas  as  construídas  no  subsolo  e  os 
aproveitamentos baixo cuberta, coa única 
excepción  das  superficies  construídas 
no  subsolo  con  destino  a  trasteiros  de 
superficie  inferior  a  10  metros  cadrados 
vinculados  ás  vivendas  do  edificio,  a 
aparcamentos ou a instalacións de servizo 
364	 Art.	46.4	e	46.5	modificados	por	Lei	15/2004,	do	29	
de	decembro,	de	modificación	da	Lei	9/2002,	do	30	de	
decembro,	de	ordenación	urbanística	e	protección	do	
medio	rural	de	Galicia.
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como as de calefacción, electricidade, gas 
ou análogas 365.

b.  O  índice  de  edificabilidade  aplica-
rase  sobre  a  superficie  total  do  ámbito, 
computando os terreos destinados a novos 
sistemas xerais incluídos nel, e con exclu-
sión, en todo caso, dos terreos reservados 
para  dotacións  públicas  existentes  que  o 
plan manteña, e dos destinados a sistemas 
xerais  adscritos  para  efectos  de  xestión 
que se sitúen fóra do ámbito.
  7.  As  directrices  de  ordenación  do 
territorio e os plans territoriais integrados 
aprobados ao abeiro da Lei 10/1995, de Or-
denación do Territorio de Galicia, poderán 
establecer  os  límites  de  edificabilidade 
para determinadas áreas do territorio, sen 
suxeición  ao disposto nos números 2  e 3 
deste artigo 366.

Artigo 47. Calidade  de  vida  e  cohe-
sión social.
  1.  O plan xeral deberá prever as reservas 
de solo necesarias para a implantación dos 
sistemas xerais ou conxunto de dotacións 
urbanísticas  ao  servizo  predominante  do 
conxunto da poboación, do seu asentamen-
to,  mobilidade  e  emprego,  en  proporción 
adecuada ás necesidades da poboación, e 
tendo en conta a capacidade máxima resi-
dencial derivada do plan e, como mínimo, 
os seguintes:

a.  Sistema  xeral  de  espazos  libres  e 
zonas  verdes  de  dominio  e  uso  públicos, 
en  proporción  non  inferior  a  15  metros 
cadrados  por  cada  100  metros  cadrados 
edificables de uso residencial.

b.  Sistema xeral de equipamento comuni-
tario de  titularidade pública, en proporción 
non inferior a 5 metros cadrados por cada 
100  metros  cadrados  edificables  de  uso 
residencial.
365	 Art.	46.6	a	modificado	por	Lei	15/2004,	do	29	de	
decembro,	 de	 modificación	 da	 Lei	 9/2002,	 do	 30	 de	
decembro,	de	ordenación	urbanística	e	protección	do	
medio	rural	de	Galicia.
366	 Art.	 46.7	 engadido	 por	 Lei	 15/2004,	 do	 29	 de	
decembro,	 de	 modificación	 da	 Lei	 9/2002,	 do	 30	 de	
decembro,	de	ordenación	urbanística	e	protección	do	
medio	rural	de	Galicia.

  2.  Con  independencia  dos  sistemas 
xerais,  o  plan  que  conteña  a  ordenación 
detallada establecerá no solo urbano non-
consolidado  e  no  solo  urbanizable  as  re-
servas mínimas de solo para as seguintes 
dotacións urbanísticas:

a.  Sistema  de  espazos  libres  públicos 
destinados  a  parques,  xardíns,  áreas  de 
ocio, expansión e recreo da poboación:

-  En  ámbitos  de  uso  residencial  ou 
hoteleiro: 18 metros cadrados de solo por 
cada  100  metros  cadrados  edificables  e 
como  mínimo  o  10%  da  superficie  total 
do ámbito.

-  En ámbitos de uso terciario ou indus-
trial: o 10% da superficie total do ámbito.

b.  Sistema  de  equipamentos  públicos 
destinados á prestación de servizos  sani-
tarios,  asistenciais,  educativos,  culturais, 
deportivos e outros que sexan necesarios:

-  En ámbitos de uso residencial ou hote-
leiro: 10 metros cadrados de solo por cada 
100 metros cadrados edificables.

-  En ámbitos de uso terciario ou indus-
trial: o 2% da superficie do ámbito.

c.  Prazas de aparcadoiros de vehículos:
-  En  ámbitos  de  uso  residencial  e  ho-

teleiro: 2 prazas de aparcadoiro por cada 
100 metros cadrados edificables, das que, 
como mínimo, a cuarta parte debe ser de 
dominio público.

-  En ámbitos de uso terciario: 2 prazas 
de aparcadoiro por cada 100 metros cadra-
dos edificables, das que, como mínimo, a 
quinta parte debe ser de dominio público.

-  En ámbitos de uso industrial: 1 praza 
de aparcadoiro por cada 100 metros cadra-
dos edificables, das que, como mínimo, a 
cuarta parte será de dominio público 367.
  3.  O planeamento efectuará as reservas 
de  solo  para  dotacións  urbanísticas  nos 
lugares máis adecuados para satisfacer as 
necesidades da poboación, co fin de ase-
gurar a súa accesibilidade, funcionalidade 
367	 Art.	 47.2	 modificado	 por	 Lei	 15/2004,	 do	 29	 de	
decembro,	 de	 modificación	 da	 Lei	 9/2002,	 do	 30	 de	
decembro,	de	ordenación	urbanística	e	protección	do	
medio	rural	de	Galicia.
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e integración na estrutura urbanística, de 
modo que non se localicen en zonas mar-
xinais ou residuais.
  4.  O  concello  pleno,  por  maioría  ab-
soluta  legal  e  sen necesidade de  seguir o 
procedemento  de  modificación  do  plan, 
poderá acordar o cambio de uso dos terreos 
reservados  para  equipamentos  públicos 
por outro uso dotacional público distinto, 
sempre que se manteña a titularidade pú-
blica ou se destine a incrementar as zonas 
verdes e os espazos libres públicos.
  5.  O  plan  xeral  cualificará  como  solo 
dotacional os terreos que fosen destinados 
efectivamente  a  usos docentes  ou  sanita-
rios  públicos,  elementos  funcionais  das 
infraestruturas  de  transportes  e  instala-
cións adscritas á defensa nacional. Malia 
o  anterior,  mediante  convenio  entre  a 
administración titular do ben, a conselle-
ría  competente  en  materia  de  urbanismo 
e  ordenación  do  territorio  e  o  concello, 
poderán  ser  destinados  polo  plan  xeral  a 
outros  usos  distintos  e  atribuírselles  aos 
propietarios  o  100%  do  aproveitamento 
tipo, de conformidade co establecido nesta 
lei, coa finalidade de facilitar o financia-
mento de infraestruturas públicas 368.
  6.  Regulamentariamente  precisaranse 
as dimensións e características, así como, 
se é o caso, o destino das reservas de solo 
dotacional público.
  7.  As cesións de solo obrigatorias esta-
blecidas por esta lei comprenderán o solo, 
o subsolo e o voo. En ningún caso poderá 
renunciar a administración ás cesións co-
rrespondentes ás reservas mínimas de solo 
para  dotacións  públicas  establecidas  por 
esta lei.
  8.  O plan que conteña a ordenación de-
tallada poderá regular o uso do subsolo dos 
espazos de dominio público coa finalidade 
de prever a implantación de infraestruturas, 
equipamentos e aparcadoiros de titularida-
de pública.
368	 Art.	 47.5	 modificado	 por	 Lei	 15/2004,	 do	 29	 de	
decembro,	 de	 modificación	 da	 Lei	 9/2002,	 do	 30	 de	
decembro,	de	ordenación	urbanística	e	protección	do	
medio	rural	de	Galicia.

O regulamento de desenvolvemento desta 
lei poderá establecer os supostos e condi-
cións nos que se permita a utilización do 
subsolo dos espazos públicos para aparca-
doiros privados 369.
  9.  O  planeamento  urbanístico  deter-
minará o  trazado e as características das 
redes  básicas  de  distribución  de  enerxía 
eléctrica,  de  abastecemento  de  auga,  de 
evacuación  e  saneamento  de  augas  resi-
duais, de telefonía e doutras redes, galerías 
ou canalizacións de servizos necesarios.
Para  as  novas  redes  de  ámbito  supramu-
nicipal  non  previstas  no  planeamento 
urbanístico,  será  necesario  aprobar 
previamente  o  correspondente  proxecto 
sectorial ao abeiro da Lei 10/1995, de Or-
denación do Territorio de Galicia 370.
  10.  Os  plans  establecerán  naqueles 
sectores  de  solo  urbanizable  para  os  que 
se  prevexan  usos  residenciais,  aínda 
cando  estes  usos  non  sexan  os  predomi-
nantes,  unha  reserva  de  solo  co  carácter 
de dotación autonómica para construción 
de  vivendas  de  promoción  e  titularidade 
pública en contía de 2,5 metros cadrados 
de  solo  por  cada  100  metros  cadrados 
edificables de uso residencial.
A  edificabilidade  que  se  asigne  a  estes 
terreos virá xustificada polo plan logo de 
estudar as rendas da poboación municipal 
e  a demanda de vivendas prevista para  a 
poboación das rendas máis baixas. En todo 
caso,  a  edificabilidade  total  non  poderá 
superar o 2,5% da establecida para o uso 
residencial na totalidade do sector de que 
se  trate,  e  terase  en  conta  para  o  cálculo 
das  demais  dotacións,  equipamentos  e 
espazos libres locais.
  11.  Con  independencia  do  disposto  no 
punto  anterior,  os  plans  xerais  deberán 
prever  tamén  as  reservas  de  solo  para 
369	 Art.	 47.8	 modificado	 por	 Lei	 15/2004,	 do	 29	 de	
decembro,	 de	 modificación	 da	 Lei	 9/2002,	 do	 30	 de	
decembro,	de	ordenación	urbanística	e	protección	do	
medio	rural	de	Galicia.
370	 Art.	 47.9	 engadido	 por	 Lei	 15/2004,	 do	 29	 de	
decembro,	 de	 modificación	 da	 Lei	 9/2002,	 do	 30	 de	
decembro,	de	ordenación	urbanística	e	protección	do	
medio	rural	de	Galicia.
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vivenda  suxeita  a  algún  réxime  de  pro-
tección  pública.  Nos  municipios  que  no 
momento da aprobación inicial do seu plan 
xeral  conten  como  mínimo  con  20.000 
habitantes inscritos no padrón municipal, 
estas  reservas non poderán ser  inferiores 
ao 40% da edificabilidade residencial pre-
vista polo plan xeral para o  conxunto do 
solo urbano non consolidado e urbanizable 
delimitado,  e  non  poderán  ser  inferiores 
ao  30%  da  devandita  edificabilidade  no 
resto dos municipios.
O plan xeral distribuirá discrecionalmente 
as  reservas  entre o  solo urbano non con-
solidado  e  o  urbanizable  delimitado  de 
conformidade coas regras seguintes:

a.  Como  mínimo,  o  20%  da  edifica-
bilidade  residencial  do  solo  urbano  non 
consolidado  será  para  vivenda  suxeita  a 
algún réxime de protección pública.

b.  As  reservas  que  localice  o  plan  en 
solo urbano non consolidado non poderán 
ser superiores ás que fixe para o solo urba-
nizable delimitado.

c.  En  solo  urbano  non  consolidado  a 
porcentaxe  de  edificabilidade  residencial 
que  se  fixe  como  reserva  será  a  mesma 
para  todos  os  distritos,  e  en  cada  sector 
de solo urbanizable delimitado será como 
mínimo  do  20%  da  edificabilidade  resi-
dencial,  excepto  naqueles  sectores  cuxa 
edificabilidade  total  non  supere  os  0,20 
metros cadrados edificables por cada me-
tro cadrado de solo, en cuxo caso a reserva 
poderá  reducirse  ou  suprimirse,  sempre 
que  o  planeamento  xeral  compense  esta 
redución no resto dos sectores.
As reservas para a construción de viven-
das suxeitas a algún réxime de protección 
pública  deberanse  localizar  evitando  a 
concentración  excesiva  de  vivendas  do 
devandito tipo, para favorecer a cohesión 
social e evitar a segregación territorial dos 
cidadáns por razón do seu nivel de renda.
  12.  Os  plans  de  sectorización  deberán 
prever  tamén as  reservas de  solo necesa-
rias para atender as demandas de vivenda 
suxeita  a  algún  réxime  de  protección 

pública.  Estas  reservas  non  poderán  ser 
inferiores  ás  necesarias  para  localizar  o 
40% de edificabilidade residencial previs-
ta no plan de sectorización.
  13.  Malia  o  disposto  nos  puntos  11  e 
12,  o  plan  xeral  levará  a  cabo  unha  esti-
mación da demanda potencial de vivenda 
e, en particular, da suxeita aos diferentes 
réximes  de  protección,  en  función  das 
circunstancias relativas aos prezos do solo 
e da vivenda, á evolución da poboación, á 
expectativa de creación de novos fogares e 
ás necesidades de reposición e/ou rehabi-
litación do parque inmobiliario por razón 
do seu estado e antigüidade, de tal forma 
que,  tendo  presente  a  estimación  así  ela-
borada, se a devandita demanda non pode 
ser atendida coas porcentaxes fixadas nos 
devanditos puntos, incrementará a reserva 
ata cubrir esa demanda.
Porén,  se  o  plan  xeral  acredita  que  a 
reserva  prevista  nos  puntos  11  e  12  é 
excesiva  para  atender  a  demanda  poten-
cial  de  vivenda  protexida  atendendo  as 
circunstancias expostas antes e que unha 
porcentaxe  elevada  da  edificabilidade 
residencial  que  prevexa  o  planeamento 
xeral para o conxunto do solo urbano non 
consolidado e urbanizable delimitado non 
está  dirixida  a  satisfacer  a  demanda  de 
primeira  residencia,  poderase  reducir  a 
porcentaxe de reserva ata o 20%, sempre 
e cando o municipio conte con menos de 
20.000 habitantes inscritos no padrón mu-
nicipal no momento da aprobación inicial 
do planeamento.
Estarán  exentos  das  reservas  de  terreos 
reguladas  nos  puntos  11  e  12  aqueles 
concellos que, no momento da aprobación 
inicial  do  seu  planeamento  xeral,  conten 
con  menos  de  5.000  habitantes  inscritos 
no  padrón  municipal,  cando  o  devandito 
plan  xeral  non  conteña  previsións  para 
novos  desenvolvementos  urbanísticos, 
en  solos  clasificados  como  urbanos  non 
consolidados e urbanizables, que superen 
as 5 vivendas por cada 1.000 habitantes e 
ano,  tomando  como  referencia  o  número 
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de  anos  que  se  fixe  como  horizonte  do 
planeamento 371.

Artigo 48. Normas de calidade urbana.
  1.  O planeamento urbanístico garantirá 
as  condicións  de  habitabilidade,  salubri-
dade e funcionalidade das vivendas e usos 
residenciais,  respectando  as  condicións 
mínimas que se fixen regulamentariamente. 
En todo caso, prohíbese o uso residencial 
en sotos e semisotos 372.
  2.  Os  viarios  principais  de  nova  aper-
tura en solo urbano non-consolidado e en 
solo urbanizable non poderán ter un ancho 
inferior a 16 metros.
  3.  O planeamento urbanístico procurará 
unha razoable e equilibrada articulación de 
usos, actividades e tipoloxías edificatorias 
compatibles, evitando  tamén a  repetición 
de  solucións  urbanísticas  e  tipoloxías 
edificatorias idénticas.
  4.  O planeamento que estableza a ordena-
ción detallada terá en conta as previsións 
necesarias para evitar barreiras  arquitec-
tónicas e urbanísticas, de maneira que as 
persoas  con  mobilidade  reducida  vexan 
facilitado ao máximo o acceso directo aos 
espazos públicos  e  ás  edificacións públi-
cas  e  privadas,  de  acordo  coa  normativa 
vixente  sobre  accesibilidade  e  supresión 
de barreiras arquitectónicas.
  5.  O  planeamento  urbanístico  deberá 
fixar a altura máxima das edificacións en 
proporción  ao  ancho  das  vías  e  espazos 
libres, de modo que queden garantidas as 
mellores condicións posibles de soleamen-
to e ventilación natural das vivendas.
  6.  O  planeamento  poderá  prohibir  os 
tendidos  aéreos  e  prever  o  soterramento 
dos  existentes.  En  todo  caso,  deberán 

371	 	Apartados	10,	11,	12	e	13	do	art.	47	engadidos	por	
Lei	 6/2008,	 do	 19	 de	 xuño,	 de	 Medidas	 Urxentes	 en	
materia	de	Vivenda	e	Solo,	pola	que	se	modifica	a	Lei	
9/2002,	do	30	de	decembro,	de	Ordenación	Urbanística	
e	Protección	do	Medio	Rural	de	Galicia.
372	 Véxase:
-	Decreto	262/2007,	do	20	de	decembro,	polo	que	se	
aproban	as	normas	do	hábitat	galego.
-	 Orde	 do	 7	 de	 abril	 de	 2008	 pola	 que	 se	 regula	 a	
composición	e	o	 funcionamento	do	Comité	Asesor	de	
Habitabilidade.

soterrarse as redes de servizos das novas 
urbanizacións 373.

Artigo 49. División  do  solo  urbano 
e urbanizable.
  1.  A  totalidade  do  solo  urbano  di-
vidirase  polo  plan  xeral  en  distritos, 
atendendo  a  racionalidade  e  calidade  da 
ordenación urbanística e a accesibilidade 
da  poboación  ás  dotacións,  utilizando 
preferentemente como límites os sistemas 
xerais  e  os  elementos  estruturantes  da 
ordenación urbanística, e coincidindo na 
maior parte da súa extensión cos barrios, 
parroquias  ou  unidades  territoriais  con 
características homoxéneas.
Dentro de cada distrito o plan xeral deberá 
incluír  a  totalidade  dos  terreos  corres-
pondentes  ás  categorías  de  solo  urbano 
consolidado  e  non-consolidado.  O  plan 
xeral deberá xustificar que no conxunto do 
solo urbano non-consolidado de cada dis-
trito  se  cumpren os estándares de  reserva 
mínima para dotacións urbanísticas locais 
e de limitación de intensidade establecidos 
nesta lei.
Para  os  efectos  de  aplicar  os  estándares 
de  reserva  mínima  de  solo  para  dotacións 
públicas  de  carácter  local  e  dos  límites  de 
edificabilidade, non se terán en conta aque-
les ámbitos de solo urbano non-consolidado 
que  se  sometan  a  operacións  de  reforma 
interior coa finalidade de obter novas dota-
cións públicas, sempre que da ordenación 
establecida  polo  plan  non  resulte  incre-
mentada a superficie edificable respecto 
da preexistente licitamente realizada nin 
se incorporen novos usos que xeren plus-
valías; neste caso, será necesario obter o 
informe favorable da Comisión Superior 
de Urbanismo de Galicia 374.
  2.  O  solo  urbanizable  dividirase  en 
sectores para os efectos da súa ordenación 

373	 Art.	 48.6	 engadido	 por	 Lei	 15/2004,	 do	 29	 de	
decembro,	 de	 modificación	 da	 Lei	 9/2002,	 do	 30	 de	
decembro,	de	ordenación	urbanística	e	protección	do	
medio	rural	de	Galicia.
374	 Último	 parágrafo	 do	 art.	 49.1	 engadido	 por	 Lei	
15/2004,	do	29	de	decembro,	de	modificación	da	Lei	
9/2002,	do	30	de	decembro,	de	ordenación	urbanísti-
ca	e	protección	do	medio	rural	de	Galicia.
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detallada  e  de  aplicación  dos  estándares 
establecidos nesta lei, que deberán ter unha 
extensión mínima de 20.000 metros cadra-
dos ou a superior que fixe o planeamento. 
Os sectores delimitaranse utilizando prefe-
rentemente  os  límites  dos  sistemas  xerais 
e  os  elementos  naturais  determinantes, 
de  forma  que  se  garanta  unha  adecuada 
inserción  do  sector  dentro  da  estrutura 
urbanística do plan xeral. No solo urbani-
zable delimitado inmediato ao solo urbano, 
o  plan  xeral  poderá  delimitar  sectores  de 
menor superficie, sempre que resulte viable 
técnica e economicamente o cumprimento 
dos estándares urbanísticos.

Artigo 50. Normas  técnicas  de  pla-
neamento.
  1.  As normas técnicas do planeamento 
urbanístico  terán  por  obxecto  a  determi-
nación dos seguintes extremos:

a.  Os  requisitos  mínimos  de  calidade, 
substantivos  e  formais  dos  distintos  ins-
trumentos de planeamento urbanístico.

b.  Os modelos indicativos de regulación 
das  diferentes  zonas  de  ordenación  urba-
nística máis usuais, con determinación para 
cada unha delas dos elementos tipolóxicos 
definitorios das construcións en función do 
seu destino ou referidos a ámbitos territo-
riais determinados. Os plans de ordenación 
poderán  establecer  o  réxime  urbanístico 
das  zonas  resultantes  das  operacións  de 
cualificación que realicen por simple remi-
sión ao pertinente modelo de regulación.

c.  As obras e servizos mínimos de urba-
nización e as súas características técnicas.

d.  As  prescricións  técnicas  para  ela-
borar  a  documentación  dos  diferentes 
instrumentos de planeamento.

e.  Calquera outra cuestión precisada de 
orientación técnica en materia de planea-
mento urbanístico.
  2.  A  aprobación  das  normas  técnicas 
correspóndelle ao conselleiro competente 
en materia de urbanismo e ordenación do 
territorio, logo de audiencia á Federación 
Galega de Municipios e Provincias.

Sección 2.ª  
Normas subsidiarias e 

complementarias de planeamento

Artigo 51. Obxecto e contido.
  1.  As  normas  subsidiarias  e  comple-
mentarias  de  planeamento  establecerán 
as disposicións que deberán ser aplicadas 
nos municipios que carezan de plan xeral 
de ordenación municipal.
  2.  Así mesmo, serán de aplicación, con 
carácter  complementario,  para  suplir  as 
indeterminacións e lagoas do planeamento 
municipal vixente, sen modificar la cualifica-
ción do solo nin alterar as determinacións 
do planeamento que complementan.
  3.  As  normas  subsidiarias  e  comple-
mentarias  de  planeamento  conterán  as 
seguintes determinacións:

a.  Fins e obxectivos da súa promulga-
ción.

b.  (…) 375

c.  Relacións  e  incidencias  coas  direc-
trices de ordenación territorial.

d.  Regulación  dos  usos  do  solo  e  da 
edificación.

e.  Medidas de protección urbanística do 
medio rural, do patrimonio e da paisaxe.

f.  Definición  do  ámbito  e  condicións 
de  desenvolvemento  de  sectores  de  solo 
urbanizable  delimitado  para  actuacións 
previstas polo Instituto Galego da Viven-
da e Solo, con destino á creación de solo 
empresarial  público  ou  á  construción  de 
vivendas de promoción pública.
  4.  As normas subsidiarias e complemen-
tarias incluirán os seguintes documentos:

a.  Memoria xustificativa dos seus fins, 
obxectivos e determinacións.

b.  Planos de información.
c.  Planos de delimitación do solo.
d.  Ordenanzas de edificación e uso do 

solo.
e.  Normativa  de  protección  do  medio 

rural, do patrimonio cultural e da paisaxe.

375	 Art.	 51.3.b	 derrogado	 por	 Lei	 15/2004,	 do	 29	 de	
decembro,	 de	 modificación	 da	 Lei	 9/2002,	 do	 30	 de	
decembro,	de	ordenación	urbanística	e	protección	do	
medio	rural	de	Galicia.
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f.  Calquera outro documento que sexa 
procedente para o cumprimento das deter-
minacións das propias normas.

Sección 3.ª  
Plan xeral de  

ordenación municipal

Artigo 52. Consideracións xerais.
  1.  Os plans xerais de ordenación muni-
cipal, como instrumentos urbanísticos de 
ordenación  integral,  abranguerán  un  ou 
varios  termos municipais completos, cla-
sificarán o solo para o establecemento do 
réxime xurídico correspondente, definirán os 
elementos  fundamentais da  estrutura  xeral 
adoptada para a ordenación urbanística do 
territorio e establecerán as determinacións 
orientadas  a  promover o  seu desenvolve-
mento e execución.
  2.  O contido dos plans xerais de orde-
nación  municipal  deberá  ser  congruente 
cos  fins que neles se determinen e adap-
tarse  ás  características  e  complexidade 
urbanística do territorio que sexa obxecto 
da ordenación, garantindo a coordinación 
dos elementos fundamentais dos respecti-
vos sistemas xerais.
  3.  Así mesmo, o plan xeral deberá garan-
tir a coherencia interna das determinacións 
urbanísticas, a viabilidade técnica e econó-
mica da ordenación proposta, o equilibrio 
dos beneficios e cargas derivados do plan 
entre as distintas áreas de reparto, a pro-
porcionalidade entre o volume edificable e 
os espazos libres públicos de cada ámbito 
de ordenación e a participación da comu-
nidade nas plusvalías xeradas en cada área 
de reparto.

Artigo 53. Determinacións de carác-
ter xeral.
  1.  Os plans xerais de ordenación muni-
cipal conterán as seguintes determinacións 
de carácter xeral:

a.  Obxectivos xerais e criterios da orde-
nación compatibles coa normativa sectorial 
e ambiental, cos instrumentos de ordena-
ción  do  territorio  e  co  planeamento  dos 
municipios limítrofes.

b.  Clasificación do solo de todo o termo 
municipal en todos ou nalgún dos distintos 
tipos e categorías establecidos nesta lei.

c.  División do solo urbano en distritos de 
acordo co disposto no artigo 49 desta lei.

d.  Delimitación  dos  sectores  en  solo 
urbanizable delimitado.

e.  Estructura xeral e orgánica do territorio 
integrada  polos  sistemas  xerais  determi-
nantes  do  desenvolvemento  urbano  e,  en 
particular, polos sistemas xerais de comu-
nicacións  e  as  súas  zonas  de  protección, 
de espazos libres e zonas verdes públicas, 
de equipamento comunitario público e de 
servizos urbanos.
En calquera caso, indicarase para cada un 
dos seus elementos non existentes os seus 
criterios de deseño e execución e o sistema 
de obtención dos terreos.

f.  Catálogo  dos  elementos  que  polos 
seus valores naturais ou culturais, ou pola 
súa  relación  co  dominio  público,  deban 
ser  conservados  ou  recuperados,  coas 
medidas de protección que procedan.

g.  Delimitación das concas de interese 
paisaxístico  no  termo  municipal  e  me-
didas  para  a  súa  adecuada  protección  e 
recuperación.

h.  Delimitación de áreas de reparto en 
solo  urbano  non-consolidado  e  en  solo 
urbanizable  delimitado,  con  fixación  do 
aproveitamento tipo, se é o caso.

i.   Carácter  público  ou  privado  das 
dotacións.

j.  Determinación,  se  é  o  caso,  dos 
prazos para a aprobación do planeamento 
de  desenvolvemento  e,  en  xeral,  para  o 
cumprimento dos deberes urbanísticos.
  2.  Así mesmo, os plans xerais deberán 
conter as determinacións necesarias para que 
as  construcións  e  instalacións  cumpran 
as  condicións de  adaptación  ao  ambiente 
establecidas polo artigo 104 desta lei.

Artigo 54. Determinacións  en  solo 
urbano consolidado.
Os  plans  xerais  de  ordenación  municipal 
conterán  en  solo  urbano  consolidado  as 
seguintes determinacións:

a.  Delimitación do seu perímetro.
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b.  Cualificación dos terreos, entendida 
como  a  asignación  detallada  de  usos 
pormenorizados,  tipoloxías  edificatorias 
e condicións de edificación corresponden-
tes a cada zona.

c.  Delimitación dos espazos libres e zo-
nas verdes destinados a parques e xardíns 
públicos, zonas deportivas, de recreo e ex-
pansión, indicando o seu carácter público 
ou privado.

d.  Espazos  reservados  para  dotacións, 
equipamentos e demais servizos de intere-
se social, sinalando o seu carácter público 
ou privado e as condicións de edificación 
garantindo a súa integración no contorno 
no que se deban situar.

e.  Regulación  detallada  dos  usos, 
volume  e  condicións  hixiénico-sanitarias 
dos  terreos  e  construcións,  así  como  as 
características  estéticas  da  edificación  e 
do seu contorno.

f.  Trazado  e  características  da  rede 
viaria  pública,  con  sinalización de  aliña-
cións e rasantes.

g.  Previsión de  aparcadoiros  de  titula-
ridade  pública,  que  poderán  localizarse 
incluso no subsolo dos sistemas viarios e 
de  espazos  libres,  sempre  que  non  inter-
firan  no  uso  normal  destes  sistemas  nin 
supoñan  a  eliminación  ou  o  traslado  de 
elementos físicos ou vexetais de interese.

h.  Características  e  trazado  das  redes 
de  abastecemento  de  auga,  redes  de  su-
midoiros, enerxía eléctrica e daqueloutros 
servizos que, se é o caso, prevexa o plan.

i.   Se é o caso, establecemento de pra-
zos para a edificación.

Artigo 55. Determinacións  en  solo 
urbano non-consolidado.
  1.  No  solo  urbano  non-consolidado, 
cando  o  plan  xeral  conteña  a  súa  orde-
nación  detallada,  incluirá,  ademais  das 
determinacións  establecidas  no  artigo 
anterior,  a  delimitación  dos  polígonos 
necesarios  para  a  execución  do  plan  e  a 
determinación do sistema de actuación de 
cada polígono.

  2.  Cando  o  plan  xeral  remita  a  orde-
nación  detallada  a  un  plan  especial  de 
reforma  interior,  conterá  as  seguintes 
determinacións:

a.  Delimitación  do  ámbito  do  plan 
especial de reforma interior.

b.  Determinación  dos  usos  globais, 
tipoloxías  edificatorias,  altura  máxima  e 
superficie total edificable.

c.  Fixación da contía das  reservas mí-
nimas de solo para dotacións urbanísticas 
que deberá prever o plan especial.

d.  Previsión dos sistemas xerais necesa-
rios, se é o caso, para o desenvolvemento 
do plan especial.
  3.  (...) 376

Artigo 56. Determinacións  en  solo 
de núcleo rural.
Os  plans  xerais  de  ordenación  municipal 
conterán a ordenación detallada dos núcleos 
rurais  segundo  o  disposto  nesta  lei  e, 
para  tal  efecto,  incluirán  as  seguintes 
determinacións:

a.  Delimitación  do  seu  perímetro  e 
estudo do compoñente parroquial actual.

b.  Se  é  o  caso,  espazo  reservado  para 
dotacións e equipamentos, sinalando o seu 
carácter público ou privado.

c.  Trazado da rede viaria pública.
d.  Regulamentación do uso pormenori-

zado dos  terreos e construcións, así como 
das características estéticas da edificación.

e.  Cantas outras  resulten convenientes 
para  a  conservación  e  recuperación  da 
morfoloxía  do  núcleo  e  a  salvagarda  dos 
leitos  naturais,  das  redes  de  camiños  ru-
rais, da estrutura parcelaria histórica e dos 
usos tradicionais.

f.  Fixación dos  indicadores que deban 
dar lugar á necesidade de redactar un plan 
especial  de  protección,  rehabilitación  e 
mellora do medio rural para lle facer fron-
te á complexidade urbanística sobrevida.

376	 	Art.	55.3	derogado	por	Lei	6/2008,	do	19	de	xuño,	
de	 Medidas	 Urxentes	 en	 materia	 de	 Vivenda	 e	 Solo,	
pola	que	se	modifica	a	Lei	9/2002,	do	30	de	decembro,	
de	Ordenación	Urbanística	e	Protección	do	Medio	Rural	
de	Galicia.
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Artigo 57. Determinacións  en  solo 
urbanizable delimitado.
  1.  Os  plans  xerais  de  ordenación  mu-
nicipal  conterán,  en  todo  caso,  en  solo 
urbanizable  delimitado  as  seguintes 
determinacións:

a.  Delimitación de sectores para o seu 
desenvolvemento en plans parciais.

b.  Desenvolvemento  dos  sistemas  da 
estrutura xeral da ordenación urbanística 
do territorio coa precisión suficiente para 
permitir  a  redacción  de  plans  parciais 
ou  especiais,  determinando  os  sistemas 
xerais incluídos ou adscritos á xestión de 
cada sector.

c.  Trazados das redes fundamentais de 
abastecemento de auga, redes de sumido-
iros,  enerxía  eléctrica  e demais  servicios 
que, se é o caso, prevexa o plan.

d.  Determinación das conexións cos  sis-
temas xerais existentes e exteriores ao sector 
e, se é o caso, previsión das obras necesarias 
para a ampliación e o reforzo dos devanditos 
sistemas en función das necesidades xeradas 
pola actuación e de forma que se asegure o 
seu correcto funcionamento.
Para  estes  efectos,  o  plan  deberá  incluír 
un  estudo  que  xustifique  a  capacidade 
das redes viarias e de servizos existentes 
e as medidas procedentes para atender as 
necesidades xeradas e, se é o caso, a  im-
plantación do servizo público de transporte, 
recollida  de  residuos  urbanos  e  cantos 
outros resulten necesarios.
Así mesmo, o plan xeral establecerá obriga-
toriamente as características, dimensións e 
capacidade  mínima  das  infraestruturas 
e  servizos  necesarios  para  o  desenvolve-
mento do sector e determinará con preci-
sión os terreos necesarios para a conexión 
co sistema xeral viario e de infraestruturas 
e servizos urbanos existentes que deberán 
incluírse  ou  adscribirse  ao  desenvolve-
mento do sector.
Cando  proceda,  estableceranse  os  meca-
nismos que permitan a redistribución dos 
custos entre os sectores afectados.

e.  Asignación dos usos globais de cada 
sector e fixación da edificabilidade e das 
tipoloxías edificatorias.
  2.  Ademais  das  determinacións  do 
número  anterior,  os  plans  xerais  poderán 
ordenar detalladamente, co mesmo contido 
e determinacións esixibles a un plan par-
cial, aqueles sectores de desenvolvemento 
urbanístico preferente, de maneira que se 
poidan executar directamente sen necesi-
dade de planeamento de desenvolvemento. 
Nestes casos, será necesario que se garanta 
a execución do plan a través de actuacións 
públicas programadas ou privadas concer-
tadas coa administración.

Artigo 58. Determinacións  en  solo 
urbanizable non-delimitado.
En  solo  urbanizable  non-delimitado,  o 
plan  xeral  establecerá  os  criterios  para 
delimitar  os  correspondentes  sectores, 
tales como os relativos a magnitude, usos, 
intensidade de uso, dotacións, equipamen-
tos, sistemas xerais que deban executarse 
e conexións con eles, así como prioridades 
para garantir un desenvolvemento urbano 
racional.  En  particular,  poderá  condicio-
narse a delimitación de novos sectores ao 
desenvolvemento  dos  xa  delimitados  no 
plan xeral.

Artigo 59. Determinacións  en  solo 
rústico.
Os plans xerais de ordenación municipal, 
segundo o disposto nesta  lei, conterán as 
seguintes determinacións:

a.  Delimitación das distintas categorías 
de solo rústico.

b.  Determinación das condicións estéticas 
e  características  de  deseño  das  constru-
cións,  incluíndo os materiais  e  cores que 
se  empregarán  na  fachada  e  cuberta  das 
edificacións.

c.  Normas  e  medidas  de  protección 
do  solo  rústico  para  asegurar  o  mante-
mento da natureza rústica dos terreos e a 
conservación,  protección  e  recuperación 
dos  valores  e  potencialidades  propios  do 
medio rural.
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Artigo 60. Estratexia de actuación e 
estudo económico.
  1.  Os  plans  xerais  de  ordenación 
municipal  conterán  a  estratexia  para  o 
desenvolvemento  coherente  do  plan  e,  en 
particular,  determinarán  a  execución  dos 
sistemas  xerais  que  deban  crearse  nece-
sariamente  para  o  desenvolvemento  das 
áreas de solo urbano non-consolidado e dos 
sectores de solo urbanizable delimitado.
  2.  Así mesmo, determinarán os ámbitos 
de  actuación  preferente  en  solo  urbano 
non-consolidado  e  en  solo  urbanizable 
delimitado,  para os que deberán  fixarse os 
prazos e as condicións en que teñan que ser 
executadas as actuacións públicas programa-
das ou privadas concertadas cos particulares, 
así  como  as  determinacións  da  ordenación 
detallada  sen  necesidade  de  remisión  ao 
planeamento de desenvolvemento.
  3.  O plan xeral de ordenación municipal 
conterá unha avaliación do custo de execu-
ción  dos  sistemas  xerais  e  das  actuacións 
previstas, con indicación do carácter público 
ou privado da iniciativa de financiamento, 
xustificando  as  previsións  que  cumpra 
realizar con recursos propios do concello.
No suposto de que se lles atribúa o finan-
ciamento  a  administracións  ou  entidades 
públicas  distintas  do  municipio,  deberá 
acreditarse a conformidade delas.

Artigo 61. Documentación.
  1.  As determinacións do plan xeral de 
ordenación  municipal  ás  que  se  fai  refe-
rencia nesta sección desenvolveranse nos 
seguintes documentos,  co contido que  se 
fixe regulamentariamente:

a.  Memoria  xustificativa  dos  seus  fins 
e obxectivos, así como das súas determi-
nacións.

b.  Estudo  do  medio  rural  e  análise  do 
modelo de asentamento poboacional.

c.  (…) 377

d.  Planos de información.
377	 Art.	61.1.c	derrogado	por	Lei	6/2007,	do	11	de	maio,	
de	 medidas	 urxentes	 en	 materia	 de	 ordenación	 do	
territorio	e	do	litoral	de	Galicia.

e.  Planos de ordenación urbanística do 
territorio.

f.  Normas urbanísticas.
g.  Estratexia  de  actuación  e  estudo 

económico.
h.  Catálogo  de  elementos  que  hai  que 

protexer ou recuperar.
i.  Aqueloutros  que  se  consideren  ne-

cesarios  para  reflectir  adecuadamente  as 
súas determinacións.
  2.  O  estudo do medio  rural  servirá  de 
base para establecer as medidas tendentes 
á conservación e mellora das súas poten-
cialidades  intrínsecas  e,  en  particular, 
para a protección dos seus valores ecolóxi-
cos, ambientais, paisaxísticos, históricos, 
etnográficos,  culturais  ou  con  poten-
cialidade  produtiva.  Para  estes  efectos, 
analizará detalladamente os usos do solo, 
os cultivos, a paisaxe rural, a tipoloxía das 
edificacións  e  construcións  tradicionais 
da  zona,  as  infraestruturas  existentes, 
os  camiños  e  vías  rurais,  o  planeamento 
urbanístico  dos  municipios  limítrofes  e 
calquera  outra  circunstancia  relevante 
para  a  xustificación  das  determinacións 
en solo rústico.
  3.  A análise do modelo de asentamento 
poboacional  terá  por  obxecto  determinar 
as  medidas  que  se  vaian  adoptar  para  a 
preservación  e  mellora  do  medio  rural, 
definindo os elementos que o constitúan e 
a súa inserción no marco comarcal e des-
tacando a división parroquial, o sistema de 
núcleos de poboación e a súa  relación co 
medio natural ou produtivo.
Co  fin  de  fundamentar  a  delimitación  dos 
núcleos  rurais,  deberá  analizar  individuali-
zadamente  cada  núcleo,  a  súa  morfoloxía, 
infraestruturas  e  dotacións  urbanísticas 
existentes,  consolidación  edificatoria,  patri-
monio  arquitectónico  e  cultural  e  calquera 
outra circunstancia urbanística relevante para 
xustificar as determinacións sobre o solo de 
núcleo  rural.  O  estudo  incluirá  unha  ficha, 
plano e fotografía aérea individualizada para 
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cada  núcleo  rural;  nestes  documentos  hase 
recoller  a  información  urbanística  anterior-
mente indicada.
  4.  (…) 378

Sección 4.ª  
Planeamento de desenvolvemento

Subsección 1.ª  
Disposición común

Artigo 62. Disposición  común  aos 
plans de desenvolvemento.
  1.  Os  plans  parciais  e  plans  especiais 
poderán modificar a ordenación detallada 
establecida polo plan xeral de ordenación 
de acordo coas seguintes condicións:

a.  Que  teñan  por  obxecto  a  mellora 
substancial  da  ordenación  urbanística 
vixente,  a  mellora  da  articulación  dos 
espazos  libres  públicos  e  os  volumes 
construídos,  a  eliminación  de  usos  non 
desexables  ou  a  incorporación  doutros 
necesarios, a previsión de novas dotacións 
públicas,  a  resolución  de  problemas  de 
circulación e outros fins análogos.

b.  Que non afecten nin alteren de nin-
gún modo as determinacións do plan xeral 
sinaladas  nos  artigos  53,  55.2  e  57  desta 
lei,  sen  prexuízo  dos  axustes  necesarios 
para garantir as conexións.

c.  Que non impliquen un incremento da 
superficie edificable total nin a alteración 
dos usos globais.

d.  Que  non  supoñan  unha  diminución, 
fraccionamento  ou  deterioración  da  capa-
cidade de servizo e da funcionalidade dos 
espazos previstos para as dotacións locais.
  2.  Os  plans  parciais  e  especiais  pode-
rán  reaxustar,  por  razóns  xustificadas,  a 
delimitación  dos  sectores  e  das  áreas  de 
reparto, sempre que o reaxuste non afecte 
a solo rústico de especial protección nin a 
dotacións públicas e que non supoña unha 
alteración  igual  ou  superior  ao  5%  do 
ámbito delimitado polo plan xeral. En todo 
caso, será necesaria a previa audiencia aos 
propietarios afectados.
378	 Art.	61.4	derrogado	por	Lei	6/2007,	do	11	de	maio,	
de	 medidas	 urxentes	 en	 materia	 de	 ordenación	 do	
territorio	e	do	litoral	de	Galicia.

Subsección 2.ª  
Plans parciais

Artigo 63. Plans parciais: obxecto.
  1.  Os plans parciais terán por obxecto 
regular a urbanización e a edificación do 
solo  urbanizable,  desenvolvendo  o  plan 
xeral  mediante  a  ordenación  detallada 
dun sector.
  2.  En municipios sen planeamento xeral 
tamén  se  poderán  aprobar  plans  parciais 
para o desenvolvemento de sectores de solo 
urbanizable delimitado polas normas subsi-
diarias e complementarias de planeamento.

Artigo 64. Determinacións dos plans 
parciais.
Os plans parciais conterán en todo caso as 
seguintes determinacións:

a.  Delimitación  do  ámbito  de  planea-
mento, que abranguerá un sector completo 
definido polo plan xeral.

b.  Cualificación  dos  terreos,  entendi-
da  como  a  asignación  detallada  de  usos 
pormenorizados,  tipoloxías  edificatorias 
e niveis de intensidade correspondentes a 
cada zona.

c.  Sinalización de  reservas de  terreos 
para  dotacións  urbanísticas  en  propor-
ción  ás  necesidades  da  poboación  e  de 
conformidade  coas  reservas  mínimas 
establecidas no artigo 47 desta lei.

d.  Trazado e características da rede de 
comunicacións propias do sector e do seu 
enlace co sistema xeral de comunicacións 
previsto no plan xeral, con sinalización de 
aliñacións, rasantes e zonas de protección 
de toda a rede viaria.

e.  Características  e  trazado  das  redes 
de abastecemento de auga, de sumidoiros, 
enerxía  eléctrica,  iluminación  pública, 
telecomunicacións,  gas  e  daqueloutros 
servizos que, se é o caso, prevexa o plan.

f.  (...) 379

379	 	Art.	64.f	derogado	por	Lei	6/2008,	do	19	de	xuño,	
de	 Medidas	 Urxentes	 en	 materia	 de	 Vivenda	 e	 Solo,	
pola	que	se	modifica	a	Lei	9/2002,	do	30	de	decembro,	
de	Ordenación	Urbanística	e	Protección	do	Medio	Rural	
de	Galicia.
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g.  Determinacións  necesarias  para  a 
integración da nova ordenación cos elemen-
tos valiosos da paisaxe e da vexetación.

h.  Medidas necesarias e suficientes para 
garantir a adecuada conexión do sector cos 
sistemas xerais exteriores existentes e, se é 
o caso, a ampliación ou reforzo dos devandi-
tos sistemas e dos equipamentos e servizos 
urbanos  que  vaian  ser  utilizados  pola  po-
boación futura. Igualmente deberá resolver 
os enlaces coas estradas ou vías actuais e 
coas  redes  de  servizos  de  abastecemento 
de auga e saneamento, subministración de 
enerxía  eléctrica,  telecomunicacións,  gas, 
residuos sólidos e outros.
Os servizos técnicos municipais e as em-
presas subministradoras deberán informar 
sobre  a  suficiencia  das  infraestruturas  e 
dos  servizos  existentes  e  previstos  antes 
de iniciar a tramitación do plan parcial.

i.   Ordenación detallada dos solos des-
tinados  polo  plan  xeral  a  sistemas  xerais 
incluídos ou adscritos ao sector, agás que 
o  municipio  opte  pola  súa  ordenación 
mediante plan especial.

j.  Plan de etapas para o desenvolvemen-
to  das  determinacións  do  plan,  no  que  se 
inclúa  a  fixación dos prazos para  lles dar 
cumprimento aos deberes dos propietarios, 
entre eles os de urbanización e edificación.
Os  prazos  que  se  fixen  para  cumprir  os 
deberes  de  edificación  das  vivendas  con 
protección  pública  non  poderán  ser  su-
periores aos que se fixen para edificar as 
vivendas libres 380.

k.  Delimitación dos polígonos nos que 
se divida o sector e determinación do sis-
tema de actuación de acordo co disposto 
nesta lei.

l.   Avaliación  económica  da  implanta-
ción dos servizos e da execución das obras 
de urbanización, incluíndo a conexión aos 
sistemas xerais e, se é o caso, as obras de 
ampliación ou reforzo deles.

380	 	Último	inciso	do	art.	64.j	engadido	por	Lei	6/2008,	
do	19	de	xuño,	de	Medidas	Urxentes	en	materia	de	Vi-
venda	e	Solo,	pola	que	se	modifica	a	Lei	9/2002,	do	30	
de	decembro,	de	Ordenación	Urbanística	e	Protección	
do	Medio	Rural	de	Galicia.

Artigo 65. Documentación dos plans 
parciais.
Os plans parciais comprenderán os planos 
de  información,  incluído o catastral, me-
moria xustificativa das súas determinacións, 
estudo de sostibilidade ambiental, impac-
to  territorial  e  paisaxístico,  avaliación 
económica  da  implantación  dos  servizos 
e  execución  das  obras  de  urbanización, 
incluídas as conexións cos sistemas xerais 
existentes  e  a  súa ampliación ou  reforzo, 
planos  de  ordenación  urbanística  e  orde-
nanzas reguladoras necesarias para a súa 
execución,  todos  eles  co  contido  que  se 
fixe regulamentariamente.
Se o plan parcial foi sometido á avaliación 
ambiental estratéxica non será necesario o 
estudo de sostibilidade ambiental, impac-
to territorial e paisaxístico 381.

Subsección 3.ª 
Plans de sectorización

Artigo 66. Plans de sectorización.
  1.  Os  plans  de  sectorización  son  os 
instrumentos  mediante  os  cales  se  esta-
blecen  as  determinacións  estruturantes 
da ordenación urbanística necesarias para 
a  transformación dos  terreos clasificados 
como solo urbanizable non-delimitado.
  2.  Os  plans  de  sectorización  deben 
resolver a adecuada integración do ámbito 
delimitado  na  estrutura  de  ordenación 
municipal definida polo plan xeral.
  3.  Os  plans  de  sectorización  deben 
conter as seguintes determinacións:

a.  A  delimitación  do  sector  que  será 
obxecto de transformación, de acordo cos 
criterios  básicos  establecidos  polo  plan 
xeral.

b.  As  determinacións  de  ordenación 
básica propias do plan xeral para o solo ur-
banizable delimitado, sinaladas no artigo 
57 desta lei.

c.  A  previsión  de  solo  para  novas  do-
tacións  de  carácter  xeral,  na  proporción 

381	 Último	 parágrafo	 do	 art.	 65	 engadido	 por	 Lei	
6/2007,	do	11	de	maio,	de	medidas	urxentes	en	materia	
de	ordenación	do	territorio	e	do	litoral	de	Galicia.
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mínima establecida polo número 1 do ar-
tigo 47, con  independencia das dotacións 
locais.  Os  novos  sistemas  xerais  deberán 
localizarse  dentro  do  ámbito  do  sector, 
agás no caso de que o plan xeral determine 
especificamente  a  súa  localización  con-
creta noutro lugar 382.

d.  As  determinacións  establecidas  no 
artigo 64 para os plans parciais.
  4.  En  todo  caso,  a  aprobación  do  plan 
de  sectorización  implicará  a  declaración 
de utilidade pública e a necesidade da ocupa-
ción, para efectos de expropiación  forzosa, 
dos  terreos  necesarios  para  o  enlace  da 
zona  de  actuación  cos  correspondentes 
elementos dos sistemas xerais.

Artigo 67. Documentación dos plans 
de sectorización.
Os  plans  de  sectorización  comprenderán 
os  planos  de  información,  incluído  o 
catastral,  memoria  xustificativa  das  súas 
determinacións,  estudo  de  sostibilidade 
ambiental, impacto territorial e paisaxísti-
co, avaliación económica da implantación 
dos  servizos  e  execución  das  obras  de 
urbanización, incluídas as conexións cos 
sistemas xerais existentes e a súa amplia-
ción ou reforzo, planos de delimitación do 
novo sector, planos de ordenación urbanís-
tica  e  ordenanzas  reguladoras  necesarias 
para a súa execución, todos eles co contido 
que se fixe regulamentariamente.
Se  o  plan  de  sectorización  foi  sometido  á 
avaliación  ambiental  estratéxica  non  será 
necesario o estudo de sostibilidade ambien-
tal, impacto territorial e paisaxístico 383.

Subsección 4.ª  
Plans especiais

Artigo 68. Finalidades dos plans espe-
ciais.
  1.  En  desenvolvemento  das  previsións 
contidas  nos  plans  xerais  de  ordenación 
382	 Art.	66.3.c	modificado	por	 Lei	15/2004,	do	29	de	
decembro,	 de	 modificación	 da	 Lei	 9/2002,	 do	 30	 de	
decembro,	de	ordenación	urbanística	e	protección	do	
medio	rural	de	Galicia.
383	 Último	 parágrafo	 do	 art.	 67	 engadido	 por	 Lei	
6/2007,	do	11	de	maio,	de	medidas	urxentes	en	materia	
de	ordenación	do	territorio	e	do	litoral	de	Galicia.

municipal,  poderán  formularse  e  apro-
barse  plans  especiais  coa  finalidade  de 
protexer ámbitos singulares,  levar a cabo 
operacións de reforma interior, coordinar 
a  execución  de  dotacións  urbanísticas, 
protexer,  rehabilitar  e  mellorar  o  medio 
rural  ou  outras  finalidades  que  se  deter-
minen regulamentariamente.
  2.  En  ausencia  de  planeamento  xeral 
municipal, ou cando este non contivese as 
previsións detalladas oportunas,  poderán 
aprobarse plans especiais unicamente coa 
finalidade de protexer ámbitos singulares, 
rehabilitar  e  mellorar  o  medio  rural  ou 
establecer  infraestruturas  e  dotacións 
urbanísticas  básicas,  sempre  que  estas 
determinacións non esixan a previa defi-
nición dun modelo territorial.
  3.  Os  plans  especiais  conterán  as 
determinacións necesarias para o desenvol-
vemento do planeamento correspondente e, 
en todo caso, as propias da súa natureza 
e finalidade, debidamente xustificadas e 
desenvolvidas  nos  estudos,  planos  e  nor-
mas correspondentes.
  4.  En  ningún  caso  os  plans  especiais 
poderán  substituír os plans xerais na  súa 
función  de  instrumentos  de  ordenación 
integral  do  territorio,  polo  que  non  po-
derán  modificar  a  clasificación  do  solo, 
sen  prexuízo  das  limitacións  de  uso  que 
poidan establecerse.

Artigo 69. Plans  especiais  de  pro-
tección.
  1.  Os plans especiais de protección teñen 
por  obxecto  preservar  o  medio  ambiente, 
as  augas  continentais,  o  litoral  costeiro, 
os  espazos  naturais,  as  áreas  forestais,  os 
espazos  produtivos,  as  vías  de  comunica-
ción, as paisaxes de interese, o patrimonio 
cultural e outros valores de interese.
  2.  Con  tales  fins  poderán  afectar  a 
calquera clase de solo e incluso estenderse 
a  varios  termos  municipais,  co  obxecto 
de  abarcar  ámbitos  de  protección  com-
pletos,  e  poderán  establecer  as  medidas 
necesarias  para  garantir  a  conservación 
e  recuperación  dos  valores  que  se  deban 
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protexer,  impoñendo  as  limitacións  que 
resulten  necesarias,  mesmo  con  prohibi-
ción absoluta de construír.
  3.  En particular, os plans especiais que 
teñan por obxecto protexer os ámbitos do 
territorio  declarados  como  bens  de  inte-
rese  cultural  conterán  as  determinacións 
esixidas pola lexislación sobre patrimonio 
cultural e o catálogo previsto no artigo 75 
desta lei.
  4.  O plan xeral poderá remitir a ordena-
ción detallada do solo urbano consolidado 
a  un  plan  especial  de  protección.  Neste 
caso,  antes  da  aprobación  definitiva  do 
plan especial, deberá solicitarse o informe 
preceptivo  e  vinculante  da  consellería 
competente  en  materia  de  urbanismo  e 
ordenación do territorio nos  termos sina-
lados polo artigo 86.1.d) 384.

Artigo 70. Plans  especiais de  refor-
ma interior.
  1.  Os  plans  especiais  de  reforma  in-
terior  teñen  por  obxecto  a  execución  de 
operacións de reforma en solo urbano non-
consolidado previstas no plan xeral para o 
desconxestionamento desta clase de solo, a 
mellora das condicións de habitabilidade, 
a creación de dotacións urbanísticas, o sa-
neamento de barrios insalubres, a resolución 
de problemas de circulación, a mellora do 
ambiente ou dos servizos públicos, a reha-
bilitación de zonas urbanas degradadas ou 
outros fins análogos.
  2.  Os plans especiais de reforma interior 
en  solo  urbano  non-consolidado  conte-
rán  as  determinacións  adecuadas  á  súa 
finalidade  e  incluirán,  como  mínimo,  as 
determinacións  e  documentación  propias 
dos plans parciais.

Artigo 71. Plans especiais de infraes-
truturas e dotacións.
  1.  Os  plans  especiais  de  infraestru-
turas  e  dotacións  teñen  por  obxecto  o 
384	 Art.	 69.4	 engadido	 por	 Lei	 15/2004,	 do	 29	 de	
decembro,	 de	 modificación	 da	 Lei	 9/2002,	 do	 30	 de	
decembro,	de	ordenación	urbanística	e	protección	do	
medio	rural	de	Galicia.

establecemento e a ordenación das  infra-
estruturas  básicas  relativas  ao  sistema 
de  comunicacións,  transportes,  espazos 
libres públicos, equipamento comunitario, 
e das instalacións destinadas aos servizos 
públicos  e  subministracións de  enerxía  e 
abastecemento,  evacuación  e  depuración 
de augas.
  2.  Os plans especiais de infraestruturas 
e dotacións conterán as seguintes determi-
nacións:

a.  Delimitación dos espazos reservados 
para infraestruturas e dotacións urbanísti-
cas e o seu destino concreto.

b.  As  medidas  necesarias  para  a  súa 
adecuada  integración no  territorio e para 
resolver os problemas que xere no viario e 
nas demais dotacións urbanísticas.

c.  Medidas  de  protección  necesarias 
para  garantir  a  funcionalidade  e  accesi-
bilidade  das  infraestruturas  e  dotacións 
urbanísticas.

Artigo 72. Plans especiais de protec-
ción,  rehabilitación  e  mellora  do  medio 
rural.
  1.  Estes  plans  especiais  terán  por 
finalidade  a  protección,  rehabilitación  e 
mellora  dos  elementos  máis  característi-
cos  da  arquitectura  rural,  das  formas  de 
edificación  tradicionais,  dos  conxuntos 
significativos configurados por elas e dos 
núcleos rurais.
  2.  O  ámbito  de  cada  plan  especial 
abranguerá  os  terreos  comprendidos  nun 
ou  en  varios  núcleos  rurais  completos, 
así  como  os  terreos  clasificados  como 
solo rústico pertencentes a un ou a varios 
termos municipais.
Non  obstante,  poderá  redactarse  o  plan 
especial  coa  exclusiva  finalidade  de 
desenvolver  unha  operación  de  carácter 
integral sobre unha área de expansión do 
núcleo  rural  que  constitúa  unha  unidade 
urbanística homoxénea e completa. Neste 
caso,  o  plan  especial  deberá  garantir  a 
integración da actuación coa morfoloxía, 
a paisaxe, os servizos e as características 
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do núcleo rural, conter as determinacións 
sinaladas polas letras d), e), f), g) e h) do 
número 3 deste artigo e prever as reservas 
de  solo  para  dotacións  públicas  e  para 
aparcadoiros, na proporción mínima esta-
blecida polo artigo 47.2 385.
  3.  O plan especial conterá as seguintes 
determinacións:

a.  Delimitación  das  áreas  xeográficas 
homoxéneas por razón da morfoloxía dos 
asentamentos de poboación, tipoloxía das 
edificacións, valores e potencialidades do 
medio  rural merecedoras de protección e 
outras circunstancias relevantes.

b.  Estudo  das  parroquias  e  delimita-
ción  das  áreas  xeográficas  homoxéneas 
por  razón  da  morfoloxía  do  asentamento 
de poboación,  tipoloxía das  edificacións, 
valores  e  potencialidades  do medio  rural 
merecedoras  de  protección  e  outras  cir-
cunstancias relevantes.

c.  Delimitación  dos  núcleos  rurais 
incluídos no seu ámbito.

d.  Determinación  das  condicións  de 
volume,  forma,  tipoloxía,  características 
estéticas, materiais que hai que empregar 
e técnicas construtivas, condicións de im-
plantación e aqueloutras que se consideren 
necesarias para garantir a conservación e 
preservación  das  características  propias 
do medio.

e.  Identificación dos elementos que deban 
ser obxecto de protección específica para a 
súa conservación e recuperación, que debe-
rán incluírse no correspondente catálogo, así 
como aqueles para os que sexa procedente 
a súa demolición ou eliminación.

f.  Actuacións  previstas  para  a  con-
servación,  recuperación,  potenciación  e 
mellora dos asentamentos tradicionais e do 
seu contorno.

g.  Calquera outra determinación nece-
saria para o cumprimento dos seus fins.

h.  Previsión  nas  áreas  nas  que  sexa 
necesaria  a  realización  de  actuacións  de 

385	 Art.	 72.2	 modificado	 por	 Lei	 15/2004,	 do	 29	 de	
decembro,	 de	 modificación	 da	 Lei	 9/2002,	 do	 30	 de	
decembro,	de	ordenación	urbanística	e	protección	do	
medio	rural	de	Galicia.

carácter  integral,  para  as  que  deberán 
delimitarse os correspondentes polígonos. 
Nestes casos, a densidade máxima non po-
derá superar as 25 vivendas por hectárea, 
sen  prexuízo  do  cumprimento  obrigado 
das condicións de uso e edificación esta-
blecidas nesta lei.

Subsección 5.ª  
Estudos de detalle

Artigo 73. Estudos de detalle.
  1.  En desenvolvemento dos plans xerais, 
plans parciais e especiais poderán  redac-
tarse estudos de detalle para quinteiros ou 
unidades urbanas equivalentes completas 
cos seguintes obxectivos:

a.  Completar ou reaxustar as aliñacións 
e as rasantes.

b.  Ordenar os volumes edificables.
c.  Concretar  as  condicións  estéticas  e 

de  composición  da  edificación  comple-
mentarias do planeamento.
  2.  Os estudos de detalle en ningún caso 
poderán:

a.  Alterar o destino urbanístico do solo.
b.  Incrementar o aproveitamento urba-

nístico.
c.  Reducir ou modificar as superficies 

destinadas a viais, espazos libres ou dota-
cións públicas.

d.  Prever a apertura de vías de uso públi-
co  que  non  estean  previamente  recollidas 
no plan que desenvolvan ou completen.

e.  Aumentar  a  ocupación  do  solo,  as 
alturas máximas edificables ou a intensi-
dade de uso.

f.  Parcelar o solo.
g.  Descoñecer  ou  infrinxir  as  demais 

limitacións que  lles  impoña o correspon-
dente plan.

h.  Establecer novos usos e ordenanzas.
Subsección 6.ª  

Plans de iniciativa particular

Artigo 74. Plans de iniciativa particular.
Os plans de iniciativa particular ou que te-
ñan por obxecto actuacións urbanísticas de 
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iniciativa particular deberán, ademais das 
determinacións establecidas neste título:

a.  Determinar a obriga de conservación 
da  urbanización,  expresando  se  correrá 
por conta do municipio, dos  futuros pro-
pietarios  das parcelas  ou dos promotores 
da urbanización.

b.  Prestar as garantías do exacto cum-
primento  dos  deberes  de  execución  do 
plan,  por  importe  do  20%  do  custo  esti-
mado para a implantación dos servizos e a 
execución das obras de urbanización e de 
conexión  cos  sistemas  xerais  existentes, 
así como, se é o caso, as obras de amplia-
ción e reforzo necesarias.
Estas  garantías  poderán  constituírse  me-
diante calquera dos mecanismos previstos 
na lexislación de contratos das administra-
cións públicas, deberán prestarse no prazo 
máximo de tres meses dende a aprobación 
definitiva  do  proxecto  de  urbanización  e 
hanse  cancelar,  por  petición  dos  intere-
sados,  unha  vez  recibida  a  urbanización 
nos termos establecidos polo artigo 110.5 
desta lei.

c.  Acreditar, no caso de plans elaborados 
por  iniciativa particular,  a  aceptación polos 
propietarios que representen máis do 50% da 
superficie do ámbito de planeamento 386.

Subsección 7.ª  
Catálogos

Artigo 75. Catálogos.
  1.  Os  catálogos  son  instrumentos 
complementarios  dos  plans  que  teñen  por 
obxecto  identificar  as  construcións, 
recintos, xardíns, monumentos,  inmobles 
ou outros elementos que, polas súas singu-
lares  características  ou  valores  culturais, 
históricos,  artísticos,  arquitectónicos  ou 
paisaxísticos,  se  considere  conveniente 
conservar, mellorar ou recuperar.
  2.  Os  instrumentos  de  planeamento 
conterán  obrigatoriamente  un  catálogo 
no que se identificarán os núcleos rurais, 
386	 Art.	 74	 modificado	 por	 Lei	 15/2004,	 do	 29	 de	
decembro,	 de	 modificación	 da	 Lei	 9/2002,	 do	 30	 de	
decembro,	de	ordenación	urbanística	e	protección	do	
medio	rural	de	Galicia.

inmobles,  construcións,  instalacións  ou 
outros  elementos  existentes  de  carácter 
tradicional  en  solo  rústico,  ou  conxun-
tos  destes,  que  merezan  ser  obxecto  de 
especial  protección  por  razón  dos  seus 
valores  culturais,  históricos,  artísticos, 
arqueolóxicos ou etnográficos, tales como 
vivendas, hórreos, fontes, cruceiros, muí-
ños,  pazos,  igrexas,  pontes,  xacementos 
arqueolóxicos e outros.
  3.  O  planeamento  deberá  prever  as 
medidas  necesarias  para  a  protección, 
conservación,  recuperación  e  aproveita-
mento social e cultural dos bens incluídos 
no catálogo.
  4.  O catálogo conterá unha  ficha  indi-
vidualizada de cada elemento catalogado 
na  que  se  recollerán,  como  mínimo,  os 
seus  datos  identificativos,  localización  e 
delimitación do seu ámbito de protección, 
descrición gráfica das súas características 
construtivas,  estado  de  conservación  e 
determinacións  para  a  súa  conservación, 
rehabilitación, mellora ou recuperación.

capítulo ii 
elAborACIón e AprobACIón dos 
Instrumentos de ordenACIón

Sección 1.ª  
Actos preparatorios

Artigo 76. Elaboración do plan.
Os  organismos  públicos,  os  concesiona-
rios de servizos públicos e os particulares 
prestarán  o  seu  concurso  á  redacción 
dos plans de ordenación e, para o efecto, 
facilitaranlles aos organismos encargados 
da  súa  redacción os  documentos  e  as  in-
formacións necesarios.

Artigo 77. Suspensión de licenzas.
  1.  Os  órganos  competentes  para  a 
aprobación  inicial  dos  instrumentos  de 
planeamento  urbanístico  poderán  acordar 
a  suspensión  do  procedemento  de  outor-
gamento  de  licenzas  de  parcelación  de 
terreos, edificación e demolición para áreas 
ou usos determinados, co fin de estudar a 
súa formación ou reforma.
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O  devandito  acordo  deberá  publicarse 
no “Diario Oficial de Galicia” e nun dos 
xornais de maior difusión da provincia.
  2.  O  acordo  de  aprobación  inicial  dos 
instrumentos de ordenación determinará, 
por  si  só,  a  suspensión  do  procedemento 
de outorgamento de licenzas naqueles ám-
bitos do territorio obxecto de planeamento 
no  caso  en  que  as  novas  determinacións 
deste supoñan a modificación da ordena-
ción urbanística vixente; para estes efectos, 
determinará  expresamente  as  áreas  afec-
tadas pola suspensión.
  3.  A  suspensión  á  que  se  refire  o 
número  1  anterior  extinguirase,  en  todo 
caso,  no  prazo  dun  ano.  Se  dentro  deste 
prazo  se  producise  acordo de  aprobación 
inicial,  a  suspensión  manterase  para  as 
áreas  nas  cales  as  novas  determinacións 
de planeamento supoñan modificación da 
ordenación urbanística.
A suspensión determinada pola aprobación 
inicial terá unha duración máxima de dous 
anos contando dende a devandita aproba-
ción  e  en  calquera  caso  extinguirase  coa 
aprobación definitiva do planeamento.
  4.  Extinguidos os efectos da suspensión, 
en  calquera  dos  supostos  previstos,  non 
poderán  acordarse  novas  suspensións  no 
prazo de catro anos por idéntica finalidade.
  5.  Os  peticionarios  de  licenzas  solici-
tadas  con  anterioridade  á  publicación  da 
suspensión  terán  dereito  a  ser  indemni-
zados  do  custo  oficial  dos  proxectos  e  á 
devolución, se é o caso, dos tributos muni-
cipais, sempre que o seu outorgamento non 
sexa posible, por resultar incompatible coa 
nova ordenación establecida.

Artigo 78. Propostas de planeamento.
As  entidades,  organismos  e  particulares 
interesados poderán remitirlle ao concello 
propostas de planeamento e anteproxectos 
parciais  que  sirvan de orientación para  a 
redacción  do  planeamento.  A  aceptación 
das  ditas  propostas  ou  anteproxectos 
polo  órgano  ao  que  lle  corresponda  a 
aprobación do planeamento só terá efectos 
administrativos internos.

Sección 2.ª  
Iniciativa e colaboración  

no planeamento

Artigo 79. Plans de iniciativa parti-
cular.
  1.  Os  particulares  poderán  redactar 
e  elevarlle  á  administración  competente 
para a súa tramitación os instrumentos de 
desenvolvemento do plan xeral.
  2.  Os  propietarios  afectados  deberán 
presentar os ditos instrumentos, cando así 
se previse no plan xeral, dentro dos prazos 
establecidos para o efecto.
  3.  De  obteren  a  previa  autorización 
do  concello,  seranlles  facilitados  polos 
organismos  públicos  cantos  elementos 
informativos precisaren para levar a cabo 
a súa redacción, e poderán efectuar en pre-
dios particulares as ocupacións necesarias 
para a redacción do plan, consonte a Lei de 
Expropiación Forzosa.
  4.  Os propietarios poderán consultarlle á 
Administración urbanística municipal e auto-
nómica sobre os criterios de ordenación e as 
obras que haberán de realizarse con cargo 
aos  promotores  para  asegurar  a  conexión 
cos sistemas xerais exteriores á actuación, 
conforme o disposto por esta lei.
A  contestación  deberá  producirse  no 
prazo  de  catro  meses  a  partir  da  data  de 
entrada da consulta no rexistro do órgano 
competente para resolvela.
Cando  a  consulta  se  presente  acompañada 
dun  anteproxecto  técnico,  co  contido míni-
mo que  se determine  regulamentariamente, 
o  transcurso  do  prazo  sen  resolución 
expresa  determinará  a  aceptación  pola 
administración  consultada  dos  criterios 
de ordenación e da solución proposta para 
asegurar  a  conexión  cos  sistemas  xerais 
exteriores  á  actuación,  conforme  o  ante-
proxecto técnico presentado 387.

387	 Art.	 79.4	 engadido	 por	 Lei	 15/2004,	 do	 29	 de	
decembro,	 de	 modificación	 da	 Lei	 9/2002,	 do	 30	 de	
decembro,	de	ordenación	urbanística	e	protección	do	
medio	rural	de	Galicia.
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Sección 3.ª 
Competencia para  
a súa formulación

Artigo 80. Formulación das normas 
subsidiarias  e  complementarias  de  pla-
neamento.
As  normas  subsidiarias  e  complemen-
tarias  de  planeamento  serán  formuladas 
polo conselleiro competente en materia de 
urbanismo e ordenación do territorio.

Artigo 81. Formulación  do  planea-
mento xeral.
  1.  Os  plans  xerais  de  ordenación  mu-
nicipal serán formulados polos concellos 
respectivos.
  2.  Nos supostos nos que algún concello 
non chegase a formular e aprobar o corres-
pondente plan xeral, o conselleiro compe-
tente en materia de urbanismo e ordenación 
do  territorio poderá  requirir  a  súa  formu-
lación,  sinalando  o  prazo  máximo  para 
iniciar a súa tramitación. No suposto de que 
o municipio non cumpra este requirimento 
ou paralice inxustificadamente a súa trami-
tación, poderá o conselleiro dispoñer que se 
proceda, por subrogación, á formulación do 
plan  xeral  polo  órgano  da  Administración 
autonómica que corresponda. Neste caso, a 
tramitación realizarase dándolle audiencia 
ao concello  respectivo, por prazo de dous 
meses,  antes  da  aprobación  inicial  e  da 
aprobación definitiva.

Artigo 82. Ordenación  urbanística 
que afecte a varios municipios.
  1.  Se  as  necesidades  urbanísticas  dun 
territorio  que  afecte  a  varios  municipios 
aconsellasen  a  ordenación  conxunta  da-
quel, o conselleiro competente en materia 
de  urbanismo  e  ordenación  do  territorio 
poderá  declarar  a  súa  procedencia,  de 
oficio  ou  por  petición  de  todos  ou  algún 
dos municipios afectados.
  2.  Igual  medida  será  de  aplicación 
cando resultase procedente ordenar urba-
nisticamente algunha comarca.
  3.  En ambos os dous supostos, o conse-
lleiro competente en materia de urbanismo 

e ordenación do territorio resolverá sobre 
a  procedencia  da  actuación  proposta  e 
determinará  o  seu  ámbito  e  a  quén  lle 
corresponde a súa formulación.
  4.  Os  concellos  interesados  participa-
rán activamente no proceso de elaboración 
e tramitación do plan e no financiamento 
dos  custos  na  forma  en  que  determine  a 
resolución do conselleiro.

Artigo 83. Formulación  do  planea-
mento de desenvolvemento.
  1.  Os  plans  parciais,  plans  especiais, 
plans de sectorización e estudos de detalle 
poderán  ser  formulados  polos  concellos, 
por  outros  órganos  competentes  na  orde 
urbanística e polos particulares  lexitima-
dos para facelo.
  2.  Os  plans  especiais  de  protección, 
rehabilitación  e  mellora  do  medio  rural 
poderán ser  formulados polo conselleiro 
competente  en  materia  de  urbanismo  e 
ordenación  do  territorio  ou  polos  muni-
cipios afectados.

Sección 4.ª  
Procedemento para a aprobación 
dos instrumentos de planeamento

Subsección 1.ª  
Elaboración do planeamento

Artigo 84. Elaboración  do  planea-
mento municipal.
  1.  A  redacción  dos  instrumentos  de 
planeamento  urbanístico  será  efectuada 
por facultativos con titulación universita-
ria de segundo ou terceiro ciclos.
  2.  A  redacción  do  proxecto  de  plan 
xeral  deberá  ser  realizada  por  un  equipo 
multidisciplinar  formado  por  un  mínimo 
de  tres  especialistas  con  titulación  uni-
versitaria  de  segundo  ou  terceiro  ciclos, 
dos que, como mínimo, un deles terá que 
ser  arquitecto  ou  enxeñeiro  de  camiños, 
canais e portos.
  3.  Acordada a redacción de calquera ins-
trumento de ordenación urbanística, poderá 
formularse  potestativamente  un  avance  do 
plan que sirva de orientación á súa redacción, 
no que se conteñan a estratexia, as directrices 
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e os obxectivos xerais do plan. A seguir, abri-
rase un período de información pública por 
prazo  mínimo  dun  mes,  mediante  anuncio 
que se publicará no “Diario Oficial de Gali-
cia” e nun dos xornais de maior circulación 
da provincia, durante o cal as entidades e os 
particulares poderán suxerir o que consideren 
oportuno e presentar propostas e convenios 
urbanísticos que xulguen procedentes.

Subsección 2.ª  
Tramitación do planeamento

Artigo 85. Procedemento de aproba-
ción do plan xeral.
  1.  Rematada  a  fase  de  elaboración 
do  planeamento,  e  inmediatamente  antes 
da  súa  aprobación  inicial,  o  expediente 
completo  seralle  remitido  ao  conselleiro 
competente en materia de urbanismo e or-
denación do territorio para o seu informe, 
que  deberá  ser  emitido  no  prazo  de  tres 
meses.  Transcorrido  este  prazo,  poderá 
continuar a tramitación do plan.
  2.  O concello que o formulou procederá 
á  súa  aprobación  inicial  e  seguidamente 
será  sometido  ao  trámite  de  información 
pública,  como  mínimo  durante  un  mes  e 
como  máximo  durante  dous  meses,  me-
diante anuncio que se publicará no “Diario 
Oficial de Galicia” e en dous dos xornais 
de  maior  difusión  na  provincia.  Simul-
taneamente  e  durante  o  mesmo  prazo, 
daráselles  audiencia  aos  municipios  li-
mítrofes. Non será precisa a notificación 
do  trámite  de  información  pública  aos 
propietarios de terreos afectados.
  3.  Ao  mesmo  tempo  que  o  trámite  de 
información  pública,  a  Administración 
municipal deberá solicitarlles ás adminis-
tracións públicas competentes os informes 
sectoriais que resulten necesarios, que de-
berán ser emitidos no prazo máximo dun 
mes, agás que a lexislación sectorial sinale 
outro prazo 388.

388	 Art.	85.2	e	85.3	modificados	por	Lei	15/2004,	do	29	
de	decembro,	de	modificación	da	Lei	9/2002,	do	30	de	
decembro,	 de	 ordenación	 urbanística	 e	 protección	 do	
medio	rural	de	Galicia.

(…) 389.
  4.  Os servizos técnicos e xurídicos mu-
nicipais  deberán  emitir  informe  respecto 
da  conformidade  do  plan  coa  lexislación 
vixente  e  da  calidade  técnica  da  ordena-
ción proxectada.
  5.  Cumpridos os trámites sinalados nos 
apartados precedentes, o pleno do conce-
llo  aprobará  provisionalmente  o  contido 
do  plan  coas  modificacións  que  fosen 
pertinentes  e  someterallo,  co  expediente 
completo  debidamente  dilixenciado,  ao 
órgano autonómico  competente que deba 
outorgar a aprobación definitiva.
A consellería, no prazo dun mes, exami-
nará  con  carácter  previo  a  integridade 
documental  tanto  do  proxecto  de  plan 
coma  do  expediente  e  das  actuacións 
administrativas realizadas. De apreciarse 
a  omisión  ou  defectuosa  formalización 
dalgún trámite, ou a existencia dalgunha 
deficiencia na documentación do proxec-
to, requirirá a reparación das deficiencias 
observadas, fixando prazo para o efecto. 
Ata  o  cumprimento  efectivo  do  requiri-
mento non comezará o cómputo do prazo 
legal para a resolución sobre a aprobación 
definitiva.
Unha vez completado o expediente, o con-
selleiro adoptará motivadamente algunha 
das seguintes decisións:

a.  Aprobar  definitivamente  o  plan.  A 
aprobación  poderá  ser  parcial  cando  as 
deficiencias só afecten a áreas ou determi-
nacións  tan  concretas  que,  prescindindo 
delas, o planeamento se poida aplicar con 
coherencia.  A  parte  obxecto  de  reparos 
quedará  en  suspenso  ata  que  o  concello 
emende as deficiencias e lle remita o do-
cumento corrixido á consellería para a súa 
aprobación definitiva.

b.  Se non procede outorgar a aprobación 
definitiva, o órgano competente sinalará as 
deficiencias  e  subseguintes modificacións 
que  procede  introducir,  co  obxecto  de 

389	 Parágrafo	segundo	do	art.	85.3	derrogado	por	Lei	
6/2007,	do	11	de	maio,	de	medidas	urxentes	en	materia	
de	ordenación	del	territorio	e	do	litoral	de	Galicia.
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que, unha vez reparadas e aprobadas polo 
concello,  se  eleve  de  novo  o  documento 
para a súa aprobación definitiva, agás que 
quedase  relevado  de  facelo  pola  escasa 
importancia das modificacións.

c.  Denegar  a  aprobación  definitiva  no 
suposto  de  que  o  plan  en  tramitación  se 
considere  inviable porque as deficiencias 
constatadas  non  sexan  susceptibles  de 
emenda.
  6.  No caso de que se pretenda introducir, 
no  momento  da  aprobación  provisional 
polo  pleno  municipal,  modificacións 
que  signifiquen  un  cambio  substancial  do 
documento  inicialmente  aprobado,  pola 
adopción  de  novos  criterios  respecto  da 
clasificación  e  cualificación  do  solo,  ou 
en relación coa estrutura xeral e orgánica 
do territorio, abrirase un novo trámite de 
información  pública  con  anterioridade 
ao  referido  acordo  do  pleno  municipal  e 
da  remisión  da  documentación  oportuna 
á  consellería  para  resolver  sobre  a  súa 
aprobación definitiva.
  7.  Para  resolver  sobre  a  aprobación 
definitiva,  a  consellería  competente  en 
materia  de  urbanismo  e  ordenación  do 
territorio analizará:

a.  A  integridade  e  suficiencia  dos  do-
cumentos que integran o plan.

b.  A  conformidade  do  plan  coa  lexis-
lación urbanística vixente e a adecuación 
das  súas  determinacións  á  protección  do 
medio rural.

c.  A coherencia do plan coas directrices 
de  ordenación  do  territorio  e  cos  demais 
instrumentos previstos na Lei 10/1995, de 
Ordenación  do  Territorio  de  Galicia,  así 
como coas normas técnicas de planeamento.

d.  A  incidencia  do  plan  sobre  as 
materias  de  competencia  autonómica  e 
sobre  as  políticas  autonómicas  de  des-
envolvemento  sostible  e  a  articulación 
das  infraestruturas  de  carácter  local  cos 
elementos  vertebradores  do  territorio  de 
alcance supramunicipal.

En todo caso, dado o valor do litoral como 
recurso  natural  e  ambiental  non-renovable, 
entenderase que a ordenación urbanística 
dos  terreos  situados  na  franxa  de  500 
metros  dende  a  ribeira  do  mar  afecta  os 
intereses autonómicos.
  8.  O  plan  xeral  entenderase  aprobado 
definitivamente se transcorren tres meses 
dende  a  entrada  do  expediente  completo 
no rexistro do órgano competente sen que 
este comunicase a resolución, sempre que 
o plan conteña os documentos e as deter-
minacións preceptivos.
  9.  Os instrumentos de planeamento son 
disposicións  de  carácter  xeral,  polo  que 
contra  a  súa  aprobación  definitiva  non 
se poderá  recorrer  en vía administrativa, 
senón  tan  só  a  través  do  correspondente 
recurso  contencioso-administrativo  nos 
termos previstos na lexislación aplicable.

Artigo 86. Tramitación  de  planea-
mento de desenvolvemento.
  1.  A  tramitación  dos  plans  parciais, 
plans  especiais  e  plans  de  sectorización 
axustarase ao seguinte procedemento:

a.  O  órgano  municipal  competente 
procederá  á  súa  aprobación  inicial  e 
someterao  a  información  pública  como 
mínimo durante un mes e  como máximo 
durante  dous  meses,  mediante  anuncio 
que  se  publicará  no  “Diario  Oficial  de 
Galicia”  e  en  dous  dos  xornais  de  maior 
difusión  na  provincia.  Simultaneamente 
notificaráselles  individualmente  a  todos 
os propietarios dos terreos afectados. Para 
estes efectos, unicamente será obrigatoria 
a notificación aos titulares que figuren no 
catastro,  debendo  figurar  a  relación  na 
documentación do plan.

b.  Durante  o  mesmo  tempo  no  que  se 
realiza  o  trámite  de  información  pública, 
a Administración municipal deberá solici-
tarlles ás administracións públicas compe-
tentes  os  informes  sectoriais  que  resulten 
preceptivos,  que  deberán  ser  emitidos  no 
prazo máximo dun mes, agás que a lexisla-
ción sectorial sinale outro prazo.
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(…) 390 391.
No caso de  tramitación de plans parciais 
ou  plans  de  sectorización,  deberase 
obter  tamén  da  consellaría  competente 
en materia de vivenda o  informe sobre o 
cumprimento e a adecuada localización da 
dotación  autonómica  a  que  fai  referencia 
o artigo 47.10 en relación coa súa accesi-
bilidade,  funcionalidade e  integración na 
estrutura urbanística, que será emitido en 
igual prazo. Transcorrido este sen que se 
comunique  o  informe  obtido,  poderase 
continuar  o  procedemento  de  aprobación 
do plan 392 393.

c.  Os servizos técnicos e xurídicos mu-
nicipais  deberán  emitir  informe  respecto 
da  conformidade  do  plan  coa  lexislación 
vixente  e  da  calidade  técnica  da  ordena-
ción proxectada.

d.  A  aprobación  de  plans  de  sectori-
zación e de plans especiais non previstos 
no plan xeral requirirá en todo caso a previa 
emisión do informe preceptivo e vinculante 
no que se  refira ao control da  legalidade, a 
tutela  dos  intereses  supramunicipais,  así 
como  do  cumprimento  das  determinacións 
establecidas nas directrices de ordenación do 
territorio e dos plans territoriais e sectoriais.
Para estes efectos, cumpridos os trámites 
sinalados  nos  apartados  precedentes,  o 
órgano  municipal  competente  aprobará 
provisionalmente  o  contido  do  plan  coas 
modificacións  que  fosen  pertinentes  e 
someterallo,  co  expediente  completo 

390	 Parágrafo	segundo	do	art.	86.1.b	derrogado	por	Lei	
6/2007,	do	11	de	maio,	de	medidas	urxentes	en	materia	
de	ordenación	do	territorio	e	do	litoral	de	Galicia.
391	 Art.	 86.1.a	 e	 art.	 86.1.b	 modificados	 por	 Lei	
15/2004,	 do	29	de	decembro,	 de	modificación	da	 Lei	
9/2002,	do	30	de	decembro,	de	ordenación	urbanística	
e	protección	do	medio	rural	de	Galicia.
392	 	 Corrección	 de	 erros.-Lei	 6/2008,	 do	 19	 de	 xuño,	
de	medidas	urxentes	en	materia	de	vivenda	e	solo,	pola	
que	se	modifica	a	Lei	9/2002,	do	30	de	decembro,	de	
ordenación	urbanística	e	protección	do	medio	rural	de	
Galicia.
393	  Último	inciso	do	art.	86.b	engadido	por	Lei	6/2008,	
do	19	de	xuño,	de	Medidas	Urxentes	en	materia	de	Vi-
venda	e	Solo,	pola	que	se	modifica	a	Lei	9/2002,	do	30	
de	decembro,	de	Ordenación	Urbanística	e	Protección	
do	Medio	Rural	de	Galicia.

debidamente  dilixenciado,  ao  conselleiro 
competente  en  materia  de  urbanismo  e 
ordenación do territorio para o seu infor-
me preceptivo, que deberá ser emitido no 
prazo de tres meses, contado dende a en-
trada do expediente completo no rexistro 
da consellería.
A consellería, no prazo dun mes, exami-
nará  con  carácter  previo  a  integridade 
tanto do proxecto de plan coma do expe-
diente  e  das  actuacións  administrativas 
realizadas.  De  apreciarse  a  omisión  ou 
defectuosa  formalización  dalgún  trámite 
ou  a  existencia  dalgunha  deficiencia  na 
documentación  do  proxecto,  requirirá  a 
reparación  das  deficiencias  observadas, 
fixando prazo para o efecto. Ata o cum-
primento  efectivo  do  requirimento  non 
comezará o cómputo do prazo legal para a 
emisión do informe autonómico.
Nos  demais  casos,  non  será  necesario  o 
informe  da  consellería  nin  a  aprobación 
provisional do plan.

e.  Cando, con posterioridade ao trámi-
te  de  información  pública,  se  pretendan 
introducir modificacións que supoñan un 
cambio substancial do documento inicial-
mente aprobado, abrirase un novo trámite 
de información pública.

f.  Cumpridos os trámites sinalados nos 
apartados  precedentes,  o  concello  proce-
derá á súa aprobación definitiva.
  2.  Os estudos de detalle serán aproba-
dos  inicialmente  polo  órgano  municipal 
competente  e  sometidos  a  información 
pública polo prazo mínimo de vinte días 
mediante  anuncio  que  se  publicará  no 
“Diario  Oficial  de  Galicia”  e  nun  dos 
xornais de maior circulación na provincia. 
Á  vista  do  resultado  da  información 
pública, o órgano municipal ha aprobalos 
definitivamente  coas  modificacións  que 
resulten pertinentes.

Artigo 87. Tramitación  dos  plans 
especiais  de  protección,  rehabilitación  e 
mellora do medio rural.
  1.  A  tramitación  dos  plans  especiais 
de protección, rehabilitación e mellora do 
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medio rural correspóndelle ao conselleiro 
competente  en  materia  de  urbanismo  e 
ordenación do  territorio ou  ao municipio 
que o formulase.
  2.  A  aprobación  inicial  será  adoptada 
polo órgano que o formulase, someténdoo 
a información pública polo prazo mínimo 
dun  mes,  mediante  anuncio  que  será 
publicado  no  “Diario  Oficial  de  Galicia” 
e en dous xornais de maior circulación no 
ámbito  da  Comunidade  Autónoma,  con 
audiencia  aos  concellos  afectados  nos 
supostos de que non o formulasen.
  3.  Cando  o  plan  sexa  tramitado  pola 
Administración municipal,  serán de apli-
cación os apartados 3, 4, 5 e 6 do artigo 85 
desta lei.
  4.  (…) 394

Artigo 88. Tramitación  das  normas 
subsidiarias e complementarias de planea-
mento e doutros instrumentos que afecten 
a varios municipios.
  1.  As normas subsidiarias e complemen-
tarias  de  planeamento  e  os  instrumentos 
de  ordenación  urbanística  que  afecten  a 
varios  municipios  serán  tramitados  polo 
conselleiro competente en materia de urba-
nismo e ordenación do territorio, seguindo 
o procedemento previsto neste capítulo.
  2.  Antes  da  aprobación  definitiva  da-
ráselles traslado do documento elaborado 
aos  municipios  afectados  a  fin  de  que 
poidan examinalo e pronunciarse sobre el 
mediante  acordo  adoptado  polo  pleno  da 
corporación no prazo máximo dun mes.

Sección 5.ª  
Outras disposicións

Artigo 89. Competencia para a apro-
bación definitiva.
  1.  Correspóndelle ao conselleiro compe-
tente en materia de urbanismo e ordenación 
do  territorio  a  aprobación  definitiva  das 
normas subsidiarias e complementarias de 

394	 Art.	 87.4	 derrogado	 por	 Lei	 15/2004,	 do	 29	 de	
decembro,	 de	 modificación	 da	 Lei	 9/2002,	 do	 30	 de	
decembro,	de	ordenación	urbanística	e	protección	do	
medio	rural	de	Galicia.

planeamento, dos plans xerais de ordena-
ción  municipal,  dos  plans  de  protección, 
rehabilitación  e  mellora  do  medio  rural 
e  dos  instrumentos  de  planeamento  que 
afecten a varios termos municipais.
  2.  A  aprobación  definitiva  dos  plans 
parciais,  especiais  e  de  sectorización  e 
dos estudos de detalle corresponderalle ao 
órgano municipal competente.

Artigo 90. Prazos para a aprobación 
definitiva de instrumentos de planeamento 
de desenvolvemento de iniciativa particular.
  1.  O prazo máximo para resolver sobre 
a  aprobación  inicial  de  plans  de  desen-
volvemento  do  plan  xeral  de  iniciativa 
particular  será  de  tres  meses,  contado  a 
partir  da  súa  presentación  no  rexistro 
xeral  do  concello.  Transcorrido  este 
prazo sen que recaese resolución expresa, 
poderá entenderse outorgada a aprobación 
inicial do correspondente  instrumento de 
planeamento.
  2.  O prazo para a aprobación definitiva 
polo concello de plans de desenvolvemen-
to  dos  plans  xerais  será  de  seis  meses,  e 
para  a  aprobación  definitiva  de  estudos 
de  detalle  será  de  tres  meses,  contados 
dende  o  acordo  de  aprobación  inicial. 
Transcorrido este prazo sen que se proce-
dese á notificación da  resolución, poderá 
entenderse  aprobado  definitivamente  o 
plan,  sempre  que  se  realizase  o  trámite 
de  información pública e  se obtivesen os 
informes preceptivos en sentido favorable, 
de  conformidade  coa  lexislación  aplica-
ble,  ou,  se  é  o  caso,  fosen  solicitados  os 
informes  e  transcorridos  os  prazos  para 
emitilos 395.
  3.  Non  se  aplicará  o  silencio  admi-
nistrativo  estimatorio  cando  os  plans  ou 
instrumentos  contivesen  determinacións 
contrarias  á  lei,  aos  plans  de  superior 
xerarquía ou ás directrices de ordenación 
do territorio de Galicia.

395	 Art.	90.1	e	90.2	modificados	por	Lei	15/2004,	do	29	
de	decembro,	de	modificación	da	Lei	9/2002,	do	30	de	
decembro,	de	ordenación	urbanística	e	protección	do	
medio	rural	de	Galicia.
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Artigo 91. Regra especial de  trami-
tación.
O Consello da Xunta de Galicia poderá acor-
dar a declaración de urxencia na tramitación 
dos plans de desenvolvemento do plan xeral 
tramitados  por  iniciativa  das  administra-
cións públicas ou de empresas con capital 
exclusivo ou maioritariamente público que 
teñan como fin principal a urbanización, a 
creación de solo ou a construción de viven-
das de promoción pública.
Neste caso,  reduciranse os prazos a dous 
meses para a aprobación  inicial e a catro 
meses para a aprobación definitiva, com-
putados segundo dispón o artigo anterior. 
Transcorrido  calquera  destes  prazos  sen 
que  o  concello  comunicase  a  resolución 
procedente,  o  conselleiro  competente  en 
materia  de  urbanismo  e  ordenación  do 
territorio actuará por subrogación na tra-
mitación e aprobación definitiva do plan.

Sección 6.ª  
Vixencia e revisión dos plans

Artigo 92. Vixencia dos plans.
  1.  Os plans de ordenación terán vixencia 
indefinida, sen prexuízo da súa modifica-
ción e revisión.
  2.  O acordo de aprobación definitiva do 
planeamento deberá publicarse,  no prazo 
dun mes dende a súa adopción, no “Diario 
Oficial  de  Galicia”,  e  o  documento  que 
conteña  a normativa  e  as ordenanzas,  no 
Boletín Oficial da Provincia.
  3.  Cando  a  competencia  para  a  aproba-
ción definitiva lle corresponda ao concello, 
esta  seralle  comunicada  á  consellería 
competente  en  materia  de  urbanismo  e 
ordenación do territorio, á vez que se lle 
dará traslado dunha copia autenticada de 
dous exemplares do instrumento aproba-
do definitivamente con todos os planos e 
documentos que integran o plan sobre os 
que  recaese  o  acordo  de  aprobación  de-
finitiva, debidamente dilixenciados polo 
secretario do concello, facendo constar a 
dita circunstancia.

No anuncio de aprobación definitiva fara-
se constar a remisión da documentación á 
consellería.
  4.  A  eficacia  do  acto  de  aprobación 
definitiva  e  a  entrada  en  vigor  do  plan 
aprobado  quedan  condicionadas  ao  cum-
primento  do  disposto  neste  artigo  e  ao 
que  dispoña  para  o  efecto  a  lexislación 
reguladora da administración actuante.
  5.  Nas materias reguladas por esta  lei, 
será  a  consellería  competente  en  materia 
de  urbanismo  e  ordenación  do  territorio 
a  que  teña  a  competencia  para  proceder 
ao requirimento de anulación dos actos e 
acordos das corporacións locais, regulado 
polo artigo 217 da Lei 5/1997, de Adminis-
tración Local de Galicia, e polos artigos 65 
e 66 da Lei 7/1985, Reguladora das Bases do 
Réxime Local. É así mesmo esta consellería 
á que se lle deberá efectuar a comunicación 
dos  actos  e  acordos municipais  segundo 
o  previsto  na  lexislación  do  réxime 
local.  Os  prazos  aos  que  fan  referencia 
os preceptos citados comezarán a contar 
dende a  recepción da documentación no 
rexistro da consellería, correspondéndo-
lle ao conselleiro formular, se é o caso, o 
correspondente requirimento.

Artigo 93. Alteración do planeamento.
  1.  A  alteración  do  contido  dos  ins-
trumentos  de  planeamento  urbanístico 
poderá levarse a cabo mediante a revisión 
deles ou a modificación dalgún ou algúns 
dos elementos que os constitúan.
  2.  Enténdese  por  revisión  do  planea-
mento xeral a adopción de novos criterios 
respecto  da  estrutura  xeral  e  orgánica  do 
territorio ou da clasificación do solo, mo-
tivada pola elección dun modelo territorial 
distinto ou pola aparición de circunstancias 
sobrevidas,  de  carácter  demográfico  ou 
económico,  que  incidan  substancialmente 
sobre  a  ordenación,  ou  polo  esgotamento 
da  súa  capacidade.  A  revisión  poderá  de-
terminar a substitución do instrumento de 
planeamento  existente  e  observaranse  as 
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mesmas disposicións enunciadas para a súa 
tramitación e aprobación.
  3.  Nos  demais  supostos,  a  alteración 
das determinacións do plan considerarase 
como  modificación  deste,  aínda  cando  a 
dita alteración implique cambios illados na 
clasificación,  na  cualificación  do  solo  ou 
na delimitación do ámbito dos polígonos.
  4.  A  revisión  do  planeamento  e  as 
modificacións de calquera dos elementos 
dos  plans,  proxectos,  normas  e  ordenan-
zas  suxeitaranse  ás  mesmas  disposicións 
enunciadas para a súa tramitación e apro-
bación, sen prexuízo do disposto no artigo 
62 desta lei.

As modificacións do planeamento xe-
ral que non impliquen nin a reclasificación 
de solo nin o incremento da intensidade de 
uso  dunha  zona  nin  alteren  os  sistemas 
xerais  previstos  no  planeamento  vixente 
non  precisarán  obter  o  informe  previo  á 
aprobación inicial ao que fai referencia o 
artigo 85.1 desta lei 396.

Artigo 94. Modificación dos plans.
  1.  Calquera  modificación  do  planea-
mento  urbanístico  deberá  fundamentarse 
en razóns de interese público debidamente 
xustificadas encamiñadas á mellora substan-
cial da ordenación urbanística vixente, ao 
desconxestionamento  urbano,  á  mellora 
da articulación dos espazos libres públicos 
e dos volumes construídos, á eliminación 
de  usos  non  desexables  ou  á  incorpora-
ción  doutros  necesarios,  á  creación  de 
novas  dotacións  urbanísticas  públicas,  á 
resolución de problemas de  circulación e 
a outros fins públicos.
  2.  Non se poderán formular novas mo-
dificacións  do  planeamento  urbanístico 
durante  a  tramitación  dun  plan  xeral  de 
ordenación municipal ou da súa revisión; 
é dicir, dende a súa aprobación inicial ata 
a súa aprobación definitiva, agás en exe-
cución de sentenzas.

396	 Segundo	 parágrafo	 do	 art.	 93.4	 engadido	 por	 Lei	
15/2004,	 do	29	de	decembro,	 de	modificación	da	 Lei	
9/2002,	de	30	de	decembro,	de	ordenación	urbanística	
e	protección	do	medio	rural	de	Galicia.

  3.  Cando  a  modificación  tendese  a  in-
crementar a intensidade do uso dunha zona, 
requirirase  para  aprobala  a  previsión  das 
maiores dotacións públicas, de acordo cos 
estándares  establecidos  no  apartado  2  do 
artigo 47, debendo situarse as novas dota-
cións no mesmo distrito ou sector, segundo 
se trate de solo urbano ou urbanizable.
  4.  Se a modificación dos plans urbanís-
ticos  afectase  terreos  cualificados  como 
zonas verdes ou espazos libres públicos, a 
súa aprobación requirirá o previo informe 
favorable da Comisión Superior de Urba-
nismo de Galicia, que deberá ser emitido 
no prazo de tres meses, contados dende a 
entrada do expediente completo no rexis-
tro da  consellería  competente  en materia 
de  urbanismo  e  ordenación  do  territorio. 
Transcorrido  o  citado  prazo  sen  que  se 
emita  informe,  entenderase  emitido  en 
sentido desfavorable.
  5.  (…) 397

Artigo 95. Modificación dos plans en 
solo rústico.
  1.  Prohíbese  toda  modificación  do 
planeamento  urbanístico  que  implique  a 
conversión  ou  inclusión  directa  de  solo 
rústico na clase de solo urbano.
  2.  Só  será  admisible  o  cambio  de  cla-
sificación  do  solo  rústico  en  urbanizable 
cando  se  xustifique  de  modo  fidedigno 
e  manifesto  a  perda  dos  valores  rurais, 
tradicionais,  paisaxísticos,  etnográficos, 
culturais  e,  en  xeral,  as  razóns  determi-
nantes  da  súa  inclusión  no  solo  rústico. 
Neste caso, será necesario obter o previo 
informe  favorable  da  Comisión  Superior 
de Urbanismo de Galicia, que deberá  ser 
emitido no prazo de tres meses, contados 
dende  a  entrada  do  expediente  completo 
no  rexistro  da  consellería  competente  en 
materia  de  urbanismo  e  ordenación  do 

397	 Art.	 94.5	 derrogado	 por	 Lei	 15/2004,	 do	 29	 de	
decembro,	 de	 modificación	 da	 Lei	 9/2002,	 do	 30	 de	
decembro,	de	ordenación	urbanística	e	protección	do	
medio	rural	de	Galicia.
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territorio. Transcorrido o citado prazo sen 
que se emita informe, entenderase emitido 
en sentido desfavorable.
  3.  Non  se poderá  clasificar  ou  reclasi-
ficar como solo urbanizable o solo rústico 
que sufrise os efectos dun incendio fores-
tal  a  partir  da  entrada  en  vigor  desta  lei 
ou  nos  cinco  anos  anteriores  a  ela,  agás 
autorización  expresa  do  Consello  da 
Xunta de Galicia  e  na  forma que  regula-
mentariamente se determine.
  4.  A  competencia  para  a  aproba-
ción  definitiva  das  modificacións  do 
planeamento  que  teñan  por  obxecto  a 
reclasificación de solo rústico de especial 
protección correspóndelle ao Consello da 
Xunta de Galicia,  logo do informe favo-
rable  da  Comisión  Superior  de  Urbanis-
mo de Galicia. O prazo para a aprobación 
definitiva  será  de  seis  meses,  contados 
dende a entrada do expediente completo 
no rexistro da consellería competente en 
materia  de  urbanismo  e  ordenación  do 
territorio. Transcorrido o devandito pra-
zo  sen  resolución  expresa,  entenderase 
denegada a aprobación da modificación.

Artigo 96. Suspensión do planeamento.
  1.  O  Consello  da  Xunta,  a  instancias 
do conselleiro competente en materia de 
urbanismo  e  ordenación  do  territorio,  e 
logo  da  audiencia  do  concello  afectado, 
poderá  suspender  para  a  súa  revisión, 
en todo ou en parte do ámbito ao que se 
refiran,  a  vixencia  dos  instrumentos  de 
ordenación urbanística.
  2.  O acordo de iniciación do expediente 
correspóndelle ao conselleiro e determina 
por si só a suspensión automática do proce-
demento de outorgamento de licenzas ata a 
entrada en vigor da ordenación provisional.
  3.  Co acordo de suspensión, que debe-
rá  ser  adoptado  polo  Consello  da  Xunta 
no  prazo  de  tres  meses  dende  o  acordo 
de  iniciación,  aprobarase  a  ordenación 
provisional, que  se publicará no “Diario 
Oficial  de  Galicia”  e  estará  vixente  con 

carácter transitorio ata a entrada en vigor 
do novo planeamento.

capítulo iii 
eFeCtos dA AprobACIón  

dos plAns
Artigo 97. Executividade  do  planea-

mento.
Os instrumentos de ordenación urbanísti-
ca serán inmediatamente executivos tras a 
súa  entrada  en  vigor  segundo  o  disposto 
no artigo 92 desta lei.

Artigo 98. Declaración  de  utilidade 
pública.
  1.  A  aprobación  dos  instrumentos 
de  ordenación  urbanística  implicará  a 
declaración de utilidade pública e a nece-
sidade de ocupación dos bens e dereitos 
afectados  aos  fins  de  expropiación  ou 
imposición de servidumes.
  2.  Cando  para  a  execución  do  planea-
mento  non  fose  necesaria  a  expropiación 
do  dominio  e  bastase  a  constitución  dal-
gunha  servidume  sobre  el,  prevista  polo 
dereito privado ou administrativo, poderá 
impoñerse, se non se alcanzase acordo co 
propietario,  de  acordo  co  procedemento 
da Lei de Expropiación Forzosa.
Así  mesmo,  cando deban  modificarse  ou 
suprimirse servidumes privadas por estar 
en  contradición  coas  determinacións  do 
planeamento, poderá expropiarse segundo 
o procedemento da citada lei.

Artigo 99. Iniciación  de  expropia-
cións por ministerio da lei.
Cando  transcorran  cinco  anos  dende 
a  entrada  en  vigor  do  plan  sen  que  se 
leve  a  efecto  a  expropiación  dos  terreos 
que estean destinados a sistemas xerais ou 
dotacións públicas  locais que non deban 
ser  obxecto  de  cesión  obrigatoria  por 
non resultar posible a xusta distribución 
de beneficios e cargas, o titular dos bens 
advertirá á administración do seu propósito 
de iniciar o expediente de prezo xusto, que 
poderá  levarse  a  cabo  por  ministerio  da 
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lei se transcorren outros dous anos dende o 
momento de efectuar a advertencia.
Para  iso,  o  propietario  poderá  presentar 
a  correspondente  folla  de  aprecio,  e,  se 
transcorresen tres meses sen que a admi-
nistración a acepte, poderá aquel dirixirse 
ao  Xurado  de  Expropiación  de  Galicia, 
que fixará o prezo xusto.

Artigo 100. Publicidade.
  1.  Os instrumentos de ordenación urba-
na, con todos os seus documentos, tanto se 
se  atopan  aprobados  coma  durante  a  súa 
tramitación, serán públicos e calquera per-
soa poderá, en todo momento, consultalos, 
obter  copias deles  logo do pagamento do 
prezo correspondente e solicitar informa-
ción sobre eles no concello.
  2.  Toda  persoa  terá  dereito  a  que  o 
municipio  correspondente  a  informe  por 
escrito sobre o réxime e condicións urba-
nísticas aplicables a un terreo concreto ou 
ao  sector,  polígono ou  ámbito de planea-
mento no que se atope incluído.
Esta  información  deberá  ser  facilitada 
por  parte  da  Administración  municipal 
no  prazo  máis  breve  posible  e,  como 
máximo,  no  de  tres  meses,  contados 
dende  a  presentación  da  solicitude  no 
rexistro municipal.
  3.  Os  concellos  deberán  regular,  me-
diante  a  correspondente  ordenanza,  a 
cédula urbanística dos terreos ou edificios 
existentes en solo urbano e urbanizable.
Ao  expedir  a  cédula,  se  o  plan  estivese 
en  proceso  de  modificación  ou  revisión, 
farase constar expresamente esta circuns-
tancia nela.

Artigo 101. Obrigatoriedade.
  1.  Os  particulares,  o  mesmo  cá  admi-
nistración,  quedarán obrigados  ao  cumpri-
mento  das  disposicións  sobre ordenación 
urbana  contidas  nesta  lei,  nas  normas 
que a desenvolven e nos  instrumentos de 
ordenación aprobados segundo ela.
  2.  Serán nulas de pleno dereito as reser-
vas de dispensación que se contivesen nos 

plans ou ordenanzas, así como as que, con 
independencia deles, se concedesen.

Artigo 102. Usos e obras provisionais.
Malia  a  obrigatoriedade  da  observancia 
dos  plans,  se  non  dificultasen  a  súa  exe-
cución,  poderán  autorizarse  usos  e  obras 
xustificadas  de  carácter  provisional  en 
solo  urbano  non-consolidado,  solo  urba-
nizable  delimitado  e  terreos  afectados  a 
sistemas xerais en tanto non se iniciase o 
procedemento de xestión correspondente, 
sempre  que  non  estean  expresamente 
prohibidos pola lexislación urbanística ou 
sectorial nin polo planeamento xeral, que 
deberán  derrubarse  cando  o  acordase  o 
concello,  sen dereito  a  indemnización. A 
autorización aceptada polo propietario fa-
rase constar baixo as indicadas condicións 
no rexistro da propiedade.
As obras executadas para usos provisionais 
deberán  ser  as mínimas  imprescindibles 
para  permitir  unhas  instalacións  facil-
mente  desmontables.  Non  se  admiten 
como  usos  provisionais  os  residenciais 
nin os industriais.

Artigo 103. Edificios  fóra  de  orde-
nación.
  1.  Os  edificios  e  instalacións  erixidos 
con anterioridade á aprobación definitiva 
do planeamento urbanístico que resultasen 
desconformes  con  este  quedarán  someti-
dos ao réxime de fóra de ordenación.
  2.  Nas construcións e edificacións que 
queden en situación de fóra de ordenación 
por  total  incompatibilidade  coas  deter-
minacións  do  novo  planeamento  só  se 
poderán autorizar obras de simple conser-
vación e as necesarias para o mantemento 
do uso preexistente.
  3.  Nas  construcións  só  parcialmente  in-
compatibles co novo planeamento poderanse 
autorizar as obras de mellora, ampliación ou 
reforma que se determinen no plan.
  4.  O  concello  comunicaralle  ao  rexis-
tro  da  propiedade,  para  efectos  da  súa 
constancia,  as  limitacións  e  condicións 
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especiais  na  concesión  de  licenzas  en 
edificacións fóra de ordenación.

TíTULO III 
NORMAS DE APLICACIóN DIRECTA

capítulo i 
dIsposICIóns xerAIs

Artigo 104. Adaptación ao ambiente.
As  construcións  e  instalacións  deberán 
adaptarse  ao  ambiente  no  que  estivesen 
situadas, e para tal efecto:

a.  As  construcións  en  lugares  inme-
diatos ou que formen parte dun grupo de 
edificios  de  carácter  artístico,  histórico, 
típico ou  tradicional deberán harmonizar 
con  el.  Igualmente  cando,  sen  existir  un 
conxunto  de  edificios,  houbese  algún  de 
grande importancia ou calidade dos carac-
teres indicados.

b.  Nos  lugares  de  paisaxe  aberta  ou 
natural,  sexa  rural  ou  marítima,  ou  nas 
perspectivas que ofrezan os conxuntos ur-
banos de características histórico-artísticas, 
típicos ou tradicionais e nas  inmediacións 
das estradas ou camiños de  traxecto pin-
toresco, non se permitirá que a situación, 
masa  ou  altura  das  construcións,  muros 
e  cerramentos,  ou  a  instalación  doutros 
elementos,  limiten  o  campo  visual  para 
contemplar  as  belezas  naturais,  rompan 
a harmonía da paisaxe, desfiguren a pers-
pectiva propia dela ou limiten ou impidan 
a contemplación do conxunto.

c.  A tipoloxía das construcións deberá 
ser  congruente  coas  características  do 
contorno e os materiais empregados para a 
renovación e acabado de fachadas e cuber-
tas  das  edificacións  e  os  cerramentos  de 
parcelas deberán harmonizar coa paisaxe 
na que se vaian levar a cabo.

d.  Queda prohibida a publicidade estáti-
ca que, polas súas dimensións, localización 
ou  colorido  non  cumpra  as  anteriores 
prescricións.

e.  As construcións deberán presentar  to-
dos os seus paramentos exteriores e cubertas 
totalmente  terminados,  con  emprego  neles 

das formas e os materiais que menor impacto 
produzan así como das cores tradicionais na 
zona ou, en todo caso, os que favorezan en 
mellor  medida  a  integración  no  contorno 
inmediato e na paisaxe.

f.  Nas  áreas  ameazadas  por  graves 
riscos  naturais  ou  tecnolóxicos  como 
inundación, afundimento, incendio, con-
taminación, explosión ou outros análogos, 
non  se  permitirá  ningunha  construción, 
instalación ou calquera outro uso do solo 
que  resulte  susceptible  de  padecer  estes 
riscos 398.

Artigo 105. Altura das edificacións.
En municipios sen planeamento xeral, non 
poderá edificarse cunha altura superior a 
dúas plantas nin superar os 7 metros de al-
tura medidos dende a rasante do terreo ao 
arrinque inferior da vertente de cuberta.

Artigo 106. Protección  das  vías  de 
circulación.
  1.  As construcións e cerramentos que 
se  constrúan  con  obra  de  fábrica,  vexe-
tación  ornamental  ou  outros  elementos 
permanentes, en zonas non consolidadas 
pola  edificación,  terán  que  desprazarse 
un  mínimo  de  4  metros  do  eixe  da  vía 
pública á que dean fronte, agás que o ins-
trumento  de  ordenación  estableza  unha 
distancia superior.
Unicamente  se  exclúe  desta  obrigación  a 
colocación  de  marcos  e  cerramentos  de 
postes  e  arame  destinados  a  delimitar  a 
propiedade rústica.
En todo caso, deberá cumprirse o disposto 
pola lexislación sectorial de aplicación.
  2.  Non se poderán realizar obras de cons-
trución de novas vías de circulación de vehí-
culos automóbiles que non estean previstas 
nos plans xerais ou noutros instrumentos de 
planeamento  urbanístico  ou  de  ordenación 
do  territorio,  sen  prexuízo  do  disposto  na 
lexislación sectorial de aplicación.

398	 Art.	104.e	e	104.f	engadidos	por	Lei	15/2004,	do	29	
de	decembro,	de	modificación	da	Lei	9/2002,	do	30	de	
decembro,	de	ordenación	urbanística	e	protección	do	
medio	rural	de	Galicia.
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TíTULO IV 
EXECUCIóN DOS PLANS 

DE ORDENACIóN

capítulo i 
dIsposICIóns xerAIs

Artigo 107. Finalidade.
  1.  As normas que regulan a xestión ur-
banística teñen como finalidade garantir a 
execución das previsións do planeamento, 
o  reparto  equitativo  das  cargas  e  benefi-
cios  derivados  deste  e  establecer  as  vías 
para garantir que a comunidade participe 
nas  plusvalías  que  xera  a  habilitación  de 
solo para usos urbanísticos.
  2.  A  execución  do  planeamento  desen-
volverase polos procedementos establecidos 
nesta lei.

Artigo 108. Competencias.
  1.  A execución dos plans de ordenación 
urbanística correspóndelles aos municipios.
A  Comunidade  Autónoma  poderá  tamén 
executar  o  planeamento  urbanístico  en 
desenvolvemento  das  súas  competencias 
e sempre que concorra un interese supra-
municipal.
  2.  A execución dos plans polo sistema 
de  expropiación  pode  ser  obxecto  de 
concesión  administrativa  ou  ser  asumida 
polos  órganos  ou  entidades  da  Adminis-
tración autonómica ou do Estado.
  3.  Os  particulares  poderán  participar 
na execución do planeamento a través dos 
procedementos previstos por esta lei.
  4.  No caso de actuacións urbanísticas 
promovidas  por  outras  administracións 
públicas  con  destino  exclusivamente  á 
construción  de  vivendas  de  promoción 
pública  ou  de  equipamentos  públicos 
ou  á  creación  de  solo  para  facilitar  a 
implantación  de  industrias  e  outras 
actividades  económicas,  a  totalidade  do 
aproveitamento urbanístico é atribuído á 
administración pública actuante.
  5.  Os proxectos sectoriais de incidencia 
supramunicipal,  aprobados  ao  abeiro  da 
Lei  10/1995,  de  Ordenación  do  Territorio 

de Galicia, que  impliquen a urbanización 
ou a transformación urbanística do solo de-
berán  cumprir  os  límites  de  sostibilidade 
e as reservas mínimas para dotacións pú-
blicas establecidos para o solo urbanizable 
por esta  lei, garantindo en  todo momento 
o  equilibrio  na  estrutura  territorial  das 
dotacións e equipamentos públicos.
No caso de proxectos sectoriais promovi-
dos pola Administración autonómica coa 
finalidade  de  crear  solo  urbanizado  con 
destino a infraestruturas, dotacións ou ins-
talacións, poderán ser executados mediante 
o  sistema  de  expropiación  establecido 
polos artigos 140 a 149 desta lei 399.

Artigo 109. Presupostos da execución.
  1.  A execución do planeamento require 
a aprobación do planeamento que conteña 
a ordenación detallada.
  2.  En solo urbano non-consolidado será 
suficiente  a  aprobación  do  planeamento 
xeral,  se  este  contivese  a  súa  ordenación 
detallada.  No  seu  defecto,  precisarase  a 
aprobación  do  correspondente  plan  es-
pecial,  de  acordo  co  que  se  estableza  no 
planeamento xeral.
  3.  En solo urbanizable delimitado requi-
rirase a previa aprobación do plan parcial 
do sector correspondente, agás que o plan 
xeral establecese a ordenación detallada.
  4.  En  solo urbanizable non-delimitado 
esixirase  previamente  a  aprobación  do 
correspondente plan de sectorización.
  5.  A  execución  dos  sistemas  xerais 
esixirá  a  aprobación  previa  dun  plan 
especial cando a súa delimitación e orde-
nación detallada non estivese contida no 
plan xeral.

Artigo 110. Execución  e  conserva-
ción de obras de urbanización.
  1.  Os  proxectos  de  urbanización  son 
proxectos  de  obras  que  teñen  por  finali-
dade  executar  os  servizos  e  as  dotacións 
establecidos no planeamento.
399	 Art.	108.4	e	108.5	engadidos	por	Lei	15/2004,	do	29	
de	decembro,	de	modificación	da	Lei	9/2002,	do	30	de	
decembro,	de	ordenación	urbanística	e	protección	do	
medio	rural	de	Galicia.
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  2.  Os  proxectos  de  urbanización  non 
poderán modificar as previsións do planea-
mento  que  desenvolven,  sen  prexuízo  de 
que poidan efectuar as adaptacións esixidas 
pola execución material das obras.
  3.  Os  proxectos  de  urbanización 
abranguerán  unha  memoria  descritiva 
das  características  das  obras,  plano  de 
situación  debidamente  referenciado  e 
planos de proxecto e de detalle, prego de 
prescricións  técnicas, medicións,  cadros 
de prezos e orzamento.
  4.  Os  proxectos  de  urbanización  serán 
aprobados inicialmente polo órgano munici-
pal competente e sometidos a información 
pública  polo  prazo  mínimo  de  vinte  días 
mediante  anuncio  que  se  publicará  no 
Boletín  Oficial  da  Provincia  e  nun  dos 
xornais  de  maior  circulación  na  provin-
cia.  Á  vista  do  resultado  da  información 
pública,  o  órgano  municipal  aprobaraos 
definitivamente  coas  modificacións  que 
resulten pertinentes.
  5.  A  recepción polo concello das obras 
de  urbanización  en  execución  do  planea-
mento rexerase polo disposto na lexislación 
de contratos das administracións públicas.
No  caso  de  que  a  administración  non 
resolva  expresamente  sobre  a  recepción 
das  obras  de  urbanización  no  prazo  de 
tres meses, contados dende que se inste á 
recepción,  bastará  o  ofrecemento  formal 
de  cesión  delas  pola  persoa  responsable 
da execución, para os efectos de entender 
recibidas as obras.
  6.  A  conservación  da  urbanización 
corresponderalle  ao  concello.  O  planea-
mento urbanístico poderá prever a obriga 
dos propietarios dos soares resultantes da 
execución da urbanización de constituírse 
en  entidade  urbanística  de  conservación, 
e,  neste  caso,  a  conservación  da  urbani-
zación corresponderá a esta entidade polo 
prazo que sinale o plan.
As  entidades  urbanísticas  de  conserva-
ción son entidades de dereito público, de 
adscrición  obrigatoria  e  personalidade 
e  capacidade  xurídica  propias  para  o 

cumprimento dos seus fins. Os requisitos 
para  a  súa  constitución  e  inscrición  no 
rexistro administrativo correspondente e 
o  contido mínimo dos  estatutos  estable-
ceranse regulamentariamente.
As  cotas  de  conservación  que  lles  co-
rresponda  satisfacer  aos  membros  da 
entidade  urbanística  de  conservación 
serán obrigatorias e esixibles pola vía de 
constrinximento.
Contra  os  acordos  da  entidade  urbanística 
de conservación caberá formular recurso de 
alzada ante o órgano municipal competente.
  7.  O pleno da corporación, por petición 
dos propietarios de polo menos o 50% da 
superficie  do  ámbito,  poderá  acordar  a 
constitución  obrigatoria  dunha  entidade 
urbanística que se faga cargo da conserva-
ción da urbanización dun ámbito de  solo 
industrial ou terciario.
A  entidade  urbanística  de  conservación 
terá  personalidade  xurídica  propia  para  o 
cumprimento  dos  seus  fins.  Os  estatutos 
polos que se rexerá a entidade urbanística 
e a delimitación do ámbito de conservación 
ao seu cargo serán aprobados en expediente 
que se tramitará segundo os trámites esta-
blecidos polo artigo 117 desta lei.
Os propietarios dos soares incluídos no ám-
bito que se delimite quedarán incorporados 
obrigatoriamente  á  entidade  urbanística 
de  conservación  e  deberán  contribuír  aos 
gastos  de  conservación  en  proporción  ao 
seu aproveitamento urbanístico 400.

capítulo ii 
ÁreAs de repArto

Artigo 111. Determinación.
  1.  Os  plans  xerais  de  ordenación  muni-
cipal  deberán  delimitar  áreas  de  reparto  de 
beneficios e cargas no solo urbano non-con-
solidado e no solo urbanizable delimitado.
  2.  En solo urbano consolidado, os plans 
xerais non poderán definir áreas de reparto 

400	Art.	 110.7	 engadido	 por	 Lei	 15/2004,	 do	 29	 de	
decembro,	 de	 modificación	 da	 Lei	 9/2002,	 do	 30	 de	
decembro,	de	ordenación	urbanística	e	protección	do	
medio	rural	de	Galicia.
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nin  ningún  outro  instrumento  ou  técnica 
de distribución de cargas e beneficios, sen 
prexuízo do contido dos dereitos e obriga-
cións  dos  propietarios  desta  clase  de  solo 
recollidos no artigo 19 desta lei.
  3.  As  áreas  de  reparto  poderán  ser 
descontinuas  tanto  en  solo  urbano  non-
consolidado coma en solo urbanizable.
  4.  No  solo  urbanizable  delimitado,  as 
áreas  de  reparto  incluirán  un  ou  varios 
sectores  completos  e  os  sistemas  xerais 
que se integren neles ou que se lles adscri-
ban para efectos da súa xestión.
  5.  En solo urbanizable non-delimitado, 
as áreas de reparto definiranse por medio 
dos plans de sectorización que as ordenen 
e desenvolvan, conforme os criterios sina-
lados para o efecto no plan xeral, incluíndo 
obrigatoriamente  os  terreos  necesarios 
para sistemas xerais e dotacións públicas 
así como os enlaces do sector cos sistemas 
xerais viarios e sistemas xerais de infraes-
truturas existentes.

Artigo 112. Regras para a delimitación.
  1.  A  delimitación  de  áreas  de  reparto 
efectuarase  tendo  en  conta  o  equilibrio 
de  beneficios  e  cargas  entre  as  distintas 
áreas así como a proporcionalidade entre 
a  edificabilidade  resultante  e  as  cargas  e 
dotacións previstas.
  2.  Serán incluídos nas áreas de reparto 
os  terreos  destinados  a  sistemas  xerais, 
agás  cando  a  súa  propia  magnitude  de-
termine  a  improcedencia  de  que  sexan 
obtidos a través dos sistemas de reparto de 
cargas e beneficios.
  3.  Dentro de cada área de reparto debe-
rán delimitarse polígonos que permitan o 
cumprimento conxunto dos deberes de ce-
sión, de distribución de cargas e beneficios 
e de urbanización que fosen procedentes.

capítulo iii 
AproveItAmento tIpo

Artigo 113. Cálculo  en  solo  urbano 
non-consolidado.
  1.  En  solo  urbano  non-consolidado,  o 
aproveitamento tipo de cada área de reparto 

obterase dividindo o aproveitamento lucra-
tivo  total,  incluído  o  dotacional  privado 
correspondente  a  ela,  expresado  sempre 
en  metros  cadrados  edificables  do  uso  e 
tipoloxía edificatoria característicos, pola 
súa  superficie  total,  excluídos  os  terreos 
afectos  a  dotacións  públicas,  de  carácter 
xeral ou  local, xa existentes no momento 
de aprobación do plan xeral que se man-
teñan.  O  resultado  reflectirá  sempre, 
unitariamente,  a  superficie  edificable  do 
uso  e  tipoloxía  característicos  por  cada 
metro cadrado de solo da área respectiva.
  2.  Nos  supostos  nos  que  o  plan  xeral 
non  estableza  a  edificabilidade  por  me-
dio  dun  coeficiente,  o  aproveitamento 
tipo deberá deducirse da edificabilidade 
resultante  por  aplicación  das  condicións 
xerais  da  edificación  establecidas  polo 
propio planeamento.
  3.  Para que o aproveitamento tipo poida 
expresarse por referencia ao uso e tipoloxía 
edificatoria característicos, o planeamen-
to fixará xustificadamente os coeficientes 
de ponderación relativa entre o dito uso e 
tipoloxía, ao que sempre se lle asignará o 
valor da unidade,  e os  restantes,  aos que 
corresponderán  valores  superiores  ou 
inferiores,  en  función  das  circunstancias 
concretas do municipio e área de reparto.
  4.  Non será necesario que o plan xeral 
determine  o  aproveitamento  tipo  cando, 
efectuada a distribución dos sistemas xe-
rais e a atribución de usos e intensidades, 
se poidan estimar suficientemente equili-
brados os aproveitamentos.
Para  estes  efectos,  o  plan  xeral  deberá 
xustificar  a  equivalencia  e  a  nivelación 
do aproveitamento dos distintos polígonos 
en razón á proporción de sistemas que se 
haberán de incluír ou adscribir en cada un 
deles e ao valor relativo dos usos e intensi-
dades previstos.

Artigo 114. Cálculo en solo urbani-
zable.
En solo urbanizable o aproveitamento tipo 
de  cada  área  de  reparto  determinarase 
dividindo o aproveitamento lucrativo total, 



- 576 -

Código da Administración Galega

expresado  en metros  cadrados  edificables 
do uso característico, pola superficie total 
da  área,  incluíndo  os  sistemas  xerais  per-
tencentes  a  ela,  con  exclusión  dos  terreos 
afectos  a  dotacións  públicas  de  carácter 
xeral  ou  local  existentes  no  momento  de 
aprobación do plan xeral que se manteñan.

capítulo iv 
reGrAs xerAIs pArA  
A equIdIstrIbuCIón

Sección 1.ª  
Principios e criterios

Artigo 115. Obxecto.
  1.  A  equidistribución  ten  por  obxecto 
distribuír xustamente as cargas e os bene-
ficios da ordenación urbanística, regularizar 
a configuración dos predios,  situar o  seu 
aproveitamento  en  zonas  aptas  para  a 
edificación  de  acordo  co  planeamento 
e  localizar  sobre  parcelas  determinadas  e 
nesas mesmas zonas o aproveitamento que, 
se é o caso, lle corresponda ao municipio.
  2.  Entenderase por instrumento de equi-
distribución ou reparcelación a agrupación 
de  predios  comprendidos  no  polígono 
para a súa nova división axustada ao pla-
neamento, con adxudicación das parcelas 
resultantes aos interesados en proporción 
aos seus respectivos dereitos.
  3.  A  reparcelación  comprende  tamén 
a  determinación  das  indemnizacións  ou 
compensacións  necesarias  para  que  que-
de  plenamente  cumprido,  dentro  do  seu 
ámbito espacial, o principio da xusta dis-
tribución entre os interesados das cargas e 
beneficios da ordenación urbanística.
  4.  A  distribución  xusta  das  cargas  e 
beneficios  da  ordenación  será  necesaria 
sempre  que  o  plan  lles  asigne  desigual-
mente aos predios afectados o volume ou 
superficie edificable, os usos urbanísticos 
ou as limitacións e cargas da propiedade.

Artigo 116. Contido  do  instrumento 
de equidistribución.
  1.  O  instrumento  de  equidistribución 
terá en conta os seguintes criterios:

a.  O dereito dos propietarios será propor-
cional á superficie das parcelas respectivas.
En solo urbano non-consolidado, o dereito 
dos propietarios afectados será proporcio-
nal ao valor urbanístico da superficie dos 
seus respectivos predios.
Non obstante, os propietarios, por unanimi-
dade, poderán adoptar un criterio distinto.

b.  A valoración das parcelas achegadas 
e das  resultantes deberá  referirse ao mo-
mento de presentación do instrumento de 
equidistribución para a súa aprobación ou 
tramitación polo municipio.

c.  As plantacións, obras, edificacións, 
instalacións  e  melloras  que  non  poidan 
conservarse valoraranse con independen-
cia  do  solo,  e  o  seu  importe  deberáselle 
satisfacer  ao  propietario  interesado  con 
cargo ao proxecto, en concepto de gastos 
de urbanización.

d.  As  obras  de  urbanización  non-
contrarias  ao  planeamento  vixente  ao 
tempo  da  súa  realización  que  resulten 
útiles para a execución do novo plan serán 
consideradas  igualmente  como  obras  de 
urbanización  con  cargo  ao  proxecto,  e 
satisfaráselle o seu importe ao titular do 
terreo sobre o que se realizasen.

e.  Toda  a  superficie  susceptible  de 
aproveitamento  privado  do  polígono  non 
destinada a un uso dotacional público debe-
rá ser obxecto de adxudicación entre os pro-
pietarios  afectados,  en  proporción  aos  seus 
respectivos dereitos na equidistribución.

f.  Para  a  determinación  do  valor  das 
parcelas resultantes considerarase o valor 
de  repercusión  en  parcela,  determinado 
na  forma  que  sinale  a  normativa  sobre 
fixación de valores catastrais.
Se o valor de  repercusión en parcela non 
estivese fixado pola Administración tribu-
taria conforme as determinacións do plan 
en  execución,  ou  perdera  a  súa  vixencia, 
calcularase aquel aplicando os valores de 
repercusión obtidos polo método residual.
As compensacións económicas substituti-
vas ou complementarias por diferenzas de 
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adxudicación  que,  se  é  o  caso,  procedan 
fixaranse de conformidade co establecido 
nos parágrafos anteriores.

g.  Procurarase,  sempre  que  sexa  po-
sible,  que  os  predios  adxudicados  estean 
situados nun lugar próximo ao das antigas 
propiedades dos mesmos titulares.

h.  Cando  a  escasa  contía  dos  dereitos 
dalgúns propietarios non permita que se lles 
adxudiquen predios independentes a todos 
eles,  os  soares  resultantes  adxudicarán-
selles en pro  indiviso a  tales propietarios. 
Non obstante, se a contía deses dereitos non 
alcanzase o 15 % da parcela mínima edi-
ficable, a adxudicación poderá substituírse 
por unha indemnización en metálico.
  2.  En ningún caso poderán adxudicarse 
como  predios  independentes  superficies 
inferiores  á  parcela  mínima  edificable  ou 
superficies que non reúnan a configuración 
e  as  características  adecuadas  para  a  súa 
edificación de acordo co planeamento.
  3.  Non  serán  obxecto  de  nova  adxu-
dicación,  conservándose  as  propiedades 
primitivas,  sen  prexuízo,  cando  fose  ne-
cesario,  da  regularización de  lindes  e  das 
compensacións económicas que procedan:

a.  Os  terreos  edificados  de  acordo  co 
planeamento.

b.  Os terreos con edificación non axus-
tada ao planeamento, cando a diferenza, en 
máis ou en menos, entre o aproveitamento 
que  lle  corresponda  segundo  o  plan  e  o 
que correspondería ao propietario en pro-
porción ao seu dereito na equidistribución 
sexa inferior ao 15% deste último, sempre 
que  non  estiveran  destinados  a  usos  in-
compatibles coa ordenación urbanística.

c.  Os  inmobles  que  iniciasen  expe-
diente  de  declaración  de  ben  de  interese 
cultural ou estean incluídos nos catálogos 
aos que se refire o artigo 75.

Artigo 117. Procedemento  de  apro-
bación.
  1.  O expediente de aprobación do  ins-
trumento de equidistribución entenderase 
iniciado  ao  aprobarse  a  delimitación  do 
polígono.

  2.  A  iniciación  do  expediente  de  equi-
distribución  implica,  sen  necesidade  de 
declaración  expresa,  a  suspensión  do 
outorgamento  de  licenzas  de  parcelación 
e edificación no ámbito do polígono.
  3.  Unha vez aprobado inicialmente polo 
órgano municipal competente, someterase 
o  proxecto  a  información  pública  por  un 
prazo  mínimo  de  vinte  días  a  través  da 
correspondente  publicación  no  Boletín 
Oficial  da  Provincia,  con  notificación 
individualizada aos interesados.
Para  estes  efectos,  o  municipio  deberá 
ter  á disposición do público un exemplar 
do expediente administrativo,  con  toda a 
documentación que conste.
  4.  A  aprobación  definitiva  deberá 
recaer  no  prazo  máximo  de  dous  meses 
dende  a  conclusión  do  trámite  de  infor-
mación  pública.  Transcorrido  este  prazo 
sen  resolución expresa, o  instrumento de 
equidistribución  entenderase  aprobado 
por silencio agás nos supostos nos que na 
fase  de  información  pública  ou  durante 
a  instrución  do  expediente  formulasen 
alegacións os propietarios ou  titulares de 
dereitos  afectados;  nese  caso  o  silencio 
terá efectos desestimatorios.
  5.  O  procedemento  establecido  neste 
artigo  aplicaráselles  con  carácter  suple-
torio aos sistemas de actuación indirectos 
previstos na lei.

Artigo 118. Efectos.
  1.  O  acordo  aprobatorio  do  instru-
mento  de  equidistribución  producirá  os 
seguintes efectos:

a.  Transmisión ao municipio, en pleno do-
minio e libre de cargas, de todos os terreos de 
cesión obrigatoria para a súa incorporación 
ao patrimonio do solo ou a súa afectación 
aos usos previstos no planeamento.

b.  Subrogación,  con  plena  eficacia  real, 
das antigas polas novas parcelas, sempre que 
quede establecida a súa correspondencia.

c.  Afectación real das parcelas adxudica-
das ao cumprimento das cargas e pagamento 
dos gastos  inherentes ao sistema de actua-
ción correspondente.
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  2.  A aprobación definitiva do instrumento 
de  equidistribución  habilita  a  administra-
ción para proceder, inmediatamente e sen 
ulterior trámite, á ocupación dos terreos e 
bens que, pola súa cualificación urbanísti-
ca, deban ser obxecto de cesión obrigatoria 
e  gratuíta,  e  daqueloutros  incluídos  no 
ámbito que resulten necesarios para a exe-
cución material das obras de urbanización.

Artigo 119. Extinción ou transforma-
ción de dereitos e cargas.
  1.  Cando non teña lugar a subrogación 
real, o acordo aprobatorio do instrumento 
de equidistribución producirá a extinción 
dos  dereitos  reais  e  cargas  constituídos 
sobre o predio achegado, correndo a cargo 
do propietario que o  achegou a  indemni-
zación  correspondente,  fixándose  o  seu 
importe no mencionado acordo.
  2.  Nos supostos de subrogación real, se 
existisen  dereitos  reais  ou  cargas  que  se 
consideren incompatibles co planeamento, 
o  acordo  aprobatorio  da  equidistribución 
declarará  a  súa  extinción  e  fixará  a  in-
demnización  correspondente  a  cargo  do 
propietario respectivo.
  3.  Existindo subrogación real e compa-
tibilidade co planeamento urbanístico, se a 
situación e as características do novo pre-
dio  fosen  incompatibles  coa  subsistencia 
dos dereitos  reais ou cargas que deberían 
recaer  sobre  eles,  as persoas  ás que estes 
dereitos  ou  cargas  favorecesen  poderán 
obter  a  súa  transformación  nun  dereito 
de  crédito  con  garantía  hipotecaria  sobre 
o novo predio, na contía na que a carga se 
valorara. O rexistrador da propiedade que 
aprecie tal incompatibilidade farao constar 
así  no  asento  respectivo.  En  defecto  de 
acordo entre as partes interesadas, calquera 
delas poderá acudir ao xulgado competen-
te da orde civil para obter unha resolución 
declarativa da compatibilidade ou  incom-
patibilidade e, neste último caso, para fixar 
a valoración da  carga  e  a  constitución da 
mencionada garantía hipotecaria.
  4.  Malia  o  disposto  nos  números  1  e 
2,  as  indemnizacións  pola  extinción  de 

servidumes ou dereitos de arrendamento 
incompatibles  co  planeamento  ou  a  súa 
execución consideraranse gastos de urbani-
zación, correspondéndolles aos propietarios 
en proporción  á  superficie  dos  seus  res-
pectivos terreos.

Artigo 120. Inscrición.
Unha  vez  firme  en  vía  administrativa 
o  acordo  de  aprobación  definitiva  do 
instrumento  de  equidistribución,  pro-
cederase  á  súa  inscrición  no  rexistro  da 
propiedade, na forma que se establece na 
lexislación aplicable.

Artigo 121. Efectos  tributarios e su-
pletoriedade das normas de expropiación 
forzosa.
  1.  As adxudicacións de terreos a que dea 
lugar a equidistribución, cando se efectúan 
en favor dos propietarios comprendidos no 
correspondente polígono e en proporción 
aos seus  respectivos dereitos, gozarán de 
todas  as  exencións  tributarias  que  esta-
bleza a lexislación aplicable. Respecto da 
incidencia destas transmisións no imposto 
sobre  o  incremento  do  valor  dos  terreos 
de  natureza  urbana  haberá  que  aterse  ao 
disposto na normativa estatal.
  2.  Supletoriamente aplicaránselle á equi-
distribución  as  normas  da  expropiación 
forzosa.

Sección 2ª.  
Operacións de reorganización  

da propiedade en solo  
urbano consolidado

Artigo 122. Obxecto.
  1.  Cando  fose  necesario  adaptar  a 
configuración física das parcelas en solo 
urbano  consolidado,  en  aplicación  das 
determinacións do planeamento urbanístico, 
o  municipio  poderá  delimitar  zonas  de 
normalización  de  predios  sen  que  iso 
produza minoración dos aproveitamentos 
atribuídos  polo  plan  nin  imposición  de 
cesión de aproveitamento lucrativo a favor 
do municipio.
As  eventuais  variacións  no  valor  dos 
predios  compensaranse  en  metálico  ou 
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na forma en que cada caso se estableza no 
correspondente procedemento.
  2.  O  procedemento  para  delimitar  as 
zonas de normalización de predios, se non 
se  contivese  no  planeamento  de  ordena-
ción detallada, iniciarase de oficio ou por 
instancia  de  parte,  e  deberá  incluír  unha 
memoria e planos xustificativos, sometén-
dose a audiencia dos interesados por prazo 
de vinte días. A competencia para a reso-
lución do procedemento correspóndelle ao 
órgano municipal competente.

capítulo v 
políGonos de exeCuCIón e 
outros Instrumentos dA 

xestIón urbAnístICA
Artigo 123. Polígonos.

  1.  Os  polígonos  configúranse  como 
os  ámbitos  territoriais  que  comportan 
a  execución  integral  do  planeamento  e 
serán delimitados polo plan que conteña 
a  ordenación  detallada,  de  forma  que 
permitan  o  cumprimento  conxunto  dos 
deberes  de  cesión,  de  urbanización  e  de 
xusta distribución de cargas e beneficios 
na  totalidade  da  súa  superficie.  En  solo 
urbano  non-consolidado,  os  polígonos 
poderán  ser  descontinuos  só  para  os 
efectos  de  incluír  terreos  destinados  a 
sistemas xerais.
  2.  A  execución  do  planeamento  rea-
lizarase  por  polígonos  completos,  agás 
cando  se  trate  de  executar  directamente 
os sistemas xerais ou as actuacións illadas 
previstas no artigo 124 desta lei.
  3.  A delimitación de polígonos deberá 
garantir o equilibrio entre os beneficios e 
cargas dentro de cada área de reparto. Para 
estes efectos, non poderán delimitarse po-
lígonos que teñan unha diferenza de apro-
veitamento  superior  ao  15%  en  relación 
co aproveitamento tipo da área de reparto 
correspondente  nin  que  impliquen  unha 
desproporcionada diferenza das cargas de 
urbanización ou de asignación de reservas 

para  vivendas  sometidas  a  algún  réxime 
de protección pública 401.
  4.  A  delimitación  dos  polígonos  defi-
nidos polo plan poderá ser reaxustada, de 
oficio ou por  instancia de parte, segundo 
os trámites procedementais sinalados polo 
artigo 117 desta lei, sen alterar en ningún 
caso a ordenación urbanística establecida 
polo plan nin  implicar unha variación da 
superficie  superior  ao  20  %  do  ámbito 
delimitado 402.

Artigo 124. Actuacións illadas.
O municipio poderá promover actuacións 
illadas  en  solo  urbano  para  facer  posible 
a  execución  de  elementos  concretos  pre-
vistos polo planeamento. A obtención dos 
terreos necesarios  realizarase mediante a 
aplicación  dos  mecanismos  previstos  no 
artigo 166.1 desta lei.

Artigo 125. Sociedades  mercantís 
para a execución do planeamento.
  1.  As  entidades  locais  e  demais  admi-
nistracións  públicas  poderán  constituír 
sociedades  mercantís  cun  capital  social 
que pertenza íntegra ou maioritariamente 
a  elas,  segundo  a  lexislación  aplicable, 
para a execución dos plans de ordenación.
  2.  A participación da iniciativa privada 
no  capital  social  deberá  realizarse  de 
acordo  cos  principios  de  publicidade  e 
concorrencia  inherentes  á  contratación 
administrativa. Non obstante,  a  adminis-
tración  poderá  ofrecerlle  a  subscrición 
dunha  parte  do  capital  da  sociedade  que 
se  vai  constituír  a  todos  os  propietarios 
afectados  sen  licitación.  A  distribución 
da  devandita  parte  do  capital  entre  os 
propietarios  que  aceptasen  participar  na 
sociedade farase en proporción á superfi-
cie dos seus terreos.
401	 	 Art.	 123.3	 modificado	 por	 Lei	 6/2008,	 do	 19	 de	
xuño,	 de	 Medidas	 Urxentes	 en	 materia	 de	 Vivenda	
e	 Solo,	 pola	 que	 se	 modifica	 a	 Lei	 9/2002,	 do	 30	 de	
decembro,	de	Ordenación	Urbanística	e	Protección	do	
Medio	Rural	de	Galicia.
402	Art.	 123.4	 engadido	 por	 Lei	 15/2004,	 do	 29	 de	
decembro,	 de	 modificación	 da	 Lei	 9/2002,	 do	 30	 de	
decembro,	de	ordenación	urbanística	e	protección	do	
medio	rural	de	Galicia.
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  3.  A  administración  poderalles  enco-
mendar a estas sociedades instrumentais, 
de forma directa, a execución das obras de 
urbanización e as operacións de xestión e 
execución do polígono, calquera que sexa 
o sistema de actuación elixido.

capítulo vi 
sIstemAs de ACtuACIón

Sección 1.ª  
Disposicións xerais

Artigo 126. Clases  de  sistemas  de 
actuación.
  1.  Os  polígonos  desenvolveranse  polo 
sistema de actuación que a administración 
determine en cada caso.
  2.  Os  sistemas  de  actuación  son  os 
seguintes:

a.  Sistemas de actuación directo
1.  Cooperación.
2.  Expropiación.
b.  Sistemas de actuación indirectos:
1.  Concerto.
2.  Compensación.
3.  Concesión de obra urbanizadora.
3.  A  expropiación  forzosa  poderá 

aplicarse,  ademais,  para  a  execución  dos 
sistemas xerais da ordenación urbanística 
do  territorio ou dalgún dos  seus  elemen-
tos, ou para realizar actuacións illadas en 
solo urbano.

Artigo 127. Elección  do  sistema  de 
actuación.
  1.  O  municipio  elixirá  o  sistema  de 
actuación aplicable  tendo en conta as ca-
racterísticas e complexidades da iniciativa 
que se vai desenvolver, os medios cos que 
conte, a colaboración da iniciativa privada 
e as demais circunstancias que concorran.
  2.  A  determinación  do  sistema  de  ac-
tuación deberá  incluírse obrigatoriamente 
nos  instrumentos  de  planeamento  que 
conteñan  a  ordenación  detallada  do  solo 
urbano non-consolidado e do solo urbaniza-
ble. A modificación do sistema de actuación 
poderá  ser  aprobada  polo  municipio,  de 
oficio  ou  por  instancia  dos  particulares 

interesados,  logo  da  información  pública 
por prazo de vinte días mediante anuncio 
que se publicará no Boletín Oficial da Pro-
vincia e con notificación  individualizada 
aos propietarios afectados.
Cando os propietarios sexan descoñecidos, se 
ignore o lugar de notificación ou intentada 
a  notificación  non  puidese  practicarse,  a 
notificación farase por medio de anuncios 
no taboleiro de edictos do municipio e no 
Boletín Oficial da Provincia.
  3.  Cando  se  fixase  un  sistema  de  xes-
tión indirecta e non se executara conforme 
os prazos ou plans de etapas establecidos, 
ou  transcorrese  máis  dun  ano  dende  a 
aprobación  definitiva  do  planeamento 
urbanístico detallado sen que se iniciara o 
proceso de desenvolvemento e execución, 
o municipio poderá substituír o sistema de 
execución polo procedemento establecido 
no número anterior. O cambio de sistema 
non  se  materializará  se  os  afectados 
ofrecen no trámite de información pública 
garantías bastantes dos gastos de urbani-
zación pendentes e as formalizan no prazo 
que acorde o municipio.

Artigo 128. Cumprimento das previ-
sións de urbanización establecidas.
  1.  As  previsións  de  urbanización  e  o 
cumprimento  dos  deberes  de  cesión  e 
equidistribución  deberán  ser  desenvolvi-
das nos prazos establecidos para o efecto 
no planeamento detallado.
  2.  Os  deberes  aos  que  se  refire  o  nú-
mero anterior consideraranse cumpridos na 
seguinte forma:

a.  O deber de cesión e de distribución de 
cargas e beneficios, coa aprobación defini-
tiva do instrumento de equidistribución.

b.  O deber de executar a urbanización, 
coa  recepción  polo  concello  das  obras 
previstas  no  correspondente  proxecto  de 
urbanización.
  3.  O incumprimento destas obrigacións, 
cando se apliquen sistemas indirectos, dará 
lugar a que a administración poida substi-
tuír de oficio o sistema de actuación e optar 
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por  un  sistema  de  actuación  directo,  con 
independencia  das  restantes  consecuen-
cias que,  se é o caso, puidesen derivar do 
incumprimento.
O  incumprimento  da  obrigación  de  urba-
nizar faculta o municipio para substituír o 
sistema de actuación polo de expropiación.
Así mesmo, o conselleiro competente en ma-
teria de urbanismo e ordenación do territorio 
poderá acordar a actuación pública directa do 
Instituto Galego da Vivenda e Solo a través 
do  sistema  de  expropiación  forzosa  polo 
procedemento  de  taxación  conxunta,  que 
se adoptará  logo da audiencia ao concello 
e aos propietarios incumpridores.
  4.  O  incumprimento  dos  propietarios 
das  obrigacións  sinaladas  no  apartado 
primeiro  deste  precepto  provocará  a 
incautación  da  garantía  prestada  para 
satisfacer  as  responsabilidades  derivadas 
da execución das obras de urbanización.
  5.  Os propietarios que antes de finalizar o 
prazo establecido manifesten o seu interese 
en  desenvolver  a  actuación  e  garantan  o 
cumprimento dos seus deberes mediante os 
correspondentes  compromisos  e  garantías 
ante o municipio conservarán con plenitude 
os seus dereitos e integraranse no proceso 
de execución que se desenvolva.
  6.  Se  a  falta  de  execución  do  plan 
fose  imputable  á  administración,  os  pro-
pietarios  afectados  conservarán  os  seus 
dereitos  a  iniciar  ou  proseguir  o  proceso 
urbanizador e edificatorio.

Artigo 129. Polígonos con exceso de 
aproveitamento real.
  1.  Cando os aproveitamentos permitidos 
polo planeamento nun polígono excedan dos 
susceptibles de apropiación polo conxunto 
de propietarios incluídos naquel, os excesos 
corresponderanlle ao municipio.
  2.  Os ditos excesos deberán destinarse a 
compensar a propietarios con aproveitamen-
to real inferior ao susceptible de apropiación 
na área de reparto na que se atopen. Se tras 
esta compensación existise aproveitamento 
excedentario, deberá destinarse a calquera 
dos fins do patrimonio municipal do solo.

Artigo 130. Polígonos  con  aprovei-
tamento  real  inferior  ao  susceptible  de 
apropiación.
Cando  os  aproveitamentos  permitidos 
polo  planeamento  fosen  inferiores  aos 
susceptibles de apropiación polo conxunto 
dos propietarios compensarase a diferenza 
cos  excesos  de  aproveitamento  noutros 
polígonos da área de reparto que se atopen 
en situación inversa.

Artigo 131. Distribución  xusta  de 
cargas e beneficios.
  1.  Os deberes e as cargas  inherentes á 
execución  serán  obxecto  de  distribución 
xusta  entre  os  propietarios  afectados, 
xunto cos beneficios derivados do planea-
mento, na forma prevista nesta lei.
  2.  Cando  no  polígono  existan  bens  de 
dominio público obtidos por expropiación 
anticipada  en  execución  do plan,  o  apro-
veitamento  urbanístico  correspondente  á 
súa superficie pertenceralle á administra-
ción titular daqueles.
Cando as superficies dos bens de dominio 
e  uso  público  anteriormente  existentes 
fosen iguais ou inferiores ás que resulten 
como  consecuencia  da  execución  do 
plan,  entenderanse  substituídas  unhas 
por  outras.  Se  tales  superficies  fosen 
superiores,  a  administración  percibirá  o 
exceso,  na  proporción  que  corresponda, 
en terreos edificables.

Artigo 132. Gastos de urbanización.
  1.  A  totalidade  dos  gastos  de  urbani-
zación e os xerais da xestión serán sufra-
gados polos afectados en proporción aos 
aproveitamentos  que  respectivamente 
lles correspondan.
  2.  Nos gastos incluiranse, como mínimo, 
os seguintes conceptos:

a.  O  custo  das  obras  de  infraestruturas, 
servizos  e  mobiliario  urbano  que  estean 
previstos  nos  plans  e  proxectos  e  sexan  de 
interese para o polígono, sen prexuízo do de-
reito a reintegrarse dos gastos de instalación 
das  redes de subministracións con cargo ás 
entidades,  titulares  ou  concesionarias,  que 
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prestasen os seus servizos, agás na parte na 
que deban contribuír os propietarios segundo 
a regulamentación daqueles.

b.  As  obras  de  urbanización  das  ins-
talacións  e  infraestruturas  consideradas 
sistemas  xerais  incluídos  nos  correspon-
dentes  sectores  ou  polígonos,  nas  condi-
cións fixadas no planeamento.

c.  As  indemnizacións  procedentes 
polo cesamento de actividades, traslados, 
derrubamento de construcións, destrución 
de  plantacións,  obras  e  instalacións  que 
esixan a execución dos plans.

d.  As indemnizacións procedentes pola 
extinción de arrendamentos ou dereitos de 
superficie referidos a edificios e constru-
cións que deban ser demolidos con motivo 
da execución do planeamento.

e.  O  custo  dos  plans  de  ordenación 
detallada e dos proxectos de urbanización 
e os gastos orixinados pola compensación 
e reparcelación.

f.  A  canalización  e  instalación  das 
redes de telecomunicacións.

g.  Os gastos de control de calidade da 
urbanización.

h.  Calquera outro asumido no proxecto 
de equidistribución.
  3.  O  pagamento  destes  gastos  poderá 
realizarse, logo do acordo cos propietarios 
interesados, cedendo estes, gratuitamente 
e  libres  de  cargas,  terreos  edificables  na 
proporción  que  se  considere  suficiente 
para compensalos.

Artigo 133. Réxime  de  contratación 
das obras de urbanización.
A  contratación  das  obras  de  urbaniza-
ción  realizarase  sempre  de  acordo  cos 
principios de publicidade e concorrencia. 
Cando  o  organismo  contratante  sexa  a 
administración terá que respectar ademais 
as prescricións da lexislación de contratos 
das administracións públicas.

Sección 2ª 
Sistema de cooperación

Artigo 134. Determinacións xerais.
  1.  No sistema de cooperación os propie-
tarios achegan o solo de cesión obrigatoria 

e  a  administración  executa  as  obras  de 
urbanización con cargo a eles.
  2.  A  aplicación  do  sistema  de  coope-
ración esixe a aprobación do proxecto de 
reparcelación  dos  terreos  comprendidos 
no polígono, como instrumento de equidis-
tribución,  agás  que  esta  sexa  innecesaria 
por  resultar  suficientemente  equitativa  a 
distribución das cargas e beneficios.
  3.  Poderán  constituírse  asociacións 
administrativas  de  propietarios,  ben  por 
iniciativa destes ou do propio municipio, 
coa finalidade de colaborar na execución 
das obras de urbanización, debendo inte-
grar, como mínimo, o 25 % da propiedade 
da superficie afectada.
  4.  O  procedemento,  contido  e  demais 
normativa aplicable á reparcelación axus-
tarase ao disposto no capítulo IV do título 
IV desta lei.

Artigo 135. Cargas da urbanización.
  1.  A distribución dos custos de urbani-
zación  farase  en proporción  ao valor dos 
predios que lles sexan adxudicados na re-
parcelación ou, no caso de innecesariedade 
desta, en proporción ao aproveitamento dos 
seus respectivos predios.
  2.  O municipio actuante poderá esixirlles 
aos propietarios afectados o pagamento de 
cantidades  a  conta  dos  gastos  de  urba-
nización.  Estas  cantidades  non  poderán 
exceder  do  importe  dos  investimentos 
previstos para os próximos seis meses.
  3.  O  municipio  poderá,  así  mesmo, 
cando  as  circunstancias  o  aconsellen, 
convir  cos  propietarios  afectados  un 
aprazamento no pagamento dos gastos de 
urbanización de conformidade co previsto 
na lexislación de facendas locais.

Artigo 136. Reservas de terreos para 
gastos de urbanización.
  1.  O  proxecto  de  reparcelación  deter-
minará as parcelas resultantes destinadas 
a  compensar,  se  é  o  caso,  os  gastos  de 
urbanización previstos e as súas posibles 
rectificacións.
  2.  A  administración  poderá  allear  os 
terreos reservados para atender os gastos de 
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urbanización ou contratar con empresas ur-
banizadoras a execución material das obras, 
a  cambio  de  determinado  aproveitamento 
lucrativo con cargo aos ditos terreos.
  3.  En  todo  caso,  os  alleamentos  e  as 
obras realizaranse conforme as prescricións 
da lexislación de contratos das administra-
cións  públicas  relativas  á  capacidade  das 
empresas,  publicidade,  procedementos  de 
licitación e formas de adxudicación.
  4.  Concluídas as obras, o aproveitamento 
urbanístico sobrante, tras atender os gastos 
de urbanización, distribuirase entre os pro-
pietarios,  na  proporción  que  corresponda 
aos seus respectivos bens orixinarios.

Artigo 137. Colaboración  dos  pro-
pietarios.
  1.  Os  propietarios  que  representen, 
como  mínimo,  o  25  %  da  superficie 
total  do  polígono  poderán  ofrecer  a  súa 
colaboración ao municipio, que se concre-
tará  na  entrega  de  planos,  documentos  e 
calquera  tipo de antecedentes, así como na 
elaboración  e  presentación  do  proxecto  de 
reparcelación, co alcance que se determine 
no compromiso que se formalice.
  2.  No  suposto  de  que  os  propietarios 
chegasen a presentar o proxecto de repar-
celación,  o  municipio  estará  obrigado  a 
efectuar a súa tramitación de acordo coas 
regras  establecidas  para  tal  efecto  por 
esta lei.

Artigo 138. Iniciativa.
O proxecto de reparcelación será formulado 
de oficio polo municipio ou polos propie-
tarios  que  representen,  como  mínimo,  o 
25% da superficie do polígono.

Artigo 139. Reparcelación voluntaria.
  1.  Os propietarios de terreos que teñan 
que  ser  sometidos  a  un  proceso  de  dis-
tribución  de  cargas  e  beneficios  poderán 
utilizar  o  procedemento  abreviado  da 
reparcelación voluntaria.
  2.  Nestes casos, a proposta de reparcela-
ción formulada polos propietarios afectados 
e  formalizada  en  escritura  pública,  na 
que  farán  constar  a  aceptación  de  todos 
eles, será sometida a información pública 

durante  vinte  días  mediante  anuncio 
publicado no Boletín Oficial da Provincia 
e obxecto de  informe polos  servizos mu-
nicipais correspondentes, e seralle elevada 
ao municipio para que se pronuncie sobre 
a aprobación definitiva.
  3.  Cando recaia a aprobación definitiva 
non será necesaria ningunha nova forma-
lización,  bastando,  para  a  inscrición  no 
rexistro  da  propiedade,  coa  presentación 
da  citada  escritura  e  da  certificación  do 
acordo da súa aprobación.
  4.  O  proxecto  enténdese  aprobado  se 
transcorre un mes dende a finalización da 
información pública sen que se producise 
acordo  expreso  de  aprobación  e  non  se 
formulasen  alegacións  ou  obxeccións  no 
trámite de información pública.

Sección 3.ª  
Sistema de expropiación

Artigo 140. Determinacións xerais.
  1.  A  administración  actuante  poderá 
optar  por  utilizar  o  sistema  de  expropia-
ción cando razóns de urxencia ou necesidade 
o xustifiquen.
  2.  A  expropiación  aplicarase  por  po-
lígonos  completos  e  abranguerá  todos 
os  bens  e  dereitos  incluídos  neles,  sen 
prexuízo  do  disposto  nos  artigos  146  e 
seguintes desta lei.
  3.  Mediante  este  sistema,  a  adminis-
tración  expropiante  obtén  a  propiedade 
de  todos  os  bens  e  dereitos  incluídos  no 
polígono,  executa  as  obras  de  urbaniza-
ción  e,  posteriormente,  allea  as  parcelas 
resultantes ou susceptibles de edificación.

Artigo 141. Formas de xestión.
Cando  se  fixe  a  expropiación  como 
sistema  de  actuación  para  un  polígono, 
poderán  utilizarse  as  formas  de  xestión 
que permita a lexislación de réxime local 
aplicable  e  que  resulten  máis  adecuadas 
aos  fins  de  urbanización  e  edificación 
previstos no planeamento.

Artigo 142. Prezo xusto.
  1.  O  prezo  xusto  expropiatorio  dos  te-
rreos determinarase de acordo co establecido 
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na lexislación básica do Estado. O seu paga-
mento efectivo poderá realizarse en metálico 
ou, mediante acordo co expropiado, en espe-
cie asignándolle aproveitamento lucrativo de 
titularidade  municipal  en  correspondencia 
co  valor  fixado  como  prezo  xusto,  e  logo 
da  valoración  técnica  do  aproveitamento 
transmitido.
  2.  A  administración  actuante  poderá 
aplicar  o  procedemento  de  taxación 
conxunta  conforme  o  disposto  no  artigo 
seguinte ou seguir o expediente de valora-
ción individual de acordo co establecido na 
lexislación xeral de expropiación forzosa.

Artigo 143. Taxación conxunta.
  1.  Nos  supostos  do  procedemento  de 
taxación  conxunta,  o  expediente  conterá 
os seguintes documentos:

a.  Delimitación  do  ámbito  territorial, 
cos  documentos  que  o  identifiquen  en 
canto a situación, superficie e lindes, coa 
descrición de bens e dereitos afectados e a 
relación dos seus titulares.

b.  Fixación  de  prezos  coa  valoración 
razoada do solo, segundo a súa cualifica-
ción urbanística.

c.  Follas  de  prezo  xusto  individuali-
zado de  cada predio,  nas que  se  conterá 
non  só  o  valor  do  solo,  senón  tamén  o 
correspondente  ás  edificacións,  obras, 
instalacións e plantacións.

d.  Follas de prezo xusto que correspon-
dan a outras indemnizacións.
  2.  O  proxecto  de  expropiación  cos 
documentos  sinalados  será  exposto  ao 
público  polo  prazo  dun  mes,  para  que 
aqueles  que  poidan  resultar  interesados 
formulen as observacións e  reclamacións 
que consideren convenientes, en particular 
no que atinxe á titularidade ou valoración 
dos seus respectivos dereitos.
  3.  A  información  pública  efectuarase 
mediante a inserción de anuncios no “Dia-
rio Oficial de Galicia” e nun xornal dos de 
maior circulación da provincia.
  4.  Así mesmo, as taxacións notificarán-
selles  individualmente  aos  que  aparezan 
como  titulares  de  bens  ou  dereitos  no 

expediente,  mediante  traslado  literal  da 
correspondente folla de aprecio e da pro-
posta de fixación dos criterios de valoración, 
para  que  poidan  formular  alegacións  no 
prazo dun mes, contado a partir da data 
de notificación.
  5.  Cando o órgano expropiante non sexa 
o municipio, oirase a este por igual prazo 
dun mes. O período de audiencia á Admi-
nistración  municipal  poderá  coincidir  en 
todo ou en parte co dos interesados.
  6.  Emitido informe sobre as alegacións, 
someterase  o  expediente  á  aprobación 
do  órgano  municipal  competente  ou,  de 
ser  tramitada  pola  Administración  au-
tonómica,  ao  conselleiro  competente  en 
materia de urbanismo.
  7.  A  resolución  aprobatoria  do  expe-
diente  notificaráselles  aos  interesados 
titulares  de  bens  e  dereitos  que  figuran 
nel, conferíndolles un prazo de vinte días, 
durante  o  cal  poderán  manifestar  por 
escrito  ante  o  órgano  expropiante  a  súa 
desconformidade  coa  valoración  estable-
cida no expediente aprobado.
En tal caso, daráselle traslado do expediente 
e da folla de aprecio impugnada ao Xurado 
de Expropiación de Galicia, para efectos de 
fixar o prezo xusto, que,  en  todo caso,  se 
fará de  acordo cos  criterios de valoración 
establecidos na lexislación vixente.
  8.  Se  os  interesados  non  formulasen 
oposición á valoración no citado prazo de 
vinte días, entenderase aceptada a que se 
fixou  no  acto  aprobatorio  do  expediente, 
entendéndose determinado o prezo xusto 
definitivamente e de conformidade.
  9.  Os  erros  non  denunciados  e  xusti-
ficados  no  prazo  sinalado  no  número  2 
deste  artigo  non  darán  lugar  á  nulidade 
ou reposición de actuacións, sen prexuízo 
de  que  os  interesados  conserven  o  seu 
dereito a ser indemnizados na forma que 
corresponda.

Artigo 144. Aprobación e efectos do 
procedemento de taxación conxunta.
  1.  O acordo de aprobación definitiva do 
expediente de taxación conxunta implicará 
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a declaración de urxencia da ocupación dos 
bens e dereitos afectados.
  2.  O pagamento ou depósito do importe 
da  valoración  establecida  producirá  os 
efectos previstos nos números 6, 7 e 8 do 
artigo 52 da Lei de Expropiación Forzosa, 
sen  prexuízo  de  que  continúe  a  tramita-
ción  do  procedemento  para  a  definitiva 
fixación do prezo xusto.
  3.  O  pagamento  do  prezo  xusto  só 
se  fará  efectivo,  consignándose  en  caso 
contrario  o  seu  importe,  na  forma  deter-
minada pola lexislación básica do Estado.

Artigo 145. Procedemento individual 
de expropiación.
No caso de que non se utilice o procede-
mento de  taxación conxunta,  seguirase o 
que establece a lexislación do Estado para 
a expropiación individualizada.

Artigo 146. Exclusión da expropiación.
  1.  Na  aplicación  do  sistema  de  ex-
propiación  o  órgano  expropiante  poderá 
excluír dela determinados bens, por petición 
dos  seus  titulares,  cando  esta  determi-
nación  non  dificulte  os  obxectivos  da 
actuación e o propietario se comprometa 
a  participar  no proceso de  execución do 
plan, observando as condicións que esta-
bleza a administración.
  2.  En ningún caso poderá acordarse a ex-
clusión se a expropiación vén motivada polo 
incumprimento de deberes urbanísticos.
  3.  Nos  supostos  previstos  no  artigo 
148,  será  requisito  imprescindible  para 
que  poida  acordarse  a  exclusión  da  ex-
propiación a presentación da escritura de 
reparcelación voluntaria.
  4.  Así  mesmo,  o  órgano  expropiante, 
logo  da  audiencia  do  propietario  e  infor-
mación  pública  polo  prazo  de  vinte  días 
mediante anuncio no “Diario Oficial de Ga-
licia”, poderá acordar de oficio a exclusión 
sempre  que  se  trate  de  terreos  edificados 
destinados ao uso establecido polo plan que 
se  executa.  Neste  caso,  a  administración 
fixará  as  condicións,  termos e proporción 
nos que o propietario deberá vincularse  á 
xestión urbanística.

Artigo 147. Requisitos.
  1.  Para resolver a petición de exclusión, 
a administración deberá ter especialmente 
en conta que as características dos terreos 
non atranquen o proceso de execución. Para 
este  fin,  poderá  esixirse  unha  superficie 
mínima  que  permita  a  realización  dunha 
actuación edificatoria independente.
  2.  Se a administración considerase xusti-
ficada a petición de exclusión e que é posible 
acceder  a  ela,  sinalaralle  ao  propietario 
dos bens afectados as condicións,  termos e 
proporción  nos  que  el  deberá  vincularse  á 
xestión urbanística. Fixaranse, así mesmo, as 
garantías para o suposto de incumprimento. 
En todo caso, o beneficiario quedará suxeito 
ao  cumprimento  dos  deberes  urbanísticos 
básicos establecidos por esta lei.
  3.  Aceptadas polo propietario as condi-
cións fixadas, o órgano expropiante, logo 
da  apertura  dun  período  de  información 
pública  de  vinte  días,  ditará  a  corres-
pondente  resolución,  que  se publicará no 
“Diario Oficial de Galicia”.

Artigo 148. Adxudicación de parcelas 
excluídas da expropiación.
Cando nos terreos que se vaian excluír da 
expropiación  resulte  necesario  efectuar 
unha  nova  distribución  de  parcelas  para, 
no ámbito excluído, facer posible o reparto 
de  cargas  e beneficios,  utilizarase o pro-
cedemento da reparcelación voluntaria, no 
que en ningún caso poderán incluírse bens 
ou dereitos non excluídos daquela.

Artigo 149. Incumprimento  do  pro-
pietario de bens excluídos.
O incumprimento dos deberes establecidos 
na  resolución  por  parte  dos  propietarios 
dos  bens  excluídos  determinará  a  expro-
piación  polo  incumprimento  da  función 
social  da  propiedade  ou,  se  é  o  caso,  o 
exercicio da vía de constrinximento.

Sección 4.ª  
Sistema de concerto

Artigo 150. Características do sistema.
  1.  O  sistema  de  concerto  poderá  utili-
zarse cando todos os terreos do polígono, 
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agás os de uso e dominio público,  se é o 
caso, pertenzan a un único propietario, ou 
ben cando todos os propietarios do polígo-
no garantan solidariamente a actuación.
  2.  No  sistema  de  concerto  asumirá  o 
papel de urbanizador o propietario único, 
ou  ben  o  conxunto  de  propietarios  que 
garantan solidariamente a actuación.

Artigo 151. Formas  de  xestión  do 
sistema.
  1.  No sistema de concerto a xestión da ac-
tividade de execución poderá ser realizada:

a.  Mediante a constitución en escritura 
pública  por  todos  os  propietarios  dunha 
entidade  urbanística  de  xestión,  que  terá 
natureza administrativa e duración limita-
da á da actuación, agás que asuma tamén 
a conservación da urbanización realizada. 
Para  estes  efectos,  a  escritura  pública  de 
constitución  deberá  conter  os  estatutos 
polos  que  se  rexerá  a  entidade  así  como 
unha proposta de equidistribución.

b.  A través de sociedade mercantil cons-
tituída para  tal  efecto,  sempre que no  seu 
capital participen todos os propietarios.

c.  Directamente polo único propietario 
da totalidade dos terreos afectados.
  2.  Tanto á entidade urbanística de xes-
tión  coma  á  sociedade  constituída  polos 
propietarios  poderán  incorporarse,  como 
membros ou socios, persoas ou entidades 
que  acheguen  financiamento  ou  asuman 
a  realización  das  obras  de  urbanización 
e edificación precisas nos termos fixados 
polos particulares, que deberán  ser apro-
bados polo municipio competente.

Artigo 152. Sociedade mercantil.
  1.  Os  propietarios  deberán,  en  todo 
caso, achegarlle á sociedade mercantil que 
constitúan  para  a  xestión  e  execución  da 
actuación  a  totalidade  dos  terreos,  edifica-
cións e construcións dos que sexan titulares 
no ámbito do polígono de actuación.
  2.  O  municipio  estará  representado, 
como  mínimo,  por  un  conselleiro  ou 
administrador, que  terá o dereito de veto 
suspensivo, por  tempo máximo dun mes, 
de  calquera  acordo  social,  exercitable  no 

acto de votación, se estivese presente, ou 
nos  cinco  días  hábiles  seguintes  á  fide-
digna  notificación  daquel  se  non  asistise 
á reunión social.
En todo caso, o procedemento deberá ser 
resolto dentro do prazo dun mes dende a 
formulación do veto suspensivo e, durante 
o tempo de vixencia daquel, o municipio e 
a  sociedade poderán  chegar  a unha  solu-
ción acordada.

Artigo 153. Procedemento.
  1.  A  proposta  de  equidistribución 
formulada  polos  propietarios  afectados  e 
formalizada en escritura pública será so-
metida a información pública durante vinte 
días mediante anuncio publicado no Boletín 
Oficial da Provincia e obxecto de informe 
polos servizos municipais correspondentes, e 
seralle  elevada  ao  municipio  para  que  se 
pronuncie sobre a aprobación definitiva.
  2.  O proxecto de equidistribución entén-
dese aprobado se transcorre un mes dende 
a  finalización  da  información  pública 
sen  que  se  producise  acordo  expreso  de 
aprobación, sempre que non se formulasen 
reparos ou obxeccións polos afectados.

Sección 5.ª  
Sistema de compensación

Artigo 154. Concepto.
No sistema de compensación, os propietarios 
achegan os  terreos de cesión obrigatoria, 
realizan á súa custa a urbanización nos ter-
mos e condicións que se determinen no plan 
e constitúense en xunta de compensación.

Artigo 155. Constitución  da  xunta 
de compensación.
  1.  Cando  o  sistema  de  compensación 
veña  establecido  no  planeamento  para 
un  determinado  polígono,  a  súa  efectiva 
aplicación  requirirá  que  os  propietarios 
presenten o proxecto de estatutos e de bases 
de actuación, e que no momento de aproba-
ción definitiva daqueles superen o 50 % da 
superficie do polígono. A antedita iniciati-
va deberá presentarse no prazo máximo de 
tres  meses,  contados  dende  a  aprobación 
definitiva do planeamento detallado.
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  2.  A  administración  procederá  á  súa 
aprobación  inicial,  agás  que  infrinxisen 
as  normas  legais  aplicables,  publicará  o 
acordo  de  aprobación  no  Boletín  Oficial 
da Provincia  e  nun dos xornais  de maior 
circulación,  e  someterao  a  información 
pública por prazo de vinte días. Simultanea-
mente notificarállelo de forma individual aos 
propietarios ou titulares de dereitos de conti-
do patrimonial no polígono, a fin de que, por 
idéntico  termo,  formulen  as  alegacións 
pertinentes  sobre  o  proxecto  das  bases 
de  actuación  e  dos  estatutos,  rexeitando 
calquera  outra  obxección  ou  reparo,  e 
soliciten  a  súa  incorporación.  Concluída 
a  fase  de  información  pública,  o  órgano 
municipal  competente  deberá  outorgar  a 
aprobación  definitiva  no  prazo  máximo 
dun mes,  transcorrido o  cal  se  entenderá 
aprobado por silencio administrativo.
Poderase  prescindir  deste  procedemento 
de  aprobación  de  bases  e  estatutos  da 
xunta  de  compensación  se  o  concello 
previamente aprobara, con carácter xeral, 
un modelo de bases e estatutos, con infor-
mación  pública  e  publicación  no  Boletín 
Oficial da Provincia, e os propietarios que 
representaran,  como  mínimo,  o  70  %  da 
superficie  do  polígono  consentisen  a  súa 
aplicación,  en  escritura  pública  ou  docu-
mento administrativo fidedigno no prazo 
establecido no número 1.
  3.  A  xunta  de  compensación  deberá 
constituírse  no  prazo  máximo  dun  mes, 
dende a aprobación definitiva de estatutos 
e bases de actuación ou, se é o caso, dende 
que  os  propietarios  consentisen  a  aplica-
ción do modelo xeral de bases e estatutos 
aprobado polo municipio.

Para estes efectos hase requirir a todos 
os propietarios, mediante notificación in-
dividualizada, para que constitúan a xunta 
de compensación no prazo indicado.
  4.  A xunta de compensación terá nature-
za administrativa, personalidade xurídica 
propia e plena capacidade para o cumpri-
mento dos seus fins.

  5.  Un  representante  do  municipio  for-
mará  parte  do  órgano  reitor  da  xunta  de 
compensación en todo caso, e será desig-
nado  no  acordo  de  aprobación  definitiva 
das bases e estatutos.
  6.  Os  acordos  da  xunta  de  compen-
sación  adoptaranse  por  maioría  simple 
das  cotas  de  participación,  agás  o  de 
aprobación do proxecto de compensación, 
que requirirá a maioría absoluta de cotas, 
e  aqueloutros  para  os  cales  os  estatutos 
esixan unha maioría cualificada.
  7.  Os  acordos  da  xunta  de  compensa-
ción serán recorribles ante o municipio.

Artigo 156. Incorporación de propie-
tarios á xunta de compensación.
  1.  Os propietarios do polígono que non 
solicitasen o sistema poderán incorporarse 
con igualdade de dereitos e obrigacións á 
xunta de compensación, se non o fixeran 
nun  momento  anterior,  dentro  do  prazo 
dun mes, a partir da notificación do acor-
do de aprobación definitiva dos estatutos 
e bases de actuación da xunta de compen-
sación ou da certificación administrativa 
de aplicación a este polígono concreto das 
bases  e  estatutos  aprobados  con  carácter 
xeral polo municipio. Transcorrido o dito 
prazo,  a  incorporación  só  será posible  se 
non atranca o desenvolvemento do proce-
so e o aproba a xunta de compensación, de 
conformidade cos seus estatutos.
Se algúns propietarios do polígono non se 
incorporaran  á  xunta  de  compensación, 
esta  poderá  solicitar  do municipio ou ben 
a  expropiación  dos  ditos  predios,  tendo  a 
condición  de  beneficiaria  dela,  ou  ben  a 
ocupación  dos  ditos  predios  en  favor  da 
xunta de compensación a fin de posibilitar a 
execución  das  obras  de  urbanización  pre-
vistas, recoñecéndoselles aos seus titulares 
o dereito  á  adxudicación de  terreos  edifi-
cables en proporción á superficie achegada 
coa reducción adecuada para compensar os 
gastos de urbanización correspondentes.
Neste último caso, aínda se os terreos queda-
sen directamente afectados ao cumprimento 
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das  obrigacións  inherentes  ao  sistema,  a 
xunta  de  compensación  só  actuará  como 
fiduciaria con pleno poder dispositivo sobre 
os  predios  que  pertenzan  aos  propietarios 
incorporados voluntariamente a ela.
En todo caso, se os propietarios afectados 
pola  ocupación  demostrasen  que  os  seus 
terreos constitúen a única ou predominante 
fonte  de  ingresos  coa  que  contan,  terán 
dereito a percibir unha indemnización equi-
valente á rendibilidade demostrada durante 
o  período  que  medie  entre  a  ocupación 
efectiva  e  a  adxudicación que  lles  corres-
ponda, ou á expropiación do seu dereito.
  2.  Poderán tamén incorporarse á xunta 
de compensación empresas urbanizadoras 
que  vaian  participar  cos  propietarios  na 
xestión do polígono.

Artigo 157. Proxecto de compensación.
  1.  De acordo co establecido nas bases 
de  actuación,  a  xunta  de  compensación 
formulará  o  correspondente  proxecto  de 
compensación. Para a definición de dereitos 
achegados,  valoración  dos  predios  resul-
tantes, regras de adxudicación, aprobación, 
efectos do acordo aprobatorio e inscrición 
no rexistro da propiedade do mencionado 
proxecto haberá que aterse ao disposto no 
capítulo IV deste título. Malia o anterior, 
por  acordo  unánime  de  todos  os  afecta-
dos poden adoptarse criterios diferentes, 
sempre que non sexan contrarios á lei ou 
ao planeamento aplicable, nin lesivos para 
o interese público ou de terceiros.
  2.  No proxecto de compensación deberá 
incluírse a valoración e correspondente in-
demnización dos dereitos que se extingan. 
Poderá acudirse ante o Xurado de Expro-
piación de Galicia no caso de discrepancia 
coa  valoración  aprobada  no  proxecto  de 
compensación. Sen embargo, a aprobación 
definitiva  do  proxecto  de  compensación 
constituirá  título  suficiente  para  a  ocu-
pación  dos  inmobles  que  correspondan, 
unha vez que se constitúa en depósito ou se 
efectúe  o  pagamento  das  indemnizacións 
ás que se refire este número.

  3.  O  proxecto  de  compensación  será 
aprobado  segundo  o  procedemento  es-
tablecido  polo  artigo  117  desta  lei,  coa 
excepción de que a aprobación inicial co-
rresponderalle á xunta de compensación e 
a aprobación definitiva ao concello 403.

Artigo 158. Xunta de compensación 
e transmisión de terreos.
  1.  A  incorporación  dos  propietarios 
á xunta de  compensación non presupón, 
agás  que  os  estatutos  dispuxesen  outra 
cousa,  a  transmisión  a  ela  dos  inmobles 
afectados  aos  resultados  da  xestión  co-
mún.  En  todo  caso,  os  terreos  quedarán 
directamente  afectados  ao  cumprimento 
das  obrigacións  inherentes  ao  sistema, 
con anotación no rexistro da propiedade 
na  forma  que  determina  a  lexislación 
estatal.
  2.  As xuntas de compensación actuarán 
como  fiduciarias  con  pleno  poder  dispo-
sitivo  sobre  os  predios  pertencentes  aos 
propietarios membros daquelas, sen máis 
limitacións cás establecidas nos estatutos.
  3.  A  transmisión  á  administración  co-
rrespondente de todos os terreos de cesión 
obrigatoria,  en  pleno  dominio  e  libre  de 
cargas,  terá  lugar  por  ministerio  da  lei 
coa aprobación definitiva do proxecto de 
compensación.
  4.  Ás  transmisións  de  terreos  que  se 
realicen  como  consecuencia  da  constitu-
ción  da  xunta  de  compensación  por  con-
tribución dos propietarios do polígono, no 
caso de que así o dispuxesen os estatutos, 
e ás adxudicacións de soares que se realicen 
a  favor  dos  propietarios  en  proporción  aos 
terreos  incorporados  por  aqueles  apli-
caránselle  as  exencións  tributarias  que 
establece  a  lexislación  estatal  ou  auto-
nómica  correspondente,  en  especial,  as 
previstas no artigo 159.4 do Real decreto 
lexislativo 1/1992, do 26 de xuño.

403	Art.	 157.3	 modificado	 por	 Lei	 15/2004,	 do	 29	 de	
decembro,	 de	 modificación	 da	 Lei	 9/2002,	 do	 30	 de	
decembro,	de	ordenación	urbanística	e	protección	do	
medio	rural	de	Galicia.
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Artigo 159. Responsabilidade  da 
xunta de compensación e obrigacións dos 
seus membros.
  1.  A  xunta  de  compensación  será 
directamente  responsable,  fronte á admi-
nistración  competente,  da  urbanización 
completa  do  polígono  e,  se  é  o  caso,  da 
edificación dos  soares  resultantes,  cando 
así se establecese.
  2.  O  incumprimento  polos  membros 
da xunta de compensación das obrigacións 
e  cargas  impostas  por  esta  lei  habilitará 
o  municipio  para  expropiar  os  seus 
respectivos  dereitos  en  favor  da  xunta  de 
compensación, que terá a condición xurídica 
de beneficiaria.
  3.  As  cantidades  debidas  á  xunta 
de  compensación  polos  seus  membros 
poderán  ser  esixidas  por  vía  de  cons-
trinximento, logo da petición da xunta de 
compensación ao municipio.

Artigo 160. Substitución do  sistema 
de compensación.
  1.  No suposto de que non se consiga a 
participación  voluntaria  de  propietarios 
que  representen  a  superficie  requirida 
para a determinación do sistema de com-
pensación e aprobación de estatutos, bases 
de actuación e proxecto de compensación, 
aqueles que estean dispostos a promover a 
execución poderán solicitar do municipio 
a  substitución  do  sistema  por  algún  dos 
sistemas  de  actuación  directos  ou  o  de 
concesión de obra urbanizadora.
  2.  Os  propietarios  que  formulen  esta 
petición e se comprometan a facer efectivas 
as súas obrigacións conservarán a plenitude 
dos seus dereitos e poderán realizar as opera-
cións de colaboración previstas nos sistemas 
de actuación directos sempre que cumpran as 
condicións establecidas para cada suposto.

Sección 6.ª  
Sistema de concesión  
de obra urbanizadora

Artigo 161. Características do sistema.
  1.  O  sistema  de  concesión  de  obra 
urbanizadora  é  un  sistema  de  actuación 

indirecta  no  que  o  municipio  lle  outorga 
ao axente urbanizador ou concesionario  a 
realización das obras de urbanización, pro-
cedendo este á distribución dos beneficios 
e  cargas  correspondentes,  obtendo  a  súa 
retribución en terreos edificables ou en me-
tálico conforme o convido co municipio.
  2.  Sen  prexuízo  do  disposto  no  artigo 
160  desta  lei,  unha  vez  transcorrido  o 
prazo  de  dous  anos  contado  dende  a 
aprobación definitiva do planeamento de-
tallado que ordene o polígono, a aplicación 
efectiva deste sistema poderá ser acordada 
de oficio polo municipio ou por iniciativa 
de calquera persoa aínda que non sexa pro-
pietaria de solo no ámbito de actuación.

Artigo 162. Procedemento.
  1.  No  caso  de  iniciativa  pública,  o 
municipio  aprobará  as  bases  que  rexerán 
o  concurso  para  a  selección  da  oferta, 
que deberán  incluír como mínimo as cir-
cunstancias previstas no apartado 2 deste 
artigo.  O  procedemento  de  selección  e 
adxudicación da concesión rexerase polas 
disposicións  contidas  na  lexislación  de 
contratos das administracións públicas.
  2.  Nos supostos de iniciativa privada, a 
proposta  dos  particulares  para  participar 
da  acción  urbanizadora  deberá  conter  os 
seguintes documentos:

a.  Proposición xurídico-económica que 
deberá  incluír  os  compromisos  adquiri-
dos  voluntariamente  polo  promotor  da 
iniciativa, as garantías financeiras e reais, os 
prazos  de  inicio  e  conclusión  das  obras  de 
urbanización e, se é o caso, de edificación, 
ademais das cláusulas penais previstas para 
o suposto de incumprimento.

b.  As  condicións  económicas  dirixidas 
aos propietarios de solo, que incluirán a ofer-
ta de compra de terreos, por prezo determi-
nado, e a oferta de incorporación ao proceso 
urbanizador, especificando a retribución que 
lle  corresponda  ao  urbanizador  en  terreos 
edificables ou en metálico a través das cotas 
de  urbanización.  No  caso  de  non  existir 
acordo, a valoración realizarase conforme o 
disposto na lexislación básica estatal.
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c.  Un anteproxecto de urbanización deta-
llado, que permita avaliar correctamente as 
calidades e as ofertas económicas presenta-
das, así como as cesións e compensacións 
que  considere  oportunas  superiores  ás 
previstas na lei.
  3.  Presentada a iniciativa, o municipio 
nun prazo de dous meses poderá desestimala 
por causas xustificadas, incluídas as referidas 
ao exercicio da potestade de planeamento.
  4.  No  caso  de  asumir  a  iniciativa 
privada, procederase a tramitar un proce-
demento de  concorrencia,  coas  seguintes 
particularidades:

a.  Durante  o  período  de  información 
pública, que non poderá ser  inferior a un 
mes, poderán ser presentadas melloras ou 
alternativas á iniciativa formulada.

b.  O  pleno  da  corporación  elixirá 
entre  as  proposicións  presentadas  a  que 
considere máis adecuada aos intereses pú-
blicos, outorgando o título concesional onde 
deberán figurar as cláusulas, obrigacións 
e dereitos do concesionario.
  5.  Os propietarios que rexeiten a oferta 
de compra e de incorporación ao proceso 
urbanizador serán expropiados e procede-
rase á ocupación urxente dos terreos.

Artigo 163. Responsabilidade.
O  custo  dos  investimentos,  instalacións, 
obras  e  compensacións  necesarias  para 
executar  o  planeamento  será  garantido 
en  forma  e  proporción  suficientes  e  fi-
nanciado  polo  urbanizador  responsable 
da actuación, quen poderá  repercutilo na 
propiedade dos soares resultantes.

Artigo 164. Retribución.
  1.  O urbanizador obterá  a  súa  retribu-
ción  a  custa  dos  propietarios,  en  terreos 
edificables  ou  en  metálico,  nos  termos 
establecidos na concesión.
  2.  A retribución en terreos farase efec-
tiva mediante a reparcelación.
  3.  A retribución en metálico farase efec-
tiva  mediante  cotas  de  urbanización  acor-
dadas  entre  urbanizador  e  propietarios  ou, 
no seu defecto, aprobadas polo municipio, 

que deberán satisfacer os propietarios, que-
dando suxeitos os terreos ao pagamento de 
tales cotas, como carga real, que figurará no 
proxecto  de  reparcelación.  O  urbanizador 
poderá  solicitar  do  municipio  a  exacción 
por vía de constrinximento das cotas debi-
das polos propietarios.

capítulo vii 
obtenCIón de terreos de sIstemAs 

xerAIs e de dotACIóns públICAs
Artigo 165. Definicións.

  1.  Enténdese  por  terreos  destinados  a 
dotacións  públicas  os  de  titularidade  do 
municipio  ou,  se  é  o  caso,  da  Comuni-
dade  Autónoma  que  tenden  a  satisfacer 
necesidades  colectivas  e  implantar  usos 
ou servizos públicos,  tendo o carácter de 
bens de dominio público.
  2.  Son terreos de sistemas xerais os do-
tacionais públicos que están deseñados ou 
previstos para o  servizo da  totalidade do 
municipio  e,  en  especial,  para  implantar 
as  infraestruturas  básicas  do  modelo  de 
cidade.
  3.  Non terán o carácter de sistemas xerais 
os  terreos,  instalacións  e  infraestruturas 
de  titularidade  estatal  ou  autonómica  de 
carácter  supramunicipal  que  non  estean 
recollidos no plan xeral, e cunha vocación 
que  exceda do  servizo  ao municipio,  sen 
prexuízo do disposto na lexislación secto-
rial de aplicación.
  4.  Son  terreos  destinados  a  dotacións 
locais  os  dotacionais  públicos  de  titulari-
dade  do  municipio,  que  están  deseñados 
ou  previstos  predominantemente  para  o 
servizo do polígono ou sector, se é o caso.

Artigo 166. Obtención  dos  sistemas 
xerais.
  1.  Os  terreos  destinados  a  sistemas 
xerais  que  deban  implantarse  sobre  solo 
rústico  ou  urbano  consolidado  obteranse 
mediante expropiación forzosa, por conve-
nio entre a administración e o propietario 
ou  por  permuta  forzosa  con  terreos  do 
patrimonio municipal do solo.
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Tanto no suposto do convenio coma no caso 
da permuta forzosa os técnicos municipais 
taxarán  previamente  o  valor  dos  terreos 
que  se van obter  e o dos  aproveitamentos 
ou solos municipais conforme os criterios 
de  valoración  establecidos  na  lexislación 
estatal aplicable.
  2.  A expropiación dos terreos de sistemas 
xerais  deberá  realizarse  dentro  dos  cinco 
anos seguintes á aprobación do planeamento 
detallado que lexitime a súa execución.
  3.  Os  terreos  destinados  polo  planea-
mento  a  sistemas  xerais  en  solo  urbano 
non-consolidado e en solo urbanizable ou, 
se  é  o  caso,  solo  rústico  incluído  nunha 
área de reparto obteranse:

a.  Por  cesión  obrigatoria  derivada  da 
súa inclusión ou adscrición nunha área de 
reparto e no correspondente polígono.

b.  Por ocupación directa.
c.  Por permuta forzosa.
d.  Mediante expropiación forzosa.
e.  Por convenio urbanístico, debendo in-

cluírse entre as súas cláusulas as previsións 
necesarias para compensar os propietarios, 
ben en metálico ou ben mediante aproveita-
mento lucrativo de titularidade municipal.
  4.  A  obrigación  de  cesión  gratuíta 
dos  terreos  destinados  a  sistemas  xerais 
inclúe  tamén  a  realización  das  obras  de 
urbanización, das instalacións e das infra-
estruturas, nas  condicións que estableza 
o plan xeral.

Artigo 167. Obtención  de  terreos 
destinados a dotacións locais.
  1.  Os  terreos  destinados  polo  pla-
neamento  a  dotacións  locais  en  solo 
urbano  consolidado  obteranse  mediante 
expropiación  forzosa,  por  convenio  entre 
a  administración  e  o  propietario,  ou  por 
permuta  forzosa  con  terreos  do  patrimo-
nio municipal do solo.
  2.  Os  terreos  destinados  a  dotacións 
locais  en  solo  urbano  non-consolidado  e 
en  solo  urbanizable  obteranse  mediante 
cesión  obrigatoria  e  gratuíta  a  través  do 
sistema de actuación que se adopte ou por 

expropiación, ocupación directa ou permu-
ta forzosa.
  3.  A obrigación de cesión gratuíta dos 
terreos destinados a dotacións de carácter 
local  inclúe  tamén  a  súa  urbanización,  a 
custa dos propietarios incluídos no corres-
pondente polígono.

Artigo 168. Permuta forzosa.
  1.  Os  terreos  destinados  a  sistemas 
xerais ou dotacións públicas locais poderán 
obterse  mediante  permuta  forzosa  con 
terreos  pertencentes  ao  patrimonio  pú-
blico de solo e que sexa de características 
adecuadas para servir de soporte ao apro-
veitamento  urbanístico  que  corresponda 
subxectivamente  ao  seu  propietario,  agás 
que este acepte voluntariamente a entrega 
de terreos que non cumpran este requisito.
  2.  A permuta forzosa de terreos require 
que se determinase previamente:

a.  O aproveitamento urbanístico que lle 
corresponde ao propietario afectado.

b.  Os terreos pertencentes ao patrimonio 
público de solo que van ser permutados.

c.  De  non  poder  ser  materializada  a 
totalidade do aproveitamento, a  indemni-
zación que hai que satisfacer en metálico 
pola parte de aproveitamento non materia-
lizable neles.
  3.  A  permuta  forzosa  de  terreos  hase 
levar  a  cabo  polo  procedemento  previsto 
no  artigo  170,  debéndose  incluír  na  acta 
a  descrición  dos  terreos  do  patrimonio 
público de solo obxecto da permuta e, se é 
o caso, a indemnización complementaria e 
o momento do seu aboamento.

Artigo 169. Ocupación directa.
  1.  Enténdese  por  ocupación  directa 
a  obtención  de  terreos  destinados  a  sis-
temas  xerais  e  dotacións  públicas  locais 
mediante o recoñecemento ao seu titular 
do dereito ao aproveitamento no polígono 
ao que se vincule.
  2.  A ocupación directa require que es-
tea aprobada a ordenación pormenorizada, 
tanto  dos  terreos  que  se  van  ocupar,  con 
determinación do aproveitamento que lles 
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corresponda  aos  seus  propietarios,  coma 
do polígono no que vaian integrarse.

Artigo 170. Procedemento  para  a 
ocupación directa.
  1.  O  procedemento  de  aplicación  da 
ocupación  directa  axustarase  ás  disposi-
cións  regulamentarias  que  se  diten  e,  en 
todo caso, ás seguintes regras:

a.  A administración actuante publicará 
no Boletín Oficial da Provincia a relación 
dos  terreos  e  propietarios  afectados,  os 
aproveitamentos  urbanísticos  correspon-
dentes a cada un deles e o polígono onde 
se deberán facer efectivos os seus dereitos. 
Así mesmo e de modo simultáneo notifi-
caráselles  aos  propietarios  e  titulares  de 
dereitos  de  contido  económico  sobre  os 
terreos  a ocupación prevista  e o  resto de 
circunstancias relevantes.

b.  Abrirase  un  período  de  información 
pública durante un prazo de vinte días para 
efectuar  alegacións.  Simultaneamente  o 
municipio solicitaralle certificación de do-
minio e cargas ao rexistro da propiedade, así 
como a práctica dos asentos que procedan.

c.  A  ocupación  só  se  poderá  levar  a 
cabo  transcorrido  o  prazo  de  vinte  días 
contado dende  a notificación ou publica-
ción,  levantándose  acta  na  que  se  farán 
constar polo menos:

1º. Lugar e data de outorgamento.
2º. Identificación  dos  titulares  dos 

terreos  que  se  van  ocupar  ou  de  dereitos 
sobre estes e a súa situación rexistral.

3º. Superficie que se vai ocupar e aprovei-
tamento urbanístico que lle corresponda.

4º. Polígono  onde  se  fará  efectivo  este 
aproveitamento.

d.  No  caso  de  propietarios  descoñeci-
dos,  non  comparecentes,  incapacitados 
sen persoa que os represente, ou cando se 
trate de propiedade litixiosa, entenderanse 
as actuacións co ministerio fiscal.

e.  O  municipio  expedirá  a  favor  de 
cada un dos propietarios de terreos ocu-
pados certificación dos puntos sinalados 

no apartado c) deste artigo,  remitíndolle 
á  vez  unha  copia  da  devandita  certifi-
cación,  acompañada  do  correspondente 
plano,  ao  rexistro  da  propiedade  para 
inscribir a superficie ocupada a favor do 
municipio,  nos  termos  que  resulten  da 
lexislación estatal aplicable.

f.  Transcorridos catro anos sen que se 
procedese  á  execución  do  planeamento 
no  polígono  onde  os  propietarios  fosen 
integrados, estes terán dereito a esixir da 
administración que se inicie o expediente 
expropiatorio dos seus terreos, nos termos 
e  co  procedemento  establecido  no  artigo 
99 desta lei.
  2.  Os propietarios  e  titulares de derei-
tos de contido patrimonial afectados polas 
ocupacións  reguladas  neste  artigo  terán 
dereito  a  ser  indemnizados  nos  termos 
establecidos  na  lexislación  estatal  sobre 
expropiación forzosa que resulte aplicable, 
polo período que medie dende a ocupación 
ata a aprobación definitiva do instrumento 
de equidistribución.

capítulo viii 
Instrumentos de exeCuCIón dos 
plAns en solo de núCleo rurAl
Artigo 171. Sistema de cesión de viais.

O  sistema  de  cesión  de  viais  no  solo  de 
núcleo  rural  hase  aplicar  conforme  as 
seguintes regras:

a.  Os  propietarios  deberán  cederlle 
ao  municipio  os  terreos  destinados  polo 
planeamento a viais, fóra das aliñacións, 
que resulten necesarios para que a parcela 
sexa  edificable  de  acordo  coas  determi-
nacións desta lei e do planeamento.

b.  O  cumprimento  efectivo  do  deber 
de  cesión  terá  lugar  coa  solicitude  da 
licenza.  Esta  cesión  formalizarase  en 
documento público, acompañado de plano 
ou documento gráfico onde se exprese con 
precisión  a  superficie  obxecto  de  cesión 
conforme as aliñacións establecidas.

c.  Os propietarios deberán urbanizar a 
súa parcela nos termos do artigo seguinte.
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Artigo 172. Conexións  e  urbaniza-
ción na cesión de viais.
  1.  A  execución  das  actuacións  inte-
grais  previstas  por  un  plan  especial  de 
protección,  rehabilitación  e  mellora  do 
medio  rural  levarase  a  cabo  por  algún 
dos  sistemas  de  actuación  regulados  no 
capítulo VI do título IV desta lei.
  2.  Para edificar no ámbito dos núcleos 
rurais,  incluída  a  súa  área  de  expansión, 
deberá  executarse  a  conexión  coas  redes 
de  servizo  existentes  no  núcleo  rural  ou 
nas  súas  proximidades.  De  non  existir, 
deberán resolverse por medios individuais 
con  cargo  ao  promotor  da  edificación 
e  co  compromiso  de  conexión  cando  se 
implanten os servizos.
Unha  vez  aprobado  definitivamente  o 
plan  especial  de  protección,  rehabilita-
ción  e  mellora  do  medio  rural,  deberán 
implantarse  as  redes  de  servizos  e  as 
instalacións que resulten necesarias para a 
subministración de auga e de enerxía eléc-
trica e para a evacuación e depuración das 
augas residuais e, se é o caso, realizarse a 
conexión coas redes existentes no núcleo 
rural ou nas súas proximidades 404.
  3.  Poderase autorizar a execución simul-
tánea das obras de acometida, urbanización 
e  edificación.  O  municipio  deberá  esixir 
garantías  suficientes  do  cumprimento 
desta obrigación.

Artigo 173. Obtención  de  dotacións 
nos núcleos rurais.
Os terreos destinados a dotacións públicas 
poderanse  obter  mediante  expropiación 
forzosa,  convenio  urbanístico  entre  a 
administración e os propietarios ou per-
muta forzosa.
No  suposto  previsto  no  apartado  3  do 
artigo 24, por cesión obrigatoria e gratuíta 
ou por ocupación directa.

404	Art.	172.1	e	172.2	modificados	por	Lei	15/2004,	do	
29	de	decembro,	de	modificación	da	Lei	9/2002,	do	30	
de	decembro,	 de	ordenación	urbanística	 e	protección	
do	medio	rural	de	Galicia.

TíTULO V 
INSTRUMENTOS DE INTERVENCIóN 

NO MERCADO DO SOLO

capítulo i 
pAtrImonIos públICos do solo
Artigo 174. Constitución.

  1.  Os concellos deberán constituír o pa-
trimonio municipal do solo coa finalidade 
de obter reservas de solo para actuacións 
de iniciativa pública, facilitar a execución 
da  ordenación  territorial  e  urbanística  e 
contribuír á regulamentación do mercado 
de terreos destinados ao desenvolvemento 
urbanístico.
  2.  Tamén deberá constituír o seu propio 
patrimonio de solo a Administración auto-
nómica  en  colaboración  cos  concellos,  co 
obxecto de atender a demanda de vivenda 
de protección pública e de solo para o des-
envolvemento de actividades empresariais.
  3.  A Administración autonómica deberá 
constituír tamén un inventario de solo para 
vivenda  pública,  no  que  se  incluirán  os 
terreos dotacionais obtidos pola Adminis-
tración autonómica en virtude do disposto 
nos artigos 22.h) e 47.10 desta lei 405.

Artigo 175. Reservas de terreos.
  1.  O  plan  xeral  poderá  establecer,  en 
calquera  clase  de  solo  con  excepción  do 
rústico,  reservas  de  terreos  de  posible 
adquisición para a constitución ou amplia-
ción  pola  administración  correspondente 
do seu patrimonio público de solo.
  2.  O establecemento ou a delimitación 
das  reservas  de  terreos  coa  finalidade 
expresada no número 1 comporta:

a.  A declaración da utilidade pública e 
a necesidade da ocupación para efectos de 
expropiación forzosa por un tempo máximo 
de  catro  anos,  prorrogable  unha  soa  vez 
por  outros  dous  anos.  A  prórroga  deberá 

405	 	Art.	174	modificado	por	Lei	6/2008,	do	19	de	xuño,	
de	 Medidas	 Urxentes	 en	 materia	 de	 Vivenda	 e	 Solo,	
pola	que	se	modifica	a	Lei	9/2002,	do	30	de	decembro,	
de	Ordenación	Urbanística	e	Protección	do	Medio	Rural	
de	Galicia.
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fundarse en causa xustificada e acordarse, 
de oficio ou por  instancia de parte,  logo 
da  información  pública  e  audiencia  dos 
propietarios  afectados  por  prazo  común 
de vinte días. A eficacia da prórroga re-
quirirá  a  publicación  no  “Diario  Oficial 
de Galicia”.

b.  A suxeición de todas as transmisións 
que se efectúen nas zonas de reservas aos 
dereitos  de  tenteo  e  retracto  previstos 
nesta  lei  en  favor  da  administración  co-
rrespondente.
  3.  Os prazos de vixencia da declaración 
da utilidade pública e a necesidade de ocu-
pación, e da súa eventual prórroga, cando 
se trate de solo urbano, serán a metade dos 
expresados no apartado anterior.

Artigo 176. Bens  que  integran  o 
patrimonio municipal do solo.
  1.  Os  bens  do  patrimonio  municipal 
do solo constitúen un patrimonio diferen-
ciado  dos  restantes  bens  municipais  e  os 
ingresos obtidos mediante o alleamento de 
parcelas, ou do aproveitamento que corres-
ponda a terreos de titularidade municipal, 
destinaranse  aos  fins  previstos  no  artigo 
177 desta lei.
  2.  Integrarán  o  patrimonio  municipal 
do solo:

a.  Os bens patrimoniais que resultasen 
clasificados polo planeamento urbanístico 
como solo urbano ou urbanizable.

b.  Os  terreos  e  as  edificacións  ou 
construcións  obtidas  en  virtude  das 
cesións  correspondentes  á  participación 
da  administración  no  aproveitamento 
urbanístico, así como as adquisicións de 
bens  ou  diñeiro  obtidos  con  ocasión  da 
xestión urbanística.

c.  Os  terreos  e  as  edificacións  ou 
construcións  adquiridos,  en  virtude  de 
calquera  título  e  en  especial  mediante 
expropiación,  pola  administración  titular 
co fin da súa incorporación ao correspon-
dente patrimonio de solo e os que o sexan 
como consecuencia do exercicio dos derei-
tos de tenteo e retracto previstos nesta lei.

d.  Cesións  en  especie  ou  en  metálico 
derivadas de deberes ou obrigacións, legais 
ou  voluntarias,  asumidos  en  convenios, 
concursos públicos ou plasmadas  en  ins-
trumentos de xestión urbanística.

e.  Os  ingresos obtidos mediante allea-
mento  de  terreos  incluídos  nos  patrimo-
nios públicos de solo.

Artigo 177. Destino dos patrimonios 
públicos  do  solo  e  do  inventario  do  solo 
para vivenda pública 406.
  1.  Os bens do patrimonio municipal do 
solo  deberán  ser  destinados  a  algún  dos 
seguintes fins:

a.  Construción  de  vivendas  suxeitas  a 
algún réxime de protección pública.

b.  Á propia planificación e xestión urba-
nística, en especial ao pagamento en especie, 
mediante permuta, dos terreos destinados a 
sistemas xerais e dotacións públicas.

c.  Actuacións  públicas  dotacionais, 
sistemas xerais ou outras actividades de 
interese social.

d.  Conservación  e  mellora  do  medio 
ambiente, do medio rural e do patrimonio 
cultural construído.

e.  Creación de solo para o exercicio de 
actividades  empresariais  compatibles  co 
desenvolvemento sostible.

f.  Conservación e ampliación do pro-
pio patrimonio.
  2.  O alleamento ou a permuta dos bens 
de  carácter  patrimonial  que  constitúen  o 
patrimonio  público  do  solo  da  Adminis-
tración autonómica ou local realizarase, de 
acordo co previsto na normativa sectorial 
correspondente,  mediante  concurso  pú-
blico por procedemento aberto, na  forma 
establecida na lexislación de contratos das 
administracións públicas e patrimonial.
Non  se  poderán  allear  ou  permutar  bens 
do  patrimonio  público  de  solo  ata  tanto 
este e o rexistro de soares se constituísen 
formalmente.

406	 	Rúbrica	do	art.	177	modificada	por	Lei	6/2008,	do	
19	de	xuño,	de	Medidas	Urxentes	en	materia	de	Vivenda	
e	 Solo,	 pola	 que	 se	 modifica	 a	 Lei	 9/2002,	 do	 30	 de	
decembro,	de	Ordenación	Urbanística	e	Protección	do	
Medio	Rural	de	Galicia.
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No  prego  de  condicións  determinarase, 
como mínimo, o seguinte:

a.  Prazos máximos de edificación e, se 
é o caso, de urbanización.

b.  Prezos  finais máximos de venda ou 
alugamento das futuras edificacións.

c.  Condicións  que  impidan  ulteriores 
alleamentos por prezo superior ao de ad-
quisición.

d.  Índices de referencia para a actuali-
zación dos prezos sinalados nas alíneas b) 
e c) anteriores.
Se  o  concurso  queda  deserto,  poderase 
allear directamente dentro do prazo máxi-
mo dun ano, nas mesmas condicións 407.
  3.  Cando  exista  demanda  de  vivendas 
suxeitas a algún réxime de protección públi-
ca, como mínimo, o 50% dos bens e dereitos 
obtidos  con  cargo  ao  10%  de  cesión  obri-
gatoria  serán destinados preferentemente a 
cubrir a devandita necesidade.
  4.  Os municipios poderán ceder gratui-
tamente  os  bens  incluídos  no  patrimonio 
municipal do solo, nos supostos previstos 
na  lexislación  vixente  e  cumprindo  os 
requisitos  establecidos  nela,  observando 
a  súa  finalidade  urbanística  con  destino 
á  vivenda  de  promoción  pública  ou  para 
equipamentos  comunitarios,  debendo 
constar  en documento público  a  cesión e 
o compromiso dos adquirentes.
  5.  Se transcorren dous anos desde que os 
terreos  integrantes do patrimonio munici-
pal de solo a que fai referencia o punto tres 
adquiran  a  condición  de  soar,  ou  o  prazo 
menor que poida establecer o planeamento 
para  a  edificación,  sen  que  o  devandito 
proceso concluíse por causas imputables á 
administración titular, o Consello da Xunta 
de  Galicia,  logo  do  requirimento  exixido 
polo artigo 208 da Lei 5/1997, de Adminis-
tración  local de Galicia, poderá promover 
a construción de vivendas suxeitas a algún 

407	 	 Art.	 177.2	 modificado	 por	 Lei	 6/2008,	 do	 19	 de	
xuño,	 de	 Medidas	 Urxentes	 en	 materia	 de	 Vivenda	
e	 Solo,	 pola	 que	 se	 modifica	 a	 Lei	 9/2002,	 do	 30	 de	
decembro,	de	Ordenación	Urbanística	e	Protección	do	
Medio	Rural	de	Galicia.

réxime  de  protección  ata  a  finalización 
completa do proceso.
  6.  Os  terreos  do  inventario  de  solo 
para vivenda pública a que  fai  referencia 
o punto 3 do artigo 174 terán a condición 
de bens demaniais e adscribiranse ao Ins-
tituto Galego da Vivenda e Solo  (IGVS), 
organismo autónomo adscrito á Conselle-
ría de Vivenda e Solo.
Unha vez obtidos os devanditos terreos e 
atinxida a condición de soar, procederase 
á construción de tales vivendas a través do 
Instituto Galego da Vivenda e Solo ou dos 
organismos ou entidades del dependentes.
Unha  vez  construídas  e  recepcionadas 
pola administración, estas vivendas desti-
naranse a uso e  aproveitamento daqueles 
que,  mediante  os  procedementos  e  co 
cumprimento das condicións que exixa a 
lexislación aplicable, resulten adxudicata-
rios. O uso e o aproveitamento levaranse a 
cabo de xeito que se garanta en todo caso 
a  titularidade  pública  das  vivendas  por 
tempo indefinido 408.

capítulo ii 
dereIto de superFICIe

Artigo 178. Dereito de superficie.
  1.  As  entidades  locais  e  as  demais 
persoas  públicas  poderán  constituír  o 
dereito  de  superficie  en  terreos  da  súa 
propiedade ou integrantes do patrimonio 
municipal do solo, con destino á constru-
ción de vivendas suxeitas a algún réxime 
de protección pública ou a outros usos de 
interese  social;  o  seu dereito  correspon-
deralle ao superficiario.
  2.  Nestes supostos, aplicarase o réxime 
establecido na lexislación do Estado.
  3.  O dereito de superficie extinguirase 
se  non  se  edifica  no  prazo  fixado  na 
licenza  ou,  en  todo  caso,  no  establecido 
supletoriamente nesta lei.

408	 	Art.	177.5	e	177.6	engadidos	por	Lei	6/2008,	do	19	
de	xuño,	de	Medidas	Urxentes	en	materia	de	Vivenda	
e	 Solo,	 pola	 que	 se	 modifica	 a	 Lei	 9/2002,	 do	 30	 de	
decembro,	de	Ordenación	Urbanística	e	Protección	do	
Medio	Rural	de	Galicia.
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capítulo iii 
dereItos de tenteo e retrACto
Artigo 179. Delimitación de áreas.

  1.  Para efectos de garantir o cumprimento 
das  previsións  temporais  do  planeamento, 
incrementar  o  patrimonio  de  solo  e, 
en  xeral,  facilitar  o  cumprimento  dos 
obxectivos daquel, os municipios poderán 
delimitar  áreas  nas  que  as  transmisións 
onerosas de  terreos quedarán suxeitas ao 
exercicio dos dereitos de tenteo e retracto 
pola corporación respectiva.
  2.  Ao delimitárense estas áreas deberá 
establecerse  se  as  transmisións  suxeitas 
ao exercicio de tales dereitos son só as de 
terreos sen edificar, teñan ou non a condi-
ción de soares, ou se inclúen tamén as de 
terreos  con  edificación  que  non  esgote  o 
aproveitamento  permitido  polo  plan,  con 
edificación  en  construción,  ruinosa  ou 
desconforme coa ordenación aplicable.
  3.  Poderá  igualmente  dispoñerse  no 
acordo de delimitación de áreas a suxeición 
ao  exercicio  dos  expresados  dereitos  das 
transmisións  de  vivendas  en  construción 
ou  construídas,  sempre  que  o  transmisor 
adquirise do promotor e, no segundo caso, a 
transmisión se proxecte antes de transcorrido 
un ano dende a terminación do edificio.
  4.  Se  o  ámbito  delimitado  estivese  pre-
viamente  declarado,  en  todo  ou  en  parte, 
como  área  de  rehabilitación  integrada, 
poderá  tamén  establecerse  no  correspon-
dente acordo que o exercicio dos dereitos 
de  tenteo  e  retracto  abarcará  incluso  os 
predios  edificados  conforme  a  ordena-
ción aplicable,  tanto no  suposto de que a 
transmisión  se  proxecte  ou  verifique  en 
conxunto  coma  fraccionadamente,  en 
réxime ou non de propiedade horizontal.
  5.  O  prazo  máximo  de  suxeición  das 
transmisións  ao  exercicio  dos  dereitos  de 
tenteo e retracto será de dez anos, agás que, 
ao delimitarse a área, se fixase outro menor.

Artigo 180. Procedemento  para  a 
delimitación.
  1.  A  delimitación  das  devanditas  áreas 
poderá  efectuarse  no  plan  xeral  ou  no 

planeamento de desenvolvemento. No  seu 
defecto,  poderá  delimitarse  logo  da  infor-
mación pública por prazo de vinte días no 
Boletín Oficial da Provincia e notificación 
individualizada aos propietarios afectados.
  2.  En calquera caso, entre a documenta-
ción especificamente relativa á delimitación 
deberá figurar unha memoria xustificativa 
da necesidade de  someter as  transmisións 
aos dereitos de tenteo e retracto, os obxecti-
vos que se van conseguir, a xustificación do 
ámbito delimitado en relación co conxunto 
do  ámbito  territorial  non  afectado  e  unha 
relación  dos  bens  afectados  e  dos  seus 
propietarios,  e  será  preceptiva  a  notifica-
ción a estes logo da apertura do trámite de 
información pública.
  3.  Os  municipios  remitiranlles  aos 
rexistros  da  propiedade  correspondentes 
copia certificada dos planos que reflictan 
a  delimitación  e  relación  detallada  das 
rúas  ou  sectores  comprendidos  naquelas 
áreas e dos propietarios e bens concretos 
afectados,  mediante  traslado  de  copia  do 
acordo de delimitación.

Artigo 181. Notificación  da  trans-
misión.
Os  propietarios  de  bens  afectados  por 
estas  delimitacións  deberán  notificarlle 
ao  municipio  a  decisión  de  allealos,  con 
expresión do prezo e forma de pagamento 
proxectados e restantes condicións esenciais 
da  transmisión,  para  efectos  do  posible 
exercicio do dereito de tenteo, durante un 
prazo  de  sesenta  días  naturais,  contado 
dende o seguinte ao da notificación.

Artigo 182. Exercicio  do  dereito  de 
retracto.
  1.  O  municipio  poderá  exercitar  o  de-
reito de retracto cando non se lle fixese a 
notificación previda no artigo precedente, 
se  omitise  nela  calquera  dos  requisitos 
esixidos ou resultase inferior o prezo efec-
tivo da transmisión ou menos onerosas as 
restantes condicións desta.
  2.  Este  dereito  deberá  exercitarse  no 
prazo  de  sesenta  días  naturais,  contados 
dende  o  seguinte  ao  da  notificación  da 
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transmisión  efectuada,  que  o  adquirente 
deberá  facer,  en  todo  caso,  ao  municipio 
mediante entrega de copia da escritura ou 
documento no que se formalizase.
  3.  O dereito de retracto ao que se refire 
esta  lei  terá carácter preferente a calquera 
outro.

Artigo 183. Caducidade  da  notifi-
cación.
  1.  Os  efectos  da  notificación  para  o 
exercicio  do  dereito  de  tenteo  caducarán 
aos tres meses seguintes a ela.
  2.  A transmisión realizada transcorrido 
este  prazo  entenderase  efectuada  sen  a 
devandita notificación, para os efectos do 
exercicio do dereito de retracto.

Artigo 184. Non-inscrición rexistral.
Non  se  poderán  inscribir  no  rexistro  da 
propiedade as transmisións efectuadas so-
bre os inmobles incluídos nas expresadas 
delimitacións, se non aparece acreditada a 
realización das notificacións consideradas 
nos artigos precedentes.

Artigo 185. Transmisións de vivendas 
suxeitas a protección pública.
  1.  Co obxecto de garantir o cumprimen-
to  efectivo  das  limitacións  sobre  prezos 
máximos de venda das vivendas suxeitas a 
calquera réxime de protección pública que 
impoña a dita vinculación, os municipios 
poderán  delimitar  áreas  nas  que  tanto  as 
primeiras coma as ulteriores transmisións 
onerosas  daquelas  queden  suxeitas  ás 
notificacións  previdas  nos  artigos  181  e 
182, para efectos do posible exercicio dos 
dereitos  de  tenteo  e  retracto  nos  prazos 
establecidos neles.
  2.  A  falta  de  acreditación  do  cumpri-
mento  destes  requisitos  de  notificación 
impedirá a  inscrición no  rexistro da pro-
piedade da transmisión efectuada.
  3.  A tramitación da delimitación destas 
áreas axustarase ao prevido no artigo 180, 
sendo  aplicable  tamén,  para  os  efectos 
previstos  no  número  anterior,  o  disposto 
no apartado 3 do citado artigo.
  4.  A  Comunidade  Autónoma,  subsi-
diariamente  ou  por  acordo  co  municipio 

implicado,  poderá  exercer  a  delimitación 
de áreas ou o dereito de tenteo e retracto 
ao que se refire este artigo.

Artigo 186. Adxudicación de vivendas.
As  vivendas  adquiridas  no  exercicio  do 
tenteo  e  retracto  pola  administración 
serán  adxudicadas  mediante  concurso 
entre  aqueles  que,  non  posuíndo  outra 
vivenda,  reúnan  os  demais  requisitos 
establecidos  polo  réxime  de  protección 
pública aplicable.

Artigo 187. Dereitos  de  tenteo  e 
retracto no solo de núcleo rural.
  1.  As transmisións onerosas de terreos, 
edificacións  e  construcións  incluídas  no 
ámbito  dos  núcleos  rurais  catalogados  de 
acordo  con  esta  lei  quedarán  suxeitas  ao 
exercicio dos dereitos de  tenteo e  retracto 
pola Comunidade Autónoma de Galicia e o 
concello onde aquelas se localicen. En cal-
quera caso, o exercicio destes dereitos pola 
Comunidade  Autónoma  será  preferente 
sobre o da Administración municipal.
  2.  O  exercicio  dos  dereitos  de  tenteo  e 
retracto axustarase ao disposto neste capítulo, 
debendo  neste  caso  efectuarse  as  notifica-
cións da transmisión, ademais de ao concello, 
ao  conselleiro  competente  en  materia  de 
urbanismo e ordenación do territorio.

TíTULO VI 
INTERVENCIóN NA EDIFICACIóN 

E USO DO SOLO E  
DISCIPLINA URBANíSTICA 409

capítulo i 
Fomento dA edIFICACIón

Artigo 188. Deber  de  edificar  os 
soares.
  1.  Os propietarios de soares e de cons-
trucións en ruína ou inadecuados deberán 
emprender  a  edificación  nos  termos  esta-
blecidos nesta lei.
  2.  No solo urbanizable e no solo urbano 
non-consolidado, o prazo para o cumpri-
mento  do  deber  de  edificar  comezará  a 
409	Véxase	Decreto	28/1999,	do	21	de	xaneiro,	polo	que	
se	aproba	o	Regulamento	de	disciplina	urbanística	para	o	
desenvolvemento	e	aplicación	da	Lei	do	Solo	de	Galicia.
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contarse  dende  a  conversión  dos  terreos 
en soares.
  3.  Polo  que  respecta  ao  solo  urbano 
consolidado, o prazo para o cumprimento 
do deber de edificar comezará a contarse 
dende  a  aprobación  definitiva  do  pla-
neamento  urbanístico  que  conteña  a  súa 
ordenación detallada, aínda que os terreos 
non  reúnan  a  condición  de  soar.  Neste 
último  caso,  o  deber  de  edificar  abarca 
tamén a obrigación de dotar a parcela dos 
elementos de urbanización necesarios para 
que se converta en soar.
  4.  O deber de edificar e as disposicións 
contidas neste capítulo afectan igualmente 
os propietarios dos predios nos que existi-
sen  construcións  paralizadas,  ruinosas, 
derruídas  ou  inadecuadas  ao  lugar  no 
que  radiquen, e estes deberán emprender 
a  edificación  nos  prazos  sinalados  nesta 
lei. No caso de que o planeamento prohíba 
a substitución total ou parcial das edifica-
cións existentes ou impoña a conservación 
de  determinados  elementos  ou  a  súa 
rehabilitación integral, o deber de edificar 
entenderase  como  deber  de  rehabilitar, 
respectando, ao materializarse os corres-
pondentes  aproveitamentos  urbanísticos, 
os elementos dotados de protección.

Artigo 189. Prazos  para  edificar  ou 
rehabilitar.
  1.  Os prazos aplicables para o cumpri-
mento do deber de edificar ou rehabilitar 
serán  os  fixados  polo  planeamento  xeral 
ou  de  desenvolvemento  en  función  da 
clasificación e cualificación do solo e das 
circunstancias  específicas  que  concorran 
en  determinadas  áreas  ou  soares,  que 
serán apreciadas de forma motivada, e, no 
seu defecto, o prazo será de dous anos.
Os  prazos  que  se  fixen  para  cumprir  os 
deberes  de  edificación  das  vivendas  con 
protección  pública  non  poderán  ser  su-
periores aos que se fixen para edificar as 
vivendas libres.
  2.  A  administración  poderá  conce-
der  prórrogas  cunha  duración  máxima 
conxunta  dun  ano,  a  pedimento  dos 

interesados,  por  causas  xustificadas  e  de 
forma motivada. Malia o anterior, non se 
poderán conceder prórrogas para constru-
ción de vivendas suxeitas a algún réxime 
de protección se xa se outorgasen licenzas 
para construír a metade da edificabilidade 
residencial  destinada  a  vivenda  libre 
prevista no polígono en que se  localice o 
soar 410.

Artigo 190. Consecuencias  do  in-
cumprimento  dos  deberes  de  edificar  ou 
rehabilitar.
  1.  Se  vence  o  prazo  concedido  para 
cumprir os deberes de edificar ou rehabili-
tar, incluídas as súas eventuais prórrogas, o 
concello decretará a inscrición obrigatoria 
no rexistro de soares. Transcorridos dous 
anos  desde  a  inscrición  sen  que  se  dese 
cumprimento ao deber de edificar ou, se é 
o caso, de rehabilitar, o concello decretará 
a edificación forzosa do soar, a rehabilita-
ción forzosa do inmoble ou, se é o caso, a 
súa expropiación, ben de maneira directa 
ou  a  través  dun  particular,  denominado 
axente  edificador,  de  conformidade  coas 
regras establecidas nos artigos seguintes.
  2.  Se  o  concello  non  adopta  as  medi-
das a que fai  referencia o punto anterior 
transcorrido un ano desde que ten a dita 
obriga,  o  Consello  da  Xunta  de  Galicia, 
logo do requirimento exixido polo artigo 
208 da Lei 5/1997, de Administración lo-
cal de Galicia, poderá decretar, segundo 
corresponda,  a  inscrición obrigatoria  no 
rexistro  de  soares,  a  edificación  forzosa 
do soar, a rehabilitación forzosa do inmo-
ble ou, se é o caso, a súa expropiación, ben 
de maneira directa, a través da consella-
ría que  teña as competencias en materia 
de  vivenda  ou  mediante  os  organismos 
ou  entidades  dela  dependentes,  ben  a 
través dun particular, denominado axente 

410	 	Art.	189	modificado	por	Lei	6/2008,	do	19	de	xuño,	
de	Medidas	Urxentes	en	materia	de	Vivenda	e	Solo,	pola	
que	 se	 modifica	 a	 Lei	 9/2002,	 do	 30	 de	 decembro,	 de	
Ordenación	Urbanística	e	Protección	do	Medio	Rural	de	
Galicia.



- 599 -

ordenación do terriotorio e...

o
rd

en
ac

ió
n 

do
 t

er
ri

to
ri

o 
e.

..

edificador, de conformidade coas  regras 
establecidas nos artigos seguintes 411.

Artigo 191. Actuación  directa  e  a 
través dunha sociedade urbanística.
  1.  A administración urbanística poderá 
aprobar programas de edificación forzosa, 
de forma simultánea ao planeamento que 
conteña a ordenación detallada, nos que se 
delimiten áreas prioritarias para os efectos 
da edificación forzosa.
A  Comunidade  Autónoma  poderá  subs-
cribir  convenios  cos  concellos  a  fin  de 
colaborar na xestión dos programas de edi-
ficación forzosa.
Tamén se poderán aprobar programas de 
rehabilitación co mesmo contido e deter-
minacións, nos que se regule a xestión de 
edificios que, de acordo co planeamento, 
deban  ser  obxecto  de  rehabilitación 
integral  ou  nos  que  se  deban  conservar 
algúns elementos.
  2.  Cando se incumpra o deber de edifi-
car nalgún terreo incluído nestas áreas, a 
administración poderá expropialo a fin de 
asumir a edificación, ou ben encomendar-
lle  a  unha  sociedade  urbanística  pública 
o  desenvolvemento  da  actuación.  Neste 
último  caso,  a  sociedade  urbanística  ac-
tuará  como  beneficiaria  da  expropiación 
e asumirá fronte á administración o deber 
de  edificar  nos  prazos  que  se  fixen  no 
convenio  que  regule  a  actuación,  que  en 
ningún caso poderán ser máis longos cós 
outorgados inicialmente ao propietario.
  3.  A  administración  notificaralle 
ao  propietario  do  terreo  a  iniciación  do 
procedemento,  concedéndolle  un  prazo 
de  vinte  días  para  formular  alegación, 
e  asemade  ordenará  a  súa  anotación  no 
rexistro  da  propiedade,  nos  termos  da 
lexislación aplicable.
  4.  Concluído  o  trámite  de  audiencia,  o 
concello aprobará, se é o caso, a actuación 

411	 	Art.	190	modificado	por	Lei	6/2008,	do	19	de	xuño,	
de	Medidas	Urxentes	en	materia	de	Vivenda	e	Solo,	pola	
que	 se	 modifica	 a	 Lei	 9/2002,	 do	 30	 de	 decembro,	 de	
Ordenación	Urbanística	e	Protección	do	Medio	Rural	de	
Galicia.

ou o convenio que a regule, no caso de que 
a  vaia  asumir  unha  sociedade  urbanística 
pública.
  5.  A  expropiación  poderá  tramitarse 
polo procedemento de taxación conxunta.
  6.  Unha vez ocupado o inmoble, come-
zarán a computarse os prazos fixados para 
solicitar licenza e para proceder á edifica-
ción. Así mesmo inscribirase a transmisión 
no  rexistro  da  propiedade,  aplicándose  o 
previsto na súa normativa específica para 
a  inscrición  das  adxudicacións  de  soares 
en réxime de venda forzosa.

Artigo 192. Actuación  a  través  dun 
axente edificador.
  1.  Calquera  particular  con  capacidade 
suficiente  para  asumir  as  responsabili-
dades  previstas  neste  precepto  poderá 
colaborar coa administración na garantía 
do  cumprimento  do  deber  de  edificar  e 
instala a que exercite a expropiación para 
adquirir o soar non edificado, sempre que 
asuma  a  obrigación  de  solicitar  licencia 
de obra no prazo de  tres meses  contados 
dende a data na que estea resolta a dispo-
ñibilidade do terreo.
  2.  Se o concello entende que a solicitu-
de  reúne  os  requisitos  formais  esixibles, 
ha  notificarlla  ao  propietario  do  terreo, 
concedéndolle  un  prazo  de  vinte  días 
para efectuar alegacións, e ordenará a súa 
anotación  no  rexistro  da  propiedade  nos 
termos da lexislación aplicable.
  3.  Transcorrido o  citado prazo,  o  con-
cello  deberá  resolver  no  prazo  dun  mes 
acerca  da  aprobación  da  solicitude  de 
edificación  forzosa.  Se  neste  prazo  non 
se  notifica  resolución  expresa,  poderase 
entender desestimada a solicitude.
  4.  Aplicaranse  os  apartados  5  e  6  do 
artigo anterior.

Artigo 193. Concorrencia  de  distin-
tas iniciativas.
Cando  un  particular  presente  unha  so-
licitude  ao  abeiro  do  previsto  no  artigo 
anterior, a administración poderá optar por 
xestionar ela mesma a actuación, aplicando 
o artigo 191 desta lei, ou convocar concurso 
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público nun prazo non superior a tres meses 
dende a solicitude. A administración valo-
rará  as  distintas  propostas  tendo  presente 
entre  outros  factores  o  prezo  e  o  réxime 
das vivendas resultantes. Para este efecto, 
poderáselles outorgar un prazo aos  solici-
tantes para que melloren a súa solicitude ou 
fagan proposicións acerca dos factores que 
a administración considere máis importan-
tes. A administración urbanística decidirá 
acerca das solicitudes presentadas no prazo 
dun  mes,  agás  que  se  optase  por  permitir 
a súa mellora ou novas proposicións; neste 
caso ampliarase a un mes máis.

capítulo ii 
IntervenCIón nA edIFICACIón  

e uso do solo
Sección 1.ª  

Licenzas

Artigo 194. Licenzas urbanísticas.
  1.  A  licenza  urbanística  ten  por  finali-
dade comprobar que os actos de ocupación, 
construción, edificación e uso do solo e do 
subsolo  proxectados  se  axustan  ao  orde-
namento urbanístico vixente. Así mesmo, 
para a concesión da licenza verificarase o 
aproveitamento  proxectado  se  axusta  ao 
susceptible  de  apropiación  e  se  as  obras 
e  usos  proxectados  reúnen  as  condicións 
esixibles  de  seguridade,  salubridade,  ha-
bitabilidade e accesibilidade.
  2.  Estarán  suxeitos  a  previa  licenza 
municipal, sen prexuízo das autorizacións 
que fosen procedentes de acordo coa lexis-
lación aplicable, os actos de edificación e 
uso  do  solo  e  do  subsolo,  tales  como  as 
parcelacións urbanísticas, os movementos 
de terra, as obras de nova planta, a modi-
ficación  da  estrutura  ou  aspecto  exterior 
das edificacións existentes, a primeira uti-
lización dos edificios e a modificación do 
uso destes, a demolición de construcións, 
a  colocación  de  carteis  de  propaganda 
visibles  dende  a  vía  pública,  os  cerrados 
e valados de predios e os demais actos que 
se sinalen regulamentariamente.

  3.  As  empresas  subministradoras  de 
enerxía  eléctrica,  auga,  gas  e  telecomu-
nicacións esixirán para a contratación dos 
respectivos  servizos  as  licenzas  que  en 
cada caso resulten precisas.

Artigo 195. Procedemento de outor-
gamento de licenzas.
  1.  As  licenzas outorgaranse de  acordo 
coas previsións da lexislación e do planea-
mento urbanísticos.
En ningún caso se entenderán adquiridas por 
silencio  administrativo  licenzas  en  contra 
da lexislación ou planeamento urbanístico.
  2.  A  competencia  para  outorgar  as 
licenzas corresponderalles aos municipios 
segundo o procedemento previsto na lexis-
lación de réxime local. Para o outorgamento 
da  licenza  solicitada  serán  preceptivos  os 
informes  técnicos  e xurídicos  sobre  a  súa 
conformidade coa legalidade urbanística.
  3.  Ás  solicitudes  de  licenzas  que  se 
refiran  a  execución  de  obras  ou  insta-
lacións  deberán  achegárselles  proxecto 
técnico  completo  redactado  por  técnico 
competente, con exemplares para cada un 
dos organismos que deban emitir informe 
sobre a solicitude.
Exceptúase da necesidade de presentación 
de proxecto técnico a execución de obras 
ou  instalacións menores. Para estes efec-
tos, consideraranse como menores aquelas 
obras  e  instalacións  de  técnica  simple  e 
escasa  entidade  construtiva  e  económica 
que  non  supoñan  alteración  do  volume, 
do uso, das instalacións e servizos de uso 
común ou do número de vivendas e locais, 
nin  afecten  o  deseño  exterior,  a  cimen-
tación,  a  estrutura  ou  as  condicións  de 
habitabilidade ou seguridade dos edificios 
ou instalacións de todas as clases.
En ningún caso se entenderán como tales 
as parcelacións urbanísticas, os muros de 
contención, as intervencións en edificios 
declarados  bens  de  interese  cultural  ou 
catalogados  e  os  grandes  movementos 
de terra.
  4.  Enténdese  por  proxecto  técnico  o 
conxunto  de  documentos  que  definan  as 
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actuacións  que  se  van  realizar  co  sufi-
ciente  contido  e  detalle  para  permitirlle 
á administración coñecer o obxecto delas 
e decidir se se axusta ou non á normativa 
urbanística aplicable e ao resto das condi-
cións sinaladas nesta lei.
O devandito proxecto técnico conterá unha 
memoria  urbanística,  como  documento 
específico  e  independente,  na  que  se  in-
dicará a finalidade e o uso da construción 
ou  actuación  proxectada,  razoándose  a 
súa adecuación á ordenación vixente, con 
expresa indicación da clasificación e cuali-
ficación do solo obxecto da actuación e da 
normativa e ordenanzas aplicables a el.
A  memoria  desenvolverá  os  argumentos 
necesarios para xustificar o cumprimento 
do preceptuado no artigo 104 desta lei e irá 
acompañada  dos  correspondentes  planos 
de situación a escala adecuada, así como 
de calquera outra información gráfica que 
resulte precisa para apoiar o seu contido.
Igualmente conterá unha memoria xustifica-
tiva do cumprimento das condicións previstas 
na normativa autonómica de accesibilidade 
e supresión de barreiras arquitectónicas.
Unha  vez  presentado  ante  o  concello,  o 
proxecto adquire o carácter de documento 
público, e da exactitude e veracidade dos 
datos técnicos consignados nel responde o 
seu autor para todos os efectos.
  5.  As peticións de licenza resolveranse 
no prazo de tres meses, contados dende a 
presentación  da  solicitude  coa  documen-
tación  completa  no  rexistro  do  concello. 
En  caso  de  obras  menores,  o  prazo  será 
dun mes.
Transcorrido este prazo sen se comunicar 
ningún  acto,  entenderase  outorgada  por 
silencio administrativo, de conformidade 
co  disposto  nos  artigos  43  e  44  da  Lei 
30/1992,  do  26  de  novembro,  de  Réxime 
Xurídico das Administracións Públicas e 
do Procedemento Administrativo Común.
  6.  Para  outorgar  a  licenza  de  primeira 
ocupación de edificacións esixirase certi-
ficado final de obra de técnico competente 

no que conste que as obras están comple-
tamente terminadas e se axustan á licenza 
outorgada e a previa visita de comproba-
ción dos servizos técnicos municipais.

Artigo 196. Prelación  de  licenzas  e 
outros títulos administrativos 412.
  1.  Cando os actos de edificación e uso 
do  solo  e  do  subsolo  fosen  realizados  en 
terreos  de  dominio  público,  esixirase  ta-
mén  licenza municipal,  sen prexuízo das 
autorizacións ou concesións que sexa per-
tinente outorgar por parte da organización 
xurídico-pública titular do dominio públi-
co.  A  falta  de  autorización  ou  concesión 
demanial ou a súa denegación impediralle 
ao particular obter  a  licenza e  ao órgano 
competente outorgala.
  2.  Os  supostos  que  esixan  licenza  de 
actividade  clasificada  ou  de  apertura  e, 
ademais, licenza urbanística serán obxec-
to dunha soa resolución, sen prexuízo da 
formación  e  tramitación  simultánea  de 
pezas  separadas  para  cada  intervención 
administrativa.
A  proposta  de  resolución  da  solicitude 
de  licenza  de  actividade  clasificada 
ou  de  apertura  terá  prioridade  sobre  a 
correspondente  á  licenza  urbanística.  Se 
procedese denegar a primeira, notificará-
selle así ao interesado e non será necesario 
resolver sobre a segunda.
En cambio, se procedese outorgar a licenza 
de  actividade  clasificada  ou  de  apertura, 
o  órgano  municipal  competente  pasará  a 
resolver  sobre  a  licenza  urbanística,  noti-
ficándoselle o pertinente en forma unitaria 
ao interesado.
  3.  No suposto de que os actos de edifi-
cación e uso do solo e do subsolo suxeitos 
a  licenza  urbanística  requirisen  previa 
avaliación  de  impacto  ambiental,  non  se 
poderá  outorgar  a  licenza  municipal  con 
anterioridade  á  declaración  de  impacto 

412	 Véxase	Decreto	158/2005,	do	2	de	xuño,	polo	que	
se	 regulan	as	 competencias	 autonómicas	na	 zona	de	
servidume	 de	 protección	 do	 dominio	 público	 maríti-
mo-terrestre.
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ou efectos ambientais ditada polo órgano 
ambiental  competente,  ou  cando  fose 
negativa  ou  se  incumprisen  as  medidas 
correctoras determinadas nela.
  4.  Non se poderá conceder licenza sen 
que se acredite o outorgamento da autori-
zación  da  Comunidade  Autónoma  cando 
fose  procedente  de  acordo  co  disposto 
nesta lei.
  5.  Nos  restantes  supostos  nos  que  o 
ordenamento xurídico esixa, para a execu-
ción de calquera actividade,  autorización 
doutra administración pública en materia 
medioambiental  ou  de  protección  do 
patrimonio  histórico-cultural,  a  licenza 
municipal urbanística só se poderá solicitar 
con posterioridade a que fose outorgada a 
referida autorización.

Artigo 197. Caducidade das licenzas.
  1.  No acto de outorgamento da licenza 
determinaranse os prazos de caducidade das 
licenzas de edificación por causa de demora 
na iniciación e finalización das obras, así 
como por causa de interrupción delas.
No seu defecto, o prazo de  iniciación non 
poderá  exceder  de  seis  meses  e  o  de  ter-
minación de tres anos, dende a data do seu 
outorgamento, non podendo interromperse 
as obras por tempo superior a seis meses.
  2.  Os  municipios  poderán  conceder 
prórroga  dos  referidos  prazos  da  licenza 
por unha soa vez e por un novo prazo non 
superior  ao  inicialmente  acordado,  logo 
da  solicitude expresa  formulada antes da 
conclusión  dos  prazos  determinados  e 
sempre  que  a  licenza  sexa  conforme  coa 
ordenación  urbanística  vixente  no  mo-
mento de concesión da prórroga.
  3.  A  caducidade  será  declarada  pola 
Administración municipal logo do proce-
demento con audiencia do interesado. Non 
obstante,  transcorridos  tres  anos  dende 
o  outorgamento  da  licenza  sen  que  se 
iniciasen as obras entenderase caducada 
automaticamente  por  ministerio  da  lei  e 
non se poderán iniciar as obras sen obter 
nova licenza axustada á ordenación urba-
nística en vigor.

Artigo 198. Actos promovidos polas 
administracións públicas.
  1.  Os actos relacionados no artigo 194 
que  promovan  órganos  das  administra-
cións  públicas  ou  entidades  de  dereito 
público  estarán  igualmente  suxeitos  a 
licenza  municipal,  agás  nos  supostos  ex-
ceptuados pola lexislación aplicable.
  2.  Cando  razóns  de  urxencia  ou  excep-
cional interese público o esixan, o conselleiro 
competente  por  razón  da  materia  poderá 
acordar  a  remisión  ao  concello  correspon-
dente do proxecto de que se trate, para que 
no prazo dun mes notifique a súa conformi-
dade  ou  desconformidade  co  planeamento 
urbanístico en vigor.
No caso de desconformidade, o expediente 
seralle remitido pola consellería interesa-
da  ao  conselleiro  competente  en  materia 
de  urbanismo  e  ordenación  do  territorio, 
quen  llo  elevará  ao  Consello  da  Xunta, 
logo  do  informe  da  Comisión  Superior 
de  Urbanismo  de  Galicia.  O  Consello 
da  Xunta  decidirá  se  procede  executar  o 
proxecto e, se é o caso, ordenará a inicia-
ción  do  procedemento  de  modificación 
ou  revisión  do  planeamento,  conforme  a 
tramitación establecida nesta lei.
  3.  O  concello  poderá,  en  todo  caso, 
acordar  a  suspensión  das  obras  a  que 
se  refire  o  número  1  deste  artigo  cando 
se  pretendesen  levar  a  cabo  en  ausencia 
ou  contradición  coa  notificación  de 
conformidade co planeamento e antes da 
decisión de executar a obra adoptada polo 
Consello da Xunta, e comunicaralles esta 
suspensión ao órgano redactor do proxecto 
e ao conselleiro competente en materia de 
urbanismo e ordenación do territorio, para 
os efectos previstos nel.
  4.  O  mesmo  réxime  seralle  de  apli-
cación  á  Administración  do  Estado,  con 
intervención  dos  seus  correspondentes 
órganos competentes.
  5.  As obras públicas municipais entende-
ranse autorizadas polo acordo de aprobación 
do  proxecto  logo  da  acreditación  no 
expediente do cumprimento da lexislación 
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urbanística e de protección do medio rural, 
así como do planeamento en vigor.

Sección 2.ª  
Deber de conservación e ruína

Artigo 199. Deber de conservación e 
ordes de execución.
  1.  Os  propietarios  de  toda  clase  de 
terreos,  urbanizacións  de  iniciativa  par-
ticular,  edificacións  e  carteis  deberán 
mantelos  nas  condicións  establecidas  no 
artigo 9 desta lei.
  2.  Os concellos ordenarán, de oficio ou 
por instancia de calquera interesado, me-
diante o correspondente expediente e logo 
da audiencia dos interesados, a execución 
das obras necesarias para conservar aque-
las condicións, con indicación do prazo de 
realización. Cando a entidade das obras o 
requira, o concello esixiralle ao obrigado 
a  solicitude  de  licenza  acompañada  do 
proxecto técnico correspondente.
  3.  Tamén  poderán  ordenar  as  obras 
necesarias para adaptar as edificacións e 
construcións ao contorno, segundo o esta-
blecido no artigo 104 desta lei, tales como 
acabado,  conservación,  renovación  ou 
reforma  de  fachadas  ou  espazos  visibles 
dende a vía pública,  limpeza e valado de 
terreos edificables, e retirada de carteis ou 
doutros elementos impropios dos inmobles.
As obras executaranse a custa dos propieta-
rios se estivesen dentro do límite do deber 
de conservación que lles corresponde, e con 
cargo aos fondos da entidade que a ordene 
cando  a  superase  para  obter  melloras  de 
interese xeral 413.
  4.  No  caso  de  incumprimento  da  orde 
de  execución de obras,  a Administración 
municipal procederá á execución subsidia-
ria dela ou á execución forzosa mediante 
a  imposición  de  multas  coercitivas  de 
300 a 6.000 euros, reiterables ata lograr a 
execución das obras ordenadas.

413	 Art.	 199.3	 modificado	 por	 Lei	 15/2004,	 do	 29	 de	
decembro,	 de	 modificación	 da	 Lei	 9/2002,	 do	 30	 de	
decembro,	de	ordenación	urbanística	e	protección	do	
medio	rural	de	Galicia.

Artigo 200. Inspección periódica de 
construcións.
  1.  Os  concellos  deberán  regular  me-
diante  ordenanza  municipal  o  deber  de 
inspección periódica das edificacións para 
determinar o seu estado de conservación.
Esta ordenanza establecerá as edificacións 
que  quedan  suxeitas  a  esta  obrigación 
en función da súa antigüidade e, en todo 
caso,  incluirán  todas  as  edificacións 
catalogadas ou de antigüidade superior a 
cincuenta anos, os prazos e as condicións 
nas  que  deba  realizarse  a  inspección 
técnica das edificacións a cargo de facul-
tativo competente.
  2.  O devandito facultativo consignará os 
resultados da súa inspección expedindo un 
informe que describa os estragos aprecia-
dos no  inmoble, as súas posibles causas e 
as medidas prioritarias recomendables para 
asegurar  a  súa  estabilidade,  seguridade, 
estanquidade  e  consolidación  estruturais 
ou  para  manter  ou  rehabilitar  as  súas  de-
pendencias en condicións de habitabilidade 
ou  uso  efectivo  segundo  o  destino  propio 
delas.  Así  mesmo,  deixará  constancia  do 
grao  de  realización  das  recomendacións 
expresadas  con  motivo  da  anterior  ins-
pección  periódica.  A  eficacia  do  informe 
esixe remitirlles copia del ao concello e ao 
colexio profesional correspondente.
O concello poderá esixir dos propietarios 
a  exhibición  dos  informes  actualizados 
de  inspección periódica de  construcións 
e, se descubrise que estas non se efectua-
ron,  poderá  realizalas  de  oficio  a  custa 
dos obrigados 414.

Artigo 201. Declaración de ruína.
  1.  Cando algunha construción ou parte 
dela estivese en estado ruinoso, o concello, 
de oficio ou por instancia de calquera inte-
resado, ha declarala en situación de ruína e 
acordará a total ou parcial demolición, logo 

414	 Art.	 200.2	 modificado	 por	 Lei	 15/2004,	 do	 29	 de	
decembro,	 de	 modificación	 da	 Lei	 9/2002,	 do	 30	 de	
decembro,	de	ordenación	urbanística	e	protección	do	
medio	rural	de	Galicia.
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da  tramitación  do  oportuno  expediente 
contraditorio con audiencia do propietario 
e  dos  moradores,  agás  inminente  perigo 
que o impedise.
  2.  Declararase  o  estado  ruinoso  nos 
seguintes supostos:

a.  Cando o custo das obras necesarias 
exceda da metade do custo de reposición 
da edificación ou de nova construción con 
características similares, excluído o valor 
do solo 415.

b.  Cando  o  edificio  presente  un  esgo-
tamento xeneralizado dos seus elementos 
estruturais fundamentais.

c.  Cando  se  requira  a  realización  de 
obras  que  non  puidesen  ser  autorizadas 
por encontrarse o edificio en situación de 
fóra de ordenación.
  3.  No caso de incumprimento da orde de 
demolición,  a  Administración  municipal 
procederá  á  execución  subsidiaria  dela  a 
custa do obrigado, ou á execución forzosa 
mediante  a  imposición  de  multas  coerci-
tivas de 300 a 6.000 euros, reiterables ata 
lograr a execución das obras ordenadas.
  4.  Se existise urxencia e perigo na demo-
ra, o alcalde, baixo a súa responsabilidade, 
por  motivos  de  seguridade  dispoñerá  o 
necesario  respecto  da  habitabilidade  do 
inmoble e do desaloxo dos ocupantes.
  5.  Nos  bens  declarados  de  interese 
cultural  e  nos  núcleos  históricos  haberá 
que  aterse  ao  disposto  na  lexislación  do 
patrimonio histórico aplicable.
Cando por calquera circunstancia resulte 
destruída  unha  construción  ou  edificio 
catalogado, o terreo subxacente permanecerá 
suxeito ao réxime propio da catalogación. 
O aproveitamento subxectivo do seu pro-
pietario  non  excederá  do  preciso  para  a 
fiel restitución, que poderá ser ordenada 
nos  termos  que  regulamentariamente  se 
determinen.

415	 Art.	201.2.a	modificado	por	Lei	15/2004,	do	29	de	
decembro,	 de	 modificación	 da	 Lei	 9/2002,	 do	 30	 de	
decembro,	de	ordenación	urbanística	e	protección	do	
medio	rural	de	Galicia.

Sección 3.ª  
Fomento da conservación  

e rehabilitación das  
edificacións tradicionais

Artigo 202. Subvencións.
Os  proxectos  de  lei  de  orzamentos  da 
Comunidade Autónoma deberán incluír as 
partidas orzamentarias oportunas destinadas 
a accións ou subvencións de conservación, 
mellora ou recuperación de construcións, 
edificacións  e  elementos  de  carácter 
tradicional,  así  como  á  rehabilitación  de 
asentamentos e espazos protexidos de es-
pecial  interese,  atendendo  as  finalidades 
desta  lei;  a  súa  xestión  corresponderalle 
ao  conselleiro  competente  en  materia  de 
ordenación do territorio e urbanismo.

Artigo 203. Ordes  de  execución  en 
solo rústico e de núcleo rural.
  1.  No  suposto  de  que  os  propietarios 
incumprisen  os  deberes  de  conservación 
e  rehabilitación  establecidos  nesta  lei, 
o  alcalde  ou  ao  conselleiro  competente 
en  materia  de  ordenación  do  territorio  e 
urbanismo poderá ordenar a execución das 
obras  necesarias  que  garantan  o  deber  de 
conservación definido no artigo 9 desta lei 
e, en especial, as seguintes:

a.  As obras necesarias para adaptar os in-
mobles ás condicións do seu contorno, tales 
como a conservación e reforma de fachadas 
ou espazos visibles dende as vías públicas 
e a retirada de carteis ou outros elementos 
impropios dos inmobles rústicos.

b.  As obras de rehabilitación de inmo-
bles  e  edificios  de  acordo  co  establecido 
no planeamento urbanístico.

c.  As obras que garantan o destino rús-
tico ou características do predio, incluíndo 
a eliminación de elementos  impropios da 
súa  finalidade  ou  que  supoñan  un  risco 
de  deterioración  do  medio  ambiente,  do 
patrimonio cultural ou da paisaxe.
  2.  A  orde  de  execución  deberá  conter 
obrigatoriamente a determinación concreta 
e detallada das obras que hai que realizar 
conforme  as  condicións  establecidas  nesta 
lei  ou  no  planeamento  urbanístico.  Así 



- 605 -

ordenación do terriotorio e...

o
rd

en
ac

ió
n 

do
 t

er
ri

to
ri

o 
e.

..

mesmo deberá fixar o prazo para o cum-
primento  voluntario  polo  propietario  do 
ordenado,  que  se  determinará  en  razón 
directa  da  importancia,  volume  e  com-
plexidade das obras por realizar. De igual 
modo, a orde de execución resolverá se a 
entidade das obras esixe proxecto técnico 
e, se é o caso, dirección facultativa.
  3.  O incumprimento da orde de execu-
ción facultará o alcalde ou a consellería, se 
é  o  caso,  para  executar  subsidiariamente 
as obras con cargo aos obrigados e para a 
imposición  de  multas  coercitivas,  ata  un 
máximo  de  dez  sucesivas,  con  periodici-
dade mínima mensual, e por importe cada 
unha de 300 a 6.000 euros. Denunciaranse 
ademais  os  feitos  á  xurisdición  penal 
cando o incumprimento puidese ser cons-
titutivo de delito ou falta.
  4.  O alcalde ou a consellería competente 
en materia de ordenación do territorio e urba-
nismo poderán ordenar en calquera momento 
a  demolición  ou  eliminación  das  obras, 
construcións,  edificacións  ou  instalacións 
inacabadas  ou  inadecuadas  ao  medio  rural, 
efectuadas  sen  licenza  ou  ao  abeiro  dunha 
licenza que fose declarada caducada, sen que 
isto produza dereito a obter indemnización.
  5.  Declárase  a  utilidade  pública,  para 
efectos expropiatorios, dos terreos, constru-
cións, edificacións e instalacións inacabadas 
ou  inadecuadas  que  se  considere  necesario 
demoler para a protección do medio  rural 
ou a conservación do contorno e morfoloxía 
dos núcleos rurais de poboación.
Para estes efectos, a administración debe-
rá  incoar  o  oportuno  procedemento,  con 
audiencia dos interesados, no que se cons-
tate a  incompatibilidade ou  inadecuación 
das  obras  ou  instalacións  coa  protección 
do  medio  rural  ou  coas  determinacións 
estéticas  e  tipolóxicas  establecidas  no 
planeamento urbanístico.

Sección 4.ª  
Parcelacións

Artigo 204. Parcelacións urbanísticas.
Considerarase  parcelación  urbanística, 
para  os  efectos  desta  lei,  a  división  de 

terreos en dous ou máis lotes ou porcións 
a fin da súa urbanización ou edificación, 
xa sexa en forma simultánea ou sucesiva. 
Toda  parcelación  urbanística  deberá 
acomodarse  ao  disposto  nesta  lei  ou,  en 
virtude dela, nos plans de ordenación.

Artigo 205. Indivisibilidade  de  par-
celas.
  1.  Serán indivisibles:

a.  As parcelas determinadas como mí-
nimas  no  correspondente  planeamento,  a 
fin de constituíren predios independentes.

b.  As parcelas con dimensións iguais ou 
menores  ás  determinadas  como  mínimas 
no  planeamento,  agás  se  os  lotes  resul-
tantes  fosen  adquiridos  simultaneamente 
polos propietarios de terreos lindeiros, co 
fin de agrupalos e formar un novo predio.

c.  As parcelas con dimensións menores 
có dobre da  superficie determinada como 
mínima no planeamento, agás que o exceso 
sobre o devandito mínimo poida segregarse 
co fin indicado no apartado anterior.

d.  As  parcelas  edificables  conforme 
unha  relación determinada entre  superfi-
cie do solo e superficie construíble, cando 
se edificase a correspondente a toda a su-
perficie do solo, ou, no suposto de que se 
edificase a correspondente só a unha parte 
dela, a restante, se fose inferior á parcela 
mínima,  coas  excepcións  indicadas  no 
apartado anterior.

e.  As parcelas de solo rústico no supos-
to  establecido  nos  artigos  42.1.e)  e  206.1 
desta lei.
  2.  Os  notarios  e  rexistradores  farán 
constar  na  descrición  dos  predios  a  súa 
calidade de indivisibles, se é o caso.

Artigo 206. División  e  segregación 
de predios en solo rústico.
  1.  No solo rústico non se poderán reali-
zar nin autorizar parcelamentos, divisións 
ou segregacións, excepto aqueles que deri-
ven da execución, conservación ou servizo 
de  infraestruturas públicas, da execución 
de equipamentos públicos, da realización de 
actividades extractivas ou enerxéticas, da 
execución do planeamento urbanístico ou 
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que teñan por obxecto a mellora das explo-
tacións agropecuarias existentes.
En  todo  caso,  respectarase  a  superficie 
mínima  e  indivisible  que  determine  a 
lexislación agraria.
Con  todo,  poderá  autorizarse  a  división 
de  parcelas  vacantes  de  edificación  por 
razón  de  partición  de  herdanzas,  sempre 
que se faga constar o compromiso expreso 
de non edificar os  lotes resultantes e que 
a superficie de cada lote teña unha exten-
sión  mínima  de  15.000  metros  cadrados. 
Esta  condición  de  inedificabilidade  dos 
terreos débese facer constar expresamente 
no  rexistro  da  propiedade  e  en  todos  os 
actos de transmisión da propiedade.
Tamén  poderá  autorizarse,  coa  exclusiva 
finalidade de regularizar a configuración 
de  parcelas  lindantes,  a  segregación  e 
simultánea agregación en unidade de acto. 
En ningún caso esta regularización poderá 
implicar  o  aumento  ou  a  diminución  de 
máis  do  5  %  da  superficie  das  parcelas 
orixinarias.
  2.  Os  actos  de  segregación  ou  de 
división  da  propiedade  que  se  puidesen 
permitir  por  aplicación  do  disposto  nos 
números  anteriores  estarán  suxeitos  en 
todo  caso  a  licenza  municipal.  Para  a 
tramitación  e  obtención  dela,  deberá 
solicitarse  coa  documentación  escrita  e 
gráfica  necesaria  para  a  identificación 
precisa do acto que se instou 416.

Artigo 207. Réxime de parcelacións.
  1.  Non se poderá efectuar ningunha par-
celación  urbanística  sen  que  previamente 
fose  aprobado  o  planeamento  urbanístico 
esixible segundo a clase de solo de que se 
trate.  Queda  prohibida  en  solo  rústico  a 
realización de parcelacións urbanísticas.
  2.  Toda  parcelación  urbanística  que-
dará suxeita a licenza ou á aprobación do 
proxecto  de  compensación  ou  reparcela-
ción que a conteña.

416	 Art.	 206	 modificado	 por	 Lei	 15/2004,	 do	 29	 de	
decembro,	 de	 modificación	 da	 Lei	 9/2002,	 do	 30	 de	
decembro,	de	ordenación	urbanística	e	protección	do	
medio	rural	de	Galicia.

  3.  En  ningún  caso  se  consideraran 
soares,  nin  se  permitirá  edificar  neles, 
os  lotes  resultantes  dunha  parcelación 
efectuada con infracción das disposicións 
desta lei.
  4.  Os  notarios  e  rexistradores  da  pro-
piedade esixirán para autorizar e inscribir, 
respectivamente,  escritura  de  división 
de  terreos  que  se  acredite  previamente  o 
outorgamento  da  licenza  municipal,  que 
deberá testemuñarse no documento.

capítulo iii 
dIsCIplInA urbAnístICA

Sección 1.ª  
Inspección urbanística

Artigo 208. Da inspección urbanística.
  1.  A  inspección  urbanística  é  a  acti-
vidade  que  os  órganos  administrativos 
competentes  en  materia  de  edificación  e 
uso do solo han de realizar coa finalidade 
de comprobar que unha e outro se axustan 
ao ordenamento urbanístico.
  2.  O  persoal  adscrito  á  inspección  e 
vixilancia  urbanística,  no  exercicio  das 
súas  funcións,  terá  a  consideración  de 
axente da autoridade e estará capacitado, 
con este carácter, para requirir e examinar 
toda clase de documentos relativos ao pla-
neamento,  para  comprobar  a  adecuación 
dos  actos  de  edificación  e  uso  do  solo  á 
normativa  urbanística  aplicable  e  para 
reclamar  de  todas  as  partes  relacionadas 
con  calquera  actuación  urbanística  e  dos 
colexios profesionais e calquera outro orga-
nismo oficial  con  competencia na materia 
canta  información, documentación e axuda 
material precise para o adecuado cumpri-
mento das súas funcións.
  3.  Os  inspectores  urbanísticos  están 
autorizados para entrar e permanecer  li-
bremente e en calquera momento en predios, 
construcións  e  demais  lugares  suxeitos  á 
súa  actuación  inspectora.  Cando  para  o 
exercicio desas  funcións  inspectoras  fose 
precisa a entrada nun domicilio,  solicita-
rase a oportuna autorización xudicial.
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  4.  Os  feitos  constatados  polo  persoal 
funcionario  da  inspección  e  vixilancia 
urbanística no exercicio das competencias 
propias en materia de disciplina urbanísti-
ca gozan de valor probatorio e presunción 
de  veracidade,  sen  prexuízo  das  probas 
que  en  defensa  dos  respectivos  dereitos 
ou intereses poidan sinalar ou achegar os 
propios administrados 417.

Sección 2.ª  
Protección da legalidade urbanística

Artigo 209. Obras  sen  licenza  en 
curso de execución.
  1.  Cando se estivesen executando obras 
sen  licenza  ou  orde  de  execución  ou  sen 
axustarse ás condicións sinaladas nelas, o 
alcalde dispoñerá a suspensión inmediata 
dos devanditos actos e procederá a incoar 
o expediente de reposición da legalidade, 
comunicándollelo ao interesado.
  2.  Co acordo de suspensión adoptaran-
se  as  medidas  cautelares  necesarias  para 
garantir a total interrupción da actividade. 
Para estes efectos o alcalde poderá:

a.  Ordenar  a  retirada  dos  materiais 
preparados  para  ser  utilizados  na  obra 
ou actividade  suspendida e  a maquinaria 
afecta a ela.

b.  Ordenar  o  precintado  das  obras, 
instalacións  e  elementos  auxiliares  das 
actividades obxecto de suspensión.

c.  Ordenar  a  suspensión  de  submi-
nistracións  de  auga,  electricidade,  gas  e 
telecomunicacións das actividades e obras 
das que se ordenase a paralización.

d.  Proceder  á  execución  forzosa  me-
diante a imposición de multas coercitivas 
por importe de 600 a 6.000 euros, reitera-
bles ata lograr o cumprimento da orde de 
paralización.

e.  Adoptar calquera outra medida que 
sexa  conveniente  a  prol  da  efectividade 
da suspensión.

417	 Véxase	Orde	do	20	de	febreiro	de	2006,	pola	que	se	
aproba	o	plan	de	inspección	urbanística	autonómica.

  3.  Instruído o expediente de reposición da 
legalidade e logo da audiencia do interesado, 
adoptarase algún dos seguintes acordos:

a.  Se  as  obras  non  fosen  legalizables 
por  seren  incompatibles  co  ordenamento 
urbanístico, acordarase a súa demolición a 
custa do interesado e procederase a impe-
dir definitivamente os usos aos que desen 
lugar ou,  se  é o  caso,  á  reconstrución do 
indebidamente demolido.

b.  Se  as  obras  fosen  legalizables  por 
seren  compatibles  co  ordenamento  urba-
nístico,  requirirase o  interesado para que 
no prazo de  tres meses presente  a  solici-
tude  da  oportuna  licenza,  manténdose  a 
suspensión  das  obras  en  tanto  esta  non 
sexa outorgada.

c.  Se as obras non se axustan ás con-
dicións  sinaladas  na  licenza  ou  orde  de 
execución,  ordenaráselle  ao  interesado 
que  as  axuste  no  prazo  de  tres  meses, 
prorrogables por outros tres por petición 
do  interesado,  sempre  que  a  complexi-
dade  técnica  ou  envergadura  das  obras 
que haxa que realizar faga inviable a súa 
acomodación ás previsións da licenza no 
prazo previsto.
  4.  O  procedemento  ao  que  se  refire 
o  número  anterior  deberá  resolverse  no 
prazo  dun  ano  contado  dende  a  data  do 
acordo de iniciación.
  5.  Se transcorrido o prazo de tres me-
ses  dende  o  requirimento  o  interesado 
non  solicitase  a oportuna  licenza ou,  se 
é o caso, non axustase as obras ás condi-
cións sinaladas nela ou na orde de execu-
ción, o alcalde acordará a demolición das 
obras a custa do interesado e procederá a 
impedir definitivamente os usos aos que 
desen  lugar. Procederase de  igual modo 
no suposto de que a licenza fose denega-
da por ser o seu outorgamento contrario 
á legalidade.
  6.  No  caso  de  incumprimento  da  orde 
de demolición,  a Administración municipal 
procederá  á  execución  subsidiaria  dela  ou 
á execución  forzosa mediante a  imposición 
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de multas coercitivas,  reiterables mensual-
mente  ata  lograr  a  execución polo  suxeito 
obrigado, en contía de 1.000 a 10.000 euros 
cada unha.
  7.  O  disposto  nos  números  anteriores 
entenderase  sen  prexuízo  da  imposición 
das sancións que procedan e das  faculta-
des que  lles correspondan ás autoridades 
competentes,  en virtude do  réxime espe-
cífico de autorización ou concesión ao que 
estean  sometidos  determinados  actos  de 
edificación e uso do solo.

Artigo 210. Obras  terminadas  sen 
licenza.
  1.  De  estaren  rematadas  as  obras  sen 
licenza,  ou  incumprindo  as  condicións 
sinaladas nela ou na orde de execución, o 
alcalde, dentro do prazo de seis anos, con-
tado dende  a  total  terminación das obras, 
incoará  expediente  de  reposición  da  lega-
lidade, procedendo segundo o disposto nos 
números 3, 4, 5, 6 e 7 do artigo anterior.
  2.  Transcorrido  o  prazo  de  seis  anos 
sen  que  se  adoptasen  as  medidas  de 
restauración  da  legalidade  urbanística, 
non  se  poderán  realizar  outras  obras  cás 
pequenas reparacións esixidas por razóns 
de seguridade e hixiene e en ningún caso 
as de consolidación, aumento de valor ou 
modernización nin cambio do uso existen-
te, excepto as necesarias para a adecuación 
á legalidade urbanística vixente.

Artigo 211. Outros actos sen licenza.
  1.  Cando  algún  acto  distinto  dos  re-
gulados no artigo anterior e precisado de 
licenza se realizase sen esta ou en contra 
das súas determinacións, o alcalde dispo-
ñerá  a  cesación  inmediata  do  devandito 
acto  e  incoará  expediente  de  reposición 
da legalidade.
  2.  Instruído o expediente de reposición da 
legalidade, e logo da audiencia do interesa-
do, adoptarase algún dos seguintes acordos:

a.  Se a actividade se realizase sen licenza 
ou sen axustarse ás súas determinacións, 
requirirase o interesado para que solicite a 
oportuna licencia ou axuste a actividade á 
xa concedida.

b.  Se a actividade non fose legalizable por 
ser incompatible co ordenamento urbanísti-
co, procederase a impedir definitivamente 
a actividade e a ordenar a  reposición dos 
bens  afectados  ao  estado  anterior  ao  in-
cumprimento daquela.
  3.  Se  transcorrido  o  prazo  de  tres 
meses dende o requirimento o interesado 
non  solicitase  a  oportuna  licenza  ou, 
se  é  o  caso,  non  axustase  a  actividade 
ás  condicións  sinaladas  nela,  o  alcalde 
adoptará  o  acordo  previsto  no  apartado 
b)  do  número  anterior.  Procederase  de 
igual modo no suposto de que a  licencia 
fose denegada por ser o seu outorgamento 
contrario á legalidade.
  4.  Para a execución forzosa das medidas 
adoptadas polo alcalde será de aplicación 
o disposto no artigo 209.6 desta lei.

Artigo 212. Suspensión  e  revisión 
de licenzas.
  1.  O  alcalde  dispoñerá  a  suspensión 
dos  efectos  dunha  licenza  ou  orde  de 
execución  e,  conseguintemente,  a  para-
lización  inmediata  das  obras  iniciadas 
ao  seu  abeiro  cando  o  contido  dos  de-
vanditos actos administrativos constitúa 
unha  infracción urbanística grave ou moi 
grave, calquera que sexa a data de outor-
gamento da licenza e no prazo de dez días 
deberá  dárselle  traslado  directo  do  acto 
suspendido ao órgano xurisdicional com-
petente, na forma e cos efectos previstos 
na  lexislación  reguladora da xurisdición 
contencioso-administrativa.
  2.  En  todo  caso,  as  licenzas  ou  ordes 
de  execución  contrarias  ao  ordenamento 
urbanístico  deberán  ser  revisadas  a  través 
dalgún  dos  procedementos  de  revisión  de 
oficio previstos nos artigos 102 e 103 da Lei 
30/1992,  do  26  de  novembro,  de  Réxime 
Xurídico das Administracións Públicas e do 
Procedemento  Administrativo  Común,  ou 
polo procedemento do artigo 127 da Lei da 
Xurisdición Contencioso-Administrativa.
  3.  O  disposto  nos  números  anteriores 
enténdese  sen prexuízo das  sancións que 
puidesen impoñerse.
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Artigo 213. Protección da legalidade 
en zonas verdes, espazos libres, dotacións 
e equipamentos públicos.
  1.  Os actos de edificación e uso do solo 
relacionados no artigo 194 que se realicen 
sen licenza ou orde de execución sobre te-
rreos cualificados polo planeamento como 
zonas verdes, espazos libres, dotacións ou 
equipamentos  públicos  quedarán  suxei-
tos  ao  réxime  establecido  no  artigo  209 
mentres estivesen en curso de execución, 
e ao réxime previsto no artigo 210 cando 
estivesen finalizados sen que teña aplica-
ción a limitación do prazo que establece o 
devandito artigo. Nestes supostos, a com-
petencia  corresponderalle  ao  conselleiro 
competente en materia de urbanismo.
  2.  As  licenzas  ou  ordes  de  execución 
que  se  outorgasen  con  infracción  da 
zonificación  ou  uso  urbanístico  das 
zonas  verdes,  espazos  libres,  dotacións 
ou  equipamentos  públicos  previstos  no 
planeamento serán nulas de pleno dereito. 
Nestes casos, o conselleiro competente en 
materia de urbanismo  requirirá o alcalde 
para  que  proceda  segundo  o  disposto  no 
artigo anterior.

Artigo 214. Protección da legalidade 
no solo rústico.
  1.  Corresponderalle  ao  conselleiro 
competente  en  materia  de  urbanismo  e 
ordenación  do  territorio  a  competencia 
para  a  adopción  das  medidas  precisas 
de protección da legalidade respecto das 
obras  e  actividades  realizadas  en  solo 
rústico, en calquera das súas categorías, 
sen a preceptiva autorización autonómica 
ou sen axustarse ás condicións da autori-
zación outorgada, así como nos supostos 
de actividades prohibidas, sen que resulte 
de aplicación a limitación de prazo esta-
blecida no artigo 210.
Nos  restantes  supostos  a  competencia 
corresponderalle ao alcalde.
  2.  O alcalde, en calquera caso, adoptará 
as medidas necesarias para a paralización 
das  obras  e  actividades  en  execución  sen 

autorización autonómica previa, sen licenza 
municipal ou sen axustarse ás condicións de 
calquera delas, dándolle conta, se é o caso, e 
de forma inmediata ao conselleiro compe-
tente en materia de urbanismo.

Artigo 215. Subrogación.
Se  a  consellería  competente  en  materia 
de urbanismo e ordenación do  territorio 
apreciase  que  as  obras  ou  usos  do  solo 
constitúen  infracción  urbanística  grave 
ou  moi  grave,  poñerao  en  coñecemento 
do  alcalde  coa  maior  brevidade  posible 
a fin de que proceda segundo o disposto 
neste capítulo.
Se  o  alcalde  non  adoptase  as  medidas 
sinaladas  no  parágrafo  anterior  no  prazo 
dun  mes,  o  conselleiro  competente  en 
materia  de  urbanismo  e  ordenación  do 
territorio  poderá  subrogarse  no  exercicio 
das  competencias  municipais  adoptando 
as  medidas  pertinentes  para  a  reposición 
da legalidade e a sanción dos infractores.
Iniciado o correspondente expediente pola 
consellería, o municipio deberá absterse de 
toda  actuación  no  mesmo  asunto  dende  o 
momento no que reciba a oportuna comu-
nicación,  remitíndolle á citada consellería 
cantas actuacións practicase.

Sección 3.ª  
Infraccións e sancións

Artigo 216. Definición  das  infrac-
cións urbanísticas.
  1.  Son  infraccións  urbanísticas  as 
accións  ou  omisións  que  vulneren  as 
prescricións contidas na lexislación e no 
planeamento  urbanísticos,  tipificadas  e 
sancionadas naquela.
  2.  Toda infracción urbanística implicará 
a imposición de sancións aos responsables, 
así como a obrigación de resarcimento dos 
danos e indemnización das perdas a cargo 
deles,  todo  isto  con  independencia  das 
medidas previstas na sección anterior.
  3.  En  ningún  caso  poderá  a  adminis-
tración  deixar  de  adoptar  as  medidas 
tendentes  a  restaurar  a  orde  urbanística 
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vulnerada ou a repoñer os bens afectados 
ao  estado  anterior  á  produción  da  situa-
ción ilegal.

Artigo 217. Tipificación  das  infrac-
cións urbanísticas.
  1.  As  infraccións  urbanísticas  clasifí-
canse en moi graves, graves e leves.
  2.  Son infraccións moi graves:

a.  As accións e omisións que constitúan 
incumprimento das normas relativas ao uso 
e edificación que afecten a terreos cualifi-
cados  como  zonas  verdes,  espazos  libres, 
dotacións ou equipamentos públicos.

b.  As  obras  e  actividades  realizadas  en 
solo rústico que estean prohibidas por esta lei 
e en todo caso as parcelacións urbanísticas.

c.  A realización de obras de urbanización 
sen  a  previa  aprobación  do  planeamento  e 
proxecto de urbanización esixibles.
  3.  Son infraccións graves:

a.  As accións e omisións que constitúan 
incumprimento  das  normas  relativas  a 
parcelacións,  aproveitamento  urbanístico, 
uso  do  solo,  altura  e  número  de  plantas, 
superficie  e  volume  máximo  edificables, 
situación das edificacións, distancias míni-
mas de separación a lindes e outros elemen-
tos e ocupación permitida da superficie das 
parcelas ou de habitabilidade das vivendas, 
cando non teñan o carácter de moi graves.

b.  O  incumprimento  das  condicións 
de  uso  e  edificación  establecidas  nesta 
lei para o solo  rústico e o  solo de núcleo 
rural e a realización de actividades sen a 
preceptiva  autorización  da  Comunidade 
Autónoma,  cando  esta  sexa  esixible  de 
acordo  con  esta  lei,  ou  incumprindo  as 
súas condicións.

c.  O  incumprimento  da  orde  de  corte 
de subministración dos servizos de auga, 
electricidade e outros.

d.  O  incumprimento  do  réxime  esta-
blecido  por  esta  lei  para  as  edificacións 
fóra de ordenación e para as edificacións 
ilegais ás que fai referencia o artigo 210.

e.  O  incumprimento  dos  deberes  de 
urbanización  e  edificación  nos  prazos 
establecidos polo plan.

  4.  Consideraranse infraccións leves as 
infraccións  do  ordenamento  urbanístico 
que  non  teñan  o  carácter  de  graves  ou 
moi  graves  e,  en  todo  caso,  a  execución 
de  obras  ou  instalacións  realizadas  sen 
licenza  ou  orde  de  execución  cando 
sexan  legalizables  por  seren  conformes 
co ordenamento urbanístico,  así  como o 
incumprimento  das  ordes  de  execución 
ou  demolición  ou  da  obrigación  da  ins-
pección periódica das edificacións.
  5.  Nos  supostos  nos  que  se  instruíse 
expediente sancionador por dúas ou máis 
infraccións tipificadas entre as que exista 
conexión  de  causa  a  efecto,  impoñerase 
unha soa sanción, e será a correspondente 
ás  actuacións  que  supoñan  o  resultado 
final  perseguido,  na  súa  contía  máxima. 
Nos  demais  casos,  aos  responsables  de 
dúas ou máis infraccións urbanísticas im-
poñeránselle as multas correspondentes a 
cada unha delas.

Artigo 218. Prescrición.
As  infraccións  urbanísticas  moi  graves 
prescribirán aos quince anos, as graves aos 
seis anos e as leves aos dous anos, contados 
dende a finalización das obras ou da acti-
vidade.

Artigo 219. Persoas responsables.
  1.  Nas  obras  que  se  executasen  sen 
licencia  ou  con  inobservancia  das  súas 
condicións  serán  sancionadas por  infrac-
ción urbanística as persoas físicas ou xu-
rídicas  responsables delas en calidade de 
promotor das obras, propietario dos terreos 
ou empresario das obras, e os técnicos redac-
tores do proxecto e directores das obras.
  2.  Nas obras amparadas nunha licenza, 
pero constitutivas de infracción urbanísti-
ca grave ou moi grave,  serán  igualmente 
sancionados o técnico que emitise informe 
favorable sobre o proxecto e as autoridades 
ou membros da corporación que  resolve-
sen ou votasen a favor do outorgamento da 
licenza sen os  informes previos esixibles 
ou  cando  estes  fosen  desfavorables  en 
razón daquela infracción.
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  3.  Os  que,  como  consecuencia  dunha 
infracción  urbanística,  sufrisen  danos 
ou  perdas  poderán  esixir  de  calquera 
dos  infractores,  con  carácter  solidario,  o 
resarcimento e a indemnización.
  4.  As sancións que se lles impoñan aos 
distintos suxeitos por unha mesma infrac-
ción terán entre si carácter independente.
  5.  Se  a  persoa  xurídica  autora  dunha 
infracción prevista nesta lei se extinguira 
antes de  ser  sancionada,  consideraranse 
autores as persoas  físicas que, dende os 
seus  órganos  de  dirección  ou  actuando 
ao  seu  servizo  ou  por  elas  mesmas,  de-
terminaron  coa  súa  conduta  a  comisión 
da infracción.
  6.  En caso de extinción da persoa xurí-
dica  responsable,  os  socios  ou  partícipes 
no  capital  responderán  solidariamente,  e 
ata o límite do valor da cota de liquidación 
que  se  lles  adxudicara,  do pagamento da 
sanción ou, se é o caso, do custo de reposi-
ción da realidade física alterada.

Artigo 220. Regras para determinar a 
contía das sancións.
  1.  As  infraccións  urbanísticas  serán 
sancionadas da seguinte forma:

a.  As infraccións leves, con multa de 300 
a 6.000 euros e como mínimo o 2 % do valor 
da obra, instalación ou actuación realizada.

b.  As infraccións graves, con multa de 
6.001  a  60.000  euros  e  como  mínimo  o 
20 % do valor da obra, terreos, exceso de 
edificación ou actuación realizada.

c.  As infraccións moi graves, con mul-
ta de 60.001 a 1.000.000 de euros e como 
mínimo o 30% do valor das obras, terreos, 
edificacións ou actuacións realizadas. Nos 
supostos de escasa entidade da infracción, 
a administración poderá aplicar a sanción 
prevista na letra b) anterior 418.
  2.  Para  graduar  as  multas  atenderase 
primordialmente a gravidade da materia, a 
entidade económica dos feitos constitutivos 

418	 Art.	220.1.b	e	220.1.c	modificados	por	Lei	15/2004,	
do	29	de	decembro,	de	modificación	da	Lei	9/2002,	do	
30	de	decembro,	de	ordenación	urbanística	e	protec-
ción	do	medio	rural	de	Galicia.

de infracción, a súa reiteración por parte da 
persoa responsable e o grao de culpabilida-
de de cada un dos infractores.
Considerarase como circunstancia atenuante 
a paralización das obras ou o cesamento na 
actividade ou uso, de modo voluntario, tras 
a  inspección  e  a pertinente  advertencia por 
axente da autoridade,  e como circunstancia 
agravante o incumprimento dos requirimen-
tos  efectuados  pola  administración  para  a 
paralización  das  obras  e  a  restauración  da 
orde  urbanística,  a  obstrución  á  función 
inspectora  e  aqueloutras que  se determinen 
regulamentariamente.
  3.  Cando  concorra  algunha  circuns-
tancia  agravante,  a  sanción  impoñerase 
sempre en contía superior á terceira parte 
do  seu  máximo.  Se  concorre  algunha 
circunstancia atenuante e ningunha agra-
vante, impoñerase na súa contía mínima.
  4.  O  responsable  da  infracción  terá 
dereito a unha redución do 80 % da multa 
que deba impoñerse no caso de que repoña 
por  si  mesmo  a  realidade  física  alterada 
antes  da  resolución  do  procedemento 
sancionador 419.
  5.  En ningún caso a infracción urbanís-
tica pode supoñer un beneficio económico 
para o infractor. Cando a suma da sanción 
imposta  e  do  custo  das  actuacións  de 
reposición  dos  bens  e  situacións  ao  seu 
primitivo  estado  dese  como  resultado 
unha  cifra  inferior  ao  devandito  benefi-
cio,  incrementarase a contía da multa ata 
alcanzar o montante del.

Artigo 221. Sancións accesorias.
Os  suxeitos  responsables  de  infraccións 
moi graves, cando as accións que as moti-
varon non sexan legalizables, poderán ser 
sancionados,  segundo  os  casos,  ademais 
de coas multas previstas neste título, coas 
seguintes sancións accesorias:

a.  Inhabilitación  durante  un  prazo  de 
ata  cinco  anos  da  posibilidade  de  obter 

419	 Art.	220.3	e	220.4.	modificados	por	Lei	15/2004,	do	
29	de	decembro,	de	modificación	da	Lei	9/2002,	do	30	
de	decembro,	 de	ordenación	urbanística	 e	protección	
del	medio	rural	de	Galicia.
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subvencións  públicas  ou  crédito  oficial  e 
do dereito a gozar de beneficios ou incen-
tivos fiscais.

b.  Prohibición durante un prazo de ata 
cinco anos para  formalizar  contratos  coa 
Administración autonómica e coas admi-
nistracións locais de Galicia.

c.  Publicación  nun  diario  de  maior 
circulación da provincia das sancións fir-
mes en vía administrativa e da identidade 
dos sancionados.

Artigo 222. Órganos competentes.
  1.  As  autoridades  competentes  para  a 
imposición das sancións serán:

a.  Por  infraccións moi graves, a partir 
de 600.000 euros, o Consello da Xunta.

b.  Por  infraccións  moi  graves,  ata 
600.000  euros,  o  conselleiro  competente 
en materia de urbanismo e ordenación do 
territorio.

c.  Por  infraccións  graves  cometidas  en 
solo  rústico  sen  a  preceptiva  autorización 
da  Comunidade  Autónoma,  cando  esta 
sexa  esixible  de  acordo  con  esta  lei,  ou 
incumprindo as súas condicións, o director 
xeral competente en materia de urbanismo.

d.  Nos demais supostos, por infraccións 
graves e leves, o alcalde.
  2.  A Axencia de Protección da Legali-
dade  Urbanística  será  competente  para  a 
imposición de sancións cando esta lle fose 
delegada  ou  transferida  voluntariamente 
polo titular da competencia.

Artigo 223. Procedemento  sancio-
nador.
  1.  A potestade sancionadora exercerase 
mediante  o  procedemento  establecido  na 
lexislación do procedemento administrativo.
  2.  O  prazo  para  resolver  o  procede-
mento  sancionador  será dun ano contado 
dende a data da súa iniciación.
Transcorrido o prazo máximo para resolver 
sen que  se ditase  resolución, producirase 
a  caducidade  do  procedemento.  No  su-
posto de que a infracción non prescribise, 
deberá  iniciarse  un  novo  procedemento 
sancionador.

TíTULO VII 
ORGANIZACIóN

capítulo i 
dIsposICIón xerAl

Artigo 224. Administracións  com-
petentes.
No desenvolvemento das actividades regu-
ladas nesta lei entenderán especificamente 
os órganos pertencentes á Administración 
da Comunidade Autónoma e ás administra-
cións locais.

capítulo ii 
órGAnos urbAnístICos no ÁmbIto 

dA ComunIdAde AutónomA
Artigo 225. Órganos urbanísticos da 

Comunidade Autónoma.
  1.  Son  órganos  da  Comunidade  Autó-
noma con competencia urbanística:

a.  O Consello da Xunta.
b.  O conselleiro competente en materia 

de urbanismo e ordenación do territorio.
c.  O director xeral competente en mate-

ria de urbanismo.
d.  A Comisión Superior de Urbanismo 

de Galicia 420.
  2.  Son  organismos  públicos  con  com-
petencias urbanísticas:

a.  A  Axencia  de  Protección  da  Legali-
dade Urbanística, en materia de disciplina 
urbanística,  adscrita  á  consellería  compe-
tente en materia de urbanismo e ordenación 
do territorio.

b.  O  Instituto  Galego  da  Vivenda  e 
Solo, en materia de xestión urbanística.
  3.  Os órganos urbanísticos da Xunta de 
Galicia  poderán  delegar  o  exercicio  das 
súas  competencias  nos  termos  previstos 
nos  artigos 43  e 44 da Lei 1/1983, do 22 
de febreiro, Reguladora da Xunta e do seu 
Presidente,  e  na  Lei  30/1992,  de  Réxime 
Xurídico das Administracións Públicas e 
do Procedemento Administrativo Común.

420	 Véxase	Decreto	119/1998,	do	16	de	abril,	polo	que	
se	regula	a	composición	e	o	funcionamiento	da	Comi-
sión	Superior	de	Urbanismo	de	Galicia.
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Artigo 226. Axencia  de  Protección 
da Legalidade Urbanística.
  1.  A Axencia de Protección da Legalida-
de Urbanística é un ente público de natureza 
consorcial,  dotado  de  personalidade  xu-
rídica,  patrimonio  e  orzamento  propios 
e  plena  autonomía  no  cumprimento  das 
súas funcións, para o desenvolvemento en 
común  pola  Administración  autonómica 
e  os  municipios  que  voluntariamente  se 
integren nela das funcións de inspección, 
restauración  da  legalidade  e  sanción  en 
materia  de  urbanismo  e  o  desempeño  de 
cantas outras competencias lle asignen os 
seus estatutos.
  2.  Son membros da axencia a Adminis-
tración  autonómica  e  os  municipios  que 
voluntariamente se integren nela.
A  incorporación  realizarase  a  través  do 
correspondente  convenio  de  adhesión, 
que  deberá  obter  a  aprobación  do  pleno 
da corporación e do Consello da Xunta de 
Galicia  e  que  será  publicado  no  “Diario 
Oficial de Galicia”.
O  convenio  deberá  conter,  entre  outros 
extremos, a determinación das competen-
cias que se lle atribúen á axencia, o prazo 
de vixencia,  as causas de  resolución e as 
demais condicións.
  3.  A  axencia  estará  adscrita  organica-
mente á consellería competente en materia 
de  urbanismo  e  ordenación  do  territorio. 
Os  seus  estatutos  serán  aprobados  polo 
seguinte procedemento:

a.  Aprobación inicial do proxecto de esta-
tutos polo conselleiro competente en materia 
de urbanismo e ordenación territorial.

b.  Audiencia  aos  concellos  durante  o 
prazo dun mes.

c.  Ditame  da  Comisión  Superior  de 
Urbanismo de Galicia e do Consello Con-
sultivo de Galicia.

d.  Aprobación definitiva polo Consello 
da  Xunta  mediante  decreto,  que  será  pu-
blicado no “Diario Oficial de Galicia”.
  4.  Correspóndenlle  en  todo  caso  á 
Axencia  de  Protección  da  Legalidade  Ur-
banística as seguintes competencias:

a.  A inspección e vixilancia urbanística 
sobre os actos de edificación e uso do solo.

b.  A adopción das medidas cautelares 
previstas nesta lei, en especial as de sus-
pensión dos actos de edificación e uso do 
solo  que  se  realicen  en  solo  rústico  sen 
a preceptiva autorización autonómica ou 
incumprindo  as  condicións  da  autoriza-
ción outorgada.

c.  A  instrución  dos  expedientes  de 
reposición da legalidade e dos expedientes 
sancionadores  por  infraccións  urbanís-
ticas,  cando  a  competencia  para  a  súa 
resolución lle corresponda á Comunidade 
Autónoma ou lle fose atribuída polos con-
cellos consorciados.

d.  A formulación ás distintas adminis-
tracións  de  toda  clase  de  solicitudes  que 
considere pertinentes para asegurar o mellor 
cumprimento da legalidade urbanística.

e.  A denuncia perante o Ministerio Fis-
cal e os órganos da orde xurisdicional penal 
dos  feitos que, a  resultas das actuacións 
practicadas,  se  consideren  constitutivos 
de delito.

f.  As  demais  competencias  que  en 
materia de disciplina urbanística lle sexan 
atribuídas  polos  seus  estatutos.  En  todo 
caso,  atribúenselle  á  axencia,  unha  vez 
constituída, as competencias inicialmente 
asignadas  aos  órganos  autonómicos  para 
restaurar a legalidade urbanística (artigos 
213, 214 e 215) e para impoñer as sancións 
por infraccións urbanísticas graves ou moi 
graves ata 600.000 euros (artigo 222.1).

g.  Asumirá, de conformidade cos seus 
estatutos,  o  exercicio  da  potestade  san-
cionadora  e  de  reposición  da  legalidade 
no  ámbito  de  servidume  de  protección 
do  dominio  público  marítimo-terrestre, 
segundo o establecido na lexislación apli-
cable en materia de costas 421.
  5.  Os órganos directivos da axencia son:

a.  O  consello  executivo,  órgano  de 
dirección  e  control  da  axencia  que  estará 

421	 Art.	 226.4.g	 modificado	 por	 Lei	 6/2007,	 do	 11	 de	
maio,	 de	medidas	 urxentes	 en	materia	 de	 ordenación	
do	territorio	e	do	litoral	de	Galicia.
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presidido polo director xeral competente en 
materia de urbanismo e integrado por oito 
vogais, catro en representación dos conce-
llos  incorporados á axencia e outros catro 
en representación da Comunidade Autóno-
ma. Todos os membros do consello deberán 
ser  licenciados  en  dereito,  arquitectos  ou 
enxeñeiros de camiños, canles e portos con 
máis de cinco anos de experiencia profesio-
nal en materia de urbanismo.

b.  O  director,  que  será  nomeado  polo 
Consello  da  Xunta,  oído  o  consello  exe-
cutivo. Corresponderalle a representación 
ordinaria da axencia, a dirección de todos 
os servizos desta e a xefatura do seu per-
soal,  e  asistirá  ás  reunións  do  consello 
executivo con voz pero sen voto.
  6.  De  conformidade  co  disposto  polo 
artigo 109 da Lei 30/1992, de Réxime Xu-
rídico das Administracións Públicas e do 
Procedemento Administrativo Común, os 
actos  e  resolucións  ditados  pola  Axencia 
de  Protección  da  Legalidade  Urbanística 
póñenlle fin á vía administrativa.
  7.  A  contratación  da  axencia  réxese 
polas  normas  xerais  da  contratación  das 
administracións públicas,  e o  seu  réxime 
económico  e  orzamentario  axustarase  ás 
prescricións da Lei de Réxime Financeiro 
e Orzamentario de Galicia.
  8.  O persoal ao servizo da axencia estará 
integrado por funcionarios públicos 422 423.

Artigo 227. Competencias.
  1.  Aos órganos da Administración  au-
tonómica  correspóndenlle  a  dirección  da 
política  urbanística,  o  establecemento  de 
directrices  de  ordenación  e  a  aprobación 
dos instrumentos de ordenación urbanísti-
ca, nos supostos establecidos nesta lei.

422	 Art.	 226	 modificado	 por	 Lei	 15/2004,	 do	 29	 de	
decembro,	 de	 modificación	 da	 Lei	 9/2002,	 do	 30	 de	
decembro,	de	ordenación	urbanística	e	protección	do	
medio	rural	de	Galicia.
423	 Véxase:
-	 Decreto	 213/2007,	 do	 31	 de	 outubro,	 polo	 que	 se	
aproban	 os	 estatutos	 da	 Axencia	 de	 Protección	 da	
Legalidade	Urbanística.
-	Decreto	51/2008,	do	6	de	marzo,	polo	que	se	estable-
ce	 a	 estrutura	 orgánica	 da	Axencia	 de	 Protección	 da	
Legalidade	Urbanística.

  2.  Tamén  lles  corresponde  exercer  o 
control  de  legalidade  sobre  a  actividade 
urbanística,  a  tutela  dos  intereses  supra-
municipais  e  actuar  por  subrogación  nos 
supostos previstos nesta lei.

capítulo iii 
órGAnos urbAnístICos  

no ÁmbIto loCAl
Artigo 228. Competencia  dos  mu-

nicipios.
  1.  A  competencia  urbanística  dos  mu-
nicipios comprenderá  todas as  facultades 
que,  sendo de  índole  local, non estivesen 
expresamente  atribuídas  por  esta  lei  a 
outros organismos.
  2.  Os  municipios  poderán  utilizar  as 
distintas  formas de xestión que establece 
a lexislación do réxime local para o desen-
volvemento da actividade urbanística.
  3.  Tamén poderán constituír mancomu-
nidades e establecer formas de colaboración 
interadministrativa  con  outras  entidades 
locais ou coa Administración autonómica.
Especificamente, poderán constituír con-
sorcios mediante convenio no que poderán 
participar  os  órganos  da  Administración 
autonómica, as deputacións provinciais e 
os municipios, para o exercicio en común 
de  competencias  urbanísticas,  así  como 
para a realización de obras ou prestación 
de servizos públicos.

Artigo 229. Sociedades urbanísticas.
  1.  As  entidades  locais  e  os  consorcios 
a  que  se  refire  o  artigo  anterior  poderán 
constituír sociedades mercantís de capital 
integramente público ou mixtas, esixíndo-
se neste último caso que o capital público 
represente, como mínimo, o 51%.
  2.  Estas  sociedades  poderán  ter  por 
obxecto o estudo, a promoción, a xestión 
ou a execución de calquera tipo de activi-
dade urbanística, sempre que non implique 
exercicio de autoridade.
  3.  A creación destas sociedades realizara-
se de acordo coa lexislación mercantil e con 
observancia das normas administrativas que 
regulamentariamente se determinen.
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Artigo 230. Incumprimento  de  obri-
gacións.
  1.  Cando unha entidade local incumprise 
gravemente as obrigacións que directamente 
lle incumban por disposición desta lei ou 
deixase de adoptar as medidas necesarias 
para  a  protección  da  legalidade  urbanís-
tica, o conselleiro competente en materia 
de  urbanismo  e  ordenación  do  territorio 
requiriralle o  seu cumprimento con  indi-
cación de prazo, nunca inferior a un mes.
No suposto de inactividade ou de incumpri-
mento do requirimento no prazo indicado, 
a consellería poderá subrogarse na corres-
pondente  competencia,  de  conformidade 
co disposto na lexislación de réxime local.
  2.  Se  a  Administración  autonómica 
executa  subsidiariamente  as  competen-
cias  urbanísticas  locais,  cos  requisitos  e 
presupostos  establecidos  na  lexislación 
de  réxime  local,  o  Consello  da  Xunta 
pode  designar,  para  un  prazo  concreto, 
un  xerente,  ou  ben  pode  transferirlle  as 
atribucións necesarias da corporación mu-
nicipal á Comisión Superior de Urbanismo 
de Galicia, que ha de exercelas mediante 
unha  comisión  especial  na  cal  debe  ter 
representación o concello.

Artigo 231. Competencia  das  depu-
tacións provinciais.
  1.  As  deputacións  provinciais  deberán 
exercer funcións de asistencia e cooperación 
cos municipios da provincia, especialmen-
te  cos  de  menor  capacidade  económica  e 
de xestión, para colaborar no cumprimento 
das súas obrigacións urbanísticas.
  2.  Tamén poderán participar en funcións 
de xestión urbanística en colaboración co 
resto  das  administracións  con  incidencia 
no territorio da súa provincia.

capítulo iv 
xurAdo de expropIACIón 

de GAlICIA
Artigo 232. Xurado de Expropiación 

de Galicia.
  1.  O  Xurado  de  Expropiación  de  Ga-
licia  é  un  órgano  colexiado  permanente 

da  Comunidade  Autónoma  de  Galicia 
especializado nos procedementos para  a 
fixación do xusto prezo na expropiación 
forzosa,  cando  a  administración  expro-
piante  sexa  a  Comunidade  Autónoma 
ou  as  entidades  locais  do  seu  ámbito 
territorial.  Estará  adscrito  á  consellería 
competente  en  materia  de  urbanismo  e 
ordenación  do  territorio,  actuando  no 
cumprimento das súas funcións con plena 
autonomía funcional e sen estar sometido 
a instrucións xerárquicas.
  2.  A resolución do xurado adoptarase no 
prazo máximo de tres meses, contado den-
de o día seguinte ao de entrada no rexistro 
do expediente completo. De non adoptarse 
acordo  no  prazo  sinalado,  entenderanse 
desestimadas as reclamacións por silencio 
negativo.  Os  seus  acordos  serán  sempre 
motivados  e  fundamentados  no  que  se 
refire aos criterios de valoración seguidos 
para  cada  un  dos  casos  en  concreto,  de 
conformidade coas disposicións legais que 
sexan  de  aplicación.  Os  actos  que  dite  o 
xurado poñerán fin á vía administrativa.
  3.  O xurado de expropiación componse 
dos seguintes membros:

a.  Presidente: un licenciado en dereito, 
arquitecto  ou  enxeñeiro  de  recoñecido 
prestixio  con  máis  de  dez  anos  de  expe-
riencia  profesional  no  sector  público  ou 
privado ou no exercicio libre da profesión.

b.  Vogais:
-  Un asesor xurídico, que deberá perten-

cer á escala de letrados da Xunta de Galicia.
-  Tres  vogais  pertencentes  ao  corpo 

facultativo  superior  ao  servizo  da  Xunta 
de Galicia.

-  Un vogal, por proposta do conselleiro 
competente en materia de facenda.

-  Un  técnico  facultativo  superior,  do 
grupo A, por proposta da Federación Ga-
lega de Municipios e Provincias.

-  Un  técnico  competente  na  materia, 
por proposta do Consello Galego de Con-
sumidores e Usuarios.

-  Tres  profesionais  libres  colexiados 
competentes na materia, en representación 
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dos colexios profesionais, dependendo da 
natureza dos bens ou dereitos obxecto da 
expropiación.

c.  Cando se trate de expropiacións das 
corporacións  locais,  poderá nomearse un 
representante,  designado  por  proposta 
destas,  quen  actuará  con  voz  e  sen  voto 
nas sesións do xurado.

d.  Secretario: un funcionario do corpo 
superior  de  administración  da  Xunta  de 
Galicia, con voz pero sen voto.
Regulamentariamente  establecerase  a 
organización,  funcionamento  e  réxime 
interior do xurado de expropiación 424.
  4.  (…) 425

TíTULO VIII 
CONVENIOS URBANíSTICOS

Artigo 233. Concepto,  alcance  e 
natureza.
  1.  A  Administración  autonómica  e  os 
municipios,  así  como  as  súas  organiza-
cións adscritas e dependentes e as demais 
organizacións  por  eles  creadas  conforme 
esta  lei,  poderán  subscribir,  conxunta  ou 
separadamente,  e  sempre  no  ámbito  das 
súas respectivas esferas de competencias, 
convenios  urbanísticos  entre  si  e  con 
persoas públicas ou privadas, para a súa 
colaboración  e  máis  eficaz  desenvolve-
mento da actividade urbanística.
  2.  A negociación, a  formalización e o 
cumprimento dos convenios urbanísticos 
aos que se refire o número anterior rexe-
ranse polos principios de transparencia e 
publicidade.
  3.  Serán nulas de pleno dereito as esti-
pulacións dos convenios que contraveñan, 
424	 Art.	 232.3	 modificado	 por	 Lei	 15/2004,	 do	 29	 de	
decembro,	 de	 modificación	 da	 Lei	 9/2002,	 do	 30	 de	
decembro,	de	ordenación	urbanística	e	protección	do	
medio	rural	de	Galicia.	
Véxase	Decreto	223/2005,	do	16	de	xuño,	polo	que	se	
aproba	o	Regulamento	de	organización	e	funcionamen-
to	do	Xurado	de	Expropiación	de	Galicia.
425	 Art.	 232.4	 derrogado	 por	 Lei	 15/2004,	 do	 29	 de	
decembro,	 de	 modificación	 da	 Lei	 9/2002,	 do	 30	 de	
decembro,	de	ordenación	urbanística	e	protección	do	
medio	rural	de	Galicia.

infrinxan  ou  defrauden  obxectivamente, 
en  calquera  forma,  normas  imperativas 
legais ou regulamentarias, incluídas as do 
planeamento  urbanístico,  en  especial  as 
reguladoras do réxime urbanístico do solo 
e dos deberes dos propietarios deste.
  4.  Os  convenios  regulados  nesta  sec-
ción  terán  para  todos  os  efectos  carácter 
xurídico-administrativo e as cuestións re-
lativas á súa formalización, cumprimento, 
interpretación,  efectos  e  extinción  serán 
competencia  do  órgano  xurisdicional 
contencioso-administrativo.

Artigo 234. Obxecto.
Os convenios urbanísticos diferenciaranse 
polo seu contido e finalidade en:

a.  Convenios  urbanísticos  de  planea-
mento: aqueles que inclúan ou poidan ter 
como consecuencia ou resultado posibles 
modificacións do planeamento urbanísti-
co, ben directamente, ben por seren estas 
precisas  en  todo caso para a viabilidade 
do estipulado.

b.  Convenios  urbanísticos  para  a 
execución  do  planeamento:  aqueles  que 
non  afectando  en  absoluto  a  ordenación 
urbanística  se  limiten  á  determinación 
dos termos e as condicións da xestión e a 
execución  do  planeamento  e  demais  ins-
trumentos existentes no momento da  súa 
formalización.  Do  cumprimento  destes 
convenios en ningún caso poderá derivar 
ou  resultar  modificación,  alteración,  ex-
cepción ou dispensa do planeamento.

Artigo 235. Convenios  urbanísticos 
de planeamento.
  1.  A  Administración  autonómica  e  os 
municipios, así como os organismos ads-
critos  ou  dependentes  dunha  e  doutros, 
poderán  subscribir  entre  si  e  con  outras 
administracións convenios para definiren 
de  común  acordo  e  no  ámbito  das  súas 
respectivas competencias:

a.  Os  criterios  de  ordenación  aos  que 
deba axustarse o planeamento urbanístico 
e as súas modificacións e revisións.
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b.  Os  termos  nos  que  deba  preverse 
no  planeamento  urbanístico,  ou  nas  súas 
modificacións ou  revisións,  a  realización 
dos intereses públicos que xestionen.
  2.  Cando se tramiten os procedementos 
de  aprobación  dos  plans  de  ordenación 
urbanística ou das súas modificacións ou 
revisións aos que se refiran os convenios 
previstos no número anterior, estes debe-
rán ser incluídos, para coñecemento xeral, 
como  anexo  á  memoria  do  proxecto  ou 
entre  a  documentación  sometida  ao  pre-
ceptivo trámite de información pública, se 
son posteriores á aprobación inicial.
  3.  Con  ocasión  do  exercicio  da  potes-
tade  de  planeamento,  a  Administración 
autonómica  e  os  municipios,  no  ámbito 
das  súas  respectivas  competencias  e 
conxunta  ou  separadamente,  poderán 
subscribir con calquera persoa, pública ou 
privada,  convenios  urbanísticos  relativos 
á formación, modificación ou revisión dun 
plan de ordenación urbanística.
  4.  Os  convenios  aos  que  se  refire  o 
número anterior:

a.  Só se poderán negociar e subscribir 
co carácter de preparatorios da resolución 
e ata o momento no que o procedemento 
de aprobación do planeamento ou,  se é o 
caso, da súa modificación ou revisión sexa 
sometido  ao  preceptivo  trámite  de  infor-
mación pública.

b.  As súas estipulacións só terán, nesta 
fase,  o  efecto  de  vincular  as  partes  para 
a  iniciativa  e  tramitación  do  pertinente 
procedemento  sobre  a  base  do  acordo 
respecto  da  oportunidade,  conveniencia 
e  posibilidade  de  concreta  ou  concretas 
solucións de ordenación. En ningún caso 
vincularán  ou  condicionarán  en  calquera 
outra  forma  o  exercicio  polas  adminis-
tracións  públicas,  incluídas  as  que  sexan 
parte neles, da potestade de planeamento.

c.  Deberá  incluírse,  entre  as  súas  es-
tipulacións,  a  cuantificación  de  todos  os 
deberes legais de cesión e determinarse a 
forma na que estes serán cumpridos.

d.  A ordenación urbanística derivada do 
convenio subscrito deberá incorporarse ás 
correspondentes  determinacións  e  docu-
mentos do plan.

Artigo 236. Convenios  urbanísticos 
para a execución do planeamento.
  1.  A  Administración  autonómica  e  os 
municipios,  así  como as entidades públicas 
adscritas  ou  dependentes  dunha  e  doutros 
e  os  consorcios  creados  por  tales  adminis-
tracións,  poderán  subscribir,  no  ámbito  das 
súas  respectivas  competencias  e  conxunta 
ou  separadamente,  convenios  con  persoas 
públicas  ou  privadas  para  determinar  as 
condicións e os  termos da xestión e execu-
ción do planeamento urbanístico en vigor no 
momento da formalización do convenio.
  2.  (...) 426

Artigo 237. Formalización  e  perfec-
cionamento.
  1.  Unha  vez  negociados  e  subscritos, 
os  convenios  someteranse  ao  trámite  de 
información  pública,  mediante  anuncio 
publicado  no  “Diario  Oficial  de  Galicia” 
e, como mínimo, nun dos xornais de maior 
difusión  na  provincia,  por  un  período 
mínimo de vinte días.
  2.  Cando  a negociación dun  convenio 
coincida  coa  tramitación  do  procede-
mento  de  aprobación  do  instrumento  de 
planeamento  co  que  garde  directa  rela-
ción, deberá  incluírse o  texto  íntegro do 
convenio  na  documentación  sometida  a 
información pública propia do devandito 
procedemento,  substituíndo  esta  á  pre-
vista no número anterior.
  3.  Tras  a  información  pública,  o  órgano 
que negociase o convenio deberá, á vista das 
alegacións, elaborar unha proposta de texto 
definitivo do convenio, da que se dará vista á 
persoa ou ás persoas que negociasen e subs-
cribisen o texto inicial para a súa aceptación, 
reparos ou, se é o caso, renuncia.
426	 	Art.	236.2	derogado	por	Lei	6/2008,	do	19	de	xuño,	
de	 Medidas	 Urxentes	 en	 materia	 de	 Vivenda	 e	 Solo,	
pola	que	se	modifica	a	Lei	9/2002,	do	30	de	decembro,	
de	Ordenación	Urbanística	e	Protección	do	Medio	Rural	
de	Galicia.



- 618 -

Código da Administración Galega

  4.  O  texto definitivo dos  convenios de-
berá ser ratificado polo órgano competente 
e  deberá  asinarse  dentro  dos  quince  días 
seguintes  á  notificación  da  aprobación  do 
texto definitivo pola persoa ou persoas inte-
resadas, privadas ou públicas. Transcorrido 
este  prazo  sen  que  tal  asinamento  tivese 
lugar, entenderase que renuncian a aquel.

Disposición aDicional pRimeiRa 
actuacións públicas en 

municipios sen planeamento
  1.  En municipios con poboación inferior 
a 5.000 habitantes e sen planeamento xeral, 
poderán formularse plans especiais que te-
ñan por obxecto a execución de actuacións 
públicas  para  crear  solo  urbanizado  con 
destino  a  usos  industriais,  terciarios,  de 
equipamentos públicos ou a construción de 
vivendas de promoción pública.
  2.  (…) 427

  3.  O  contido  do  plan  especial  será 
determinado  regulamentariamente  e,  en 
todo caso, serán de aplicación os estánda-
res de reserva de solo para dotacións e as 
limitacións de intensidade esixidas para o 
solo urbanizable non-delimitado.
  4.  O plan especial deberá incluír entre a 
súa documentación o estudo do medio ru-
ral circunscrito ao seu ámbito e incidencia 
da nova actuación no seu contorno e o es-
tudo  de  sostibilidade  ambiental,  impacto 
territorial e paisaxístico ao que se refire o 
artigo 61.4 desta lei.

Disposición aDicional segunDa 
RéXime Do solo nos municipios  

sen planeamento
  1.  Nos municipios sen planeamento xeral 
unicamente poderá edificarse nos terreos 
que  merezan  a  condición  de  solo  urbano 
consolidado  por  reunir  os  requisitos 

427	 Disposicion	adicional	1.2	derrogado	por	Lei	15/2004,	
do	29	de	decembro,	de	modificación	da	Lei	9/2002,	do	
30	de	decembro,	de	ordenación	urbanística	e	protec-
ción	do	medio	rural	de	Galicia.

establecidos no artigo 12.a) desta  lei e se 
garanta  previamente  as  obras  necesarias 
para cumprir a condición de soar.
  2.  Para edificar nos núcleos rurais exis-
tentes  nos  municipios  sen  planeamento, 
será  necesaria  a  previa  aprobación  do  ex-
pediente de delimitación do solo de núcleo 
rural,  no que  se  acreditará o  cumprimento 
dos  requisitos  establecidos  polo  artigo  13 
desta lei.
O  expediente  conterá  o  estudo  indivi-
dualizado  do  núcleo  rural,  conforme  o 
sinalado  polo  artigo  61.3  desta  lei,  así 
como os planos de delimitación do perí-
metro do núcleo  rural  e,  se  é  o  caso,  da 
súa  área  de  expansión.  Tamén  quedarán 
reflectidos o trazado da rede viaria públi-
ca existente e os espazos reservados para 
dotacións  e  equipamentos  públicos.  Na 
área  de  expansión  a  superficie  mínima 
da parcela edificable non  será  inferior  a 
2.000 metros cadrados e  a  superficie da 
edificación en planta non superará os 200 
metros cadrados.
O expediente será tramitado polo concello 
con  información  pública  polo  prazo  mí-
nimo  dun  mes,  mediante  anuncio  que  se 
haberá  de  publicar  no  “Diario  Oficial  de 
Galicia”  e  en  dous  dos  xornais  de  maior 
difusión  na  provincia.  O  expediente  será 
aprobado  provisionalmente  polo  órgano 
municipal  competente  para  a  aprobación 
do  planeamento  xeral  e  remitido  ao 
director  xeral  competente  en  materia 
de  urbanismo  para  que  resolva  sobre  a 
aprobación  definitiva  no  prazo  de  tres 
meses  contados  a  partir  da  recepción 
do  expediente  completo  no  rexistro  da 
consellería.  Transcorrido  este  prazo  sen 
resolución expresa, entenderase aprobado 
por silencio administrativo 428.
  3.  No resto dos terreos aplicarase o réxi-
me do solo rústico establecido nesta lei.

428	 Disposición	adicional	2.2	modificado	por	Lei	15/2004,	
do	29	de	decembro,	de	modificación	da	Lei	9/2002,	do	
30	de	decembro,	de	ordenación	urbanística	e	protec-
ción	do	medio	rural	de	Galicia.
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Disposición aDicional teRceiRa 
núcleos RuRais pReeXistentes De 
caRÁcteR tRaDicional afectaDos 

pola leXislación De costas
  1.  Aos  núcleos  rurais  preexistentes 
de  carácter  tradicional  previstos  na  Lei 
11/1985,  do  22  de  agosto,  de  adaptación 
da  do  solo  a  Galicia,  seralles  aplicable  o 
réxime previsto no punto 3 da disposición 
transitoria  terceira da Lei 22/1988, do 28 
de xullo, de costas, así como o estableci-
do  no  punto  3  da  disposición  transitoria 
sétima e nos puntos 1 e 3 da disposición 
transitoria  novena  do  Regulamento  xeral 
para  o  desenvolvemento  e  execución  da 
devandita Lei de costas, cando, á entrada 
en  vigor  desta  última,  concorría  neles 
algún dos seguintes supostos:

a.  En  municipios  con  planeamento, 
os  terreos  clasificados de  solo urbano de 
núcleo rural, así como aqueles que reunían 
algún dos seguintes requisitos:

-  Que  contaban  con  acceso  rodado, 
abastecemento de auga, evacuación de au-
gas residuais e subministración de enerxía 
eléctrica.

-  Que,  aínda  carecendo  dalgún  dos 
servizos  citados  no  guión  anterior,  esta-
ban  comprendidos  en  áreas  consolidadas 
pola  edificación  como  mínimo  nas  dúas 
terceiras partes da súa superficie, de con-
formidade coa ordenación aplicable.

b.  En  municipios  sen  planeamento,  os 
terreos  que  reunían  algún  dos  seguintes 
requisitos:

-  Que  contaban  con  acceso  rodado, 
abastecemento de auga, evacuación de au-
gas residuais e subministración de enerxía 
eléctrica.

-  Que, aínda carecendo dalgún dos ser-
vizos  citados  no  guión  anterior,  estaban 
comprendidos en áreas consolidadas pola 
edificación  como  mínimo  na  metade  da 
súa superficie.
  2.  Regulamentariamente estableceranse 
a  documentación  e  o  procedemento  para 

determinar  as  áreas  en  que  concorren  os 
requisitos sinalados no punto anterior.
  3.  Nos deslindes do dominio público ma-
rítimo-terrestre o límite interior da súa zona 
de servidume de protección deberá axustarse 
á  realidade  urbanística  preexistente  reco-
ñecida  expresamente  pola  Administración 
urbanística autonómica 429 430.

Disposición aDicional cuaRta 
acción pública

  1.  Calquera  cidadán,  en  exercicio  da 
acción  pública  en  materia  de  urbanismo, 
pode esixir ante os órganos administrativos 
e ante a xurisdición contencioso-adminis-
trativa o cumprimento da  lexislación e do 
planeamento urbanístico.
  2.  A  acción  pública  á  que  se  fai  refe-
rencia no número anterior, se é motivada 
pola execución de obras que se consideren 
ilegais, pódese exercer mentres se prolon-
gue a súa execución e, posteriormente, ata 
o  vencemento  dos  prazos  de  prescrición 
determinados nesta lei.

Disposición aDicional quinta 
pagamento voluntaRio  

De multas e sancións
As multas e sancións impostas ao abei-

ro desta lei reduciranse na súa contía nun 
30 % se  son aboadas no prazo de quince 
días  a  partir  da  notificación  da  multa  ou 
sanción,  e  o  infractor  mostra  por  escrito 
a  súa  conformidade  con  estas  e  renuncia 
429	 	Disposición	Adicional	Terceira	modificada	por	Lei	
18/2008,	do	29	de	decembro,	de	Vivenda	de	Galicia.
430	 	Téñase	en	conta	Providencia	do	5	de	maio	de	2009	
do	Tribunal	Constitucional,	pola	que	se	establece	que:
“O	 Pleno	 do	 Tribunal	 Constitucional	 por	 providencia	
do	 5	 maio	 actual,	 admitiu	 a	 trámite	 o	 recurso	 de	
inconstitucionalidade	número	3644-2009,	promovido	
polo	 Presidente	 do	 Goberno,	 contra	 a	 disposición	
adicional	 segunda	 da	 Lei	 da	 Comunidade	 Autónoma	
de	Galicia	18/2008,	de	decembro,	de	Vivenda.	E	faise	
constar	que	polo	Presidente	do	Goberno	invocouse	o	
artigo	161.2	da	Constitución,	o	que	produce	a	suspen-
sión	da	vixencia	e	aplicación	do	precepto	impugnado	
dende	 a	 data	 de	 interposición	 do	 recurso	 —20	 de	
abril	 de	 2009—	 para	 as	 partes	 do	 proceso,	 e	 dende	
a	 publicación	 do	 correspondente	 edicto	 no	 «Boletín	
Oficial	do	Estado»	para	os	terceiros”.
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expresamente ao exercicio de toda acción 
de impugnación no referido prazo.

Disposición aDicional seXta 
constitución Da aXencia  

De pRotección Da  
legaliDaDe uRbanÍstica

Habilítase o Consello da Xunta de Gali-
cia, por proposta do conselleiro competente 
en  materia  de  ordenación  do  territorio  e 
urbanismo, para adoptar todas as medidas 
precisas  para  a  constitución  e  posta  en 
funcionamento da Axencia de Protección 
da Legalidade Urbanística creada en vir-
tude desta lei.

Disposición tRansitoRia pRimeiRa 
RéXime De aplicación aos 

municipios con planeamento 
non-aDaptaDo

  1.  Os  plans  de  ordenación  aprobados 
definitivamente  con  anterioridade  á  en-
trada en vigor desta lei conservarán a súa 
vixencia ata a súa revisión ou adaptación 
aos  preceptos  desta  lei,  consonte  as  se-
guintes regras:

a.  Ao  solo  urbano  dos  municipios 
con  plan  xeral  de  ordenación  municipal 
aprobado  ao  abeiro  da  Lei  1/1997,  do 
Solo  de  Galicia,  aplicaráselle  o  disposto 
nesta lei para o solo urbano, sen prexuízo 
de  respectar  a  ordenación  establecida  no 
planeamento en vigor.

b.  Ao  solo  urbano  dos  municipios  con 
planeamento  xeral  non-adaptado  á  Lei 
1/1997,  do  Solo  de  Galicia,  que  reúna  as 
condicións  establecidas  no  artigo  12.a) 
desta  lei,  aplicaráselle  o  disposto  nesta 
para  o  solo  urbano  consolidado,  sen 
prexuízo  de  respectar  a  ordenación  esta-
blecida no planeamento vixente.

c.  Ao  resto  do  solo  urbano  e,  en  todo 
caso,  ao  incluído  en  polígonos,  unidades 
de execución ou de actuación dos munici-
pios con planeamento non adaptado á Lei 
1/1997, do Solo de Galicia, aplicaráselles 
o disposto por esta lei para o solo urbano 

non-consolidado  e  poderá  executarse  de 
acordo  coa  ordenación  establecida  polo 
planeamento vixente no prazo de tres anos 
a partir da entrada en vigor da Lei 9/2002, 
de  Ordenación  Urbanística  e  Protección 
do Medio Rural de Galicia. Transcorrido 
este  prazo  sen  que  fose  aprobado  defini-
tivamente  o  instrumento  de  equidistri-
bución,  serán de  aplicación os  límites de 
edificabilidade  establecidos  por  esta  lei 
para o solo urbano non-consolidado, sen-
do o ámbito de referencia para a aplicación 
desta limitación o polígono ou unidade de 
execución ou de actuación.
No caso de que os  terreos non estean  in-
cluídos en polígonos e merezan a condición 
de  solo urbano non-consolidado  segundo 
esta lei, deberá procederse á delimitación 
do  polígono  segundo  o  procedemento 
establecido polo artigo 117.

d.  Ao solo urbanizable dos municipios 
con plan xeral adaptado á Lei 1/1997, do 
Solo  de  Galicia,  aplicaráselle  o  disposto 
nesta  lei  para  o  solo  urbanizable  delimi-
tado; e, ao resto do solo urbanizable, apto 
para urbanizar ou rústico apto para o des-
envolvemento urbanístico, aplicaráselle o 
disposto nesta lei para o solo urbanizable 
non-delimitado.
En todo caso, os sectores con plan parcial 
aprobado  definitivamente  deberán  ser 
executados  conforme  a  ordenación  e  nos 
prazos establecidos no propio plan parcial 
e,  como  máximo,  no  prazo  de  tres  anos 
contados  a  partir  da  entrada  en  vigor  da 
Lei  9/2002,  de  Ordenación  Urbanística 
e  Protección  do  Medio  Rural  de  Galicia. 
Transcorrido  este  prazo  sen  que  fose 
aprobado  definitivamente  o  instrumento 
de equidistribución, deberá revisarse inte-
gramente o plan para adaptalo ao disposto 
nesta lei.
Nos municipios con plan xeral de ordenación 
municipal adaptado á Lei 1/1997, do Solo de 
Galicia, os plans parciais e plans de sectori-
zación que se aproben deberán acomodarse 
integramente  ao  disposto  nesta  lei,  coa 
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particularidade de que serán de aplicación os 
usos e intensidades fixados polo vixente plan 
xeral, se é o caso.
No  resto dos municipios  con planeamen-
to  xeral  non  adaptado  á  Lei  1/1997,  do 
Solo de Galicia, nin a esta  lei, aplicarase 
integramente a Lei 9/2002, coa particula-
ridade de que aos  sectores  contiguos  sen 
solución  de  continuidade  co  solo  urbano 
se  lles  aplicarán  os  límites  establecidos 
polo  artigo  46.3,  e  aos  demais  sectores 
aplicaránselles  os  límites  establecidos 
polo artigo 46.4, sen prexuízo das maiores 
limitacións establecidas polo planeamento 
vixente.  Asemade,  nestes  municipios, 
para a aprobación definitiva de plans par-
ciais  e  das  súas  modificacións,  cumprirá 
obter o informe favorable do director xeral 
competente en materia de urbanismo, nos 
termos establecidos polo artigo 86.1.d).
En todo caso, aos ámbitos sen plan parcial 
aprobado definitivamente antes da entra-
da  en  vigor  da  Lei  9/2002  que  se  atopen 
no  ámbito  da  servidume  de  protección 
establecida  pola  Lei  22/1988,  de  Costas, 
ou no ámbito sometido a algún réxime de 
protección  da  Lei  9/2001,  de  Cconserva-
ción da Natureza, aplicaráselles o réxime 
establecido por esta lei para o solo rústico 
de  protección  de  costas  ou  de  espazos 
naturais, respectivamente.

e.  Ao  solo  incluído  no  ámbito  dos 
núcleos rurais tradicionais delimitados ao 
abeiro da Lei 11/1985, de adaptación da do 
solo a Galicia, ou clasificado como solo de 
núcleo rural segundo a Lei 1/1997, do Solo 
de  Galicia,  aplicaráselle  integramente  o 
disposto  nesta  Lei  para  o  solo  de  núcleo 
rural,  sen  prexuízo  das  maiores  limita-
cións establecidas polo planeamento.
Malia  o  anterior,  aos  terreos  incluídos 
en  polígonos  en  execución  por  contar 
con  instrumento  de  equidistribución 
aprobado  definitivamente  con  anteriori-
dade  á  entrada  en  vigor  da  Lei  9/2002, 
seralles  de  aplicación  o  réxime  do  solo 
urbano non-consolidado, sen prexuízo de 

respectar  a  ordenación  establecida  polo 
plan especial.
Aos terreos incluídos no ámbito do núcleo 
rural  delimitado  que  non  presenten  un 
grao  de  consolidación  pola  edificación 
superior  ao  50%  aplicaráselles  o  réxime 
establecido por  esta Lei  para  as  áreas de 
expansión do solo de núcleo rural.
A  través  do  procedemento  de  modifi-
cación  do  planeamento  xeral,  poderase 
delimitar ou revisar a delimitación indivi-
dualizada  dos  núcleos  rurais  existentes, 
segundo  os  criterios  establecidos  polo 
artigo 13 desta lei.
O  planeamento  xeral  modificado  ou 
revisado  poderá  incluír  dentro  da  área 
de  expansión  aqueles  terreos  que  foron 
clasificados como solo de núcleo rural ao 
abeiro do establecido pola Lei 1/1997, do 
Solo  de  Galicia,  aínda  que  non  cumpran 
todos os requisitos establecidos polo arti-
go 13 desta lei 431.

f.  Ao solo clasificado polo planeamento 
vixente como non-urbanizable ou  rústico 
aplicaráselle integramente o disposto nesta 
lei  para  o  solo  rústico,  sen  prexuízo  das 
maiores  limitacións  establecidas  no  pla-
neamento vixente.

g.  En  todo  caso,  as  modificacións  e 
revisións do planeamento vixente á entra-
da  en  vigor  desta  lei  deben  axustarse  ao 
disposto nela.
  2.  Os  decretos  autonómicos  de  sus-
pensión  do  planeamento  urbanístico  que 
foron  ditados  antes  da  entrada  en  vigor 
desta lei manterán a súa plena eficacia ata 
a aprobación definitiva do correspondente 
plan xeral de ordenación municipal, coas 
seguintes especificacións:

a.  Ao solo urbano aplicaráselle o réxime 
establecido por esta lei para o solo urbano 
e a ordenación provisional establecida nos 
correspondentes decretos.

431	 Disposición	 transitoria	 1.1.c,	 Disposición	 transi-
toria	1.1.d	e	Disposición	transitoria	1.1.e	modificadas	
por	Lei	15/2004,	do	29	de	decembro,	de	modificación	
da	 Lei	 9/2002,	 do	 30	 de	 decembro,	 de	 ordenación	
urbanística	e	protección	do	medio	rural	de	Galicia.
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b.  No  solo  apto  para  urbanizar  e  no 
solo  non-urbanizable  será  de  aplicación 
integramente  o  disposto  nesta  lei  para  o 
solo rústico.

c.  Nos  núcleos  rurais  tradicionais 
delimitados será de aplicación o disposto 
nesta lei para o solo de núcleo rural.

Disposición tRansitoRia segunDa 
aDaptación Do planeamento

  1.  O  planeamento  urbanístico  vixente 
na  actualidade  deberá  adaptarse  ao  dis-
posto  nesta  lei  en  calquera  dos  seguintes 
supostos:

a.  No prazo de tres anos.
b.  Cando se proceda á súa revisión.
c.  Cando  concorresen  circunstancias 

obxectivas  no  concello  afectado  que  o 
aconsellen e así o determine o conselleiro 
competente  en  materia  de  ordenación  do 
territorio e urbanismo. No caso de incum-
primento  do  requirimento  autonómico 
será  de  aplicación  o  disposto  no  artigo 
81.2 desta lei.
  2.  En  todo  caso,  os  concellos  poderán 
adaptar  os  seus  plans  xerais  ou  normas 
subsidiarias en calquera momento.

Disposición tRansitoRia teRceiRa 
plans en tRamitación

O  planeamento  aprobado  inicialmente 
e en tramitación antes da entrada en vigor 
desta lei poderá, durante o prazo máximo 
de seis meses, continuar a súa tramitación 
ata a súa aprobación definitiva de acordo 
co  disposto  na  Lei  1/1997,  do  Solo  de 
Galicia, sendo neste caso de aplicación o 
establecido na disposición transitoria pri-
meira desta lei, ou adaptarse integramente 
á  presente  lei.  A  simple  adaptación  do 
contido do plan en tramitación ás disposi-
cións establecidas nesta lei non implicará, 
por  si  só,  a  necesidade  de  sometelo  a 
nova  información  pública,  agás  cando  se 
pretendan introducir outras modificacións 
que alteren substancialmente a ordenación 
proxectada  e  non  sexan  consecuencia  da 
adaptación,  extremo que  será obxecto de 
informe polo secretario municipal.

Transcorrido o prazo de seis meses dende 
a entrada en vigor desta lei, o planeamento 
obrigatoriamente  deberá  adaptarse  inte-
gramente ao disposto nesta lei.

Disposición tRansitoRia cuaRta 
RéXime De autoRiZacións e 

licenZas outoRgaDas en solo 
Rústico e solo De núcleo RuRal

  1.  As  autorizacións  e  licenzas  outor-
gadas en solo rústico e en solo de núcleo 
rural  antes  da  entrada  en  vigor  desta  lei 
nas que non se  iniciase a edificación po-
deranse declarar extinguidas polo órgano 
que  as  outorgara,  logo  de  audiencia  do 
interesado,  en  canto  sexan  contrarias  ou 
desconformes  co  novo  réxime  estableci-
do  nesta  lei,  sen  prexuízo  dos  eventuais 
dereitos  de  indemnización  que  puidesen 
corresponder,  que,  se  é  o  caso,  deberán 
fixarse no mesmo expediente.
No  suposto  de  que  xa  transcorresen  os 
prazos para a iniciación, entenderanse au-
tomaticamente  caducadas  por  ministerio 
da lei.
  2.  No  suposto  de  que  as  obras  xa 
estivesen  iniciadas  antes  da  entrada  en 
vigor desta lei e resultasen incompatibles 
ou desconformes co novo réxime do solo 
rústico  ou  de  núcleo  rural,  o  conselleiro 
competente  en  materia  de  ordenación 
do  territorio  e  urbanismo  ou  o  concello 
poderán  modificar,  deixar  sen  efecto  ou 
revogar,  respectivamente,  a  autorización 
ou licenza, sen prexuízo dos eventuais de-
reitos de indemnización, que, se é o caso, 
deberán fixarse no mesmo expediente.
  3.  As  construcións  executadas  en  solo 
rústico  ao  abeiro  da  licenza  urbanística 
e  da  preceptiva  autorización  autonómica 
poderán  manter  o  uso  autorizado,  e  po-
derán executarse nelas obras de mellora e 
reforma das  instalacións sen  incrementar 
a  superficie  edificada  legalmente,  aínda 
cando non cumpran as condicións de uso 
e de edificación establecidas por esta lei.
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Así mesmo, logo da autorización autonó-
mica,  segundo  o  establecido  polo  artigo 
41,  poderán  executarse  obras  de  amplia-
ción  da  superficie  edificada  licitamente, 
cumprindo os seguintes requisitos:

a.  Que non se trate de terreos que deban 
ser incluídos no solo rústico de protección 
de espazos naturais, de augas, de costas ou 
de interese paisaxístico segundo esta lei.

b.  Que cumpra as condicións de edifi-
cación establecidas polos artigos 42 e 44 
desta lei e polo planeamento urbanístico.
No  caso  de  vivendas  en  solo  rústico,  só 
poderán ampliarse ata un máximo do 10% 
da superficie edificada autorizada.

c.  Que se manteñan o uso e a actividade 
autorizados  orixinariamente,  non  permi-
tíndose o cambio de uso.

d.  Que se adopten as medidas correcto-
ras necesarias para minimizar a incidencia 
sobre o territorio e todas aquelas medidas, 
condicións ou limitacións tendentes a con-
seguir  a  menor  ocupación  territorial  e  a 
mellor protección da paisaxe, dos recursos 
produtivos e do medio natural, así como a 
preservación do patrimonio cultural e da 
singularidade  e  tipoloxía  arquitectónica 
da zona 432.

Disposición tRansitoRia quinta 
eDificacións ilegais en solo Rústico
  1.  As  edificacións  e  construcións 
situadas  en  terreos  clasificados  como 
solo rústico sen a preceptiva autorización 
autonómica  ou  sen  licenza  municipal 
poderán  ser  obxecto  de  expediente  de 
legalización  sempre  que  se  cumpran  as 
seguintes condicións:

a.  Que no momento da entrada en vigor 
da  Lei  9/2002  transcorrera  o  prazo  legal-
mente establecido sen que a administración 
adoptase ningunha medida dirixida á  res-
tauración da legalidade urbanística.
432	 Disposición	 transitoria	 4.3	 modificado	 por	 Lei	
15/2004,	 do	29	de	decembro,	 de	modificación	da	 Lei	
9/2002,	de	30	de	decembro,	de	ordenación	urbanística	
e	protección	do	medio	rural	de	Galicia.

b.  Que  os  terreos  nos  que  se  localiza 
a  edificación  non  merezan  a  condición 
de  solo  rústico  de  protección  de  espazos 
naturais, de costas ou de interese paisaxís-
tico, segundo o establecido nesta lei.
  2.  Para a legalización das edificacións, 
construcións  e  instalacións  será  necesario 
obter,  previamente  á  licenza  urbanística 
municipal,  a  preceptiva  autorización 
autonómica  segundo  o  procedemento 
establecido polo artigo 41 desta lei.
O  anteproxecto  de  legalización  deberá 
prever as medidas correctoras necesarias 
para  dar  cumprimento  ao  disposto  polas 
letras a) e b) do número 2 do artigo 42 e 
polo artigo 104 desta lei.
A solicitude de autorización para legalizar 
as  construcións  e  instalacións  deberá 
presentarse no prazo máximo de tres anos 
contado dende a entrada en vigor da Lei de 
modificación da Lei 9/2002.
  3.  O promotor da licenza deberá aboar 
en concepto de canon de legalización do 
aproveitamento  urbanístico  unha  parte 
do aproveitamento que se legalice. O im-
porte do canon distribuirase atribuíndolle 
o 80 % ao municipio no que se localiza a 
edificación ou construción e o 20 % res-
tante á Comunidade Autónoma.
A  contía  do  canon  será  de  10  euros  por 
cada metro cadrado de superficie edifica-
da, incluída se é o caso a superficie que se 
pretende ampliar, e deberá ser aboado ao 
municipio no prazo dun mes dende que lle 
sexa notificado o outorgamento da licenza 
de legalización.
O municipio será responsable da xestión 
e  recadación do  canon e deberá  transfe-
rirlle  á  Comunidade  Autónoma  a  parte 
proporcional  dos  ingresos  obtidos  por 
este canon.
  4.  Nas  edificacións  e  construcións 
legalizadas  poderanse  autorizar  obras  de 
mellora e reforma e, en casos xustificados, 
obras  de  ampliación  cumprindo  as  con-
dicións  de  edificación  establecidas  polos 
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artigos 42 e 44 desta lei e polo planeamen-
to  urbanístico.  No  caso  de  vivendas  en 
solo  rústico,  só  poderá  ampliarse  ata  un 
máximo do 10 % da  superficie  edificada 
orixinaria.
En ningún caso se autorizará o cambio de 
uso ou actividade preexistente.
  5.  As  edificacións  e  construcións  exis-
tentes  en  solo  rústico  sen  a  preceptiva 
licenza  urbanística  municipal  ou  sen 
a  preceptiva  autorización  autonómica 
que  non  resulten  legalizadas  deberán  ser 
demolidas  polos  seus  propietarios.  No 
caso  de  que  o  propietario  non  proceda  á 
demolición,  o  alcalde  ou  o  conselleiro 
competente  en  materia  de  urbanismo  e 
ordenación do  territorio poderán ordenar 
a demolición a custa do obrigado, logo da 
audiencia ao interesado. Para a execución 
da orde de demolición poderán impoñerse 
multas coercitivas na forma e contía sina-
lada polo artigo 209.6 desta lei 433.

Disposición tRansitoRia seXta 
Disposicións complementaRias  

a esta lei
Ata que entren en vigor as disposicións 

regulamentarias  de  desenvolvemento 
desta lei, aplicaranse as que se conteñen 
nos  regulamentos  de  planeamento  urba-
nístico,  xestión  urbanística,  disciplina 
urbanística  de  Galicia  e  edificación  for-
zosa  e  rexistro  municipal  de  soares,  en 
todo  o  que  non  se  opoñan  a  esta  lei  ou 
resulten afectadas por ela.

Disposición tRansitoRia sétima 
XuRaDos pRovinciais 

De eXpRopiación
O  regulamento  previsto  no  artigo 

232.3  desta  lei  aprobarase  no  prazo 
máximo dun  ano  a  súa  entrada  en vigor 
e,  mentres,  seguirán  exercendo  estas 
433	 Disposición	transitoria	5	modificado	por	Lei	15/2004,	
do	29	de	decembro,	de	modificación	da	Lei	9/2002,	do	
30	de	decembro,	de	ordenación	urbanística	e	protec-
ción	do	medio	rural	de	Galicia.

funcións  os  actuais  xurados  provinciais 
de expropiación forzosa.

Disposición tRansitoRia oitava 
DiRectRices De oRDenación Do 
teRRitoRio e plans sectoRiais

Conforme  o  disposto  na  Lei  10/1995, 
de Ordenación do Territorio de Galicia, a 
Xunta remitiralle ao Parlamento no prazo 
dun  ano  a  entrada  en  vigor  desta  lei  o 
documento de aprobación provisional das 
directrices de ordenación do territorio.
Así  mesmo,  a  Xunta  remitiralle  ao  Parla-
mento  no  prazo  de  dous  anos  a  entrada  en 
vigor desta lei o Plan sectorial de ordenación 
do  litoral  onde  se  recollerán  as  condicións 
específicas deste ámbito territorial.

Disposición tRansitoRia novena 
instRumentos De Xestión 

uRbanÍstica en tRamitación
Os instrumentos de xestión urbanística 

en tramitación á entrada en vigor desta lei 
poderán continuar tramitándose de acordo 
co disposto na Lei 1/1997, do 24 de marzo, 
do Solo de Galicia.

Disposición tRansitoRia Décima 
pRoceDementos sancionaDoRes
En todo caso, os procedementos sancio-

nadores e de reposición da legalidade por 
infraccións cometidas con anterioridade á 
entrada  en  vigor  desta  lei  rexeranse  pola 
lexislación  vixente  no  momento  da  súa 
comisión, sen prexuízo de lles aplicar aos 
expedientes  sancionadores  a  norma  máis 
favorable ao sancionado.

Disposición tRansitoRia 
Décimo pRimeiRa. eXplotacións 

agRopecuaRias e  
seRRaDoiRos eXistentes

  1.  As  construcións  e  instalacións 
situadas  en  solo  rústico  ou  en  solo  de 
núcleo  rural  que  estando  destinadas 
exclusivamente  a  actividades  agrícolas, 
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gandeiras  e  serradoiros  de  madeira 
existían no momento da entrada en vigor 
desta lei poderán manter a súa actividade 
aínda que non estean amparadas na pre-
ceptiva licenza urbanística municipal.
Nestas  construcións  poderán  permitirse, 
logo  da  obtención  de  licenza  urbanística 
municipal, as obras de conservación e de 
reforma necesarias sempre que manteñan 
a súa actividade agropecuaria ou de serra-
doiro,  adoptando  as  medidas  correctoras 
oportunas  para  garantir  as  condicións 
sanitarias e ambientais.
  2.  Así  mesmo,  poderá  permitirse, 
logo  da  obtención  de  licenza  urbanística 
municipal, a ampliación das construcións 
destinadas a explotacións agrícolas e gan-
deiras,  incluso  en  volume  independente, 
cumprindo  as  condicións  de  edificación 
establecidas  no  artigo  42  desta  lei  e  no 
planeamento  urbanístico  vixente,  agás 
no  que  atinxe  ás  condicións  de  parcela 
mínima  edificable,  ocupación  e  volume 
máximos e distancias mínimas a vivendas 
e a asentamentos de poboación.
No caso das construcións destinadas a se-
rradoiros tamén se permitirá a súa amplia-
ción sempre que cumpran as condicións de 
edificación establecidas no artigo 42 desta 
lei e no planeamento urbanístico, agás no 
que  atinxe  á  superficie  máxima  ocupada 
pola  edificación  sen  superar  o  límite  do 
40% da superficie da parcela.
En  todo  caso,  deberá  manterse  o  estado 
natural  do  terreo,  ou  con  plantación  de 
arboredo  ou  especies  vexetais,  como  mí-
nimo, na metade da superficie da parcela.
  3.  Este  mesmo  réxime  seralles  apli-
cable  ás  edificacións,  construcións  e 
instalacións  destinadas  a  explotacións 
agropecuarias  e  serradoiros  amparadas 
en licenza urbanística outorgada antes da 
entrada en vigor desta lei 434.

434	 	Disposición	Transitoria	Décimo	primeira	modificada	
por	Lei	6/2008,	do	19	de	xuño,	de	Medidas	Urxentes	en	
materia	 de	 Vivenda	 e	 Solo,	 pola	 que	 se	 modifica	 a	 Lei	
9/2002,	do	30	de	decembro,	de	Ordenación	Urbanística	e	
Protección	do	Medio	Rural	de	Galicia.

Disposición tRansitoRia Décimo 
segunDa. eXplotacións  

mineiRas eXistentes
As explotacións mineiras, as activida-

des extractivas de recursos minerais e os 
establecementos  de  beneficio  vinculados 
ás actividades mineiras en activo no mo-
mento da entrada en vigor da Lei 9/2002, 
do  30  de  decembro,  localizados  en  solo 
rústico  especialmente  protexido  poderán 
continuar  a  súa  actividade  nos  ámbitos 
para os que dispoñen de  licenza urbanís-
tica municipal.
As  explotacións  mineiras,  as  actividades 
extractivas  de  recursos  minerais  e  os 
establecementos  de  beneficio  vinculados 
ás actividades mineiras en activo no mo-
mento da entrada en vigor da Lei 9/2002, 
do  30  de  decembro,  localizados  en  solo 
rústico de protección ordinaria e de espe-
cial protección forestal que non conten coa 
preceptiva  licenza  urbanística  municipal 
para continuaren a súa actividade deberán 
obtela,  logo de acreditaren a súa existen-
cia  con  anterioridade  á  entrada  en  vigor 
da  devandita  lei.  Para  isto,  abondará  co 
recoñecemento  administrativo  da  direc-
ción xeral con competencia en materia de 
minas. Para a obtención da  licenza urba-
nística municipal presentarase no concello 
a solicitude de regularización á que se lle 
achegará o recoñecemento administrativo 
anteriormente sinalado.
As  explotacións  mineiras,  as  actividades 
extractivas  de  recursos  minerais  e  os  es-
tablecementos  de  beneficio  vinculados  ás 
actividades mineiras en activo no momento 
da entrada en vigor da Lei 9/2002, do 30 de 
decembro, localizados en calquera catego-
ría de solo rústico especialmente protexido, 
agás os mencionados no parágrafo anterior, 
que  non  conten  coa  preceptiva  licenza 
urbanística  municipal  para  continuaren 
a  súa  actividade  deberán  obtela,  logo  da 
autorización  do  Consello  da  Xunta,  oída 
a  Comisión  Superior  de  Urbanismo  de 
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Galicia  e  a  proposta  da  consellaría  com-
petente  en  materia  de  minas.  O  Consello 
da  Xunta  valorará  a  compatibilidade  ou 
non  da  explotación  cos  valores  naturais, 
ambientais,  paisaxísticos  e  de  patrimonio 
cultural existentes ou coa súa vinculación 
a pactos ambientais.
A  implantación  de  novas  explotacións 
e  actividades  extractivas  así  como  a 
ampliación  das  existentes  en  calquera 
categoría  de  solo  rústico  especialmente 
protexido non poderán realizarse en tanto 
non sexa aprobado definitivamente o Plan 
sectorial  de  actividades  extractivas  de 
Galicia  previsto  no  título  III  da  Lei  de 
ordenación da minaría de Galicia, que será 
formulado e tramitado polo conselleiro ou 
pola conselleira competente en materia de 
minas; todo isto sen prexuízo da posibili-
dade de outorgar licenza para actividades 
extractivas  en  solo  rústico  de  protección 
ordinaria e de especial protección forestal, 
segundo o disposto polos artigos 36 e 37 
desta lei 435.

Disposición tRansitoRia Décimo 
teRceiRa. asentamentos XuRDiDos 

Á maRXe Do planeamento
Os asentamentos de vivendas xurdidos 

á  marxe  do  planeamento  urbanístico 
antes  da  entrada  en  vigor  desta  lei  que 
non  estean  integrados  na  malla  urbana 
nin  reúnan  as  características  propias  dun 
núcleo rural tradicional clasificaranse como 
solo  urbanizable,  cumprindo  os  seguintes 
requisitos:

a.  O  ámbito  do  sector  deberá  estar 
ocupado pola  edificación,  cando menos, 
en  dúas  terceiras  partes  dos  espazos 
aptos para ela, segundo a ordenación que 
o plan estableza. En ningún caso poderá 
afectar  terreos  que  deban  incluírse  en 
solo  rústico  de  protección  de  costas,  de 

435	 Disposición	Transitoria	décimo	segunda	modificada	
por	Lei	3/2008,	do	23	de	maio,	de	Ordenación	da	Mina-
ría	de	Galicia.

augas  ou  de  espazos  naturais,  segundo 
esta lei.

b.  A tipoloxía das edificacións será a de 
vivenda unifamiliar cunha altura máxima 
de dúas plantas.

c.  O  plan  poderá  reducir  ou  eliminar 
xustificadamente as reservas de solo para 
dotacións públicas e para vivendas suxei-
tas  a  algún  réxime de protección pública 
establecidas por esta lei.

d.  O  aproveitamento  urbanístico  dos 
propietarios será o correspondente ao 100 
% do aproveitamento tipo 436.

Disposición DeRRogatoRia 
DeRRogación Das leis 7/1995 e 1/1997

Quedan  derrogadas  a  Lei  1/1997,  do 
24 de marzo, do Solo de Galicia, e a Lei 
7/1995,  do  29  de  xuño,  de  Delegación  e 
Distribución de Competencias en Materia 
de Urbanismo.
Así mesmo, quedan derrogados cantos pre-
ceptos de igual ou inferior rango, incluídas 
as  determinacións  do  planeamento  urba-
nístico, se opoñan ao disposto nesta lei.

Disposición DeRRaDeiRa pRimeiRa
(…) 437

Disposición DeRRaDeiRa 
segunDa. Desenvolvemento 

RegulamentaRio Da lei
Autorízase  o  Consello  da  Xunta  para 

ditar  as  disposicións  para  o  desenvolve-
mento regulamentario desta lei.

Disposición DeRRaDeiRa teRceiRa 
entRaDa en vigoR

Esta lei entrará en vigor o día seguinte 
ao da súa publicación no “Diario Oficial 
de Galicia”.

436	 Disposición	transitoria	13	modificada	por	Lei	15/2004,	
do	29	de	decembro,	de	modificación	da	Lei	9/2002,	do	30	
de	decembro,	de	ordenación	urbanística	e	protección	do	
medio	rural	de	Galicia.
437	 Disposición	 final	 primeira	 contén	modificacións	 á		
Lei	de	ordenación	do	territorio	de	Galicia.
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3.LEI 6/2007, DO 11 DE MAIO, DE 
MEDIDAS URXENTES EN MATERIA 
DE ORDENACIóN DO TERRITORIO  

E DO LITORAL DE GALICIA  
(DOGA N.º 94, 16. 5. 2007)

(...) 438

capítulo preliminar 
obxeCto dA leI

Artigo 1. Obxecto.
É  obxecto  desta  lei  a  adopción  de  medi-
das  urxentes  en  materia  de  ordenación 
do  territorio  e  do  litoral  de  Galicia,  coa 
finalidade de:

a.  Garantir  a  preservación  do  litoral 
en  tanto  non  sexa  aprobado  o  Plan  de 
ordenación  do  litoral  ou  o  planeamento 
urbanístico adaptado á lexislación vixente 
e aos criterios de sostibilidade económica, 
social e ambiental.

b.  Integrar  os  procedementos  de  apro-
bación  dos  instrumentos  de  ordenación  do 
territorio  e  do  planeamento  urbanístico  co 
proceso de avaliación ambiental estratéxica.

c.  Crear  o  Instituto  de  Estudos  do 
Territorio.

d.  Fomentar a creación de solo destinado 
a vivendas protexidas

capítulo i 
medIdAs urxentes en mAterIA 
de ordenACIón do terrItorIo  

e do lItorAl
Artigo 2. Plan de ordenación do litoral.

  1.  O  Plan  sectorial  de  ordenación  do 
litoral  ao  que  fai  referencia  a  disposición 
transitoria  oitava  da  Lei  9/2002,  do  30  de 
decembro,  de  Ordenación  Urbanística  e 
Protección do Medio Rural de Galicia,  terá 
a  natureza  dun  plan  territorial  integrado 
regulado na Lei 10/1995, do 23 de novem-
bro, de ordenación do  territorio de Galicia, 
co  obxecto  de  establecer  os  criterios,  os 
principios e as normas xerais para a ordena-
ción  urbanística  da  zona  litoral  baseada  en 
criterios  de  perdurabilidade  e  sostibilidade, 

438	 Preámbulo	omitido.

así como a normativa necesaria para garantir 
a conservación, protección e posta en valor 
das zonas costeiras.
  2.  As determinacións do Plan de ordena-
ción do litoral serán directamente aplicables 
e prevalecerán de  forma  inmediata  sobre 
as do planeamento urbanístico, que deberá 
ser obxecto de adaptación.
  3.  O  procedemento  de  aprobación  do 
Plan  de  ordenación  do  litoral  axustarase 
ao disposto nos artigos 5 bis e 15 da Lei 
10/1995,  do  23  de  novembro,  de  ordena-
ción do territorio de Galicia 439.

Artigo 3. Suspensión de novos desen-
volvementos urbanísticos na zona litoral.
  1.  Suspéndese  a  tramitación  e  apro-
bación  dos  plans  especiais  de  reforma 
interior,  plans  parciais,  plans  de  sectori-
zación e instrumentos de equidistribución 
que  teñan  por  obxecto  a  transformación 
urbanística  de  terreos  situados  a  unha 
distancia  inferior  a  500  metros,  medidos 
en proxección horizontal terra a dentro, o 
límite interior da ribeira do mar dos muni-
cipios que se relacionan no anexo.
  2.  Esta  suspensión  será  aplicable  nas 
seguintes clases de solo:

a.  En  todos  os  municipios  costeiros, 
nos terreos clasificados como solo urbani-
zable, apto para urbanizar ou rústico apto 
para o desenvolvemento urbanístico.

b.  Nos  municipios  costeiros  con  po-
boación  inferior  a 50.000 habitantes, nos 
terreos clasificados como solo urbano que, 
no momento da entrada en vigor desta lei, 
non reúnan os requisitos establecidos nos 
artigos  11  e  12.a)  en  relación  co  artigo 
16.1  da  Lei  9/2002,  do  30  de  decembro, 
de ordenación urbanística e protección do 
medio  rural  de  Galicia,  e,  en  todo  caso, 
nos  incluídos  en  polígonos,  unidades  de 
actuación ou de execución.

Artigo 4. Alcance da suspensión.
  1.  As medidas de suspensión ás que se 
refire o artigo 3 desta lei serán aplicables 

439	 Orde	do	14	de	maio	de	2009	pola	que	se	acorda	a	
suspensión	cautelar	previa	á	aprobación	inicial	do	Plan	
de	ordenación	do	litoral	de	Galicia.
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nos municipios con planeamento xeral non 
adaptado á Lei 9/2002, do 30 de decembro, 
de ordenación urbanística e protección do 
medio  rural  de  Galicia,  durante  o  prazo 
de dous anos que se contarán a entrada en 
vigor desta lei, ou ata a aprobación do Plan 
de ordenación do  litoral  ou do Plan xeral 
de ordenación municipal adaptado integra-
mente á Lei 9/2002, do 30 de decembro.
  2.  A  suspensión  abrangue  todos  os 
plans especiais de reforma interior, plans 
parciais  e  plans  de  sectorización  que,  no 
momento  da  entrada  en  vigor  desta  lei, 
non estean aprobados definitivamente.
Así mesmo, a suspensión abrangue todos 
os  instrumentos  de  equidistribución  do 
planeamento  urbanístico  respecto  dos 
que, no momento da entrada en vigor des-
ta lei, transcorrese o prazo establecido no 
instrumento de planeamento que conteña 
a ordenación detallada para a súa aproba-
ción  definitiva  ou  xa  transcorresen  tres 
anos  contados  a  aprobación  do  antedito 
plan que se executa.

capítulo ii 
AvAlIACIón AmbIentAl 

estrAtéxICA de Instrumentos 
de ordenACIón do terrItorIo e 
de plAneAmento urbAnístICo
Artigo 5. Instrumentos de ordenación 

do territorio e de planeamento urbanístico 
obxecto de avaliación ambiental estratéxica.
De conformidade co disposto nos artigos 
3 e 4 da Lei 9/2006, do 28 de abril, sobre 
avaliación  dos  efectos  de  determinados 
plans  e  programas  do  medio  ambiente, 
serán  obxecto  de  avaliación  ambiental 
estratéxica os seguintes instrumentos de 
ordenación do territorio e de planeamen-
to urbanístico:

a.  Os  instrumentos  de  ordenación  do 
territorio  regulados  na  Lei  10/1995,  do  23 
de  novembro,  de  ordenación  do  territorio 
de  Galicia,  agás  os  proxectos  sectoriais  de 
incidencia supramunicipal que desenvolvan 
as previsións dun plan sectorial previamente 

sometido a avaliación ambiental estratéxica 
segundo a Lei 9/2006, do 28 de abril.

b.  Os plans xerais de ordenación mu-
nicipal.

c.  Todos os instrumentos de ordenación 
do territorio ou de planeamento urbanísti-
co que afecten a espazos naturais incluídos 
na  Rede  ecolóxica  europea  Natura  2000 
ou sometidos a algún réxime de protección 
establecido na Lei 9/2001, do 21 de agosto, 
de conservación da natureza.

d.  Os  plans  parciais,  os  plans  de 
sectorización  e  os  plans  especiais  cando 
así  o  decida  o  órgano  ambiental  en  cada 
caso,  agás  que  o  planeamento  xeral  que 
desenvolvan  fose  sometido  a  avaliación 
ambiental  estratéxica  segundo  a  Lei 
9/2006,  do  28  de  abril.  A  decisión,  que 
deberá ser motivada e pública, axustarase 
aos  criterios  establecidos  no  anexo  II  da 
Lei 9/2006, do 28 de abril.

e.  As  modificacións  de  calquera  dos 
instrumentos  relacionados  nas  letras 
anteriores  cando  así  o  decida  o  órgano 
ambiental en cada caso.
A decisión, que deberá ser motivada e pú-
blica, axustarase aos criterios establecidos 
no anexo II da Lei 9/2006, do 28 de abril.

Artigo 6. Administracións  compe-
tentes.
  1.  Para  os  efectos  establecidos  na  Lei 
9/2006, do 28 de abril, exercerá as funcións 
correspondentes  ao  órgano  ambiental  a 
consellería competente en materia de me-
dio ambiente.
  2.  As funcións correspondentes ao órga-
no promotor serán exercidas:

a.  Respecto  dos  instrumentos  de  or-
denación  do  territorio  e  do  planeamento 
urbanístico  supramunicipal,  polo  depar-
tamento  autonómico  responsable  da  súa 
tramitación.

b.  Respecto  dos  demais  instrumentos 
de planeamento urbanístico, polo concello 
responsable da súa tramitación.

Artigo 7. Integración  de  procede-
mentos.
  1.  O  proceso  de  avaliación  ambiental 
estratéxica dos instrumentos de ordenación 
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do territorio ou de planeamento urbanístico 
tramitarase  simultaneamente  co  procede-
mento  legalmente  establecido  para  a  súa 
aprobación.
  2.  O promotor comunicaralle ao órgano 
ambiental  a  iniciación  da  tramitación  do 
instrumento  de  ordenación  do  territorio 
ou do planeamento urbanístico, e acompa-
ñará un documento de inicio que incluirá 
os aspectos recollidos no artigo 18 da Lei 
9/2006, do 28 de abril.
  3.  O órgano ambiental, no prazo de tres 
meses a  recepción da documentación ne-
cesaria,  trasladaralle ao órgano promotor 
o documento de referencia de conformida-
de co disposto no artigo 9 da Lei 9/2006, 
do 28 de abril.
  4.  O órgano promotor elaborará o infor-
me  de  sostibilidade  ambiental  de  acordo 
co disposto no artigo 8 da Lei 9/2006, do 
28 de abril, e segundo os criterios contidos 
no  documento  de  referencia  redactado 
polo órgano ambiental.
  5.  O plan aprobado inicialmente con to-
dos os documentos que o integran, incluído 
o  informe  de  sostibilidade  ambiental, 
someterase  simultaneamente  ás  consultas 
previstas  no  documento  de  referencia  e 
a  información  pública  durante  o  prazo 
mínimo de dous meses, mediante anuncios 
que se publicarán na forma que determine a 
lexislación reguladora do procedemento de 
aprobación do plan.
  6.  Finalizado  o  período  de  consultas 
e  información  pública,  e  con  carácter 
previo á aprobación provisional ou á defi-
nitiva cando aquela non sexa preceptiva, 
o  órgano  promotor  enviaralle  ao  órgano 
ambiental  a  documentación  completa 
do  plan  que  tome  en  consideración  o 
informe  de  sostibilidade,  as  alegacións 
e  os  informes  presentados  no  período 
de  consultas,  así  como  unha  proposta 
de  memoria  ambiental  de  conformidade 
co  disposto  no  artigo  12  da  Lei  9/2006, 
do  28  de  abril.  Deberá  tamén  enviar  os 
informes sectoriais e un informe sobre o 
proceso de participación pública.

  7.  O órgano ambiental, no prazo de tres 
meses  a  recepción  da  documentación, 
elaborará a memoria ambiental cuxas de-
terminacións terán carácter vinculante e 
deberán quedar reflectidas no documento 
do plan que se aprobe provisional e defi-
nitivamente.
Se  transcorre  o  prazo  para  elaborar  a 
memoria ambiental sen que lle fose comu-
nicado  ao  órgano  promotor,  entenderase 
aceptada a proposta de memoria ambiental 
enviada  ao  órgano  ambiental  e  poderase 
continuar a tramitación do plan.
  8.  O cumprimento dos trámites aos que 
se refiren os anteriores números 6 e 7 in-
terromperá o cómputo dos prazos que para 
a  aprobación  dos  plans  se  establece  na 
lexislación  urbanística  ou  de  ordenación 
do territorio.

Artigo 8. Seguimento.
O  órgano  promotor  deberá  realizar  o  se-
guimento dos efectos no medio ambiente 
da aplicación ou execución do plan, para 
identificar  con  prontitude  os  efectos 
adversos non previstos e permitir  levar a 
cabo as medidas adecuadas para evitalos, 
conforme  o  disposto  no  artigo  15  da  Lei 
9/2006, do 28 de abril.
O órgano ambiental poderá participar no se-
guimento dos ditos plans e poderá solicitar 
a información e realizar as comprobacións 
que  considere  necesarias  para  verificar 
a  información  que  figure  no  informe  de 
sostibilidade ambiental.

capítulo iii 
o InstItuto de estudos  

do terrItorIo
Sección 1.ª 

Disposicións xerais

Artigo 9. Natureza e obxecto.
  1.  De  conformidade  co  disposto  no 
artigo 31 da Lei 10/1995, do 23 de novem-
bro, de ordenación do territorio de Galicia, 
créase o Instituto de Estudos do Territorio 
como organismo autónomo de carácter ad-
ministrativo que ten por obxecto a análise, 
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o estudo e o asesoramento en materia de 
urbanismo e ordenación do territorio.
  2.  Para o cumprimento dos seus fins o 
Instituto de Estudos do Territorio dispón 
de patrimonio propio e goza de personali-
dade xurídica propia, autonomía funcional 
e plena capacidade de obrar.

Artigo 10. Funcións.
  1.  As funcións do Instituto de Estudos 
do Territorio serán as seguintes:

a.  Realizar  traballos  de  investigación, 
análise, estudo e difusión sobre urbanismo 
e ordenación do territorio.

b.  Prestarlles asistencia e asesoramento 
aos concellos de Galicia para a elaboración 
do planeamento urbanístico e a xestión e 
execución do planeamento.

c.  Prestarlle apoio á consellería compe-
tente en materia de urbanismo e ordenación 
do territorio.
  2.  As  funcións  atribuídas  ao  Instituto 
de Estudos do Territorio entenderanse sen 
prexuízo das que lles correspondan aos órga-
nos urbanísticos da Comunidade Autónoma.

Artigo 11. Réxime xurídico.
  1.  O Instituto de Estudos do Territorio 
réxese polo disposto nesta lei e polas normas 
aplicables aos organismos autónomos depen-
dentes da Administración autonómica.
  2.  Os actos do Consello Reitor do Ins-
tituto de Estudos do Territorio, ditados en 
exercicio  das  súas  competencias,  poñen 
fin á vía administrativa.
  3.  O Instituto de Estudos do Territorio 
estará adscrito organicamente á conselle-
ría competente en materia de urbanismo e 
ordenación do territorio.

Sección 2.ª 
Órganos de goberno

Artigo 12. Órganos.
Os  órganos  de  goberno  e  administración 
do Instituto de Estudos do Territorio son o 
consello reitor e a dirección.

Artigo 13. O consello reitor.
  1.  O consello reitor está formado por:

a.  A presidencia, que será exercida pola 
persoa  titular  da  consellería  competente 

en materia de urbanismo e ordenación do 
territorio.

b.  A  vicepresidencia,  que  lle  corres-
ponde  á  persoa  titular  da  dirección  xeral 
de urbanismo.

c.  Un mínimo de catro e un máximo de 
oito vogais, nos que  terán  representación 
os concellos, designados na forma que se 
determine regulamentariamente.

d.  O director ou a directora do instituto.
e.  A  secretaría,  que  será  exercida  por 

quen  designe  o  consello  reitor  entre  o 
persoal adscrito ao Instituto de Estudos do 
Territorio, que poderá intervir nas delibe-
racións con voz pero sen voto.
  2.  O consello reitor é o órgano superior 
de  dirección  do  Instituto  de  Estudos  do 
Territorio,  ao  que  lle  corresponden  as 
seguintes funcións:

a.  Aprobar  as directrices de  actuación 
do instituto.

b.  Aprobar o anteproxecto de orzamen-
to anual de ingresos e gastos.

c.  Propoñer  a  estrutura  orgánica  e  o 
cadro de persoal do instituto.

d.  Supervisar a actividade do instituto e 
a xestión do seu director ou directora.

e.  Aprobar  o  regulamento  de  réxime 
interior do instituto.

f.  Aqueloutras  que  regulamentaria-
mente se determinen.
  3.  O funcionamento do consello rexera-
se polo disposto no regulamento de réxime 
interior e, no non previsto, polo disposto 
nos artigos 22 a 26 da Lei 30/1992, do 26 
de novembro, de réxime xurídico das ad-
ministracións públicas e do procedemento 
administrativo común.

Artigo 14. A dirección.
  1.  A directora ou o director do Institu-
to de Estudos do Territorio será nomeado 
por  decreto  da  Xunta  de  Galicia,  por 
proposta  do  conselleiro  ou  conselleira 
competente  en  materia  de  urbanismo  e 
ordenación do territorio.
  2.  Correspóndelle á directora ou ao direc-
tor do Instituto de Estudos do Territorio:

a.  A representación ordinaria do instituto.
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b.  A dirección e o impulso da actividade 
do instituto.

c.  A execución dos acordos do conse-
llo reitor.

d.  A xestión económica do instituto.
e.  A dirección dos servizos administra-

tivos e a xefatura do persoal do instituto.
f.  O  exercicio  das  competencias  que, 

correspondéndolle ao Instituto de Estudos do 
Territorio, non se atopen atribuídas legal ou 
regulamentariamente a outro órgano deste.

Sección 3.ª 
Do réxime financeiro e do persoal

Artigo 15. Réxime financeiro.
  1.  O Instituto de Estudos do Territorio 
dispón, para o cumprimento dos seus fins, 
dos seguintes recursos:

a.  As  cantidades  que  se  lle  asignen 
nos  orzamentos  xerais  da  Comunidade 
Autónoma para garantir o funcionamento 
do instituto.

b.  As  subvencións  e  outras  achegas 
públicas ou privadas.

c.  As  contraprestacións  derivadas  dos 
convenios nos que sexa parte.

d.  Os rendementos do seu patrimonio.
e.  Os rendementos percibidos como con-

traprestación pola prestación de servizos de 
publicacións  e  de  calquera  outro  servizo 
retributivo do instituto.

f.  Os demais ingresos que poida percibir 
de acordo coa lexislación vixente.
  2.  Terán o carácter de patrimonio adscri-
to os bens que lle adscriba a Comunidade 
Autónoma.

Artigo 16. Réxime do persoal.
  1.  Os  postos  de  traballo  do  Instituto 
de  Estudos  do  Territorio  serán  cubertos 
por  persoal  funcionario  da  Comunidade 
Autónoma de Galicia ou doutras adminis-
tracións públicas de acordo co disposto na 
Lei da función pública de Galicia.
  2.  O Instituto de Estudos do Territorio 
poderá encargar traballos de investigación, 
estudo e documentación para o mellor cum-
primento dos seus fins, con suxeición á Lei 
de contratos das administracións públicas.

Disposición aDicional pRimeiRa 
licenZas en solo uRbano 

non consoliDaDo
  1.  Para  o  outorgamento  de  licenzas 
urbanísticas  en  terreos  nos  que,  estando 
clasificados como solo urbano, non reúnan 
os  requisitos  do  solo  urbano  consolidado 
que establece o artigo 12 da Lei 9/2002, do 
30 de decembro, de ordenación urbanística 
e protección do medio rural de Galicia, será 
necesario que previamente estea aprobado 
o  planeamento  que  conteña  a  ordenación 
detallada,  o  proxecto  de  urbanización  e  o 
instrumento  de  equidistribución,  de  con-
formidade  co  disposto  nos  artigos  109.2, 
110, 115 e seguintes da dita Lei 9/2002.
  2.  Serán  nulas  de  pleno  dereito  as 
licenzas  para  novas  edificacións  que  se 
outorgasen  en  contra  do  disposto  no 
número 1 desta disposición.

Disposición aDicional segunDa 
moDificación Da lei De oRDenación 

Do teRRitoRio De galicia
(…) 440

Disposición aDicional teRceiRa
(…) 441

Disposición DeRRogatoRia única
  1.  Quedan derrogados os seguintes pre-
ceptos da Lei 9/2002, do 30 de decembro, 
de ordenación urbanística e protección do 
medio  rural  de  Galicia,  modificada  pola 
Lei 15/2004, do 29 de decembro: a letra c) 
do número 1 do artigo 61; o número 4 do 
artigo 61; o parágrafo segundo do número 
3 do artigo 85, e o parágrafo segundo da 
letra b) do número 1 do artigo 86.
  2.  Quedan  derrogadas  aquelas  dispo-
sicións  de  igual  ou  inferior  rango  que  se 
opoñan ao disposto nesta lei.

440	Contén	 modificacións	 da	 Lei	 10/1995,	 do	 23	 de	
novembro,	de	ordenación	do	territorio	de	Galicia
441	 Contén	 modificacións	 da	 Lei	 9/2002,	 do	 30	 de	
decembro,	de	ordenación	urbanística	e	protección	do	
medio	rural	de	Galicia
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Disposición DeRRaDeiRa pRimeiRa 
Habilitación noRmativa

Facúltanse  o  Consello  da  Xunta  de 
Galicia  e  a  persoa  titular  da  consellería 
competente  en  materia  de  urbanismo 
e  ordenación  do  territorio  para  ditar  as 
disposicións  necesarias  para  o  desenvol-
vemento e aplicación desta lei.

Disposición aDicional segunDa 
entRaDa en vigoR

Esta lei entrará en vigor o día seguinte 
ao da  súa publicación no  “Diario Oficial 
de Galicia”.
(…) 442

4. LEI 18/2008, DO 29  
DE DECEMBRO, DE VIVENDA 

DE GALICIA  
(DOGA 13. 20. 1. 2009)

(…)	443

TíTULO PRELIMINAR 
O DEREITO á VIVENDA

capítulo i 
dIsposICIóns xerAIs

Artigo 1. Obxecto.
Esta  lei  ten  por  obxecto  a  regulación  do 
dereito á vivenda na Comunidade Autóno-
ma de Galicia e, en particular:

a.  O establecemento do réxime xurídi-
co das vivendas, libres e protexidas.

b.  A  definición  das  políticas  públicas 
en materia de vivenda, coa concreción dos 
instrumentos  de  desenvolvemento  para  a 
súa promoción e fomento.

c.  A  fixación  das  medidas  de  protec-
ción das persoas adquirentes ou usuarias 
das vivendas.

d.  A regulación das potestades de inter-
vención atribuídas ás  administracións pú-
blicas coa finalidade de garantir o dereito á 
vivenda e o cumprimento das exixencias de 
calidade previstas na normativa vixente.

442	 Anexo	suprimido.
443	 	Preámbulo	omitido.

Artigo 2. Principios reitores da polí-
tica de vivenda da Comunidade Autónoma 
de Galicia.
  1.  O  deseño,  a  programación  e  a  exe-
cución  das  políticas  públicas  de  vivenda 
na  Comunidade  Autónoma  de  Galicia 
rexeranse polos seguintes principios:

a.  A  efectividade  do  dereito  constitu-
cional á vivenda e a mellora da calidade de 
vida, adoptando as medidas de discrimina-
ción positiva que resulten necesarias para 
favorecer a igualdade social e eliminar os 
obstáculos que impidan a súa plenitude.

b.  A consecución dun parque de viven-
das  suficiente,  cunha  oferta  significativa 
de  vivendas  protexidas  derivadas  de 
accións de nova construción, de recupera-
ción ou de rehabilitación das edificacións 
existentes.

c.  O fomento do aluguer como modali-
dade de acceso á vivenda.

d.  A posta en valor do ambiente, da pai-
saxe e da cultura nas accións construtivas, 
que deberán estar rexidas por criterios de 
sustentabilidade e calidade, de acordo coa 
lexislación sectorial aplicable.

e.  A garantía do exercicio dos dereitos 
lingüísticos no acceso á vivenda, xa sexa 
aluguer  ou  compravenda,  no  marco  da 
promoción do idioma galego.
  2.  As administracións públicas presta-
rán  especial  atención  aos  colectivos  vul-
nerables da sociedade e orientarán as súas 
actuacións  á  consecución  dos  obxectivos 
de cohesión social, loita contra a exclusión 
social e solidariedade.
  3.  O exercicio das potestades recoñeci-
das nesta lei terá por finalidade favorecer 
a transparencia do mercado inmobiliario, 
garantir a seguranza xurídica das persoas 
adquirentes e usuarias e adoptar medidas 
fronte a prácticas ilegais ou fraudulentas.

Artigo 3. Acción pública.
Calquera  persoa,  en  exercicio  da  acción 
pública  en  materia  de  vivenda,  poderá 
exisir ante os órganos administrativos e a 
xurisdición  contencioso-administrativa  o 
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cumprimento da normativa de vivenda, de 
acordo coa lexislación aplicable.

Artigo 4. Servizos de interese xeral.
As actuacións dirixidas a garantir o dereito 
á vivenda terán a consideración de servizos 
de interese xeral, para os efectos previstos 
na normativa de contratación pública.

Artigo 5. Definicións.
Para os efectos desta lei, enténdese por:

a.  Edificio:  o  inmoble  proxectado, 
construído,  reformado  ou  rehabilitado 
cuxo  uso  principal  sexa  residencial,  sen 
prexuízo  doutros  usos  complementarios 
ou accesorios.

b.  Vivenda:  a  construción  destinada  a 
residencia,  con  carácter  permanente  ou 
temporal.

c.  Superficie  útil  da  vivenda:  a  super-
ficie do solo da vivenda, delimitada pola 
cara  interna  dos  elementos  de  peche  co 
exterior  ou  de  separación  con  outras  vi-
vendas ou locais lindantes, de acordo coas 
seguintes regras:

-  Incluirase na superficie útil a metade 
da  que  corresponda  a  espazos  exteriores 
como  balcóns,  terrazas,  galerías  ou  ten-
dais que sexan de uso privativo do titular 
da  vivenda,  ata  un  máximo  do  10%  da 
superficie útil pechada.

-  Quedan excluídas da superficie útil as 
zonas en que a altura libre de construción 
non alcance 1,50 metros.

-  Non se computarán na superficie útil 
a  que  ocupen  no  interior  da  vivenda  os 
elementos  divisorios  entre  estancias,  nin 
os  piares,  columnas  e  outros  elementos 
estruturais  verticais,  calquera  que  sexa 
a  función  arquitectónica  ou  estética  que 
cumpran nela. Cando se trate de vivendas 
iguais  e  dispostas  en  columna  vertical 
dentro  dun  mesmo  edificio,  para  o  cóm-
puto  das  superficies  ocupadas  en  planta 
polos  elementos  estruturais  verticais, 
tomarase  a  media  aritmética  dos  valores 
correspondentes ás vivendas situadas nas 
plantas  inferior  e  superior  da  columna, 
sempre  que  a  diverxencia  entre  aqueles 
valores non sexa superior ao 100%.

d. Vivenda desocupada:  a  vivenda  en que 
os seus usuarios lexítimos están ausentes 
de modo transitorio,  intermitente ou pro-
visional,  presumíndose  a  dita  situación 
na ausencia en tempo de vacacións ou por 
razón de traballo, enfermidade ou similar.
e. Vivenda  baleira:  a  vivenda  en  que  os 
seus  usuarios  lexítimos  están  ausentes 
de  modo  non  transitorio,  intermitente  ou 
provisional, presumíndose a dita situación 
pola ausencia ininterrompida por máis de 
vinte e catro meses, certificada de acordo 
cos criterios de comprobación que se esta-
blezan regulamentariamente.
f. Axente  da  edificación:  a  persoa,  física 
ou  xurídica,  que  intervén  no  proceso  da 
edificación:

-  Axente  promotor:  a  persoa  física  ou 
xurídica,  pública  ou  privada,  que  decide, 
impulsa, programa e  financia,  con  recursos 
propios  ou  alleos,  as  obras  de  edificación, 
para a súa posterior venda, entrega ou cesión 
a  terceiros  baixo  calquera  título  ou  para 
satisfacer a súa necesidade de vivenda.

-  Axente  proxectista:  o  axente  técnico 
que,  por  encargo  do  axente  promotor 
e  contando  coa  titulación  profesional 
habilitante  establecida  na  normativa  de 
edificación, redacta o proxecto, prestando 
coa súa sinatura a garantía de seguranza, 
habitabilidade e ornato público das obras 
edificatorias proxectadas.

-  Axente  construtor:  a  persoa  física 
ou  xurídica  que  asume  contractualmente 
ante o axente promotor o compromiso de 
executar con medios humanos e materiais, 
propios ou alleos, as obras ou parte delas 
con suxeición ao proxecto e ao contrato e 
baixo as ordes da dirección facultativa.

-  Axente industrial colaborador: a per-
soa física ou xurídica que asume a realiza-
ción dunha parte específica e detallada do 
proceso construtivo baixo a coordinación 
do axente construtor.

-  Dirección facultativa: o axente ou os 
axentes que, estando en posesión da titu-
lación académica e profesional habilitante 
establecida  na  normativa  da  edificación, 
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asumen  a  función  de  dirección  da  obra 
nos aspectos  técnicos, estéticos, urbanís-
ticos e ambientais (director/a da obra), así 
como a dirección da execución material da 
obra,  o  control  cualitativo  e  cuantitativo 
da  construción  e  a  calidade do  edificado 
(director/a da execución da obra).

-  Axente de control de calidade: a per-
soa física ou xurídica, pública ou privada, 
capacitada para prestar asistencia técnica 
aos  restantes  axentes  da  edificación  que 
así  o  soliciten  respecto  da  calidade  da 
edificación:

1)  Entidade  de  control  de  calidade  da 
edificación:  o  axente  de  control  de  cali-
dade  capacitado  para  prestar  asistencia 
técnica  na  verificación  da  calidade  do 
proxecto,  os  materiais  e  a  execución  da 
obra  e  as  súas  instalacións  de  acordo  co 
proxecto e coa normativa aplicable.

2)  Laboratorio  de  ensaios  para  o  con-
trol  de  calidade  da  edificación:  o  axente 
de  control  de  calidade  capacitado  para 
prestar asistencia técnica mediante a reali-
zación de ensaios ou probas de servizo dos 
materiais, sistemas ou instalacións dunha 
obra de edificación.

g.  Axente inmobiliario: a persoa física 
ou  xurídica  que  se  dedica  no  desenvol-
vemento  da  súa  actividade  empresarial 
ou  profesional  á  prestación  de  servizos 
de mediación,  asesoramento e xestión en 
transaccións  inmobiliarias  en  relación 
con operacións de compravenda, aluguer, 
permuta ou cesión de vivendas.

capítulo ii 
orGAnIzACIón e CompetenCIAs 

en mAterIA de vIvendA
Artigo 6. As  administracións  públi-

cas de vivenda.
As  administracións  públicas  que  teñan 
competencias en materia de vivenda exer-
ceranas  de  acordo  cos  principios  de  pro-
gramación,  obxectividade,  transparencia, 
eficacia, imparcialidade, responsabilidade 
e servizo á cidadanía.

Artigo 7. Competencias autonómicas.
  1.  A  Administración  da  Comunidade 
Autónoma de Galicia,  a  través da  conse-
llaría  competente  en  materia  de  vivenda 
e do  Instituto Galego da Vivenda e Solo, 
exercerá as seguintes competencias:

a.  A elaboración e aprobación, de ser o 
caso, das normas polas que se establece a 
política da Xunta de Galicia en materia de 
vivenda e solo.

b.  A iniciativa na elaboración, impulso 
e  tramitación  de  plans  e  proxectos  sec-
toriais  de  incidencia  supramunicipal  en 
materia de vivenda.

c.  A elaboración de programas e o es-
tablecemento de accións que promovan a 
calidade da vivenda, baixo o principio de 
sustentabilidade.

d.  A  programación  e  a  execución  do 
gasto público en vivenda, agás o destina-
do por outras administracións públicas ás 
entidades locais, así como o sufragado por 
estas con cargo aos seus orzamentos.

e.  O establecemento de medidas de pro-
moción e fomento da renovación e rehabi-
litación do parque de vivendas existente, 
atendendo as singularidades do territorio, 
da cultura e da arquitectura de Galicia, así 
como  criterios  de  calidade,  innovación  e 
sustentabilidade da edificación.

f.  A aprobación de medidas que favore-
zan o acceso á vivenda, especialmente aos 
colectivos sociais con máis dificultades.

g.  O exercicio da potestade expropiato-
ria e as restantes que lle sexan atribuídas 
nesta  lei  para  asegurar  a  efectividade  do 
dereito á vivenda.

h.  A coordinación coas entidades locais 
na execución da política autonómica de vi-
venda, nos termos previstos na lexislación 
vixente.

i.  O exercicio da potestade de  inspec-
ción para garantir o cumprimento das dis-
posicións vixentes en materia de vivenda, 
sen prexuízo das competencias atribuídas 
aos concellos.
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j.  O exercicio da potestade sancionado-
ra, sen prexuízo das que lles correspondan 
a outros órganos das administracións locais 
ou autonómica.

k.  Calquera  outra  competencia  que 
lle  atribúa  esta  lei  ou  as  súas  normas  de 
desenvolvemento.
  2.  A Xunta de Galicia contará cun La-
boratorio de Sustentabilidade da Edifica-
ción, orientado a programar e desenvolver 
as  actuacións  de  control  de  calidade  da 
edificación na Comunidade Autónoma de 
Galicia, nomeadamente:

a.  Elaborar  propostas  de  implantación 
do código técnico da edificación.

b.  Propoñer estándares técnicos de ca-
lidade e o recoñecemento de distintivos.

c.  Emitir  informe sobre a acreditación 
das/os axentes de control da calidade.

d.  Realizar estudos, informes e ditames 
sobre a calidade da edificación.

e.  Elaborar  documentos  básicos  de 
xestión da calidade.

f.  Ofrecer  aos  axentes  da  edificación 
bases de datos, guías, modelos, debuxos e 
criterios de deseño.

g.  Asesorar  os  usuarios  das  edifica-
cións sobre o cumprimento de estándares 
de calidade.

h.  Levar  a  cabo  tarefas  de  control  e 
inspección do cumprimento da normativa 
de calidade das edificacións.
O  Laboratorio  de  Sustentabilidade  da 
Edificación  constituirá  unha  unidade 
administrativa dependente da  consellaría 
competente  en  materia  de  vivenda.  Na 
consecución  dos  seus  fins  procurará  a 
colaboración e participación das entidades 
públicas e privadas relacionadas co sector 
da edificación.

Artigo 8. Competencias municipais.
  1.  Os  concellos  exercerán  competen-
cias  en  materia  de  vivenda  a  través  da 
planificación urbanística, na forma e coa 
intensidade  que  resulte  do  disposto  na 
lexislación urbanística e nesta lei.

  2.  Ademais  das  competencias  en 
materia  de  planificación  urbanística, 
correspóndelles aos concellos a execución 
das políticas públicas de vivenda nos seus 
respectivos  termos  municipais,  e  nomea-
damente:

a.  A  execución  das  competencias  que 
en  materia  de  promoción  e  xestión  de 
vivendas  lles  recoñece  a  lexislación  de 
réxime local.

b.  A programación e execución do gas-
to público en materia de vivenda da propia 
entidade local.

c.  O  control  da  calidade  das  vivendas 
nos diversos momentos do proceso edifi-
catorio  e,  nomeadamente,  na  resolución 
da  licenza  de  primeira  ocupación,  sen 
prexuízo  dos  instrumentos  de  coordina-
ción e colaboración establecidos nesta lei.

d.  A  aprobación  de  programas  especí-
ficos  de  promoción  e  fomento  do  acceso 
á  vivenda,  así  como  as  medidas  de  fo-
mento  da  renovación  e  rehabilitación  do 
parque de vivendas existente, nos termos 
previstos  nesta  lei  e  nas  súas  normas  de 
desenvolvemento.

e.  O  exercicio  da  potestade  de  ins-
pección  para  garantir  o  cumprimento  da 
normativa de edificación e utilización de 
vivendas,  sen  prexuízo  das  potestades 
que  lles  poidan  corresponder  segundo  o 
disposto na normativa urbanística.

f.  O  exercicio  da  potestade  sanciona-
dora, nos termos establecidos no título V 
desta lei.

g.  O exercicio da potestade expropiato-
ria e as restantes que lles sexan atribuídas 
pola lexislación vixente.

h.  As competencias que, sendo de índo-
le local, non estean atribuídas por esta lei 
a outros órganos.

i.  Calquera outra competencia en materia 
de  vivenda  que  lles  corresponda  conforme 
o  previsto  na  lexislación  de  réxime  local, 
sen  prexuízo  das  que  poidan  asumir  outras 
entidades de ámbito supramunicipal.
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capítulo iii 
Fondo soCIAl de vIvendA

Artigo 9. Fondo Social de Vivenda.
  1.  Créase  o  Fondo  Social  de  Vivenda, 
cunha dotación que formará parte dos cré-
ditos anuais dos orzamentos da consellaría 
competente en materia de vivenda e solo.
  2.  O  fondo  estará  ao  servizo  do  des-
envolvemento  das  políticas  públicas  de 
vivenda e, en particular, a:

a.  Procurar  o  dereito  á  vivenda  digna 
e adecuada dos sectores con maiores difi-
cultades de acceso da sociedade galega.

b.  Favorecer  a  integración  social,  con 
especial atención aos colectivos máis des-
favorecidos da sociedade, e loitar contra a 
segregación e a infravivenda.

c.  Fomentar a sustentabilidade urbana, 
especialmente  con  relación  á  eficiencia 
enerxética, o  aforro de consumo de auga 
e a reciclaxe de residuos.

d.  Desenvolver programas que compor-
ten unha mellora  económica  e  social  das 
poboacións rurais e urbanas.

e.  Fomentar  medidas,  no  marco  da 
programación  pública  da  vivenda,  orien-
tadas  á  procura  da  cohesión  social  e  da 
solidariedade, entre outras, a subsidiación 
da  actualización  das  rendas  de  aluguer 
para  os  inquilinos  que  exerzan  o  dereito 
de retorno a unha vivenda rehabilitada.

TíTULO I 
O ESTATUTO GALEGO  

DA VIVENDA

capítulo i 
o proCeso de edIFICACIón

Sección primeira 
Disposicións xerais

Artigo 10. Normativa  aplicable  e 
ámbito de aplicación.
  1.  O proceso de edificación das viven-
das situadas no territorio da Comunidade 
Autónoma  de  Galicia  regularase  polas 
disposicións desta lei e as súas normas de 
desenvolvemento,  a  normativa  básica  de 

ordenación  da  edificación,  a  normativa 
urbanística  e  calquera  outra  de  carácter 
sectorial que resulte aplicable.
  2.  O proceso de edificación comprende 
todas  as  actuacións  que  se  levan  a  cabo 
desde que se  inicia a promoción ata a de-
claración de obra nova, nos supostos reco-
llidos no artigo 2.2º da Lei 38/1999, do 5 de 
novembro, de ordenación da edificación.

Artigo 11. Calidade das edificacións.
  1.  Co fin de garantir a seguranza das per-
soas, o benestar da sociedade e a protección 
do ambiente, os edificios deberán proxec-
tarse, construírse, manterse e conservarse 
de tal forma que se satisfagan os requisitos 
establecidos pola normativa básica de orde-
nación da edificación e a regulamentación 
técnica de desenvolvemento, de acordo coa 
normativa da edificación aplicable.
  2.  O  proceso  de  edificación  deberá 
perseguir a redución do impacto ambien-
tal producido polo edificio, atendendo os 
seguintes principios informadores:

a.  A  optimización  na  utilización  dos 
recursos dispoñibles, mediante a axeitada 
reutilización,  reciclaxe  e  uso  eficiente 
deles,  así  como  o  emprego  de  recursos 
renovables.

b.  A  conservación  do  ambiente,  me-
diante un axeitado uso do terreo, a xestión 
eficiente dos residuos xerados e a preven-
ción de emisións e contaminación.

c.  A  obtención  e  o  mantemento  de 
ambientes saudables no  interior do edifi-
cio,  mediante  a  prevención  das  emisións 
nocivas,  nomeadamente  as  de  gas  radon, 
e da contaminación do aire, e a protección 
contra o ruído, así como a adecuada venti-
lación dos espazos habitables.

d.  O  aforro  enerxético  e  a  eficiencia 
térmica,  de  tal  xeito  que  se  consiga  un 
uso racional da enerxía e a utilización de 
fontes de enerxía renovables, en especial a 
solar.

e.  A  integración  paisaxística  da  edifi-
cación,  de  modo  que  garde  harmonía  co 
contorno  natural  e  cultural,  mediante  a 
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implantación da arquitectura bioclimática 
e o uso de materiais de construción autóc-
tonos e ecolóxicos acreditados.
  3.  Regulamentariamente  determina-
ranse  as  condicións  de  recoñecemento 
das  marcas,  selos,  certificacións  de  con-
formidade e outros distintivos de calidade 
voluntarios  que  faciliten  o  cumprimento 
das exixencias de calidade da edificación.

Artigo 12. As/os  axentes  de  control 
de calidade.
  1.  No exercicio das funcións de acredi-
tación da calidade da edificación que lles 
atribúe a Lei 38/1999, do 5 de novembro, 
de  ordenación  da  edificación,  a/o  axente 
de control de calidade e o persoal ao seu 
servizo deben manter a debida obxectivi-
dade, independencia e imparcialidade res-
pecto dos restantes axentes que interveñen 
na edificación.
En particular, non terán efecto os resulta-
dos das asistencias técnicas das/os axentes 
de control de calidade:

a.  Cando  as  persoas  que  promovan  as 
obras sexan propietarias das empresas de 
control, formen parte dos seus órganos de 
dirección ou teñan participación no capital 
da persoa xurídica ou da entidade  titular 
destas, ou cando pertenzan ao seu mesmo 
grupo empresarial.

b.  Cando  o  persoal  ao  servizo  das/os 
axentes  de  control  preste  a  asistencia 
técnica en obras que promova ou nas que 
actúe como dirección facultativa.
  2.  As/os axentes de control de calidade 
deberán obter  a  correspondente  acredita-
ción da Administración autonómica como 
requisito  previo  para  o  exercicio  da  súa 
actividade  no  territorio  da  Comunidade 
Autónoma de Galicia.
A acreditación será individual e intransfe-
rible e outorgarase con carácter específico 
para a área de acreditación en que se ins-
criba a/o axente.
  3.  Regulamentariamente determinaran-
se as condicións, as áreas, o procedemento 
de  acreditación  e  calquera  outra  medida 

que  resulte  necesaria  para  a  efectividade 
desta disposición.

Artigo 13. Rexistros  de  axentes  da 
edificación.
A  consellaría  competente  en  materia  de 
vivenda  poderá  poñer  en  funcionamento 
rexistros de homologación dos/as axentes 
da  edificación que desempeñen profesio-
nalmente a súa actividade no territorio da 
Comunidade Autónoma de Galicia.

Sección segunda 
Fases do proceso  

de edificación

Artigo 14. Fase preparatoria.
Conforman a fase preparatoria do proceso 
de edificación a promoción e o proxecto, 
así  como  a  obtención  das  autorizacións 
e  a  realización  das  actuacións  previas  á 
execución  da  obra  que  tiveren  por  fina-
lidade  garantir  a  adecuación  da  futura 
construción  ás  exixencias  normativas  e 
construtivas.

Artigo 15. O proxecto.
  1.  O  axente  proxectista  redactará  o 
proxecto de acordo coas normas  técnicas 
e urbanísticas vixentes.
  2.  A  Administración  autonómica  esta-
blecerá regulamentariamente:

a.  As  determinacións  que,  xunto  coas 
recollidas  na  normativa  técnica  da  edifi-
cación, deban recollerse no proxecto, con 
carácter xeral ou referidas a determinados 
tipos de edificios.

b.  O sistema de xestión de calidade e de 
verificación dos proxectos, así como a súa 
xustificación documental.

Artigo 16. Actuacións previas.
  1.  Con  carácter  previo  á  construción, 
exixirase  un  estudo  xeotécnico  e  a  traza 
de planta das obras sobre o terreo.
  2.  O estudo xeotécnico ten por obxecto 
coñecer as características xeotécnicas dos 
terreos  onde  se  vaia  situar  a  edificación. 
O dito  estudo  será necesario para  a  reali-
zación de obras novas e as de reforma e de 
rehabilitación que afecten a cimentación ou 
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modifiquen, significativamente, os empuxes 
que a estrutura deba transmitir ao terreo. No 
caso  de  vivendas  unifamiliares  autopromo-
vidas será suficiente cunha mención expresa 
no  proxecto  sobre  a  viabilidade  xeotécnica 
da obra proxectada, nos termos que se esta-
blezan regulamentariamente.
  3.  A  traza  de  planta  consistirá  na 
verificación  pola/o  axente  director  da 
obra  da  realidade  xeométrica  desta  e 
da  dispoñibilidade  dos  terreos  para  a 
súa  normal  execución.  A  traza  de  planta 
formalizarase  nunha  acta  asinada  pola/o 
axente construtor e subscrita pola/o axente 
director da execución da obra.
  4.  Para  a  supervisión  dos  proxectos 
exixirase  a  constancia  dunha  certifi-
cación  da/o  axente  proxectista  en  que 
conste  a  viabilidade  xeotécnica  da  obra 
proxectada  así  como  a  acta  de  traza  de 
planta sobre o terreo.

Artigo 17. Licenza urbanística.
Para levar a cabo calquera obra de edifica-
ción  destinada  a  vivenda  será  preceptiva 
a  correspondente  licenza  urbanística  de 
conformidade  coa  normativa  urbanística 
vixente,  sen  prexuízo  doutros  permisos, 
licenzas  ou  autorizacións  exixidos  pola 
lexislación xeral ou sectorial aplicable.

Artigo 18. Execución da obra.
  1.  A  execución  da  obra  será  levada  a 
cabo  pola/o  axente  construtor  de  acordo 
cos  termos  do  contrato  que  subscribise 
coa/o  axente  promotor,  cando  sexa  unha 
persoa distinta a este.
Será  aplicable  a  Lei  30/2007,  do  30  de 
outubro,  de  contratos  do  sector  público, 
cando se  tratar dunha promoción pública 
de vivendas.
  2.  A/o  axente  construtor  executará  as 
obras con suxeición ao proxecto e baixo a 
dirección facultativa da obra. Correspon-
deralle, se é o caso, a contratación das/os 
axentes  industriais  colaboradores  e  a 
adquisición ou a asignación dos materiais 
que requira a execución, nos termos sina-
lados  no  contrato  subscrito  coa/o  axente 
promotor.

  3.  Correspóndelle  á  dirección  facul-
tativa  a  expedición  do  certificado  final 
de  obra,  co  contido  e  cos  efectos  que  lle 
atribúe  a  normativa  de  ordenación  da 
edificación.
  4.  Regulamentariamente  determina-
rase  a  documentación  do  seguimento  da 
execución da obra, que, xunto coa que se 
estableza da normativa técnica da edifica-
ción,  permitirá  verificar  o  cumprimento 
das exixencias de calidade da edificación 
durante o proceso construtivo.

Artigo 19. Recepción da obra execu-
tada.
  1.  Unha  vez  redactado  e  subscrito  o 
certificado  final  da  obra  pola  dirección 
facultativa da obra, a/o axente construtor 
notificaralle á/ao axente promotor a fina-
lización dela,  co  fin de que  se proceda a 
formalizar a súa recepción.
  2.  A/o axente promotor poderá rexeitar 
a recepción por considerar que a obra non 
está rematada ou que non reúne as condi-
cións contractuais.
  3.  A  recepción  formalizarase  nunha 
acta de recepción. Non obstante, e agás un 
pacto en contrario, a recepción da obra en-
tenderase tacitamente producida se, unha 
vez pasados trinta días desde a recepción 
da notificación da/o axente construtor de 
que a obra está rematada, a/o axente pro-
motor non puxer de manifesto reservas ou 
rexeitamento motivado por escrito.

Artigo 20. Licenza de primeira ocu-
pación.
  1.  A  licenza  de  primeira  ocupación  é 
o  acto  administrativo  que  acredita  que  o 
edificio ou vivenda  cumpre os  requisitos 
exixidos  para  ser  destinado  a  uso  resi-
dencial,  nomeadamente  que  a  obra  está 
completamente  executada  e  se  axusta  á 
licenza urbanística outorgada.
  2.  Despois  de  concluíren  as  obras  de 
execución do edificio ou vivenda, e tras a 
recepción, a/o axente promotor solicitará a 
licenza de primeira ocupación no concello 
en  que  radique  o  inmoble,  acompañando 
á  súa  solicitude  a  certificación  final  de 
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obra e a acta de recepción, se se outorgase 
expresamente, ou a acreditación da recep-
ción tácita.
  3.  A Administración, logo da visita de 
comprobación  dos  servizos  técnicos  mu-
nicipais,  deberá  resolver  expresamente  a 
solicitude e notificarlle á persoa interesa-
da a resolución no prazo máximo de dous 
meses, que se contarán a partir da data en 
que  a  solicitude  tivo  entrada  no  rexistro 
xeral do concello.
Unha vez  transcorrido o devandito prazo 
sen  que  recaia  resolución  expresa,  a  li-
cenza de primeira ocupación entenderase 
concedida por silencio administrativo.
En  ningún  caso  se  entenderán  outorga-
das  por  silencio  as  licenzas  de  primeira 
ocupación en contra da  lexislación ou do 
planeamento urbanístico.
  4.  Na resolución da licenza de primeira 
ocupación  farase  constar  a  data  da  acta 
de recepción da obra executada ou, se é o 
caso, a de recepción tácita.
  5.  As  administracións  autonómica  e 
municipais poñerán en funcionamento un 
sistema de información que permita coñe-
cer os datos de ocupación das vivendas, co 
fin de manter actualizado o seguimento do 
parque autonómico.

Artigo 21. Servizos.
  1.  A licenza de primeira ocupación é o 
único documento que permite a conexión 
do  abastecemento  de  auga  potable,  elec-
tricidade,  telecomunicacións  e  outros 
servizos comunitarios.
  2.  A  Administración  municipal,  logo 
da  audiencia  concedida  ao  promotor  do 
edificio  ou  vivenda,  poderá  ordenar  o 
corte  da  subministración  contratada  sen 
a existencia de previa licenza de primeira 
ocupación.

Artigo 22. Declaración de obra nova.
As  notarias  e  notarios  e  as  rexistradoras  e 
rexistradores  da  propiedade  exisirán  para 
autorizar ou inscribir, respectivamente, escri-
turas de declaración de obra nova terminada 
que  se  acredite  o  outorgamento  da  licenza 
urbanística,  a  expedición  da  certificación 

final da obra e o outorgamento, expreso ou 
por  silencio  administrativo,  da  licenza  de 
primeira ocupación.

Sección terceira 
O libro do edificio

Artigo 23. Exixibilidade,  obxecto  e 
contido do libro do edificio.
Os usuarios finais terán á súa disposición 
o libro do edificio, que estará constituído 
pola documentación completa da obra fi-
nalizada que reflicta a historia construtiva 
do  edificio  e  a  documentación  relativa 
ao  seu  uso,  mantemento  e  conservación, 
nomeadamente:

a.  Os  documentos  que  permitan  iden-
tificar  o  edificio,  entre  eles  o  plano  da 
súa localización e unha fotografía da súa 
fachada principal.

b.  Os documentos do proceso da edifi-
cación,  polo  menos  a  licenza  urbanística 
outorgada expresamente ou a acreditación 
do  seu  outorgamento  por  silencio  admi-
nistrativo, a certificación final da obra, a 
acta de recepción ou a acreditación da súa 
recepción  tácita  e  a  licenza  de  primeira 
ocupación  outorgada  expresamente  ou 
a  acreditación  do  seu  outorgamento  por 
silencio administrativo.

c.  Os  datos  identificativos  das/os 
axentes  que  interviñeron  no  proceso  de 
edificación.

d.  A  información  sobre  a  situación 
xurídica do inmoble, na que figurará unha 
nota informativa do rexistro da propiedade 
sobre a titularidade do edificio así como o 
seu réxime de protección, se é o caso.

e.  Os  datos  técnicos  da  edificación, 
nomeadamente o certificado de eficiencia 
enerxética,  as  garantías  dos  elementos  e 
instalacións e os seguros.

f.  O  plan  de  mantemento  e  conserva-
ción  do  edificio,  que  conterá,  ademais 
das  instrucións  de  uso  e  mantemento,  as 
restantes  directrices  que  se  establezan 
regulamentariamente  para  planificar  as 
operacións de mantemento do edificio e as 
súas instalacións.
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g.  Os  restantes  documentos  que  se 
determinen regulamentariamente.

Artigo 24. Elaboración,  entrega  e 
xestión do libro do edificio.
  1.  Correspóndelle  ao/á  director/a  da 
obra  elaborar o  libro do  edificio  e  entre-
garllo  á/ao  axente  promotor  unha  vez 
finalizada.
  2.  A/o  axente  promotor  deberá  facer 
entrega  do  libro  ás  persoas  adquirentes. 
No  caso  de  propiedade  horizontal,  a/o 
axente promotor entregaralle o libro á per-
soa  que  teña  o  cargo  de  administrador/a 
da comunidade de propietarios de confor-
midade co establecido na normativa sobre 
propiedade horizontal.
  3.  Sen  prexuízo  do  anterior,  todas  as 
persoas  propietarias  recibirán  de  forma 
individualizada  e  independente  un  ma-
nual da súa vivenda, cos documentos que 
se  determinen  regulamentariamente,  que 
deberán ser os suficientes para garantir o 
uso adecuado dela e cumprir cos deberes 
de mantemento e conservación.
  4.  O libro do edificio deberá estar á dis-
posición de todas as persoas copropietarias 
e usuarias. As administracións autonómica 
e municipal poderán establecer sistemas de 
depósito  ou  rexistro  do  libro  do  edificio, 
para os efectos do exercicio das súas fun-
cións inspectoras previstas nesta lei.
  5.  Correspóndelles  ás  persoas  propie-
tarias,  de  forma  individual  ou  formando 
parte dunha comunidade de propietarios, 
conservar  e,  se  for  o  caso,  transmitir  o 
libro do edificio e, nomeadamente:

a.  Completar  e  actualizar  a  documen-
tación  que  o  integra  e  rexistrar  as  inci-
dencias  e  as  actuacións  de  mantemento 
acometidas,  así  como  as  obras  de  con-
servación,  reforma  e  rehabilitación  nos 
termos  previstos  no  plan  de  mantemento 
e conservación do edificio.

b.  Se  é  o  caso,  poñer  á  disposición  da 
persoa arrendataria ou usuaria da vivenda 
a documentación que lle permita facer un 
uso responsable dela e coñecer as  instru-
cións para actuar no caso de emerxencia.

  6.  Determinaranse  regulamentariamente 
o modelo e as formalidades a que se deberá 
axustar o libro do edificio.

capítulo ii 
A utIlIzACIón dA vIvendA

Artigo 25. Uso  axeitado  e  mante-
mento.
As  persoas  usuarias  das  vivendas  están 
obrigadas a realizar un uso axeitado destas 
e a  levar a cabo as obras de mantemento 
previstas no plan de mantemento e conser-
vación do edificio do libro do edificio.

Artigo 26. Deberes  de  conservación 
e rehabilitación.
  1.  As  persoas  propietarias  das  viven-
das  teñen  o  deber  de  conservar  as  súas 
condicións  normais  de  funcionalidade, 
seguranza,  salubridade,  ornato  público  e 
habitabilidade,  de  acordo  coas  determi-
nacións  do  proxecto  técnico  que  servise 
de  base  para  o  outorgamento  da  licenza 
urbanística,  co  establecido  no  plan  de 
mantemento e conservación do edificio e 
coas exisencias da normativa urbanística, 
ambiental e técnica da edificación.
  2.  As  persoas  propietarias  deberán 
levar  a  cabo  as  obras  de  rehabilitación 
que  resulten necesarias  sobre os  elemen-
tos  comúns  ou  privativos  dos  edificios 
e  vivendas,  cando  o  incumprimento  do 
deber de  conservación ou a  insuficiencia 
das  medidas  adoptadas  supoñan  unha 
deterioración  das  condicións  normais  de 
funcionalidade,  seguranza,  salubridade, 
ornato público e habitabilidade.
  3.  Nos  termos  previstos  no  título  III 
desta  lei,  as  administracións  públicas 
competentes en materia de vivenda fomen-
tarán  actuacións  de  conservación  e  reha-
bilitación  do  patrimonio  inmobiliario  de 
Galicia,  para  favorecer  a  efectividade  do 
dereito a unha vivenda digna e axeitada.

Artigo 27. Suxeito pasivo dos deberes 
de conservación e rehabilitación.
  1.  Os deberes de conservación e rehabi-
litación recaen sobre a persoa propietaria 
da  vivenda.  A  persoa  que  adquire  unha 
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vivenda  queda  subrogada  na  posición  da 
anterior  no  cumprimento  dos  devanditos 
deberes, así como nos dereitos que puider 
ter  fronte  á  Administración,  agás  os  de 
carácter persoalísimo.
No instrumento público mediante o que se 
transmita, por  calquera  título,  a vivenda, 
a  persoa  transmitente  deberá  declarar 
estar  ao  corrente  no  cumprimento  dos 
deberes  de  conservación  e  rehabilitación 
ou  expresar  os  que  teña  pendentes  de 
cumprimento.
  2.  Cando  a  persoa  propietaria  dunha 
vivenda for descoñecida, corresponderalle 
á  administración  competente  en  materia 
de  vivenda  realizar  as  obras  que  sexan 
necesarias  para  a  axeitada  conservación 
e rehabilitación do edificio, sen prexuízo 
das accións de repetición que procedan.

Artigo 28. Administración competente.
  1.  Corresponderalle  á  Administración 
municipal  velar  polo  cumprimento  dos 
deberes de conservación e rehabilitación. 
Para  estes  efectos,  poderá  exercitar  as 
potestades administrativas que se sinalan 
neste capítulo e as que regula a normativa 
urbanística,  nomeadamente  a  inspección 
técnica  dos  edificios,  as  ordes  de  execu-
ción e as medidas de execución forzosa.
  2.  A Administración autonómica, a tra-
vés da consellaría competente en materia 
de vivenda, poderá actuar por substitución 
nos  supostos  de  inactividade  municipal, 
co fin de garantir a axeitada conservación 
e rehabilitación das vivendas.

Artigo 29. Dereito de retorno.
Cando  as  persoas  usuarias  de  vivendas 
desaloxadas  como  consecuencia  da 
execución  de  obras  de  conservación  e 
rehabilitación  tiveren  dereito  de  retorno 
consonte  o  establecido  na  lexislación  de 
arrendamentos urbanos, a Administración 
autonómica  poderá  establecer  programas 
de  subsidiación  da  actualización  das 
rendas de aluguer para adecuar o prezo de 
aluguer ao do mercado, co límite máximo 
da  renda  sinalada  para  o  aluguer  de  vi-
vendas protexidas e atendendo a situación 

económica  da  unidade  familiar  ou  de 
convivencia do retornado.

Artigo 30. Expropiación  por  incum-
primento da función social da propiedade.
  1.  Existirá causa de interese social para 
a expropiación forzosa por incumprimen-
to  da  función  social  da  propiedade  dos 
edificios, vivendas ou parte destes cando 
estean baleiros e presenten condicións de 
deterioración  grave  nos  seus  requisitos 
básicos  de  funcionalidade,  seguranza  e 
habitabilidade,  sempre  que,  ao  se  ditar 
a  correspondente  orde  de  execución  de 
obras,  esta  for  desatendida  pola  persoa 
propietaria.
Entenderase  que  existe  deterioración 
grave dos requisitos básicos de funciona-
lidade,  seguranza  e  habitabilidade  cando 
o  custo  das  obras  necesarias  exceda  a 
cuarta  parte  do  custo  de  reposición  do 
edificio  ou  vivenda  de  nova  construción 
con  características  similares,  excluído  o 
valor do solo.
  2.  As  vivendas  expropiadas  serán 
destinadas a usos residenciais, preferente-
mente en réxime de aluguer para sectores 
desfavorecidos.
  3.  Sen  prexuízo  do  establecido  na 
normativa de expropiación  forzosa,  terán 
a  condición  de  beneficiarias  as  persoas 
xurídicas  que  teñan  a  condición  de  pro-
motoras  públicas  de  vivenda  protexida 
conforme  o  disposto  no  artigo  38º  desta 
lei. Igualmente, poderán ser beneficiarias 
as  comunidades  de  propietarios,  cando  a 
realización  de  obras  de  rehabilitación  ou 
o establecemento de condicións axeitadas 
de  utilización  dun  edificio  en  réxime  de 
propiedade horizontal requira a expropia-
ción de elementos privativos ou comúns.

Artigo 31. Declaración  de  inhabi-
tabilidade,  orde  de  execución  de  obras, 
suspensión  e  arquivo  do  procedemento 
expropiatorio.
  1.  A  expropiación  forzosa  por  incum-
primento  da  función  social  da  propie-
dade  requirirá  a  previa  declaración  de 
inhabitabilidade  do  inmoble  afectado,  o 
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incumprimento da correspondente orde de 
execución  e  a  notificación  da  intimación 
de expropiación forzosa.
  2.  Procederá  a  declaración  de  inhabi-
tabilidade dun edificio ou vivenda cando 
concorran as circunstancias recollidas no 
artigo 30º.1 desta lei, logo da tramitación 
dun procedemento nos  termos que se de-
terminen  regulamentariamente.  En  todo 
caso, será preceptiva a audiencia da persoa 
interesada así como, se esta o solicitar, a 
apertura dun período de proba para a de-
fensa dos seus intereses.
A  declaración  de  inhabitabilidade  será 
notificada  á  persoa  propietaria,  xunto 
coa  orde  de  execución  das  obras  de  re-
habilitación.  Asemade,  a  declaración  de 
inhabitabilidade remitirase ao rexistro da 
propiedade para a súa constancia mediante 
nota na marxe.
  3.  Desatendida  a  orde  de  execución, 
e  sen prexuízo da  imposición das multas 
coercitivas  que  correspondan,  a  Admi-
nistración poderá  iniciar o procedemento 
expropiatorio.
  4.  O  procedemento  expropiatorio  que-
dará  en  suspenso  cando  a  persoa  propie-
taria, dentro do mes seguinte á recepción 
da  notificación  da  intimación,  presente 
unha  garantía  suficiente  de  realización 
das  obras  de  adecuación  do  inmoble, 
proceda  a  ocupala  habitualmente  ou  se 
comprometa  a  poñela  en  aluguer  unha 
vez que a vivenda  reúna os  requisitos de 
habitabilidade  exisidos  pola  normativa 
vixente.
Realizadas as obras de adecuación e posta 
a  vivenda  en  aluguer,  a  Administración 
arquivará  o  expediente  expropiatorio. 
Noutro  caso,  levantará  a  suspensión  e 
proseguirá  as  actuacións,  de  acordo  coa 
lexislación de expropiación forzosa.

Artigo 32. Ocupación temporal.
  1.  Para os efectos previstos neste capí-
tulo,  a  Administración  poderá  ocupar  de 
modo  temporal  unha  vivenda  para  rea-
lizar  pola  súa  conta os  traballos  que non 
realizase por si a persoa propietaria e que 

resulten  necesarios  para  o  cumprimento 
do deber de rehabilitación.
  2.  A  ocupación  temporal  requirirá  a 
declaración  de  inhabitabilidade  e  a  inti-
mación prevista no artigo anterior.
  3.  Será  aplicable  á  ocupación  tempo-
ral  o  disposto  para  as  comunidades  de 
propietarios respecto da súa condición de 
beneficiarias  da  expropiación  forzosa  de 
elementos privativos ou comúns.

TíTULO II 
A VIVENDA PROTEXIDA

capítulo i 
dIsposICIóns xerAIs

Sección primeira 
Concepto de vivenda protexida

Artigo 33. Definición.
  1.  É  vivenda  protexida  aquela  que, 
cumprindo  as  exixencias  de  destino,  su-
perficie, condicións edificatorias, deseño, 
calidade  e  prezo  establecidos  nesta  lei 
e  nas  súas  normas  de  desenvolvemento, 
recibe a dita cualificación pola consellaría 
competente en materia de vivenda.
  2.  Tamén  terán  esta  condición  os 
aloxamentos que sexan cualificados como 
protexidos pola consellaría competente en 
materia de vivenda. En todo caso deberán 
ter  características  axeitadas  a  persoas 
usuarias  con  circunstancias  específicas 
definidas,  sempre  que  tales  aloxamentos 
persigan  a  súa  integración  social  e  cum-
pran  os  requisitos  que  estableza  a  Xunta 
de Galicia.

Artigo 34. Destino.
  1.  As vivendas protexidas destinaranse 
a  residencia  habitual  e  permanente,  agás 
os  supostos  excepcionais  establecidos 
nesta lei.
  2.  As vivendas protexidas non poderán 
destinarse a usos distintos do residencial. 
Malia o anterior, a consellaría competente 
en materia de vivenda poderá autorizar o 
exercicio  na  vivenda  dunha  profesión  ou 
oficio por calquera membro da familia ou 
unidade  convivencial,  sempre  que  a  dita 
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actividade  sexa  compatible  co  uso  residen-
cial e o seu desenvolvemento non requira un 
espazo superior aos tres quintos da superficie 
útil  dela.  A  autorización  autonómica  non 
exime  a  persoa  interesada  de  solicitar  os 
restantes permisos, licenzas ou autorizacións 
previstos na normativa vixente.

Artigo 35. Superficie útil e anexos.
  1.  As  vivendas  protexidas  deberán  ter 
unha superficie útil comprendida entre os 
40 e os 140 metros cadrados, de acordo co 
disposto no artigo 5º desta lei.
  2.  Poderán  ter  a  condición  de  anexos 
vinculados  á  vivenda  protexida  o  rocho 
de  superficie  útil  total  non  superior  a  15 
metros  cadrados  e  unha  praza  de  garaxe 
por vivenda.

Artigo 36. Prezo máximo.
  1.  A  cualificación  como  vivenda  pro-
texida determina a  suxeición de calquera 
acto  de  disposición,  aluguer  ou  adquisi-
ción a un prezo máximo taxado.
  2.  Correspóndelle ao Consello da Xunta 
de Galicia, por proposta da persoa titular 
da  consellaría  competente  en  materia  de 
vivenda, fixar a contía máxima dos prezos 
de venda e renda das vivendas protexidas, 
así como dos seus anexos, tendo en consi-
deración a data de cualificación definitiva 
delas.
  3.  Queda  prohibida  a  percepción  de 
calquera  sobreprezo,  prima  ou  cantidade 
distinta  á  que  corresponda  satisfacer  á 
persoa compradora ou arrendataria dunha 
vivenda protexida. Serán nulas as cláusu-
las  e  disposicións  que  establezan  prezos 
superiores aos máximos autorizados.

Sección segunda 
Promoción de vivendas 

protexidas

Artigo 37. Promoción  pública  e 
privada.
As vivendas protexidas poden ser de pro-
moción pública ou de promoción privada.

Artigo 38. Promoción pública.
  1.  Son de promoción pública as viven-
das  protexidas  sufragadas  con  cargo  aos 

orzamentos dunha administración pública 
ou dunha entidade de dereito público vin-
culada ou dependente daquela.
Teñen esta mesma condición as vivendas 
protexidas promovidas por:

a.  Sociedades  mercantís  en  que  a 
Administración  pública  ou  as  entidades 
de dereito público participen maioritaria-
mente,  financien  maioritariamente  a  súa 
actividade ou nomeen máis da metade dos 
membros dos seus órganos de administra-
ción, dirección ou control.

b.  Outras  persoas  xurídico-privadas 
constituídas  ou  integradas  maioritaria-
mente  por  administracións  públicas  ou 
entidades de dereito público, ou cuxa ac-
tividade sexa maioritariamente financiada 
por estas.
  2.  A promoción pública poderase levar 
a cabo mediante a construción de vivendas 
novas, a adquisición de vivendas novas ou 
usadas e a renovación ou rehabilitación de 
vivendas, sen ánimo de lucro, para a rea-
lización  dos  principios  reitores  previstos 
nesta lei.
  3.  As  vivendas  de  promoción  pública 
construídas  sobre  terreos  do  inventario 
autonómico de  solo para vivenda pública 
serán de titularidade pública e rexeranse, 
no  tocante  ao  seu  uso  e  aproveitamento, 
pola  normativa  de  patrimonio,  agás  no 
expresamente disposto para elas nesta lei.

Artigo 39. Promoción privada.
  1.  Son de promoción privada as viven-
das protexidas construídas, renovadas ou 
rehabilitadas por persoas  físicas ou xurí-
dicas distintas das  establecidas no artigo 
anterior, cando a/o axente promotor conte 
con  axudas  públicas  ou  financiamento 
cualificado en calquera das fases do pro-
ceso da edificación.
  2.  A promoción privada poderase levar 
a cabo mediante a construción de vivendas 
novas ou a renovación e rehabilitación de 
vivendas  usadas  para  destinalas  a  venda 
ou  aluguer,  en  execución  das  políticas 
públicas de vivenda.
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Artigo 40. Autopromoción.
  1.  Poderán  ser  cualificadas  como 
vivendas  protexidas  as  promovidas  para 
uso propio pola persoa propietaria  cando 
teña recibido axudas públicas ou financia-
mento  cualificado  con  cargo  aos  fondos 
asignados á consellaría competente en ma-
teria de vivenda para construír unha nova 
vivenda  ou  para  renovar  ou  rehabilitar  a 
súa residencia habitual e permanente.
  2.  Entenderanse  autopromovidas  as 
vivendas promovidas por comunidades de 
propietarios,  cooperativas  de  vivenda  ou 
asociacións  legalmente  constituídas,  nos 
termos establecidos no punto anterior.

capítulo ii 
CuAlIFICACIón dAs vIvendAs 

protexIdAs
Artigo 41. A cualificación.

  1.  A cualificación constitúe o procede-
mento administrativo polo que se compro-
ba  se  unha  vivenda  satisfai  os  requisitos 
exisidos para as vivendas protexidas e, de 
proceder, se declara a dita condición.
  2.  As  vivendas  de  promoción  pública 
construídas sobre terreos do inventario de 
solo para vivenda pública terán a condición 
de vivendas protexidas sen necesidade de 
cualificación.

Artigo 42. Cualificación provisional.
  1.  A/o axente promotor presentará ante 
a  administración  competente  en  materia 
de  vivenda  a  solicitude  de  cualificación 
provisional  de  vivenda  protexida,  acom-
pañada da documentación que se estableza 
regulamentariamente.
  2.  A  Administración  deberá  ditar 
resolución  expresa  sobre  a  cualificación 
provisional e notificarlla á persoa  intere-
sada no prazo máximo de dous meses, que 
se contarán a partir da data en que a soli-
citude entrase nun rexistro da consellaría 
competente en materia de vivenda. Trans-
corrido o dito prazo sen que se notificase 
resolución  expresa,  poderase  entender 
desestimada  por  silencio  a  cualificación 
provisional.

De se advertir deficiencias reparables que 
impidan o outorgamento da cualificación 
provisional,  a  Administración  poderá 
sinalar  prazo  e  condicións  para  proceder 
á  súa  reparación,  quedando  entre  tanto 
interrompido o prazo para resolver.
  3.  A  cualificación  provisional  é  con-
dición  suficiente  e  necesaria  para  que  o 
axente  promotor  solicite  axudas  públicas 
ou financiamento cualificado para acome-
ter as actuacións de promoción.

Artigo 43. Cualificación definitiva.
  1.  Rematadas  as  obras  de  construción 
ou  rehabilitación,  a/o  axente  promotor 
solicitará  a  cualificación  definitiva  ante 
a  consellaría  competente  en  materia  de 
vivenda,  acompañando  a  documentación 
que se estableza regulamentariamente.
  2.  A  Administración  deberá  ditar 
resolución  expresa  sobre  a  cualificación 
definitiva  e  notificarlla  á  persoa  intere-
sada  no  prazo  máximo  de  dous  meses, 
que se contarán a partir da data en que a 
solicitude  entrase  nun  rexistro  da  conse-
llaría  competente  en materia de vivenda. 
Transcorrido  este  sen  que  se  notificase 
resolución  expresa,  poderase  entender 
desestimada  por  silencio  a  cualificación 
definitiva.
No caso de se advertir deficiencias  repa-
rables  que  impidan  o  outorgamento  da 
cualificación definitiva, a Administración 
poderá  sinalar  prazo  e  condicións  para 
proceder á súa reparación, quedando entre 
tanto  interrompido o prazo para resolver. 
Nestes casos, para a fixación do prezo de 
venda da vivenda terase en conta a data de 
comunicación  á/ao  axente  promotor  das 
deficiencias observadas.
  3.  A concesión ou denegación da cuali-
ficación definitiva é regrada.
A  denegación  da  cualificación  definitiva 
por causa  imputable á/ao axente promotor 
supoñerá a devolución, se é o caso, das axu-
das percibidas cos xuros legais desde a data 
da súa percepción. As persoas adquirentes 
das vivendas poderán optar por resolver os 
contratos  ou  solicitarlle  á  Administración 
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autonómica a rehabilitación do expediente 
ao seu favor, comprometéndose a reparar as 
deficiencias  que  motivaron  a  denegación. 
Neste caso, deduciranse do prezo que deba 
aboarse á/ao axente promotor as cantidades 
investidas  polas  persoas  adquirentes  na 
reparación das deficiencias.
  4.  As  notarias  e  notarios  non  poderán 
autorizar  escrituras  públicas  que  docu-
menten a transmisión de vivendas protexi-
das con anterioridade ao outorgamento da 
cualificación definitiva.
As/Os  axentes  promotores  estarán  obri-
gados  a  elevar  a  escritura  pública,  no 
prazo de tres meses desde a concesión da 
cualificación  definitiva,  os  contratos  de 
compravenda formalizados con anteriori-
dade á concesión da cualificación.

Artigo 44. Rexistro da propiedade.
  1.  As  cualificacións  provisional  e 
definitiva  da  vivenda  protexida  faranse 
constar no rexistro da propiedade por nota 
na marxe da inscrición da obra nova, con 
expresión  das  súas  circunstancias  esen-
ciais, nomeadamente o prazo de duración 
do réxime de protección.
  2.  Respecto das vivendas protexidas de 
promoción e titularidade pública construí-
das sobre terreos do inventario de solo para 
vivenda pública, a nota na marxe deixará 
constancia da súa titularidade pública, da 
súa condición de protexida e da duración 
indefinida do réxime de protección.

Artigo 45. Duración  do  réxime  de 
protección e descualificación.
  1.  A duración do  réxime de protección 
das vivendas protexidas será de trinta anos, 
sen prexuízo do prazo distinto que estable-
za esta lei ou sexa aprobado por decreto do 
Consello da Xunta de Galicia para atender 
programas específicos de vivenda dirixidos 
a sectores da poboación desfavorecidos ou 
con circunstancias especiais.
  2.  Será de duración indefinida o réxime 
de protección das vivendas protexidas de 
promoción  e  titularidade  públicas  cons-
truídas sobre terreos do inventario de solo 
para vivenda pública.

  3.  O réxime de protección das vivendas 
protexidas extinguirase:

a.  Polo transcurso do prazo de duración 
do réxime de protección.

b.  Por descualificación da vivenda.
  4.  O  transcurso  do  prazo  de  duración 
do réxime de protección determinará, sen 
necesidade de declaración administrativa, 
a  extinción  do  réxime  de  protección  da 
vivenda,  que  se  considerará  libre  para 
todos  os  efectos  se,  transcorridos  seis 
meses desde o cumprimento do prazo de 
duración  do  réxime  de  protección,  non 
consta  no  rexistro  da  propiedade  ningún 
asento  contraditorio.  Neses  casos,  as 
rexistradoras ou  rexistradores cancelarán 
de  oficio  as  notas  na  marxe  relativas  ao 
réxime de protección.
  5.  Por  razóns  excepcionais  e  por  ins-
tancia  dos  propietarios  ou  cando  quede 
acreditada  a  ausencia  de  demanda  real 
de vivenda, a administración competente 
en  materia  de  vivenda  poderá  declarar  a 
descualificación  das  vivendas  protexidas 
antes do transcurso do prazo de duración 
do réxime de protección, logo do reintegro 
das axudas ou beneficios recibidos e sem-
pre que non deriven prexuízos a terceiros 
ou ao interese xeral. A resolución de des-
cualificación, que deberá estar motivada, 
será adoptada pola persoa  titular da con-
sellaría competente en materia de vivenda 
e  será  elevada  ao  rexistro  da  propiedade 
para  a  cancelación  das  notas  na  marxe 
relativas ao réxime de protección.
  6.  A  administración  competente  en 
materia  de  vivenda,  logo  da  instrución 
do oportuno expediente, poderá descuali-
ficar de oficio  a vivenda protexida como 
medida  complementaria  derivada  dun 
procedemento  sancionador,  nos  termos 
establecidos no artigo 113º.b) desta lei.
Durante  o  prazo  de  cinco  anos  contados 
desde a data da descualificación, e en todo 
caso mentres non transcorran quince desde a 
data da cualificación definitiva, os usuarios 
de boa fe da vivenda protexida conservarán 
os  dereitos  derivados  do  réxime  legal  de 
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protección e os propietarios quedarán vincu-
lados aos prezos máximos de renda e venda 
establecidos para as vivendas protexidas.
A  resolución  de  descualificación  será 
elevada  ao  rexistro  da  propiedade  para  a 
cancelación das notas na marxe relativas ao 
réxime de protección e a anotación das con-
dicións establecidas no parágrafo anterior.

capítulo iii 
ACCeso Ás vIvendAs protexIdAs

Sección primeira 
Persoas beneficiarias

Artigo 46. Requisitos.
Poderán resultar beneficiarias de vivendas 
protexidas as persoas  físicas en que con-
corran os requisitos seguintes:

a.  Que  a  persoa  beneficiaria  reúna  os 
requisitos  de  capacidade  económica  que 
se  determinen  para  cada  tipo  de  viven-
das,  incluíndo  os  ingresos  ponderados 
e  o  patrimonio  dos  membros  da  unidade 
familiar ou de convivencia.

b.  Que  a  persoa  beneficiaria,  ou  cal-
quera outro membro da unidade  familiar 
ou  de  convivencia,  non  sexa  propietaria 
doutra  vivenda.  Exceptúase  o  caso  de 
que  a  vivenda  resulte  inadecuada  ou  in-
suficiente para as necesidades da unidade 
familiar  ou  de  convivencia,  nos  termos 
establecidos  no  artigo  seguinte.  Neste 
caso,  a  persoa  propietaria  deberá  ofrecer 
a vivenda á consellaría competente en ma-
teria de vivenda. Para a determinación do 
seu prezo aplicarase o módulo vixente en 
promoción pública no momento da posta á 
disposición, podéndose aplicar coeficien-
tes de depreciación en  función do estado 
de conservación da vivenda.

c.  Que  a persoa beneficiaria  resida ou 
desenvolva  a  súa  actividade  laboral  nun 
municipio  da  Comunidade  Autónoma  de 
Galicia.

Artigo 47. Vivenda  inadecuada  ou 
insuficiente.
En relación co previsto na alínea b) do ar-
tigo anterior, teranse en conta as seguintes 
situacións:

a.  Presúmense  inadecuados  os  edifi-
cios e vivendas que non teñan un fin pro-
piamente residencial e os que se atopen en 
situación  de  ruína,  así  como  as  vivendas 
que  teñan  deficiencias,  non  imputables 
á  falta  de  mantemento  pola  persoa  soli-
citante,  que  afecten  de  forma  notoria  a 
habitabilidade,  debidamente  acreditadas 
por técnico competente.

b.  Considérase que unha vivenda ten unha 
superficie insuficiente para a composición da 
unidade familiar ou de convivencia cando a 
cada ocupante lle correspondan menos de 10 
metros cadrados de superficie útil, non com-
putándose para o efecto a dedicada a baños, 
corredores e tendais.
No suposto de que habiten a vivenda dúas 
unidades  familiares  ou  de  convivencia 
distintas, e sempre que a dita circunstan-
cia se produza cunha antelación de cando 
menos un ano á data da adxudicación das 
vivendas, o límite de superficie útil sina-
lado no parágrafo anterior incrementarase 
ata 20 metros cadrados por ocupante, con 
idénticas  minoracións  para  efectos  de 
cómputo.

c.  Enténdese que unha vivenda é inade-
cuada por causa de mobilidade cando a súa 
configuración arquitectónica, distribución 
espacial, localización ou accesos supoñan 
unha grave perda de funcionalidade para o 
membro da unidade familiar ou de convi-
vencia con mobilidade reducida.

Artigo 48. Situacións excepcionais.
Excepcionalmente,  poderán  acceder  a 
unha  vivenda  protexida  as  persoas  que 
sexan  propietarias  doutra  vivenda  cando 
estea suxeita a expediente de expropiación 
forzosa ou desafiuzamento xudicial ou ad-
ministrativo non imputable a elas, e as que 
ocupen  aloxamentos  provisionais  como 
consecuencia  de  operacións  de  emer-
xencia  ou  remodelación  que  impliquen  a 
perda  da  súa  vivenda  ou  calquera  outra 
situación  excepcional  declarada  polos 
servizos  sociais  do  concello  competente 
ou pola consellaría competente en materia 
de vivenda.
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Artigo 49. Unidade  familiar  ou  de 
convivencia.
  1.  Para  os  efectos  desta  lei  enténdese 
por unidade familiar ou de convivencia:

a.  A  formada  polos  cónxuxes  non 
separados  legalmente  e,  se  os  houber, 
polos seus descendentes e ascendentes que 
convivan con eles e estean ao seu cargo.

b.  As unións de feito que estean inscri-
tas no rexistro correspondente.

c.  Nos casos de separación legal, viuvez 
ou familia monoparental, a formada polos 
respectivos  titulares  das  ditas  unións  fa-
miliares ou de convivencia e, se os houber, 
polos seus descendentes e ascendentes que 
convivan con eles e estean ao seu cargo.

d.  As persoas maiores de idade ou meno-
res emancipadas integradas nunha unidade 
familiar ou de convivencia que manifesten 
o seu desexo de se independizar.
  2.  Non terán a condición de membros da 
unidade  familiar  ou de  convivencia  as per-
soas que figuren como titulares ou membros 
doutras  unidades  que  formulen  solicitude 
separada no mesmo procedemento.
  3.  A separación temporal motivada por 
razóns  de  estudos,  traballo,  tratamento 
médico  ou  outras  causas  semellantes  de-
bidamente xustificadas non rompe a con-
vivencia entre familiares, para os efectos 
establecidos nesta lei.

Sección segunda 
Rexistro único de demandantes 

de vivenda

Artigo 50. Obxecto, contido e carac-
terísticas do rexistro.
  1.  A consellaría competente en materia 
de vivenda manterá actualizado un Rexis-
tro  Único  de  Demandantes  de  Vivenda, 
que, centralizando todos os datos relativos 
á demanda de vivenda, contribúa á xestión 
e ao seguimento das políticas públicas de 
vivenda e garanta os principios de publi-
cidade,  concorrencia  e  transparencia  nos 
procedementos de adxudicación.
  2.  O  rexistro  terá  carácter  administra-
tivo e será público. Regulamentariamente 

determinaranse  o  procedemento  e  os 
requisitos para a inscrición, modificación 
e cancelación dos datos do rexistro.
  3.  A  inscrición  no  rexistro  é  requisito 
necesario  para  participar  nos  procede-
mentos de adxudicación das vivendas pro-
texidas,  agás  nos  casos  de  adxudicación 
directa previstos nesta lei.
  4.  Será  obriga  da  persoa  demandante 
comunicar  calquera  cambio  que  se  pro-
ducise  nas  súas  circunstancias  durante  o 
período de inscrición.

Sección terceira 
Modos de acceso

Artigo 51. Títulos.
  1.  O  acceso  ás  vivendas  protexidas 
realizarase  por  compravenda,  aluguer  ou 
outras formas de transmisión ou cesión do 
uso previstas na lexislación vixente.
As  vivendas  protexidas  de  promoción  e 
titularidade  públicas  construídas  sobre 
terreos do inventario de solo para vivenda 
pública  destinaranse  preferentemente  a 
aluguer.2.  Regulamentariamente  estable-
ceranse  os  ingresos  mínimos  e  máximos 
para  o  acceso  ás  vivendas  protexidas, 
segundo a súa modalidade de acceso.

Artigo 52. Adxudicación  por  sor-
teo.1.  Para  cada  promoción  de  vivendas 
protexidas realizarase un sorteo ante nota-
rio entre as persoas demandantes inscritas 
no rexistro.
  2.  Realizado o sorteo, a Administración 
formalizará a adxudicación das vivendas, 
logo  da  comprobación  de  que  as  persoas 
beneficiarias cumpren cos requisitos para 
seren adxudicatarias das vivendas.
  3.  O  procedemento  do  sorteo  fixarase 
regulamentariamente.

Artigo 53. Adxudicación directa.
  1.  Poderanse  adxudicar  directamente 
as vivendas protexidas para satisfacer ne-
cesidades  urxentes  de  vivenda  derivadas 
de  realoxamentos  motivados  por  expe-
dientes expropiatorios ou en execución de 
desenvolvementos  urbanísticos,  procesos 
de  rehabilitación  pública,  situacións  de 
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violencia  de  xénero,  situacións  de  emer-
xencia que impliquen perda de vivenda ou 
calquera outra  situación que  se  estableza 
regulamentariamente.
  2.  Regulamentariamente determinaran-
se as especificidades deste procedemento, 
de  tramitación  preferente  e  sumaria,  que 
se garantirá en todo caso para as mulleres 
vítimas de violencia de xénero, e no que se 
poderá  establecer,  con  carácter  provisio-
nal ou definitivo, a exención dalgúns dos 
requisitos exixibles con carácter xeral se-
gundo o artigo 52 e seguintes desta lei, en 
función  dos  bens  xurídicos  por  protexer. 
Terase  en  conta,  así  mesmo,  o  previsto 
pola Lei para a prevención e o tratamento 
integral da violencia de xénero.

Artigo 54. Excepcións.
Non  estarán  sometidas  ao  procedemento 
de  adxudicación  previsto  nos  artigos 
anteriores:

a.  As  vivendas  autopromovidas  para 
uso  propio,  incluíndo  as  promovidas  por 
comunidades  de  propietarios,  cooperati-
vas de vivenda ou asociacións legalmente 
constituídas, cando o número de vivendas 
coincida  co  número  de  demandantes. 
Noutro  caso,  deberán  solicitar  o  corres-
pondente  sorteo  entre  as persoas deman-
dantes inscritas no rexistro.

b.  As vivendas adquiridas nos supostos 
de  permuta  de  solo  por  vivenda,  sempre 
que as persoas beneficiarias cumpran cos 
requisitos exixidos para o acceso á viven-
da protexida.

Artigo 55. Reservas.
  1.  En cada procedemento de adxudica-
ción, a consellaría competente en materia 
de vivenda poderá reservar vivendas para 
seren adxudicadas ás unidades familiares 
ou de convivencia que se atopen nalgunha 
das seguintes situacións:

a.  Algunha  das  persoas  integrantes 
da  unidade  familiar  ou  convivencial  ten 
mobilidade reducida.

b.  Familias  numerosas  ou  unidades 
convivenciais de tres ou máis fillos.

c.  Familias  ou  unidades  convivenciais 
monoparentais.

d.  Familias  ou  unidades  convivenciais 
cuxa persoa titular teña menos de 35 anos 
ou máis de 65.

e.  Outras  situacións  consideradas  de 
atención  preferente  pola  administración 
competente  en  materia  de  vivenda,  entre 
as  que  se  inclúe  a  atención  ás  mulleres 
vítimas de violencia de xénero.
  2.  A  suma  de  todas  as  reservas  non 
poderá superar o 30% das vivendas oferta-
das, agás supostos especiais derivados de 
programas específicos de interese público 
ou integración social, que se rexerán polo 
disposto  na  súa  regulamentación  propia, 
así  como  as  excepcións  derivadas  da 
atención ás mulleres vítimas de violencia 
de xénero.

Artigo 56. Adxudicación de vivendas 
vacantes.
As  vivendas  protexidas  adxudicadas  que 
queden  vacantes  serán  adxudicadas  ás 
persoas que figuren nos primeiros lugares 
da lista de agarda correspondente, debendo 
estas acreditar, no momento da adxudica-
ción, que continúan reunindo os requisitos 
para seren beneficiarias.

Artigo 57. Eficacia da adxudicación.
A  resolución de  adxudicación notificará-
selles  ás  persoas  interesadas  nas  formas 
previstas  pola  Lei  30/1992,  do  26  de 
novembro, de  réxime xurídico das  admi-
nistracións  públicas  e  do  procedemento 
administrativo común.
Na notificación serán advertidas do prazo 
establecido  para  a  aceptación  da  adxudi-
cación  e  a  formalización  do  contrato  de 
compravenda  ou  aluguer,  así  como  das 
consecuencias  da  falta  de  aceptación  e 
formalización.

Artigo 58. Réxime de recursos.
As  resolucións  de  adxudicación  serán 
susceptibles de  recursos administrativos 
nos  termos previstos na Lei 30/1992, do 
26 de novembro, de réxime xurídico das 
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administracións  públicas  e  do  procede-
mento administrativo común.

Artigo 59. Aceptación  da  adxudica-
ción e formalización do contrato.
  1.  Notificada  a  adxudicación  ou  resol-
tos,  se  é o caso, os  recursos administrati-
vos, a persoa adxudicataria deberá aceptar 
a adxudicación e proceder á formalización 
do  contrato  de  compravenda  ou  aluguer, 
segundo os modelos autorizados pola con-
sellaría competente en materia de vivenda.
O prazo para a aceptación e formalización 
do  contrato  será  o  que  se  determine  nas 
convocatorias correspondentes, ou, no seu 
defecto,  un  mes.  Incumprido  o  prazo  por 
causa  imputable  á  persoa  interesada,  será 
advertida de que, de non dar cumprimento 
aos  referidos  trámites  no  prazo  que  se 
sinale para o efecto, non inferior a quince 
días nin superior a un mes, entenderase que 
renuncia  ao  dereito  sobre  a  vivenda,  que 
pasará á situación de vacante.
  2.  Os  actos  polos  que  se  transmite  a 
propiedade  das  vivendas  deberanse  for-
malizar  en  escritura  pública.  Para  o  seu 
outorgamento, as notarias e os notarios, e 
para a súa inscrición as rexistradoras e os 
rexistradores,  deberán  deixar  constancia 
do  documento  privado  visado  pola  con-
sellaría competente en materia de vivenda 
coas  seguintes  mencións,  que  deberán 
figurar tamén na escritura pública:

a.  A limitación do prezo de venda.
b.  O  prazo  de  duración  do  réxime  de 

protección.
c.  As condicións legais.
d.  As limitacións que afecten a vivenda.

Regulamentariamente  determinaranse  as 
condicións de formalización dos contratos 
de aluguer das vivendas protexidas.
  3.  A persoa  compradora ou  arrendata-
ria da vivenda estará obrigada a ocupar a 
vivenda no prazo de dous meses, contado 
desde  a  formalización  do  contrato,  agás 
que,  mediando  xusta  causa,  sexa  auto-
rizada  pola  Administración  para  a  súa 
ocupación posterior.

Artigo 60. Falecemento  da  persoa 
adxudicataria e subrogación.
No suposto de a persoa  titular solicitante 
falecer logo de producida a adxudicación e 
antes do asinamento do contrato, poderán 
subrogarse na condición de persoa adxudi-
cataria os membros da unidade familiar ou 
de  convivencia  que  figuren  na  solicitude 
formulada, aplicando, de ser o caso, e para 
os efectos de designar persoa adxudicata-
ria, a orde de prelación establecida para os 
arrendamentos rústicos na Lei 2/2006, do 
14 de xuño, de dereito civil de Galicia.

capítulo iv 
utIlIzACIón e dIsposICIón dAs 

vIvendAs protexIdAs
Artigo 61. Uso e conservación.

As  persoas  adxudicatarias  de  vivendas 
protexidas  asumirán  os  deberes  de  uso, 
mantemento  e  conservación  establecidos 
no título I desta lei e na súa normativa de 
desenvolvemento.

Artigo 62. Administración.
Regulamentariamente  determinaranse  as 
condicións  de  administración  das  viven-
das protexidas en réxime de aluguer e das 
restantes formas de cesión do uso.

Artigo 63. Limitacións á facultade de 
disposición.
  1.  O  réxime  de  disposición  das  viven-
das protexidas fica suxeito ás limitacións 
establecidas nesta  lei e nas normas que a 
desenvolvan.
  2.  As  vivendas  protexidas  só  poderán 
transmitirse  inter  vivos  transcorrido  o 
prazo  de  cinco  anos  desde  a  data  de  for-
malización  da  escritura  pública  recollida 
no artigo 59º.2 ou da data da resolución de 
cualificación  das  vivendas  nos  supostos 
do artigo 54º desta  lei. En calquera caso, 
a  persoa  adquirente  deberá  cumprir  os 
requisitos  establecidos  para  ser  persoa 
adxudicataria de vivendas protexidas.
En  situacións  excepcionais  debidamente 
xustificadas, a Administración competente 
en  materia  de  vivenda  poderá  autorizar  a 
transmisión da vivenda antes do transcurso 
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do prazo de cinco anos. Se é o caso, exixi-
rase a cancelación previa do préstamo e o 
reintegro das  axudas  económicas directas 
recibidas  da  Administración,  cos  xuros 
legais correspondentes.
  3.  As vivendas protexidas para aluguer 
poderán ser vendidas, individualizadamen-
te ou por promocións completas, en calquera 
momento do período de vinculación ao dito 
réxime de uso,  logo da autorización e nas 
condicións  fixadas  regulamentariamente 
pola consellaría competente en materia de 
vivenda.
As  novas  persoas  propietarias,  que  te-
rán  que  destinar  as  vivendas  a  aluguer, 
subrogaranse  nos  dereitos  e  obrigas  das 
anteriores propietarias, e mesmo no finan-
ciamento cualificado que obtiveron estas.

Artigo 64. Segundas  e  ulteriores 
transmisións  de  vivendas  protexidas  de 
promoción pública en réxime de compra-
venda.
  1.  As  persoas  propietarias  de  vivendas 
protexidas  de  promoción  pública  que 
desexen  vendelas  deberán  comunicarllo 
á  consellaría  competente  en  materia  de 
vivenda,  con  expresión  do  prezo.  A  dita 
comunicación  é  vinculante  para  a  persoa 
oferente e terá a consideración de promesa 
de  venda  para  os  efectos  da  normativa 
vixente.
  2.  A Administración autonómica, a tra-
vés da consellaría competente en materia 
de vivenda, poderá exercitar, para si ou en 
beneficio doutra administración pública, o 
dereito de adquisición preferente no prazo 
dun mes a partir do día seguinte a aquel en 
que  se  producir  a  comunicación  prevista 
no punto anterior.
Se a dita comunicación for incompleta ou 
defectuosa,  o  prazo  suspenderase  desde 
a  data  de  requirimento  de  corrección 
ou  complemento  de  datos  ata  que  estean 
correctos  ou  completos  á  disposición  da 
Administración.
De non se efectuar a comunicación, a Ad-
ministración  terá  dereito  de  retracto  nos 
termos establecidos na normativa civil.

  3.  De  non  se  exercitar  o  dereito  de 
adquisición  preferente,  a  Administración 
autonómica  ofertará  as  vivendas,  con 
expresión  do  prezo  e  das  condicións  que 
deben reunir as persoas demandantes.
  4.  A persoa adquirente elixirase por sor-
teo público realizado entre as demandantes 
co mesmo procedemento recollido no arti-
go  52º  desta  lei,  agás  que  concorra  algún 
dos supostos de adxudicación directa.
  5.  Os  modelos  de  contratos  de  com-
pravenda  serán  facilitados  ás  partes 
contratantes  pola  consellaría  competente 
en  materia  de  vivenda  e  serán  visados 
unha vez asinados, logo da verificación do 
cumprimento  pola  persoa  adquirente  dos 
requisitos  establecidos  nas  disposicións 
vixentes  para  a  adquisición  da  vivenda 
protexida.
  6.  Se  a venda das vivendas protexidas 
se  produce  como  consecuencia  dun 
procedemento  de  execución  patrimonial, 
correspóndelle ao organismo que realice a 
execución poñela á disposición da Admi-
nistración autonómica.
  7.  A formalización das transmisións en 
escritura  pública  rexerase  polo  disposto 
no artigo 59º desta lei.
  8.  Os puntos anteriores non serán apli-
cables  ás  transmisións  entre  persoas  con 
parentesco ata segundo grao en liña recta 
sempre que a persoa adquirente cumpra os 
requisitos  establecidos  nas  disposicións 
vixentes  para  a  adquisición  da  vivenda 
protexida.

Artigo 65. Dereitos  de  tenteo  e 
retracto.
  1.  As persoas adxudicatarias de viven-
das protexidas de promoción privada e as 
persoas  propietarias  de  vivendas  protexi-
das autopromovidas deberán comunicarlle 
á consellaría competente en materia de vi-
venda, por calquera medio que permita ter 
constancia da súa recepción, a decisión de 
vendelas, con expresión do prezo de venda 
e a acreditación do cumprimento pola per-
soa  interesada  en  adquirir  a  vivenda  dos 
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requisitos  establecidos  nas  disposicións 
vixentes  para  a  adquisición  da  vivenda 
protexida.
A comunicación caducará aos seis meses, 
e deberase proceder a unha nova comuni-
cación de transcorrer o dito prazo sen que 
se formalizase a transmisión.
  2.  Os  modelos  de  contratos  de  compra-
venda serán facilitados ás partes contratantes 
pola  consellaría  competente  en  materia  de 
vivenda e serán visados unha vez asinados, 
logo  da  verificación  do  cumprimento  pola 
persoa adquirente dos requisitos establecidos 
nas disposicións vixentes para a adquisición 
da vivenda protexida.
  3.  A consellaría competente en materia 
de  vivenda  terá  dereito  de  tenteo  sobre 
a  vivenda  protexida,  no  seu  favor  ou  no 
doutra  Administración  ou  entidade  do 
sector público, mentres dure o  réxime de 
protección,  agás  nos  casos  de  compra-
venda  entre  persoas  con  parentesco  ata 
segundo grao  en  liña  recta  sempre que a 
persoa  adquirente  cumpra  os  requisitos 
establecidos  nas  disposicións  vixentes 
para a adquisición da vivenda protexida.
O  dereito  de  tenteo  poderá  ser  exercido 
durante  o  prazo  dun  mes  a  partir  do  día 
seguinte  a  aquel  en  que  se  producise  a 
comunicación previa prevista no punto 1 
deste artigo.
Se a consellaría non se manifestar ao res-
pecto, poderase levar a cabo a transmisión 
nos termos da comunicación.
  4.  O  incumprimento  das  condicións 
establecidas  nos  puntos  anteriores  por 
parte  da  persoa  transmitente  conferiralle 
á  consellaría  competente  en  materia  de 
vivenda o dereito de retracto, que poderá 
exercitarse  no  prazo  de  dous  meses  a 
partir da data en que tiver coñecemento da 
transmisión e das súas condicións.
  5.  O exercicio dos dereitos de tenteo e 
retracto  realizarase  polo  prezo  máximo 
legalmente aplicable para as vivendas pro-
texidas, ou polo convido se for inferior.

  6.  As  disposicións  establecidas  nos 
puntos  anteriores  son  aplicables  ás 
segundas  e  ulteriores  transmisións  de 
vivendas protexidas en réxime distinto do 
de  compravenda,  calquera  que  for  a  súa 
modalidade de promoción, agás as  trans-
misións entre persoas con parentesco ata 
segundo grao en liña recta ou nos casos de 
liquidación  da  sociedade  de  gananciais, 
sempre  que  a  persoa  adquirente  cumpra 
os requisitos establecidos nas disposicións 
vixentes  para  a  adquisición  da  vivenda 
protexida.

Artigo 66. Escrituración e inscrición.
As  limitacións  establecidas  nos  artigos 
anteriores  faranse  constar  expresamente 
nas escrituras de transmisión, de préstamo 
e de declaración de obra nova no suposto 
de autopromoción, así como no rexistro da 
propiedade, por medio de nota na marxe.

Artigo 67. Desafiuzamento.
  1.  As persoas propietarias das vivendas 
protexidas,  sen  prexuízo  das  sancións 
que procedan, poderán  instar ao desafiu-
zamento  das  persoas  ocupantes  destas 
vivendas polas mesmas causas e consonte 
os procedementos establecidos no ordena-
mento xurídico.
  2.  A  consellaría  competente  en  ma-
teria  de  vivenda  poderá  acordar,  logo  da 
tramitación do correspondente expediente 
administrativo,  o  desafiuzamento  admi-
nistrativo  e,  se  é  o  caso,  o  lanzamento 
das  persoas  ocupantes  das  vivendas  da 
súa propiedade nos supostos previstos na 
lexislación común e, en particular, cando 
concorran as seguintes causas:

a.  A  falta  de  pagamento  das  rendas 
pactadas  no  contrato  de  arrendamento 
ou  das  cantidades  a  que  estea  obrigada 
a  persoa  cesionaria  no  acceso  diferido  á 
propiedade.

b.  A  ocupación  da  vivenda  sen  título 
legal.

c.  Ter sido sancionada a persoa ocupan-
te por  infracción grave ou moi grave das 
tipificadas nesta lei.
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TíTULO III 
POLíTICAS DE FOMENTO  
DO DEREITO á VIVENDA

capítulo i 
ACCIóns en mAterIA de vIvendA
Artigo 68. Dereito á vivenda.

As  administracións  públicas  da  comuni-
dade  autónoma  promoverán  e  desenvol-
verán,  no  ámbito das  súas  competencias, 
cantas  accións  contribúan  a  garantir  o 
dereito a gozar dunha vivenda, nos termos 
do artigo 47 da Constitución española, e, 
entre outras, as seguintes:

a.  A  creación  dun  parque  de  vivendas 
estable,  suficiente e de calidade, a  través 
da promoción pública e privada de viven-
das protexidas.

b.  A  recuperación  dos  parques  de 
vivendas existentes, mediante accións de 
renovación e rehabilitación.

c.  A  dinamización  do  mercado  de 
vivenda en aluguer, coa conseguinte ocu-
pación das vivendas baleiras.

d.  A mellora da calidade das vivendas, 
con medidas de  fomento orientadas a  fa-
vorecer a innovación e a sustentabilidade 
da edificación.

Artigo 69. Medidas.
  1.  Co obxectivo prioritario de  facilitar 
o  acceso  á  vivenda,  as  administracións 
públicas  poderán  establecer  medidas  de 
carácter  fiscal,  económico  ou  financeiro 
nos termos previstos nas leis.
  2.  Para estes efectos, a Administración 
autonómica e os entes locais poderán esta-
blecer, dentro do ámbito das súas respec-
tivas competencias, exencións, deducións 
ou calquera outra acción de fomento.
  3.  As  medidas  económicas  e  financei-
ras en materia de vivenda poderán adoptar 
as seguintes modalidades:

a.  Medidas  de  financiamento  cualifi-
cado, a través de préstamos cualificados 
e  descontos  bancarios  de  certificacións 
de obra.

b.  Axudas  económicas  directas,  no-
meadamente subvencións a fondo perdido, 

subsidiacións totais ou parciais do tipo de 
xuro  dos  préstamos  cualificados  e  das 
operacións  de  desconto  de  certificacións 
de obra e subsidiacións de préstamos non 
cualificados.

c.  Calquera  outra  medida  económica 
ou  financeira  que  contribúa  a  facilitar  o 
financiamento do custo da vivenda.

capítulo ii 
Fomento dA renovACIón e dA 

rehAbIlItACIón
Artigo 70. Actuacións.

  1.  As administracións públicas compe-
tentes en materia de vivenda fomentarán a 
renovación e a rehabilitación do parque de 
vivendas de Galicia, mediante políticas de 
axudas e subvencións e a execución de ac-
tuacións directas sobre o dito patrimonio.
  2.  Son  actuacións  de  renovación  e 
rehabilitación as constituídas por unha ou 
varias  intervencións  sobre  o  patrimonio 
edificado  ou  urbanizado  co  obxecto  de 
conservar,  recuperar  e  poñer  en  valor  o 
parque  inmobiliario  residencial  existente 
no medio rural e urbano.
  3.  As  políticas  públicas  de  renovación 
e  rehabilitación  terán  como  obxectivos 
prioritarios:

a.  Os inmobles de valor arquitectónico, 
para a súa recuperación e utilización, pre-
ferentemente en réxime de aluguer.

b.  Os núcleos tradicionais de costa e in-
terior, coa finalidade de contribuír á con-
servación e posta en valor do patrimonio 
construído, á fixación da súa poboación e 
a revitalizar o seu contorno.

c.  Os cascos históricos e, en particular, 
a conservación do patrimonio histórico e a 
mellora da calidade de vida da poboación 
asentada tradicionalmente neses espazos.

d.  As  áreas  urbanas  degradadas, 
procurando  a  superación  das  carencias  e 
deficiencias urbanas, ambientais e mesmo 
sociais a través dunha intervención global 
sobre a edificación, as infraestruturas, as 
dotacións e os espazos libres.
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e.  Melloras da accesibilidade dos edifi-
cios e vivendas.
  4.  A consellaría competente en materia 
de vivenda poderá aprobar programas de 
renovación  ou  rehabilitación  dirixidos  a 
planificar, coordinar e executar as accións 
orientadas  aos  obxectivos  sinalados  no 
punto  anterior.  Os  ditos  programas,  que 
respectarán  as  disposicións  contidas  no 
planeamento  urbanístico,  levarán  implí-
cita  a  declaración  de  interese  social  para 
os  efectos  de  expropiación  forzosa  por 
incumprimento da función social da pro-
piedade, nos termos previstos nesta lei.

Artigo 71. Recuperación  illada  de 
inmobles de valor arquitectónico.
  1.  A Administración autonómica pode-
rá promover a recuperación dos inmobles 
de  recoñecido  valor  arquitectónico  que 
estean baleiros e deteriorados, para seren 
destinados preferentemente a aluguer.
  2.  Sen  prexuízo  das  axudas  e  sub-
vencións  que  establezan  os  programas 
específicos  de  vivenda,  as  actuacións  de 
recuperación poderanse levar a cabo baixo 
o réxime de promoción pública para a súa 
posta en aluguer sobre os edificios ou vi-
vendas  catalogados nos plans municipais 
e  sempre  que  exista  unha  demanda  real 
de vivendas en aluguer no dito municipio, 
de acordo cos datos do Rexistro Único de 
Demandantes de Vivenda.
  3.  As/Os  axentes  promotores  poderán 
convir  coas  persoas  propietarias  dos 
edificios  ou  vivendas  a  cesión  do  uso 
por  prazo  determinado,  co  fin  de  levar 
a  cabo  as  obras  de  renovación  ou  reha-
bilitación  das  vivendas  para  destinalas 
preferentemente  a  aluguer.  En  calquera 
caso, a duración do dereito de uso deberá 
ser suficiente para custear coas rendas do 
aluguer polo menos o 70% do custo das 
obras  de  renovación  ou  rehabilitación 
proxectadas, agás que a persoa propieta-
ria financie parcialmente estas.
  4.  As vivendas renovadas ou rehabilita-
das recibirán a cualificación de protexidas, 

séndolles aplicable o disposto no título II 
desta lei.
A  dita  cualificación  terá  a  duración  que 
a/o axente promotor e a persoa propietaria 
conveñan  para  a  duración  do  dereito  de 
uso,  que  en  ningún  caso  será  inferior  a 
cinco anos.

Artigo 72. Renovación  e  rehabilita-
ción de edificios e vivendas en núcleos de 
costa e interior.
  1.  A  finalidade  de  contribuír  á  con-
servación  e  posta  en  valor  do  patrimo-
nio  construído  dos  núcleos  de  costa  e 
interior,  á  fixación  da  súa  poboación  e  á 
revitalización do seu contorno  levarase a 
cabo  preferentemente  mediante  axudas  e 
subvencións  destinadas  a  actuacións  de 
renovación  e  rehabilitación  dos  edificios 
e  vivendas  construídas,  de  acordo  con 
criterios de sustentabilidade, aforro ener-
xético, mellora da calidade e conservación 
dos elementos singulares das construcións 
tradicionais.
  2.  As localidades afectadas polas ditas 
actuacións,  as  persoas  beneficiarias,  as 
condicións das vivendas afectadas e o pro-
cedemento  de  actuación  estableceranse 
regulamentariamente.
  3.  As vivendas renovadas ou rehabilita-
das  recibirán a cualificación de vivendas 
protexidas, séndolles aplicable o disposto 
no título II desta lei.
O  réxime  de  protección  terá  unha  dura-
ción de cinco anos, agás que no programa 
específico se fixe outro prazo distinto aten-
dendo as axudas e subvencións percibidas 
polos interesados.

Artigo 73. Renovación  e  rehabilita-
ción de cascos históricos.
  1.  A recuperación dos cascos históricos 
dos  núcleos  urbanos  e,  en  particular,  a 
mellora da calidade de vida dos  seus ha-
bitantes levaranse a cabo preferentemente 
mediante  subvencións  de  actuacións  de 
renovación e rehabilitación do patrimonio 
edificado ou urbanizado.
  2.  A determinación dos cascos históricos 
afectados polas ditas actuacións, as persoas 
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beneficiarias, as condicións dos edificios e 
vivendas  e  o  procedemento  de  actuación 
determinaranse regulamentariamente.
  3.  As vivendas renovadas ou rehabilita-
das  recibirán a cualificación de vivendas 
protexidas, séndolles aplicable o disposto 
no título II desta lei.
O réxime de protección terá unha duración 
de cinco anos, agás que no programa es-
pecífico se fixe outro prazo distinto aten-
dendo ás axudas e subvencións percibidas 
polos interesados.
  4.  Sen prexuízo do disposto no título II 
desta  lei,  adxudicaránselles directamente 
as vivendas en réxime de aluguer ás per-
soas arrendatarias que  fosen desaloxadas 
delas  como  consecuencia  do  proceso  de 
renovación ou rehabilitación.

Artigo 74. Renovación  e  rehabilita-
ción de áreas urbanas degradadas.
  1.  As administracións públicas promo-
verán actuacións de  renovación e  rehabi-
litación  dos  espazos  urbanos  con  graves 
deficiencias  urbanas  ou  ambientais  ou 
significativa deterioración ou decadencia 
funcional da edificación, as  infraestrutu-
ras, as dotacións e os espazos libres que os 
sirvan.
  2.  Correspóndelle á consellaría compe-
tente en materia de vivenda a declaración 
de áreas de rehabilitación, para os efectos 
de  coordinar  e  programar  as  actuacións 
das  administracións  públicas  e  fomentar 
actividades  privadas  de  rehabilitación, 
a  través  de  axudas  de  carácter  técnico, 
económico, de xestión e de información.
  3.  A  renovación  ou  rehabilitación  das 
áreas urbanas degradadas levarana a cabo 
as administracións municipais a través de 
plans especiais. Sen prexuízo do anterior, 
a consellaría competente en materia de vi-
venda poderá acordar a declaración dunha 
área  urbana  degradada  de  rehabilitación 
obrigatoria,  dispoñendo  un  prazo  para 
que a Administración municipal tramite o 
correspondente Plan Especial de Reforma 
Interior.  A  inactividade  municipal  facul-
tará  a  Administración  autonómica  para 

adoptar as medidas necesarias en substitu-
ción da Administración local, nos termos 
previstos  no  artigo  91  da  Lei  9/2002,  de 
ordenación  urbanística  e  protección  do 
medio rural de Galicia.

Artigo 75. Medidas financeiras.
  1.  As  actuacións  de  rehabilitación 
poderanse  levar  a  cabo  a  través  de  me-
didas  de  financiamento  cualificado  e 
subvencións a  fondo perdido, nos  termos 
que  se  establezan  regulamentariamente, 
sen prexuízo da  súa compatibilidade con 
calquera outra axuda que se puider conce-
der para a mesma finalidade, sempre que 
o conxunto de todas elas non supere o 75% 
do custo do orzamento protexible definido 
regulamentariamente.
  2.  Os titulares das actuacións de reha-
bilitación previstas neste capítulo poderán 
acceder  a  préstamos  cualificados,  nas 
condicións que se dispoñan regulamenta-
riamente.  A  contía  máxima  do  préstamo 
poderá alcanzar a totalidade do orzamento 
protexible, deducidas, se é o caso, as sub-
vencións a fondo perdido concedidas.
  3.  Para  levar  a  cabo  as  actuacións  de 
rehabilitación  previstas  neste  capítulo,  a 
comunidade  autónoma  poderá  conceder 
subvencións persoais a fondo perdido, nos 
termos  que  se  establezan  nas  correspon-
dentes normas de desenvolvemento.

capítulo iii 
Fomento do ACCeso Á vIvendA 

en réxIme de AluGuer
Artigo 76. Actuacións.

  1.  Constitúe  un  marco  de  actuación 
preferente da Administración autonómica 
o fomento do acceso á vivenda en réxime 
de aluguer.
  2.  As administracións públicas adopta-
rán medidas dirixidas a  impulsar a posta 
no  mercado  de  vivendas  en  aluguer,  cos 
obxectivos  prioritarios  de  mobilizar  as 
vivendas  baleiras  e  favorecer  o  acceso  á 
vivenda  a  sectores  con  dificultades,  en 
particular  as  persoas  novas  que  desexen 
acceder  á  vivenda  por  primeira  vez,  as 
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persoas  maiores  e  os  colectivos  sociais 
especialmente  desfavorecidos  ou  en  si-
tuación de exclusión  social  e as mulleres 
vítimas de violencia de xénero.

Artigo 77. Programa  de  vivenda  en 
aluguer.
  1.  A  Administración  autonómica 
desenvolverá un programa de vivenda en 
aluguer no que se concretarán a posta no 
mercado das vivendas baleiras e as bases 
reguladoras das subvencións e axudas que 
se  dispoñan  con  cargo  aos  orzamentos 
públicos. As  liñas de acción do dito pro-
grama  concretaranse  nas  convocatorias 
periódicas  realizadas  mediante  orde  da 
persoa  titular  da  consellaría  competente 
en materia de vivenda.
  2.  As  vivendas  que  se  incorporen  ao 
programa  deberán  estar  situadas  en  mu-
nicipios con demanda  real de vivenda en 
aluguer, de acordo cos datos que deriven 
do  Rexistro  Único  de  Demandantes  de 
Vivenda.
  3.  A  Administración  autonómica  po-
derá  xestionar,  por  si  ou  a  través  dunha 
entidade  colaboradora,  os  contratos  de 
aluguer  que  se  formalicen  ao  abeiro  do 
programa. Para este efectos, formalizara-
se coas persoas propietarias o contrato que 
corresponda, de polo menos cinco anos de 
duración, subrogándose a entidade xestora 
nos dereitos e accións que  lle correspon-
den  á  persoa  propietaria  sobre  a  vivenda 
para os efectos de arrendamento.

Artigo 78. Outras  accións,  plans  e 
programas.
Sen prexuízo do disposto no artigo anterior, 
as  administracións  públicas  poderán  im-
pulsar as accións, os plans e os programas 
orientados a favorecer o acceso á vivenda 
en  réxime  de  aluguer.  O  seu  réxime  de 
compatibilidades e os límites cuantitativos 
deles deberán regularse expresamente nas 
respectivas convocatorias.

Artigo 79. Medidas financeiras.
A Administración  autonómica  favorecerá  a 
execución das accións orientadas a favorecer 

o acceso á vivenda en réxime de aluguer con 
medidas financeiras dirixidas a:

a.  A adecuación das vivendas baleiras 
ás condicións de habitabilidade, mediante 
subvencións  das  obras  e  actuacións  de 
renovación ou rehabilitación.

b.  A  asignación  de  subvencións  aos 
arrendatarios de rendas baixas, nos termos 
establecidos na convocatoria respectiva.

c.  O  establecemento  de  axudas  dirixi-
das  a  persoas  novas  maiores  de  idade  e 
menores de 35 anos ou menores de idade 
emancipadas  e  a  persoas  maiores  de  65 
anos  para  acceder  a  unha  vivenda  en 
réxime  de  aluguer,  así  como  ás  mulleres 
vítimas de violencia de xénero.

capítulo iv 
Fomento dA CAlIdAde, 

dA InnovACIón e dA 
sustentAbIlIdAde

Artigo 80. Actuacións.
  1.  As administracións públicas fomen-
tarán a calidade do parque de vivendas de 
Galicia  e  promoverán  as  actuacións  di-
rixidas a  incorporar medidas de calidade 
por riba dos mínimos exixidos nas normas 
de  calidade  vixentes,  empregar  criterios 
de  sustentabilidade  na  execución,  uso  e 
conservación  das  vivendas  e  introducir 
experiencias innovadoras.
  2.  A  Administración  autonómica 
desenvolverá,  entre  outras,  as  seguintes 
medidas:

a.  O impulso de accións I+D+i no refe-
rente á calidade da edificación.

b.  O  fomento  da  profesionalidade  e  a 
transparencia  no  sector  da  edificación,  a 
identificación dos axentes e a súa idoneidade.

c.  O impulso da información dos axen-
tes e usuarios, mediante a elaboración de 
estudos, bases de datos e guías orientados 
á mellora da calidade.

d.  O  recoñecemento  da  excelencia  no 
proceso  edificatorio,  mediante  o  recoñe-
cemento oficial de distintivos de calidade 
e  a  súa  promoción  nas  edificacións  da 
Comunidade Autónoma de Galicia.
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e.  O fomento de accións que contribúan 
a mellorar a eficiencia enerxética dos edi-
ficios e vivendas.

f.  O  desenvolvemento  de  accións  for-
mativas dos axentes da edificación.

g.  Cantas  accións  estean  orientadas  á 
mellora da calidade da edificación.

Artigo 81. Eficiencia enerxética.
A  Administración  autonómica  poderá 
adoptar  medidas  de  fomento  que  contri-
búan a mellorar a eficiencia enerxética dos 
edificios e vivendas. Entre outras, poderá 
levar a cabo as seguintes actuacións:

a.  Apoiar  a  implantación  de  solucións 
técnicas que melloren o rendemento ener-
xético das vivendas existentes.

b.  Potenciar  as  vivendas  de  consumo 
enerxético baixo.

c.  Fomentar  a  implantación  da  ar-
quitectura  bioclimática,  así  como  o  uso 
de  materiais  e  produtos  da  construción 
autóctonos e ecolóxicos acreditados.

d.  Promover  plans  de  renovación  de 
electrodomésticos  e  da  iluminación  de 
baixo consumo de edificios e vivendas.

e.  Promover  a utilización de  fontes de 
enerxía renovables ou a produción combi-
nada de calor e electricidade nos edificios 
novos e usados.

f.  Estimular  as  empresas  de  cons-
trución  a  utilizar  sistemas  integrados 
de  xestión  ambiental,  especialmente  o 
sistema comunitario de xestión e auditoría 
ambiental.

g.  Desenvolver programas de auditoría 
enerxéticos  para  impulsar  actuacións  de 
aforro e mellora da eficacia enerxética.

h.  Desenvolver  accións  que  permitan 
estender a utilización de etiquetas ecoló-
xicas e enerxéticas a todo o equipamento 
do fogar.

Artigo 82. Medidas financeiras.
  1.  As administracións públicas estable-
cerán medidas financeiras para contribuír 
á mellora da calidade, da innovación e da 
sustentabilidade de edificios e vivendas.
  2.  As  medidas  financeiras  concedidas 
para  estes  fins  poderán  ser  préstamos 

cualificados, subsidiación do tipo de xuros 
destes,  subvencións  a  fondo  perdido  ou 
calquera  outra  que  determine  a  Adminis-
tración.
  3.  Poderán  acceder  ás  devanditas 
axudas,  nos  termos  en  que  se  determine 
regulamentariamente,  as/os  axentes  pro-
motores de vivendas de nova construción 
ou de rehabilitación e as persoas usuarias 
das vivendas.

TíTULO IV 
PROTECCIóN DOS 
ADQUIRENTES E 

ARRENDATARIOS DE VIVENDA

capítulo i 
publICIdAde e InFormACIón

Sección primeira 
Publicidade na oferta de venda

Artigo 83. Características  da  publi-
cidade.
  1.  A  publicidade  na  oferta  de  venda 
axustarase aos principios de boa  fe e ve-
racidade  e  non  conterá  informacións  nin 
omitirá datos esenciais que poidan inducir 
ao erro aos seus destinatarios.
  2.  As características, condicións, pres-
tacións e garantías das vivendas, anexos, 
servizos  e  instalacións  comúns  ofrecidas 
na publicidade serán exixibles pola persoa 
compradora, aínda cando non figuren ex-
presamente  no  contrato  de  compravenda 
asinado.

Artigo 84. Contido mínimo da publi-
cidade.
  1.  A  publicidade  na  oferta  de  venda 
deberá sinalar, se é o caso, a condición de 
protexida da vivenda e, no caso de viven-
das en construción, a data de concesión da 
licenza  urbanística  e  nomeadamente  os 
usos e o número de plantas e de vivendas 
autorizadas.
  2.  Cando  se  trate de vivendas  integra-
das  nun  complexo  inmobiliario,  farase 
constar  expresamente  esta  circunstancia 
na publicidade e  indicarase se as  instala-
cións ou os servizos a que se fai referencia 



- 657 -

ordenación do terriotorio e...

o
rd

en
ac

ió
n 

do
 t

er
ri

to
ri

o 
e.

..

corresponden a un só edificio, a varios ou 
a elementos comúns a todo o complexo.
  3.  As alusións publicitarias á superficie 
das vivendas entenderanse referidas á su-
perficie útil, nos termos contidos no artigo 
5 desta lei.
Cando  se  ofrezan  vivendas  con  anexos, 
tales  como  rochos,  prazas  de  garaxe  ou 
outros  espazos  análogos,  a  publicidade 
indicará a súa superficie útil, localización 
e,  se  é  o  caso,  o  carácter  inseparable  ou 
independente da vivenda.

Artigo 85. Publicidade sobre o prezo.
  1.  A publicidade sobre o prezo de venda 
dunha vivenda destacará  con claridade o 
importe do seu prezo final total, especifi-
cándose que o IVE está incluído.
O prezo dos anexos, cando sexan insepara-
bles da vivenda, entenderase comprendido 
no prezo de venda. Nos restantes casos, a 
publicidade  indicará  o  seu  prezo,  facén-
dose  constar  con  claridade  que  non  está 
incluído no prezo final da vivenda.
De se omitir a referencia expresa ao IVE ou 
ao prezo dos anexos, entenderase que o pre-
zo publicitado inclúe todos os conceptos.
  2.  Se se inclúe na publicidade informa-
ción sobre formas de pagamento aprazado 
do  prezo,  deberase  indicar  se  se  exixe 
unha  entrada  inicial,  así  como  o  número 
total de prazos e o seu vencemento.

Sección segunda 
Información na oferta de venda

Artigo 86. Deber de información por 
escrito.
A/o  axente  promotor  e  as/os  axentes 
inmobiliarios  deberán  proporcionarlles 
ás  persoas  interesadas  na  adquisición 
información básica sobre as súas caracte-
rísticas, por escrito e antes de formalizar 
o contrato.

Artigo 87. Contido da información.
  1.  A información incluirá, ademais das 
mencións a que fai referencia o artigo 84 
desta lei, as seguintes:

a.  A identificación da/o axente promo-
tor e o construtor.

b.  O réxime xurídico da vivenda, de se 
tratar de vivenda protexida, especificando 
as condicións para o acceso á propiedade 
das  vivendas  e,  se  é  o  caso,  para  obter 
axudas financeiras.

c.  A localización do edificio.
d.  A  indicación  de  se  a  vivenda  está 

rematada,  en  construción  ou  simplemente 
proxectada, sinalando, se é o caso, o prazo de 
construción e a data de entrega da vivenda.

e.  A  descrición  da  vivenda  e,  se  é  o 
caso,  dos  elementos  vinculados  a  ela, 
facéndose mención  expresa  á  etiqueta de 
eficiencia enerxética.

f.  A  superficie  útil  da  vivenda,  nos 
termos previstos nesta lei.

g.  O  prezo  de  venda  e  as  condicións 
básicas de financiamento.

h.  A entidade financeira que garanta as 
cantidades entregadas a conta.
  2.  No  caso  de  previsión  de  subroga-
ción  no  préstamo  hipotecario,  incluirase 
na  información  a  parte  de  gravame  que 
corresponde a cada unha das vivendas na 
distribución  da  responsabilidade  hipote-
caria, así como a indicación do número de 
prazos, importe de cada un deles e data do 
seu vencemento.
  3.  De se  tratar dunha vivenda protexi-
da, a información deberá facer referencia, 
ademais,  ao  réxime  de  protección  a 
que  está  acollida  a  vivenda,  á  data  da 
cualificación provisional ou,  se é o caso, 
definitiva e á expresión de que a vivenda 
deberá  dedicarse  a  residencia  habitual  e 
permanente do titular.
  4.  En  todo  caso  deberase  ofrecer  in-
formación separada da superficie útil dos 
anexos e da súa situación.

Artigo 88. Exame da documentación 
antes da perfección do contrato.
Antes  de  formalizar  o  contrato,  o  futuro 
adquirente  dunha  vivenda  poderá  exixir 
a  exhibición  ante  el  da  documentación 
xustificativa da  información  recollida no 
artigo anterior, co obxecto de que a poida 
examinar.
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Sección terceira 
Información na oferta  

de arrendamento

Artigo 89. Deber de información por 
escrito.
Na oferta de vivendas en réxime de arren-
damento, o arrendador ou o oferente que 
se  dedique  no  desenvolvemento  da  súa 
actividade  empresarial  ou  profesional  ao 
arrendamento  de  vivendas  deberá  pro-
porcionarlles  ás  persoas  interesadas  en 
arrendar unha vivenda información básica 
sobre as características desta, por escrito e 
antes da formalización do contrato.

Artigo 90. Contido da información.
Na  oferta  de  vivendas  en  réxime  de 
arrendamento  deberanse  especificar  os 
seguintes extremos:

a.  As  características,  os  servizos  e  as 
instalacións de que dispón a vivenda e as 
condicións de uso.

b.  A renda contractual e a súa fórmula 
de actualización.

c.  A duración do contrato.
d.  Os gastos repercutibles.

capítulo ii 
vendA de vIvendAs

Sección primeira 
Venda de vivendas en proxecto 

ou en construción

Artigo 91. Requisitos previos.
  1.  A/o  axente  promotor  poderá  vender 
as  vivendas  en  fase  de  proxecto  ou  en 
construción sempre que reúna os seguin-
tes requisitos:

a.  Ter  sobre  o  solo  sobre  o  que  se  vai 
localizar o dereito de propiedade ou de su-
perficie inscrito no rexistro da propiedade 
sen cargas ou gravames que impidan a súa 
libre dispoñibilidade.

b.  Dispoñer  da  licenza  urbanística  e 
das  demais  autorizacións  precisas  pola 
normativa aplicable.

c.  Outorgar  a  escritura  de  declaración 
de obra nova en construción.

  2.  O  incumprimento  destes  requisitos 
permitiralle á persoa compradora a resolu-
ción do contrato se chegar a formalizarse, 
coas  indemnizacións  que  procedan,  sen 
prexuízo da imposición á persoa vendedo-
ra das sancións pertinentes.

Artigo 92. Contrato de compravenda 
en proxecto ou en construción.
  1.  O  contrato  de  compravenda  en 
proxecto ou en construción deberá conter 
as seguintes especificacións:

a.  O réxime de protección a que, se é o 
caso, está acollida ou pretende acollerse a 
vivenda.

b.  O prazo previsto de  finalización da 
obra e entrega das vivendas, así como as 
penalizacións que correspondan polo seu 
incumprimento.

c.  As  condicións  económicas  e  finan-
ceiras da venda.

d.  A  superficie  da  vivenda  e  os  seus 
correspondentes anexos.

e.  A  cota  de  participación  que  corres-
ponda  con  relación  ao  total  do  valor  do 
inmoble.

f.  As servidumes, as cargas e os gravames 
que recaian sobre a vivenda e os seus anexos 
ou sobre os elementos comúns do edificio.

g.  As cláusulas obrigatorias establecidas 
por disposición legal.
  2.  Unha vez asinado o contrato, entre-
garánselle á persoa compradora:

a.  Os  estatutos  da  comunidade  de 
propietarios, se os houber.

b.  A  documentación  en  que  se  especi-
fiquen os materiais e as calidades que se 
empregarán  na  construción  da  vivenda  e 
dos elementos comúns do edificio.
  3.  Cando exista discrepancia en prexuí-
zo da persoa compradora entre a informa-
ción  subministrada  con  anterioridade  á 
venda  e  o  contrato,  aquela  terá  dereito  a 
unha  rebaixa  proporcional  do  prezo  ou 
a  unha  indemnización  equivalente,  sen 
prexuízo  da  súa  facultade  de  resolver  o 
contrato, cando sexa procedente, nos  ter-
mos establecidos na lexislación civil.
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Artigo 93. Correspondencia  entre  a 
construción e o proxecto.
  1.  A  construción  da vivenda  e  do  edi-
ficio ou complexo inmobiliario en que se 
sitúe deberase  axustar  ás  especificacións 
contidas  no  proxecto,  sen  prexuízo  das 
modificacións  que,  por  exixencias  téc-
nicas,  sexa  necesario  realizar  durante  o 
proceso construtivo, nos termos dispostos 
nos puntos seguintes.
  2.  Cando,  por  circunstancias  non  previ-
sibles  no  momento  de  elaborar  o  contrato, 
sexa  necesario  realizar  modificacións  nos 
materiais  da  construción,  substituiranse  os 
inicialmente descritos por outros de calidade 
análoga,  sen  variación  no  prezo,  agás  con-
sentimento expreso da persoa compradora.
  3.  Será necesario igualmente o consenti-
mento  expreso  da  persoa  compradora  para 
realizar modificacións que consistan en:

a.  Suprimir servizos.
b.  Impoñer novas cargas ou gravames.
c.  Alterar a distribución de espazos en 

elementos  de  aproveitamento  común  ou 
privativo.

d.  Crear novos espazos construtivos ou 
cambiar de natureza xurídica os xa confi-
gurados.

e.  Constituír  ámbitos  de  comunidade 
distintos  dos  considerados  no  proxecto 
técnico de obra, con edificios con que se 
forme un complexo inmobiliario.
  4.  O  incumprimento  das  disposicións 
contidas  neste  artigo  facultará  a  persoa 
compradora  a  resolver  o  contrato,  coas 
indemnizacións  a  que  houber  lugar,  sen 
prexuízo da imposición á persoa vendedo-
ra das sancións que procedan.

Artigo 94. Pagamento de cantidades 
anticipadas  a  conta  do  prezo  total  da 
vivenda.
  1.  A/o axente promotor poderá percibir 
das persoas compradoras cantidades anti-
cipadas a conta do prezo total convido das 
vivendas.
  2.  As  cantidades  anticipadas  serán 
depositadas  nunha  conta  bancaria  aberta 
para eses efectos pola/o axente promotor.

  3.  Cando  se  trate de vivendas protexi-
das, a/o axente promotor deberá obter unha 
autorización da consellaría competente en 
materia de vivenda, logo da solicitude, en 
que se acredite ou garanta que se cumpren 
os seguintes requisitos:

a.  A previa obtención da cualificación 
provisional.

b.  A  acreditación  mediante  unha 
certificación  rexistral  da  titularidade 
e  liberdade  de  cargas  do  soar,  agás  as 
constituídas en garantía de devolución dos 
préstamos cualificados concedidos para a 
construción das vivendas.

Artigo 95. Garantía de devolución de 
cantidades anticipadas.
  1.  A  entrega  de  cantidades  anticipadas 
a conta do prezo total da vivenda obrigará 
a/o axente promotor a garantir a súa devo-
lución,  xunto  cos  xuros  legais  do  diñeiro 
incrementado en dous puntos ata o momen-
to de se facer efectiva a devolución, para o 
caso de que, por calquera causa, a constru-
ción non chegue a iniciarse ou a concluírse 
nos  prazos  establecidos  no  contrato,  sen 
prexuízo de que a persoa compradora que 
pretenda a resolución do contrato reclame, 
ademais,  se  é o  caso,  a  indemnización de 
danos e perdas que proceda.
  2.  Admitirase a constitución de calque-
ra forma de garantía admitida en dereito.
  3.  As garantías  só  se  extinguirán  can-
do  a/o  axente  promotor  probe  a  entrega 
das  vivendas  xa  rematadas  e  tras  obter 
a  correspondente  licenza  de  primeira 
ocupación  expresamente  ou  por  silencio 
administrativo.

Artigo 96. Entrega de vivendas.
  1.  As vivendas rematadas non poderán 
ser  entregadas  mentres  non  se  outorgue, 
expresamente  ou  por  silencio  adminis-
trativo, a licenza de primeira ocupación e 
a  cualificación definitiva, de  se  tratar de 
vivendas protexidas.
  2.  No momento da entrega da vivenda, 
o  comprador  recibirá  a  documentación 
que corresponde ao comprador de vivenda 
de  nova  construción  rematada  que  non 
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recibise  de  modo  anticipado,  nos  termos 
recollidos no artigo 99 desta lei.

Sección segunda 
Venda de vivendas rematadas

Artigo 97. Requisitos previos.
A/o axente promotor que pretenda vender 
vivendas  de  nova  construción  rematadas 
deberá  dispoñer  da  licenza  de  primeira 
ocupación concedida expresamente ou por 
silencio positivo e a cualificación definiti-
va de se tratar de vivendas protexidas.

Artigo 98. Contrato de compravenda 
e información.
Cando exista discrepancia en prexuízo da 
persoa  compradora  entre  a  información 
subministrada  con  anterioridade  á  venda 
e  o  contrato,  aquela  terá  dereito  a  unha 
rebaixa proporcional  do prezo ou  a  unha 
indemnización  equivalente,  sen  prexuízo 
da  súa  facultade  de  resolver  o  contrato, 
cando  sexa  procedente,  nos  termos  esta-
blecidos na lexislación civil.

Artigo 99. Entrega de documentación 
ao comprador.
  1.  Ao  tempo  de  se  asinar  o  contrato, 
a/o axente promotor deberalle entregar ao 
comprador  de  vivenda  de  nova  constru-
ción rematada a seguinte documentación:

a.  O libro do edificio, agás que conste 
en poder da comunidade de propietarios, 
caso en que bastará coa entrega do manual 
da vivenda.

b.  Os  estatutos  que  rexerán  a  comuni-
dade de propietarios, se os houber.

c.  A documentación relativa á hipoteca, 
de se constituír.
Igualmente, se a vivenda pertence a un edi-
ficio en réxime de propiedade horizontal en 
que  se  designasen  os  órganos  de  goberno 
da comunidade,  faráselle entrega ao com-
prador  dunha  certificación  expedida  polo 
secretario,  co visto e prace do presidente, 
de que  se  acha  ao  corrente no pagamento 
dos  gastos  xerais  ou,  se  é  o  caso,  unha 
certificación  indicativa  dos  que  se  deben, 
agás  que  o  vendedor  fose  expresamente 
exonerado desta obriga polo comprador.

  2.  A  documentación  comprendida  no 
punto  anterior  deberá  ser  entregada  nas 
segundas  e  sucesivas  transmisións  da 
vivenda, agás a relativa á hipoteca, se fose 
cancelada.

capítulo iii 
ArrendAmento de vIvendAs

Sección primeira 
Requisitos para o arrendamento

Artigo 100. Requisitos previos.
Sen  prexuízo  dos  requisitos  establecidos 
pola  lexislación  de  arrendamentos  urba-
nos, toda vivenda que pretenda arrendarse 
debe  dispoñer  da  licenza  de  ocupación, 
outorgada  expresamente  ou  por  silencio, 
e a cualificación definitiva de se tratar de 
vivenda protexida.

Artigo 101. Entrega de documentación.
Ao tempo de se asinar o contrato, a persoa 
arrendadora  deberalle  entregar  á  persoa 
arrendataria a seguinte documentación:

a.  Copia da licenza de primeira ocupa-
ción, ou do recibo da presentación da súa 
solicitude, e copia da cualificación defini-
tiva de se tratar de vivenda protexida.

b.  Copia  dos  estatutos  da  comunidade 
de propietarios, de existiren.

c.  A documentación da vivenda que lle 
permita facer un uso responsable desta e, 
nomeadamente, o certificado de eficiencia 
enerxética e as instrucións para actuar no 
caso de emerxencia.

Sección segunda 
Depósito das fianzas dos 

arrendamentos de vivendas

Artigo 102. Establecemento de fianza.
  1.  Nos  termos  establecidos  na  lexis-
lación  de  arrendamentos  urbanos,  para 
levar a cabo o contrato de arrendamento de 
vivenda será obrigatoria a prestación pola 
persoa arrendataria dunha fianza en metá-
lico, sen prexuízo de calquera outra garan-
tía que as partes establezan para garantir o 
cumprimento das obrigas arrendaticias.
  2.  A  fianza equivalerá a unha mensua-
lidade  de  renda.  Nos  arrendamentos  de 
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tempada  a  contía  da  fianza  calcularase 
proporcionalmente ao prazo de duración do 
contrato, se ben tendo en conta que a base 
do cálculo será de dúas mensualidades por 
ano  de  duración,  nos  termos  establecidos 
na lexislación de arrendamentos urbanos.
  3.  Durante os cinco primeiros anos de 
duración do contrato, a fianza non estará 
suxeita  a  actualización.  Porén,  cada  vez 
que o arrendamento se prorrogue, a persoa 
arrendadora  poderá  exixir  que  a  fianza 
sexa incrementada ou a persoa arrendata-
ria que diminúa, ata facerse igual a unha 
mensualidade da  renda vixente ao  tempo 
da prórroga.
A  actualización  da  fianza  durante  o 
período de tempo en que o prazo pactado 
para  o  arrendamento  exceda  os  cinco 
anos rexerase polo que estipulen as partes 
para o efecto. A falta de pacto específico, 
aplicarase  á  fianza  o  acordado  sobre  ac-
tualización da renda.
  4.  O saldo da  fianza que deba ser  res-
tituído  á  persoa  arrendataria  ao  final  do 
arrendamento devengará o xuro legal logo 
de que transcorra un mes desde a entrega 
das  chaves  sen  que  se  fixese  efectiva  a 
devandita restitución.
  5.  As  partes  poderán  pactar  calquera 
tipo de garantía adicional do cumprimento 
pola persoa arrendataria das súas obrigas.
  6.  Quedan  exceptuadas  da  obriga  de 
prestar  fianza  as  administracións  públi-
cas,  os  seus  organismos  autónomos,  as 
entidades  de  dereito  público  e  os  demais 
entes  públicos  dependentes  delas,  cando 
a  renda  deba  ser  satisfeita  con  cargo  aos 
seus respectivos orzamentos.

Artigo 103. Depósito.
  1.  As persoas arrendadoras depositarán 
as fianzas e as súas actualizacións no Ins-
tituto Galego da Vivenda e Solo ou nas en-
tidades  xestoras  concertadas,  nos  termos 
que se determinen regulamentariamente.
  2.  As empresas, entidades ou administra-
cións públicas que presten subministracións 
ou  servizos  deberán  depositar  no  Instituto 

Galego  da  Vivenda  e  Solo  as  fianzas  que 
exixan  aos  aboados  por  calquera  concepto 
na  formalización  dos  contratos  que  afecten 
os edificios e vivendas.
  3.  De se incumprir a obriga de depósito, 
reclamarase o seu importe,  incrementado 
no  xuro  legal  ata  o  momento  en  que  se 
realice  aquel,  sen  prexuízo  das  sancións 
administrativas que procedan.
O Instituto Galego da Vivenda e Solo po-
derá utilizar a vía executiva para o ingreso 
das fianzas non depositadas e das sancións 
que deriven do incumprimento.
  4.  O  importe  das  fianzas  depositadas 
poderá ser destinado á promoción pública 
de vivendas protexidas e ao cumprimento 
das  políticas  de  fomento  do  dereito  á 
vivenda  previstas  nesta  lei,  sempre  que 
quede  garantida  a  devolución  de  fianzas 
que sexan reclamadas en tempo e forma.

Artigo 104. Responsabilidades.
A Administración autonómica non  resul-
tará afectada polas controversias e exixen-
cia de  responsabilidades que poidan  sus-
citarse entre os contratantes por causa de 
arrendamento, que quedarán reservadas á 
xurisdición ordinaria.

capítulo iv 
ArbItrAxe

Artigo 105. Arbitraxe de vivenda.
  1.  A resolución das queixas ou reclama-
cións das persoas adquirentes ou usuarias 
da  vivenda  poderá  someterse  ao  sistema 
arbitral de resolución de conflitos.
  2.  A  Xunta  de  Galicia  creará  organis-
mos arbitrais especializados que  resolve-
rán os conflitos que os afectados acorden 
someter ao  seu coñecemento, cos efectos 
previstos na normativa xeral de arbitraxe.
Por  decreto  do  Consello  da  Xunta  de-
terminaranse  o  ámbito  territorial  dos 
ditos  organismos,  a  súa  composición, 
organización e funcións, o procedemento 
de tramitación e resolución de conflitos e 
cantas  cuestións  sexan  necesarias  para  o 
cumprimento dos seus fins.
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TíTULO V 
INSPECCIóN E RéXIME 

SANCIONADOR

capítulo i 
InspeCCIón

Artigo 106. Competencias  e  activi-
dade inspectora.
  1.  As  administracións  municipais  rea-
lizarán  as  actividades  de  inspección  que 
foren  necesarias  para  garantir  o  control 
da  calidade  das  vivendas  nos  diversos 
momentos do proceso edificatorio.
Igualmente, regularán o deber de inspec-
ción periódica dos edificios e vivendas e 
levarán  a  cabo  as  actuacións  de  control 
necesarias  para  verificar  o  estado  de 
conservación  deles,  nos  termos  previstos 
na normativa vixente.
  2.  Sen  prexuízo  das  competencias 
que  corresponden  ás  administracións 
municipais,  a  consellaría  competente  en 
materia  de  vivenda  levará  a  cabo  activi-
dades de  investigación e a comprobación 
do cumprimento da normativa de vivenda 
conforme o establecido nesta lei e nas súas 
normas de desenvolvemento.
  3.  O  persoal  ao  servizo  da  Adminis-
tración pública competente en materia de 
vivenda ao que se lle encomende expresa-
mente o exercicio da actividade inspectora 
ten  a  condición  de  axente  da  autoridade. 
As  actas  redactadas  no  exercicio  da  súa 
función  terán  valor  probatorio  dos  feitos 
que se reflicten nelas e fosen comprobados 
polo persoal  de  inspección,  sen  prexuízo 
das probas que en defensa dos seus derei-
tos  e  intereses  poidan  sinalar  ou  achegar 
as persoas interesadas.
  4.  As/os axentes inspectores poden rea-
lizar cantas actuacións resulten imprescin-
dibles para comprobar o cumprimento da 
normativa  de  vivenda.  Así  mesmo,  están 
autorizados  para  entrar  e  permanecer  en 
inmobles suxeitos á actividade inspectora, 
respectando,  en  todo  caso,  o  dereito  á 
intimidade persoal e familiar e a inviolabi-
lidade do domicilio dos interesados.

  5.  Correspóndelles  ás/aos  axentes 
inspectores  de  vivenda  o  exercicio  das 
seguintes funcións:

a.  A  investigación  e  comprobación  do 
cumprimento  desta  lei  e  as  súas  disposi-
cións de desenvolvemento, practicando as 
probas que resulten necesarias para tal fin.

b.  A proposta de adopción de medidas 
provisionais  e  definitivas  para  asegurar 
o  cumprimento  da  lexislación  vixente, 
incluídas  as  de  protección  e  restauración 
da legalidade.

c.  A  proposta  de  incoación  dos  expe-
dientes  sancionadores  e  de  medidas  de 
protección e restablecemento da legalida-
de que procedan.

Artigo 107. Información e colabora-
ción.
  1.  As  administracións  territoriais  e  as 
persoas  físicas  e  xurídicas,  públicas  ou 
privadas, estarán obrigadas a lles propor-
cionar ás/aos axentes inspectores os datos, 
informes, antecedentes e xustificantes que 
sexan determinantes para verificar o cum-
primento das obrigas recollidas nesta lei, 
cos  límites  establecidos  na  normativa  de 
protección de datos de carácter persoal.
  2.  As  administracións  municipais 
achegarán  os  datos  relativos  ao  empa-
droamento, certificado de convivencia ou 
calquera outro que resulte necesario para a 
investigación de presuntas infraccións, así 
como na investigación do grao de ocupa-
ción das vivendas nos respectivos termos 
municipais.
  3.  As compañías subministradoras dos 
servizos de auga, enerxía eléctrica, gas e 
calquera outro servizo de subministración 
facilitarán os datos dos consumos dos edi-
ficios e vivendas así como os relativos ás 
fianzas dos contratos de  subministración 
formalizados.
  4.  As  empresas,  sociedades  e  axencias 
dedicadas á compravenda de bens inmobles 
ou xestión de alugueres proporcionarán os 
datos  relativos  ás  condicións  da  transmi-
sión ou aluguer das vivendas protexidas.
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  5.  As  persoas  propietarias  poñerán  á 
disposición  das/os  axentes  inspectores  o 
plan  de  mantemento  e  conservación  do 
edificio para os efectos de verificar o seu 
grao de cumprimento.
  6.  A achega dos datos a que se refiren 
os puntos anteriores non requirirá o con-
sentimento dos afectados.

capítulo ii 
réxIme sAnCIonAdor

Sección primeira 
Infraccións da normativa  

de vivenda

Artigo 108. Infraccións moi graves.
  1.  Son infraccións moi graves das nor-
mas de edificación:

a.  A  vulneración  das  normas  de  cali-
dade vixentes na Comunidade Autónoma 
de  Galicia  que  afecten  a  seguranza  dos 
edificios e vivendas.

b.  A  neglixencia  das/os  axentes  da 
edificación durante o proceso construtivo 
cando dea lugar a vicios ou defectos graves 
que afecten a seguranza da edificación ou 
causen danos aos destinatarios da vivenda 
de máis de 12.000 euros.

c.  A falsidade nos documentos ou cer-
tificacións expedidos polas/os axentes da 
edificación durante o proceso construtivo, 
no seu favor ou de terceiros.

d.  O incumprimento polas/os axentes da 
edificación das condicións ou limitacións 
ao exercicio da súa actividade establecidas 
nesta lei.

e.  A  transmisión  ou  a  cesión  do  uso 
da  vivenda  de  nova  construción  sen  a 
preceptiva licenza de primeira ocupación, 
agás nos supostos previstos expresamente 
nesta lei.

f.  A  subministración  por  parte  das 
compañías  de  auga,  gas,  electricidade, 
telecomunicacións  e  outros  servizos  co-
munitarios sen a existencia de licenza de 
primeira  ocupación  e,  de  ser  o  caso,  sen 
a resolución de cualificación definitiva de 
vivenda protexida.

  2.  É  infracción  moi  grave  das  normas 
de  utilización  das  vivendas  o  incumpri-
mento  dos  deberes  de  uso,  mantemento, 
conservación ou rehabilitación da vivenda, 
cando  se poña  en  risco  a  seguranza ou a 
habitabilidade do edificio ou da vivenda.
  3.  Son infraccións moi graves das nor-
mas de vivendas protexidas, ademais das 
previstas no punto anterior:

a.  A  falsidade  nos  feitos,  documentos 
ou  certificacións  que  resulten  esenciais 
para  obter  a  cualificación  provisional  ou 
definitiva.

b.  Non  obter  a  cualificación  defini-
tiva  por  non  se  axustar  a  construción  ao 
proxecto aprobado na cualificación provi-
sional.

c.  O  incumprimento  da  obriga  de 
destinar a vivenda protexida a  residencia 
habitual  e  permanente,  agás  os  supostos 
excepcionais admitidos nesta lei.

d.  Ter  a  vivenda  baleira,  nos  termos 
establecidos nesta lei.

e.  O  destino  da  vivenda  protexida  a 
usos  distintos  ao  residencial  sen  contar 
coa preceptiva autorización autonómica.

f.  O  destino  da  vivenda  protexida  a 
usos distintos dos establecidos na resolu-
ción de cualificación definitiva.

g.  O establecemento de prezos de venda 
e renda das vivendas protexidas superiores 
aos fixados pola Xunta de Galicia.

h.  A percepción de sobreprezos, primas 
ou cantidades distintas ao prezo na trans-
misión  ou  no  arrendamento  de  vivendas 
protexidas.

i.  A  falsidade  de  feitos,  documentos 
ou  certificacións  que  fosen  tomados  en 
consideración pola Administración para a 
adxudicación da vivenda protexida.

j.  A utilización de máis dunha vivenda, 
agás  nos  casos  expresamente  previstos 
nesta lei.

k.  O subarrendamento, de modo oculto 
ou manifesto, ou a cesión da totalidade ou 
de parte da vivenda adxudicada, mesmo a 
título non oneroso.
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l.  A  transmisión da vivenda protexida 
inter vivos, en segunda ou sucesivas trans-
misións, antes do  transcurso do prazo de 
cinco  anos  desde  a  data  de  elevación  a 
escritura  pública  do  contrato  de  com-
pravenda  sen  a  preceptiva  autorización 
administrativa.

m. A transmisión das vivendas protexi-
das sen seguir o procedemento establecido 
nos artigos 64 e 65 desta lei.
  4.  Son infraccións moi graves en mate-
ria de protección das persoas consumidoras 
e usuarias:

a.  O  incumprimento  reiterado  dos 
principios  de  boa  fe  e  veracidade,  así 
como  a  indución  a  confusión  na  publici-
dade dirixida á venda ou arrendamento de 
vivendas.

b.  A omisión reiterada na  información 
da  oferta  de  venda  dos  datos  de  contido 
obrigatorio previstos nesta lei.
  5.  Así  mesmo,  son  infraccións  moi 
graves:

a.  A falsidade dos datos exixidos para 
obter os préstamos, subvencións e axudas 
previstos nesta lei.

b.  O  destino  dos  préstamos,  subven-
cións e axudas previstos nesta lei a finali-
dades diferentes das determinantes do seu 
outorgamento.

Artigo 109. Infraccións graves.
  1.  Son  infraccións  graves  das  normas 
de edificación:

a.  A vulneración das normas de calida-
de vixentes na Comunidade Autónoma de 
Galicia  que  non  afecten  a  seguranza  dos 
edificios e vivendas.

b.  A  neglixencia  das/os  axentes  da 
edificación durante o proceso construtivo 
cando dea lugar a vicios ou defectos graves 
que  non  afecten  a  seguranza  da  edifica-
ción ou causen danos aos destinatarios da 
vivenda superiores a 1.200 euros e iguais 
ou superiores a 12.000 euros.

c.  A  inexactitude  dos  documentos  ou 
certificacións expedidos polas/os axentes da 
edificación  durante  o  proceso  construtivo, 
cando dela deriven prexuízos a terceiros.

d.  O  incumprimento  pola/o  axente  da 
obriga de rexistrarse no rexistro de axen-
tes  da  edificación  que  se  cree  ao  abeiro 
desta lei.

e.  O  incumprimento  dos  deberes  de 
elaboración, entrega e xestión do libro do 
edificio.

f.  Non  visar  os  contratos  de  compra-
venda  ou  arrendamento  das  vivendas 
protexidas na súa primeira transmisión.
  2.  É  infracción  grave  das  normas  de 
utilización das vivendas:

a.  O incumprimento dos deberes de uso 
e mantemento das vivendas cando se cau-
sen danos a estas superiores a 1.200 euros.

b.  O  incumprimento  dos  deberes  de 
conservación ou rehabilitación da vivenda, 
cando non se poña en risco a seguranza ou 
habitabilidade do edificio ou da vivenda.

c.  O  incumprimento  do  deber  de 
realoxamento ou o impedimento do derei-
to de  retorno por parte do arrendador da 
vivenda.
  3.  Son  infraccións  graves  das  normas 
de vivendas protexidas, ademais das pre-
vistas no punto anterior:

a.  A  falsidade  nos  feitos,  documentos 
ou certificacións non esenciais para obter 
a cualificación provisional ou definitiva.

b.  Deixar a vivenda desocupada sen xus-
ta causa recoñecida pola Administración.

c.  A  inadecuación  entre  o  proxecto 
de  execución  de  obras  cualificado  pro-
visionalmente  e  a  obra  efectivamente 
realizada que non  impida  a  obtención da 
cualificación  definitiva,  agás  no  caso  de 
modificacións  autorizadas  previamente 
polo órgano competente.

d.  O incumprimento pola/o axente pro-
motor da obriga de  formalizar a compra-
venda de vivendas protexidas en escritura 
pública,  ou  o  incumprimento  da  obriga 
de  facer  constar  na  escritura  pública  as 
prohibicións  e  limitacións  á  facultade  de 
dispoñer das vivendas.

e.  O  incumprimento  pola/o  axente 
promotor  da  obriga  de  elevar  a  escritura 
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pública en prazo os contratos de compra-
venda  formalizados  con  anterioridade  á 
cualificación definitiva.

f.  Non  lle  comunicar  ao  Rexistro 
Único  de  Demandantes  de  Vivenda  os 
cambios  esenciais  ou  determinantes  para 
a  adxudicación  dunha  vivenda  protexida 
que  se  producisen  nas  circunstancias  da 
unidade familiar ou convivencial durante 
o período de inscrición.

g.  A  falsidade  dos  feitos,  documentos 
ou certificacións que non foron tomados en 
consideración pola Administración para a 
adxudicación da vivenda protexida.

h.  Non  ocupar  a  vivenda  protexida  no 
prazo establecido no artigo 59.3º sen xusta 
causa declarada pola Administración.

i.  Non  desocupar  a  vivenda  no  prazo 
fixado no correspondente requirimento da 
Administración.

j.  A  venda  das  vivendas  protexidas 
para  aluguer  sen  contar  coa  autorización 
administrativa  exixida  no  artigo  63.3º 
desta  lei  ou  a  alteración  das  condicións 
fixadas  pola  consellaría  competente  en 
materia de vivenda.

k.  A utilización dunha vivenda protexi-
da sen título legal para isto.
  4.  Son  infraccións  graves  das  normas 
de protección das persoas consumidoras e 
usuarias:

a.  O  incumprimento  dos  principios  de 
boa fe e veracidade, así como a indución a 
confusión na publicidade dirixida á venda 
ou ao arrendamento de vivendas.

b.  A omisión na información da oferta 
de venda dos datos de contido obrigatorio 
previstos nesta lei.

c.  O  incumprimento  dos  requisitos 
exixibles para proceder  ao  arrendamento 
da vivenda ou á súa venda en proxecto, en 
construción ou rematada, e nomeadamente 
o incumprimento das exixencias relativas 
ao depósito das fianzas.

d.  A  non  adecuación  da  vivenda,  do 
edificio  ou  do  complexo  inmobiliario 

ás  especificacións  do  proxecto,  cando  se 
trate de vivendas adquiridas en proxecto ou 
construción e non concorran as circunstan-
cias sinaladas no artigo 93 desta lei.
  5.  Así mesmo, é infracción grave a obs-
trución  ou  omisión  de  colaboración  coas 
administracións  públicas  competentes 
para realizar as actividades de inspección 
previstas nesta lei.

Artigo 110. Infraccións leves.
  1.  Son infraccións leves das normas de 
edificación:

a.  A neglixencia das/os axentes da edifi-
cación durante o proceso construtivo cando 
dea  lugar  a  vicios  ou  defectos  leves  que 
non afecten a seguranza da edificación ou 
causen danos aos destinatarios da vivenda 
iguais ou inferiores a 1.200 euros.

b.  A  inexactitude  dos  documentos  ou 
certificacións expedidos polas/os axentes 
da edificación durante o proceso constru-
tivo,  cando  dela  non  deriven  prexuízos  a 
terceiros.

c.  As omisións ou incorreccións relevan-
tes en calquera dos datos ou documentos que 
deben figurar no libro do edificio.
  2.  É  infracción  leve  das  normas  de 
utilización das vivendas o incumprimento 
dos deberes de uso e mantemento, cando 
non  se  poña  en  risco  a  seguranza  ou  a 
habitabilidade da edificación.
  3.  Son  infraccións  leves en materia de 
vivendas protexidas, ademais das previs-
tas no punto anterior:

a.  Non visar os contratos de compraven-
da das segundas ou sucesivas transmisións 
de vivendas protexidas.

b.  Incumprir  as  obrigas  de  xestión  e 
administración das vivendas protexidas.
  4.  Son  infraccións  leves en materia de 
protección  das  persoas  consumidoras  e 
usuarias:

a.  Non  incluír  no  contrato  de  com-
pravenda  ou  arrendamento  de  vivenda 
protexida as cláusulas legais ou o contido 
obrigatorio establecido nesta lei.
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b.  O incumprimento do deber de entregar 
ao comprador ou arrendatario da vivenda a 
documentación exixible conforme esta lei.

c.  O  incumprimento  das  condicións 
legais  establecidas  para  o  pagamento  de 
cantidades  anticipadas  a  conta  do  prezo 
total da vivenda.

d.  O  incumprimento  das  formalidades 
establecidas nesta lei para o depósito das 
fianzas.

e.  A  falta de actualización do  importe 
da fianza, no caso de prórroga do contrato 
de  arrendamento,  ou  de  actualización  da 
súa renda inicial.

f.  A constitución do depósito da fianza 
fóra do prazo establecido para o efecto.
  5.  Terán, así mesmo, a cualificación de 
infraccións  leves  os  restantes  incumpri-
mentos  das  disposicións  recollidas  nesta 
lei non previstos nos artigos precedentes.

Artigo 111. Responsabilidade.
  1.  Serán sancionadas polos feitos cons-
titutivos  das  infraccións  previstas  nesta 
lei  as  persoas  físicas  ou  xurídicas  que 
resulten responsables delas, aínda a título 
de simple inobservancia.
Cando a responsabilidade dos feitos cons-
titutivos de infracción corresponda a unha 
persoa  xurídica,  poderán  considerarse 
responsables,  ademais,  as  persoas  físicas 
integrantes dos seus órganos de dirección 
que autorizasen ou consentisen a comisión 
da  infracción.  As  ditas  persoas  físicas 
serán consideradas  responsables, en  todo 
caso,  se  a  persoa  xurídica  se  extinguir 
antes de ser sancionada.
  2.  Cando  un  mesmo  suxeito  resultar 
responsable  de  feitos  constitutivos  de 
infraccións  de  diversa  natureza,  as  san-
cións  impostas  terán  entre  si  carácter 
independente. Igualmente, terán carácter 
independente  as  sancións  impostas  a 
varios suxeitos pola comisión da mesma 
infracción.
  3.  Cando  unha  infracción  afecte  varias 
vivendas,  aínda  que  pertenzan  ao  mesmo 
edificio, poderanse impoñer tantas sancións 

como  infraccións  se  cometesen  en  cada 
vivenda.
  4.  A  responsabilidade  das/os  distin-
tas/os axentes da edificación exixirase de 
acordo  co  reparto  de  funcións  e  atribu-
cións realizado nesta lei e na normativa de 
ordenación da edificación.

Sección segunda 
Sancións

Artigo 112. Multas e graduación.
  1.  As  infraccións  tipificadas  nesta  lei 
serán sancionadas con multas nas seguin-
tes contías:

a.  As  infraccións  leves,  con  multa  de 
300 ata 6.000 euros.

b.  As infraccións graves, con multa de 
6.001 ata 60.000 euros.

c.  As infraccións moi graves, con multa 
de 60.001 ata 1.000.000 de euros.
  2.  Cando a  infracción cometida sexa a 
tipificada na alínea h) do artigo 108.3º, a 
contía da sanción non resultará inferior ao 
quíntuplo da diferenza entre o sobreprezo, 
prima  ou  cantidade  percibida  e  o  prezo 
máximo  legal  cando  se  trate  de  arrenda-
mento,  e  ao  duplo  da  dita  diferenza  no 
caso de compravenda.
  3.  Cando  a  infracción  cometida  sexa 
non  ter  depositado  a  fianza  ou  as  súas 
actualizacións  nos  arrendamentos  de 
vivendas ou nos contratos de subministra-
cións  e  servizos,  a  multa  non  poderá  ser 
inferior ao depósito debido. No suposto de 
regularización da demora no  ingreso das 
fianzas de forma voluntaria e sen requiri-
mento por parte da Administración, non se 
impoñerá sanción ningunha, sen prexuízo 
do aboamento dos xuros legais polo tempo 
en que se demorase o ingreso.
  4.  Se  da  comisión  dunha  infracción 
resultar  un  beneficio  para  a  persoa  in-
fractora  superior  ao  importe  da  sanción, 
incrementarase  o  dito  importe  na  contía 
necesaria  para  alcanzar  a  equivalente  ao 
beneficio obtido.
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  5.  Na graduación da contía da sanción 
terase especialmente en conta o prexuízo 
causado,  o  enriquecemento  inxusto,  a 
existencia  de  intencionalidade  ou  reite-
ración  e  a  reincidencia  pola  comisión  no 
termo dun ano de máis dunha  infracción 
da mesma natureza cando así fose declara-
da por resolución firme.
Considerarase  circunstancia  atenuante 
o  cesamento  da  conduta  de  modo  vo-
luntario  tras  a  oportuna  inspección  ou 
advertencia,  así  como  a  realización  de 
obras  de  reparación  antes  da  resolución 
do procedemento sancionador. Serán cir-
cunstancias agravantes o incumprimento 
dos  requirimentos  efectuados  pola  Ad-
ministración ou a obstrución da  función 
inspectora.
As  circunstancias  previstas  neste  punto 
non  se  terán  en  conta  para  os  efectos  de 
graduación da sanción cando a súa conco-
rrencia  sexa exixida para a comisión das 
condutas típicas.

Sección terceira 
Outras medidas

Artigo 113. Medidas complementarias.
Aos  autores  de  infraccións  graves  e  moi 
graves  declaradas  por  resolución  ou 
sentenza  firme  poderáselles  aplicar  as 
seguintes medidas:

a.  A  inhabilitación  para  participar  en 
promocións  de  vivendas  protexidas  da 
Comunidade Autónoma de Galicia duran-
te  o  prazo  máximo  de  seis  anos,  para  as 
infraccións graves, e de dez anos, para as 
infraccións moi graves.
Se  a  inhabilitación  recae  sobre  unha 
persoa xurídica, resultarán tamén inhabi-
litadas  as  persoas  físicas  integrantes  dos 
seus órganos de dirección que autorizasen 
ou consentisen a comisión da  infracción. 
Se a persoa xurídica se extinguir antes de 
cumprir  o  prazo  de  inhabilitación,  esta 
estenderase ás empresas ou sociedades en 
que  aquelas  persoas  físicas  desempeñen 
cargos  de  toda  índole  ou  participen  no 

seu  capital  social,  por  si  ou  por  persoa 
interposta.

b.  A  descualificación  da  vivenda,  coa 
perda dos beneficios percibidos, cando se 
trate de infraccións moi graves ao réxime 
de vivendas protexidas, cos efectos reco-
llidos no artigo 45.6º desta lei.

c.  A  perda  das  axudas  económicas  e 
financeiras  recibidas,  coa  conseguinte 
devolución,  cos  xuros  legais  que  corres-
pondan,  das  cantidades  percibidas,  no 
caso de infraccións ao réxime de financia-
mento protexido na promoción e acceso ás 
vivendas, sen prexuízo do que estableza a 
normativa de subvencións de Galicia.

d.  Nas  vivendas  protexidas  de  promo-
ción pública,  a  resolución do  contrato de 
compravenda ou de arrendamento.

Artigo 114. Reposición,  indemniza-
ción, reintegro e reparación.
  1.  As  responsabilidades  adminis-
trativas  que  deriven  do  procedemento 
sancionador regulado nesta lei serán com-
patibles coa exixencia á persoa infractora 
da reposición ao seu estado orixinario da 
situación alterada, así como coa indemni-
zación polos danos e perdas causados.
  2.  Nas  resolucións  dos  procedementos 
sancionadores  poderáselles  impoñer  ás 
persoas infractoras, se for o caso, a obriga 
de reintegrar as cantidades indebidamente 
percibidas,  así  como  a  realización  das 
obras  de  reparación  e  conservación  que 
sexan  procedentes  e  as  necesarias  para 
acomodar a edificación ao proxecto apro-
bado ou á normativa vixente, sen prexuízo 
das obrigas de indemnización de danos e 
perdas que puideren ter lugar.

Sección cuarta 
Competencias, procedemento  

e execución forzosa

Artigo 115. Competencias.
Os órganos competentes para a imposición 
de sancións serán os seguintes:

a.  As persoas que desempeñen o cargo 
de alcalde, cando se trate da comisión de 
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infraccións  leves e graves das normas de 
edificación e utilización das vivendas.

b.  As persoas titulares das delegacións 
provinciais  da  consellaría  competente 
en materia  de vivenda,  cando  se  trate  da 
comisión de infraccións leves e graves das 
normas de vivenda protexida ou de protec-
ción das persoas consumidoras e usuarias 
ou  de  calquera  outra  infracción  leve  ou 
grave  prevista  nesta  lei  non  atribuída  a 
outro órgano.

c.  A persoa titular da consellaría com-
petente en materia de vivenda, no caso de 
infraccións moi graves ata 600.000 euros.

d.  O Consello da Xunta, cando se trate 
de  infraccións  moi  graves  superiores  a 
600.000 euros.

Artigo 116. Prazo máximo.
O  prazo  máximo  para  a  resolución  do 
procedemento  sancionador  será  de  doce 
meses,  a  partir  da  data  do  acordo  de  in-
coación.

Artigo 117. Execución forzosa.
  1.  A execución das resolucións recaídas 
nos  expedientes  sancionadores  poderase 
realizar mediante a aplicación das medidas 
de execución forzosa previstas no capítulo 
V  do  título  VI  da  Lei  30/1992,  do  26  de 
novembro, de  réxime xurídico das  admi-
nistracións  públicas  e  do  procedemento 
administrativo común.
  2.  No  caso  de  imposición  da  obriga 
de  realizar  obras  a  que  se  refire  o  artigo 
114.2º desta lei, no mesmo acto da notifi-
cación da resolución sancionadora á persoa 
infractora será requirida para a execución 
daquelas no prazo máximo sinalado, que 
poderá ser prorrogado por causa xustifica-
da e por un período non superior á metade 
do inicialmente establecido.
  3.  Para  compeler  ao  cumprimento  por 
parte  da  persoa  obrigada,  a  Administra-
ción, a partir do momento de notificación 
da orde de execución, poderá impoñer mul-
tas coercitivas entre 300 e 6.000 euros, con 
periodicidade mínima mensual, mentres a 

persoa  infractora  non  repare  a  causa  que 
motivou a sanción.
A contía global das multas coercitivas non 
superará o montante do importe das obras 
que  se  deban  realizar.  De  se  superar  tal 
importe,  a  Administración  deberá  acudir, 
se for o caso, á execución subsidiaria. Nese 
caso, o importe dos gastos, danos e perdas 
liquidarase  de  forma  provisional  e  exixi-
rase por vía executiva antes da execución, 
agás que a persoa infractora preste garantía 
suficiente.

Artigo 118. Condonación  e  mutuo 
acordo.
  1.  O cumprimento das obrigas impostas 
nas  resolucións  sancionadoras  dentro  do 
prazo establecido poderá dar lugar a que o 
órgano que ditou a  resolución acorde, por 
solicitude da persoa interesada, a condona-
ción parcial ata un 75% da multa imposta.
  2.  Os procedementos de execución for-
zosa poderán  finalizar por mutuo acordo 
cando a persoa propietaria acepte volunta-
riamente o programa de actuacións sobre 
a  vivenda  ofrecido  pola  Administración 
para  a  súa posta  en valor  e  a  adecuación 
ás exisencias de calidade e habitabilidade 
exixidas pola normativa vixente.

Sección quinta 
Prescrición

Artigo 119. Prazos.
  1.  As infraccións tipificadas nesta lei e 
as accións para exixir as sancións prescri-
birán nos seguintes prazos:

a.  Infraccións:  as  moi  graves  aos  dez 
anos,  as graves aos catro  anos e  as  leves 
aos dous anos.

b.  Sancións: por infraccións moi graves 
aos  tres  anos, por  infraccións graves  aos 
dous anos e por infraccións leves ao ano.
Os prazos establecidos non serán inferiores, 
no referente á aparición de defectos de obra, 
aos establecidos nos prazos de garantía da 
normativa de ordenación da edificación.
  2.  O  prazo  de  prescrición  das  infrac-
cións  comezará  a  computarse  desde  o 



- 669 -

ordenación do terriotorio e...

o
rd

en
ac

ió
n 

do
 t

er
ri

to
ri

o 
e.

..

día  en  que  foron  cometidas.  No  caso  de 
incumprimento da obriga de depositar as 
fianzas, o prazo de prescrición da infrac-
ción comezará a computarse desde a data 
de extinción do contrato.
O  prazo  de  prescrición  das  infraccións 
interromperase  mediante  a  iniciación, 
co coñecemento da persoa  interesada, do 
procedemento sancionador, e reiniciarase 
o cómputo do prazo se o expediente san-
cionador  estiver  paralizado  durante  un 
mes  por  causa  non  imputable  á  presunta 
responsable.
  3.  O  prazo  de  prescrición  das  accións 
para exixir as sancións comezará desde o 
día seguinte a aquel en que adquira firme-
za a  resolución pola que se  impón a  san-
ción ou, no caso de que se recorrese contra 
ela, desde que transcorra o prazo máximo 
para  resolver  o  recurso  procedente  sen 
que  se  ditase  e  notificase  a  conseguinte 
resolución expresa.
O  dito  prazo  interromperase  mediante  a 
iniciación, co coñecemento da persoa  in-
teresada, do procedemento de execución, 
e reiniciarase o cómputo do prazo se aquel 
permanece paralizado durante un mes por 
causa non imputable á persoa infractora.

Disposición aDicional pRimeiRa 
planeamento uRbanÍstico

De  conformidade  co  establecido  no 
artigo  85.3 da Lei  9/2002,  do 30 de dec-
embro,  de  ordenación  urbanística  e  de 
protección do medio  rural  de Galicia,  na 
tramitación do Plan Xeral de Ordenación 
Municipal  os  concellos  deberán  solicitar 
da  consellaría  competente  en  materia  de 
vivenda un informe sobre o cumprimento 
dos  estándares  referidos  a  reservas  de 
solo para vivendas  suxeitas  a  réximes de 
protección e sobre a adecuación do plan á 
normativa de habitabilidade.
O  devandito  informe  deberá  ser  emitido 
no prazo dun mes. Transcorrido este prazo 
sen que se emitise aquel, poderase conti-
nuar o procedemento de aprobación.

Disposición aDicional segunDa 
moDificación Da lei 9/2002, Do 

30 De DecembRo, De oRDenación 
uRbanÍstica e De pRotección Do 

meDio RuRal De galicia
(...) 444 445

Disposición aDicional teRceiRa 
licenZas De pRimeiRa ocupación
A Xunta de Galicia promoverá a forma-

lización de convenios de colaboración coas 
administracións municipais para facilitar a 
xestión das licenzas de primeira ocupación, 
dotándoas de asistencia e medios materiais 
e persoais cando sexa necesario.

Disposición aDicional cuaRta 
emigRantes

Sen prexuízo das normas que  se  esta-
blezan  regulamentariamente,  ás  persoas 
emigrantes  que  residan  fóra  de  Galicia 
aplicaránselles as seguintes regras:

a.  A obriga de destinar a vivenda a resi-
dencia habitual limitarase á residencia na 
vivenda polo menos quince días ao ano.

b.  Non se exixirá o cumprimento do re-
quisito de residencia ou desenvolvemento 
da  actividade  laboral  nun  municipio  da 
comunidade autónoma.

c.  O prazo para a aceptación da adxu-
dicación da vivenda protexida e a forma-
lización  do  contrato  correspondente  será 
de  tres  meses,  se  as  persoas  emigrantes 
444	   Disposición	 adicional	 segunda	 contén	 modifica-
cións	á	Lei	9/2002,	do	30	de	decembro,	de	ordenación	
urbanística	e	de	protección	do	medio	rural	de	Galicia.
445	 	 Téñase	en	conta	Providencia	do	5	de	maio	de	2009	
do	 Tribunal	 Constitucional,	 pola	 que	 se	 establece	 que:
“O	 Pleno	 do	 Tribunal	 Constitucional	 por	 providencia	
do	 5	 maio	 actual,	 admitiu	 a	 trámite	 o	 recurso	 de	
inconstitucionalidade	número	3644-2009,	promovido	
polo	 Presidente	 do	 Goberno,	 contra	 a	 disposición	
adicional	 segunda	 da	 Lei	 da	 Comunidade	 Autónoma	
de	Galicia	18/2008,	de	decembro,	de	Vivenda.	E	faise	
constar	que	polo	Presidente	do	Goberno	invocouse	o	
artigo	161.2	da	Constitución,	o	que	produce	a	suspen-
sión	da	vixencia	e	aplicación	do	precepto	impugnado	
dende	 a	 data	 de	 interposición	 do	 recurso	 —20	 de	
abril	 de	 2009—	 para	 as	 partes	 do	 proceso,	 e	 dende	
a	 publicación	 do	 correspondente	 edicto	 no	 «Boletín	
Oficial	do	Estado»	para	os	terceiros”.
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viven dentro do territorio do Estado, e seis 
meses se viven no estranxeiro.

d.  O prazo para a ocupación da vivenda 
protexida  será de  seis meses,  se  as persoas 
emigrantes viven dentro do territorio do Es-
tado, e doce meses se viven no estranxeiro.

Disposición aDicional quinta 
contÍas Das sancións

As contías  das  sancións  recollidas  nesta 
lei poderán ser revisadas e actualizadas por 
decreto do Consello da Xunta, de acordo coa 
variación do índice de prezos ao consumo.

Disposición aDicional seXta 
obseRvatoRio Da vivenDa De galicia
  1.  Créase o Observatorio da Vivenda de 
Galicia  como  órgano  consultivo  e  asesor 
da  consellaría  competente  en  materia  de 
vivenda, que terá por obxecto contribuír ao 
desenvolvemento das políticas de vivenda 
de  Galicia,  realizando  tarefas  de  investi-
gación,  innovación  e  desenvolvemento 
tecnolóxico  no  eido  da  vivenda  e  pres-
tando  asistencia  ás  entidades  e  empresas 
vinculadas á vivenda orientada á mellora 
da  calidade  do  sector.  Nomeadamente,  o 
observatorio contribuirá ao cumprimento 
dos  obxectivos  de  sustentabilidade  da 
edificación e fomento do aluguer.
  2.  No  exercicio  das  súas  funcións,  o 
observatorio  promoverá  a  participación 
dos axentes sociais e económicos, consu-
midores e usuarios, colexios profesionais, 
expertos e os departamentos da Xunta de 
Galicia  con  competencias  en  materia  de 
vivenda e urbanismo.
  3.  Por  decreto  estableceranse  a  com-
posición e o réxime de funcionamento do 
observatorio.

Disposición aDicional sétima 
moDificación Da lei 5/1998, Do 18 

De DecembRo, De coopeRativas  
De galicia

(...) 446

446	 	Disposición	adicional	sétima	contén	modificacións	á	
Lei	5/1998,	do	18	de	decembro,	de	cooperativas	de	Galicia.

Disposición aDicional oitava 
moDificación Da lei 5/1997, Do 22 

De Xullo, De aDministRación local 
De galicia

(…) 447

Disposición tRansitoRia pRimeiRa 
Disposicións sancionaDoRas

  1.  As  disposicións  sancionadoras  con-
tidas no título V desta lei serán aplicables 
ás  infraccións  cometidas  a  partir  da  súa 
entrada en vigor. Non obstante, aplicaran-
se con carácter retroactivo ás infraccións 
cometidas con anterioridade á entrada en 
vigor  desta  lei  en  canto  favorezan  a  pre-
sunta persoa infractora.
  2.  Os  procedementos  sancionadores 
iniciados  con  anterioridade  á  entrada  en 
vigor  desta  lei  remataranse  de  acordo  co 
disposto na normativa vixente no momen-
to en que se ditou o acordo de incoación, 
agás  no  que  favoreza  á  presunta  persoa 
infractora.

Disposición tRansitoRia segunDa 
potestaDes aDministRativas

As  restantes  potestades  administrati-
vas  recollidas  nesta  lei  serán  aplicables 
ás vivendas protexidas, calquera que for o 
momento da súa cualificación, sempre que 
concorran os presupostos exixidos para o 
seu exercicio.

Disposición tRansitoRia teRceiRa 
pRoceDementos De cualificación

  1.  Os  procedementos  de  cualificación 
de  vivenda  protexida  iniciados  antes  da 
entrada  en  vigor  desta  lei  tramitaranse 
e  resolveranse  conforme  a  normativa 
vixente  no  momento  de  presentación  da 
solicitude. Seralles non obstante aplicable 
ás vivendas cualificadas o disposto nesta 
lei, agás no tocante ao prazo de duración 
do réxime legal de protección, que será o 

447	 	Disposición	adicional	oitava	contén	modificacións	
á	Lei	5/1997,	do	22	de	xullo,de	Administración	Local	de	
Galicia.	
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establecido nas respectivas resolucións de 
cualificación.
  2.  As  vivendas  cualificadas  definiti-
vamente  conforme  calquera  réxime  de 
protección  pública  con  anterioridade  á 
entrada  en vigor desta  lei  rexeranse polo 
disposto  na  súa  normativa  específica. 
Seranlles  en  todo  caso  aplicables  os  ar-
tigos  relativos  á  utilización  das  vivendas 
protexidas  recollidos  no  capítulo  IV  do 
título II.

Disposición tRansitoRia cuaRta 
acceso Á vivenDa Das mulleRes 
vÍtimas De violencia De XéneRo
En  tanto  non  se  produza  o  desenvol-

vemento  regulamentario  desta  lei  e  dos 
artigos 44, 45 e concordantes da Lei para a 
prevención e o tratamento integral da vio-
lencia de xénero, manterán plena vixencia 
as  normas  de  rango  regulamentario  que 
regulen  as  condicións  de  acceso  das 
mulleres vítimas de violencia de xénero á 
vivenda,  en calquera modalidade de pro-
grama  ou  réxime  xestionado  pola  Xunta 
de  Galicia,  sen  prexuízo  da  aplicación 
directa  dos  principios  e  normas  contidos 
nestas  leis,  se  supuxeren  un  trato  máis 
favorable.

Disposición DeRRogatoRia única 
eXpResa e XenéRica

Quedan derrogadas a partir da entrada 
en vigor desta lei:

a.  A  Lei  4/2003,  do  29  de  xullo,  de 
vivenda de Galicia.

b.  As disposicións de igual ou inferior 
rango que se opoñan ao disposto nesta lei.

Disposición DeRRaDeiRa pRimeiRa 
Descualificación

Terán  a  condición  de  vivendas  libres 
para todos os efectos as vivendas someti-
das  a  calquera  réxime  de  protección  con 
anterioridade ao 31 de decembro de 1977, 
e deberase proceder, de oficio, á cancela-
ción  rexistral  das  anotacións  relativas  ao 
réxime  de  protección,  facéndose  constar 

en nota na marxe a perda da condición de 
vivenda protexida.

Disposición DeRRaDeiRa segunDa 
noRmativa De caliDaDe Da 

eDificación
As  disposicións  contidas  no  capítulo 

IV  do  título  III  serán  aplicables  a  todos 
os  edificios  da  Comunidade  Autónoma 
de  Galicia,  calquera  que  sexa  o  seu  uso, 
residencial ou doutro tipo.

Disposición DeRRaDeiRa 
teRceiRa Desenvolvemento 

RegulamentaRio
Habilítase o Goberno da Xunta de Gali-

cia para desenvolver o contido desta lei.

Disposición DeRRaDeiRa cuaRta 
entRaDa en vigoR

  1.  Esta lei entrará en vigor aos tres me-
ses da súa publicación no Diario Oficial de 
Galicia.
  2.  As disposicións contidas no capítulo 
I do  título  I  serán exixibles aos edificios 
e  vivendas  cuxa  licenza  urbanística  de 
obras  se  solicite  a  partir  da  entrada  en 
vigor desta lei.

5. LEI 3/1988, DO 27 DE ABRIL, 
DE CREACIóN DO INSTITUTO 
GALEGO DA VIVENDA E SOLO 
(DOGA N.º 88, 10. 5. 1988) 448

(…) 449

Artigo 1. Constitúese  no  ámbito  da 
Comunidade  Autónoma  de  Galicia  o 
Instituto Galego da Vivenda e Solo, como 
organismo  autónomo  de  carácter  comer-
cial e financeiro, adscrito á Consellería de 
Ordenación  do  Territorio  e  Obras  Públi-
cas, que se rexerá por esta Lei.

Artigo 2. O  Instituto  Galego  da  Vi-
venda  e  Solo  ten  personalidade  xurídica 
e  patrimonio  propios,  goza  de  autonomía 
448	Véxase	 Decreto	 288/1988,	 do	 29	 de	 setembro,	
desenvolve	 lei	do	27	de	abril	de	1988,	de	creación	do	
Instituto	Galego	da	Vivenda	e	Solo.
449	Exposición	de	motivos	omitida.
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administrativa  e  económica  e  de  plena 
capacidade  de  obrar  cos  instrumentos  do 
Dereito  Público  e  Privado  propios  da  súa 
natureza,  para  o  cumprimento  das  súas 
finalidades.  Por  isto,  poderá  adquirir, 
vender, posuír, reivindicar, permutar, ceder 
gratuitamente ou mediante prezo, arrendar 
e administrar o seu patrimonio. Así mesmo, 
poderá  constituír,  modificar,  pospoñer  e 
cancelar hipotecas e demais dereitos reais; 
conceder subvencións, créditos, subsidios, 
empréstitos;  celebrar  contratos;  establecer 
e  explotar obras e  servizos; obrigarse;  in-
terpoñer os recursos establecidos e exercer 
as accións previstas polas leis.

Artigo 3. Correspóndelle ao Instituto 
Galego  da  Vivenda  e  Solo  a  realización 
da  política  de  solo  e  vivenda  da  Xunta 
de  Galicia  co  fin  de  garantir  os  dereitos 
constitucionais  a  unhan  vivenda  digna  e 
adecuada, especialmente para os sectores 
con  menos  capacidade  económica,  e  a 
unha  utilización  do  solo  de  acordo  co 
interese xeral, erradicando a especulación 
e actuando como elemento de  regulación 
do  mercado  inmobiliario  e  de  mellora  da 
calidade ambiental. Así mesmo, correspón-
delle  o  exercicio  das  funcións  executivas 
das  competencias  indicadas,  en  relación 
con estas materias e nos termos estableci-
dos nesta Lei 450.

Artigo 4. 1. Son funcións do Instituto 
Galego da Vivenda e Solo:

a.  Elaborar  e  propoñerlle  á  Consellería 
de  Ordenación  do  Territorio  e  Obras  Pú-
blicas os plans e programas en materia de 
vivenda e solo.

b.  A  promoción  e  xestión  dos  plans 
e  programas  indicados,  aprobados  pola 
Consellería de Ordenación do Territorio e 
Obras Públicas.

450	 Véxase:
-	 Decreto	 253/2007,	 do	 13	 de	 decembro,	 de	 réxime	
xurídico	 do	 solo	 e	 das	 edificacións	 promovidas	 polo	
Instituto	Galego	da	Vivenda	e	Solo.
-	Orde	do	31	de	marzo	de	2008	pola	que	se	constitúe	
o	 Rexistro	 de	 Demandantes	 de	 Vivenda	 Protexida	 de	
Galicia.

c.  Propoñer  a  elaboración  de  disposi-
cións para o establecemento, o desenvol-
vemento e a xestión da política da vivenda 
e solo.

d.  A realización de estudos sobre ofer-
ta e demanda de vivendas e solo, estado 
do  parque  inmobiliario  e  residencial, 
patrimonio  urbano  e  rural  e,  en  xeral, 
cantos  estudos  e  análises  sexan  necesa-
rios  para  o  establecemento  da  política 
de  vivenda  e  solo,  en  colaboración  coa 
Consellería  de Ordenación do Territorio 
e Obras Públicas.

e.  A  redacción  e  xestión  de  plans  e 
proxectos  técnicos  urbanísticos  que  se 
desenvolvan  directamente  polo  Instituto 
Galego  da  Vivenda  e  Solo  ou  coa  súa 
cooperación  mediante  calquera  dos  sis-
temas  previstos  na  lexislación  sobre  ur-
banismo aplicable a Galicia. Esta activi-
dade urbanística poderá abranguer  tanto 
a promoción do solo e a renovación ou a 
remodelación urbana coma a realización 
de obras de  infraestrutura e de dotación 
de servizos.

f.  A  adquisición  de  solo  por  calquera 
título,  mesmo  por  expropiación  forzosa, 
dos  terreos  destinados  á  formación  de 
reservas de solo, preparación de solares, 
dotacións  e  equipamento,  fomento  da 
vivenda  ou  calquera  outra  finalidade 
análoga de carácter urbanístico, así como 
para constituír reservas de terreos para o 
desenvolvemento  e  a  xestión  da  política 
de vivenda.

g.  A  promoción  pública  de  vivendas 
de  protección  oficial  e  as  súas  edifica-
cións  complementarias  e  equipamentos;  a 
redacción  e  supervisión  de  proxectos  de 
vivendas  en  proxecto,  en  execución  ou 
rematadas  e  a  rehabilitación  pública  de 
vivendas e equipamentos, así como a apli-
cación do seu rexime de uso, conservación 
e aproveitamento.

h.  A  administración,  xestión,  conser-
vación  e  disposición  do  seu  patrimonio 
de  solo,  vivendas,  locais  de  negocio, 
edificacións  complementarias  e  terreos 
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sinalados  no  artigo  2  desta  Lei.  Para  tal 
efecto,  os  bens  que  constitúan  o  patri-
monio  do  Instituto  como  consecuencia 
do  cumprimento  das  súas  funcións  non 
quedarán incorporados ao seu patrimonio 
inmobilizado,  senón  que  se  adscribirán 
ao  mesmo  co  propósito  de  devolvelos  ao 
tráfico  xurídico,  independentemente  da 
súa contía.

i.   O  arrendamento  de  bens  mobles  e 
inmobles.

l.   A  constitución  dun  parque  público 
de  vivenda  no  ámbito  da  Comunidade 
Autónoma,  inventariados  e  debidamente 
catalogados os módulos e calidades.

ll.  Preparar  e  propoñer  os  plans  pluri-
anuais  de  vivenda.  Unha  vez  aprobados 
polo  Consello  da  Xunta,  serán  remitidos 
ao  Parlamento  para  os  efectos  previstos 
no artigo 142.1 do Regulamento. As pre-
visións para a vivenda urbana referiranse 
á rehabilitación do parque, á recuperación 
e  protección  dos  cascos  históricos  e  ao 
novo  crecemento;  establecerá  previsións 
para a vivenda rural, en colaboración coas 
entidades locais, tendo en conta as necesi-
dades existentes.

m. O  fomento  da  adquisición  do  solo 
e  a  súa  urbanización,  da  construción  de 
vivendas de protección oficial, así como 
da  rehabilitación  e  construción  de  todo 
tipo de vivendas, e o impulso do rexime 
de alugueiro.

n.  O Instituto Galego da Vivenda e Solo 
poderá  proceder  á  revisión  da  adxudica-
ción  das  vivendas  que,  polo  falseamento 
de  datos,  fosen  concedidas  ou  ás  que  se 
lles outorgase calquera beneficio.

ñ.  A administración e xestión directa, ou 
mediante concertos, das fianzas  legalmente 
establecidas  nos  supostos  de  arrenda-
mento  de  vivendas  e  locais  de  negocio  e 
contratos de subministración.

o.  O fomento da mellora e da rehabilita-
ción da vivenda rural.

p.  O fomento e a promoción de coope-
rativas para a construción de vivendas.

q.  A  xestión  de  todos  os  dereitos  e 
obrigas que por sub-rogación nas funcións 
do  Instituto  para  a  Promoción  Pública  da 
Vivenda  se  adscriban  ao  seu  patrimonio 
e  aquelas  que  se  lles  encomenden  regula-
mentariamente.

r.   A  obtención  de  reservas  de  solo 
para uso público e  social. Para  tal  efecto 
poderanse establecer convenios ou instru-
mentos xurídicos análogos coas entidades 
locais  e  particulares.  Os  ditos  convenios 
deberán conter as previsións urbanísticas 
dos terreos que se van adquirir e os recur-
sos que o Instituto vaia destinar a tal fin, e 
o compromiso da Corporación respectiva 
de facelos efectivos a través dos procede-
mentos establecidos.

s.  O estudo de novas tecnoloxías aplica-
das  á  construción  de  vivendas,  así  como 
a  inspección  e  o  control  de  calidade  da 
edificación 451.

t.   O exercicio de calquera outra función 
técnica, material ou xurídica que, en rela-
ción coas materias da súa competencia, se 
lle  encomende  ou  lle  competa  ao  propio 
Instituto no marco da presente lei.
  2.  O  Instituto  Galego  da  Vivenda  e 
Solo  gozará  da  potestade  de  expropia-
ción  forzosa.  A  aprobación  dos  plans  e 
programas a que fai referencia a presente 
Lei, calquera que fose a fórmula de exe-
cución, levará implícita a declaración de 
utilidade pública das obras e a necesidade 
de ocupación dos  terreos e edificios co-
rrespondentes  aos  fins  de  expropiación 
ou imposición de servidume.

Artigo 5. Para  o  axeitado  exercicio 
das  súas  funcións,  o  Instituto  Galego  da 
Vivenda  e  Solo  poderá,  de  acordo  coa 
lexislación autonómica aplicable:

a.  Subscribir convenios de promoción 
e  xestión  con  outros  organismos  e  enti-
dades,  en  especial  coas  Corporacións 
locais.

451	 Decreto	 232/1993,	 do	 30	 de	 setembro,	 regula	 o	
control	de	calidade	da	edificación.
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b.  Desenvolver  as  funcións  que  ten 
atribuídas  directamente,  por  órgano  ou 
órganos existentes, ou as que para o efecto 
se poden crear.

c.  Formar consorcios con toda clase de 
entidades públicas para o desenvolvemen-
to dos fins propios da xestión e execución 
de actividades urbanísticas.

d.  Constituír  e  participar  en  asocia-
cións, sociedades, empresas e consorcios, 
por  si  mesmo  ou  en  colaboración  con 
Corporacións  locais,  con  outros  entes 
públicos  ou  de  iniciativa  privada,  para  o 
desenvolvemento dos seus fins.

e.  Participar  en  entidades  urbanísticas 
colaboradoras.

Artigo 6. Será  competencia do Con-
sello da Xunta:

a.  Autorizar as transmisións de terreos 
a  título  gratuíto  que  proxecte  efectuar  o 
Instituto en favor de entidades públicas e 
que teñan por obxecto o establecemento de 
servizos  públicos  ou  a  creación  de  dota-
cións e equipamentos.

b.  Autorizar a constitución de Xerencias 
e  a  creación  de  Consorcios  e  Sociedades 
Anónimas e a integración ou participación 
do Instituto nas xa constituídas.

c.  Ditar  as  normas  axeitadas  para  o 
exercicio do control de carácter económi-
co-financeiro e de eficacia do mesmo.

Artigo 7. O Instituto Galego da Vivenda 
e Solo terá a seguinte estrutura orgánica:
  1.  O Consello do Instituto.
  2.  O Presidente.
  3.  O Director Xeral.

Artigo 8. 1.  O  Consello  do  Instituto 
Galego da Vivenda e Solo ostenta as máis 
amplas facultades de dirección, actuación 
e xestión do mesmo.
  2.  O  Consello  terá  como  funcións 
elaborar  os  plans  e  programas  do  orga-
nismo,  os  seus  presupostos,  a  memoria 
de actividades e as cuestións que pola súa 
importancia ou transcendencia lle someta 
o Presidente.

Artigo 9. 1.  O  Consello  do  Instituto 
está constituído por:

a.  O Presidente, que será o Conselleiro de 
Ordenación do Territorio e Obras Públicas.

b.  O Vicepresidente, que será o Director 
Xeral competente en materia de vivenda.

c.  Os Vogais, que serán:
Dous Vogais designados pola Consellería 
de Ordenación do Territorio.
Un Director Xeral  representante da Con-
sellería de Economía e Facenda.
Un Director Xeral  representante da Con-
sellería  da  Presidencia  e  Administración 
Pública.

O Director Xeral do Instituto Galego da 
Vivenda e Solo.

d.  O Secretario, que será nomeado polo 
Consello  por  proposta  do  Director  Xeral 
do Instituto.
  2.  Regulamentariamente  determinaranse 
os mecanismos para asegurar a participación 
dos Concellos da Comunidade Autónoma 
e as tarefas do Instituto Galego da Vivenda 
e Solo.

Artigo 10. O Presidente do  Instituto 
será  o  Conselleiro  de  Ordenación  do 
Territorio e Obras Públicas, quen ostenta 
a representación oficial do mesmo, e terá 
as demais facultades que regulamentaria-
mente lle sexan atribuídas.

Artigo 11. Ao  Director  Xeral  do 
Instituto, que será nomeado polo Conse-
llo da Xunta de Galicia por proposta do 
Conselleiro de Ordenación do Territorio 
e  Obras  Públicas,  corresponderanlle  as 
seguintes funcións:

a.  Dirixir  e  coordenar  as  actuacións 
das unidades que integran o Instituto.

b.  Formular  o  anteproxecto  de  presu-
postos do organismo, así  como  render  as 
contas correspondentes.

c.  Cantas  facultades  lle  delegue  o 
Presidente do Instituto ou lle sexan enco-
mendadas polo Consello.

d.  Presentar a memoria anual do orga-
nismo referente á súa xestión.
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e.  Dispoñer os gastos propios do organis-
mo dentro dos límites que lle correspondan.

f.  Exercer  a  xefatura  superior  sobre  o 
persoal do Instituto.

Artigo 12. A  estrutura  orgánica  do 
Instituto  Galego  da  Vivenda  e  Solo  será 
aprobada polo Consello da Xunta de Galicia, 
por proposta do Conselleiro de Ordenación 
do Territorio e Obras Públicas.
O  Instituto  non  terá  función  pública 
propia. A Xunta de Galicia adscribirá  ao 
mesmo os funcionarios necesarios para a 
provisión dos postos de traballo previstos 
no seu cadro de persoal presupostario. Es-
tes funcionarios continuarán en situación 
de  servizo  activo  na  Administración  da 
Comunidade Autónoma.

Artigo 13. Os  medios  económicos 
con  que  contará  o  Instituto  Galego  da 
Vivenda e Solo serán os seguintes:

a.  Os bens e valores de transferencia á 
Comunidade  Autónoma  procedentes  dos 
extinguidos  Instituto  para  a  Promoción 
Pública  da  Vivenda  e  Instituto  Nacional 
para a Calidade da Edificación, de parti-
cipación en sociedades urbanísticas e dos 
Patronatos de Mellora da Vivenda Rural e 
calquera  outro  que  lle  poida  ser  adscrito 
pola Xunta de Galicia.

b.  Os  bens,  valores  e  dereitos  que  ad-
quira no exercicio das súas funcións.

c.  Os  produtos,  rendas  e  incrementos 
do seu propio patrimonio.

d.  As consideracións que a Comunida-
de Autónoma fixe no seu Presuposto.

e.  As  transferencias  recibidas  no  Pre-
suposto da Comunidade Autónoma galega  
os  Presupostos  xerais  do  Estado  como 
consecuencia dos traspasos en materia de 
vivenda e solo, así como as subvencións, 
aportacións  ou  dotacións  que  reciba  de 
calquera  entidade  pública  ou  privada  ou 
dos particulares.

f.  Os  ingresos  ordinarios  e  extraordi-
narios que estea autorizado a percibir.

g.  Os  beneficios  que  obteña  nas  súas 
operacións comerciais e análogas.

h.  O  setenta  por  cento  do  total  das 
fianzas  de  alugueiros  e  subministracións 
a que se refire o apartado m) do artigo 4 da 
presente Lei, que obrigatoriamente deben 
depositar  os  propietarios  e  empresas  á 
disposición do organismo, de acordo coas 
normas reguladoras das transferencias en 
materia de vivenda e solo.

i.   Os  préstamos  que  outorguen  ao  seu 
favor as entidades oficiais de crédito, Caixa 
Postal, Caixas de Aforro e Bancos inscritos 
no Rexistro oficial de bancos e banqueiros.

l.   As participacións ou os ingresos que 
procedan dos concertos que celebre e dos 
consorcios,  empresas,  sociedades  e  enti-
dades en que interveña, de conformidade 
co establecido no artigo 5 desta Lei.

ll.  O  produto  da  emisión  de  títulos  da 
débeda  que  poida  emitir,  de  acordo  co 
determinado nas disposicións en vigor.

m. Calquera outro recurso ordinario ou 
extraordinario  que  se  lle  poida  atribuír 
conforme ás disposicións en vigor.

Artigo 14. O  Instituto  someterá  o 
seu  rexime  económico,  financeiro  e  pre-
supostario á Lei 3/1984, do 3 de abril, do 
Parlamento de Galicia, de Xestión Econó-
mica e Financeira Publica de Galicia, Lei 
de Presupostos da Comunidade Autónoma 
e demais normativa aplicable.
O  Instituto  gozará  do  mesmo  tratamento 
fiscal cá Xunta de Galicia, por ser un ente 
organicamente  adscrito  á  Consellería  de 
Ordenación  do  Territorio  e  Obras  Públi-
cas, de acordo co establecido no artigo 1 
da presente lei.

Artigo 15. A  contratación  e  execu-
ción  de  obras  e  servizos  polo  Instituto 
Galego  da  Vivenda  e  Solo  no  desenvol-
vemento das súas funcións acomodarase 
á  lexislación  que  lle  sexa  aplicable  en 
virtude do que dispón o Estatuto de Auto-
nomía de Galicia.

Artigo 16. Contra os  actos  adminis-
trativos do Instituto Galego da Vivenda e 
Solo procederán os recursos previstos nas 
normas sobre procedemento administrati-
vo aplicables en Galicia.
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Todos os actos administrativos do Instituto 
poderán ser obxecto de recurso de alzada 
perante  o  Conselleiro  de  Ordenación  do 
Territorio e Obras Públicas e, se é o caso, 
os de revisión perante o Consello da Xunta 
de Galicia.
A  interposición  do  recurso  contencioso-
administrativo  procederá  segundo  o  que 
establece a Lei desta xurisdición.
O  exercicio  de  accións  civís  en  laborais 
rexerase polas normas de xeral aplicación, 
e  a  reclamación previa dirixirase  sempre 
ao Consello do Instituto Galego da Viven-
da e Solo.

Disposición tRansitoRia
Ata que a Xunta de Galicia aprobe os 

cadros  de  persoal  do  Instituto  Galego 
da  Vivenda  e  Solo  o  Conselleiro  de  Or-
denación  do  Territorio  e  Obras  Públicas 
adscribirá ao Instituto o persoal necesario 
para o desenvolvemento das súas funcións, 
de entre o destinado na súa Consellería.

Disposición aDicional pRimeiRa
Decláranse  extinguidos  os  Patronatos 

para a Mellora da Vivenda Rural da Coru-
ña, Lugo, Ourense e Pontevedra, e as súas 
funcións, bens, dereitos e obrigas intégran-
se no Instituto Galego da Vivenda e Solo.

Disposición aDicional segunDa
Os  bens  transferidos  á  Comunidade 

Autónoma que sexan atribuídos ao patri-
monio  do  Instituto  considéranse  incluídos 
na  autorización  que,  para  allear,  establece 
o artigo 33.2 da Lei 3/1985, do 12 de abril, 
do  Patrimonio  da  Comunidade  Autónoma 
galega.

Disposición aDicional teRceiRa
No  non  previsto  nesta  Lei,  terase  en 

conta  o  disposto  na  Lei  3/1984,  do  3  de 
abril, de Xestión Económica e Financeira 
Pública  de  Galicia,  na  Lei  3/1985,  do  12 
de  abril,  do  Patrimonio  da  Comunidade 
Autónoma  galega,  e,  supletoriamente,  na 
Lei de Entidades Estatais Autónomas, do 

26  de  decembro  de  1985,  e  nas  demais 
disposicións de xeral aplicación.
O  Instituto  Galego  da  Vivenda  e  Solo 
poderá utilizar para facer efectivos os seus 
créditos de toda índole o procedemento de 
compulsión  regulado pola Lei 3/1984, do 
3 de abril, de Xestión Económica e Finan-
ceira Pública de Galicia.

Disposición DeRRaDeiRa
A Xunta de Galicia ditará cantas dispo-

sicións sexan necesarias para o desenvol-
vemento e a execución desta Lei.

Disposición DeRRogatoRia
Queda  derrogado  o  Decreto  25/84,  do 

23 de febreiro, sobre regulación provisional 
dos Patronatos Provinciais para a Mellora 
da Vivenda Rural, así como cantas disposi-
cións de igual ou inferior rango se opoñan 
ao disposto nesta lei.

6. LEI 8/1997, DO 20 DE 
AGOSTO, DE ACCESIBILIDADE 
E SUPRESIóN DE BARREIRAS 

NA COMUNIDADE 
AUTóNOMA DE GALICIA  

(DOGA N.º 166, 29. 8. 1997)
(…) 452

TíTULO I 
DISPOSICIóNS PRELIMINARES
Artigo 1. Obxecto da lei.

É obxecto desta lei:
a.  Garantirlles ás persoas con mobilida-

de reducida ou calquera outra limitación a 
accesibilidade  e  utilización  do  contorno 
urbano, de edificios, medios de transporte 
e sistemas de comunicación sensorial.

b.  A promoción de axudas técnicas para 
mellorar  a  calidade  de  vida  das  citadas 
persoas.

c.  O  establecemento  de  medidas  de 
fomento para conseguir a integración das 
persoas con limitación.

d.  O control do cumprimento da normati-
va aplicable na materia e o establecemento 

452	 Exposición	de	motivos	omitida.
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do  correspondente  réxime  sancionador 
para as infraccións cometidas.

e.  A  desaparición  das  barreiras  ou  dos 
obstáculos físicos ou sensoriais existentes.

Artigo 2. Ámbito de aplicación.
Están  sometidas  ás  prescricións  desta 
lei  todas as actuacións  levadas a cabo na 
Comunidade  Autónoma  de  Galicia  por 
entidades públicas ou privadas, así como 
polas persoas individuais, en materia de:

-  planeamento,  xestión  ou  execución 
urbanística,

-  nova  construción,  rehabilitación  ou 
reforma de edificacións,

-  transporte e comunicación.
Artigo 3. Definicións.

Para os efectos de aplicación desta lei esta-
blécense as seguintes definicións:

a.  Enténdese por accesibilidade aquelas 
características do urbanismo, da edificación, 
do  transporte ou dos medios  e  sistemas  de 
comunicación que lle permiten a calquera 
persoa a súa utilización e desfrute de ma-
neira autónoma, con independencia da súa 
condición física, psíquica ou sensorial.

b.  Enténdese  por  barreiras  calquera 
impedimento,  atranco  ou  obstáculo  que 
limite ou impida o acceso, a liberdade de 
movemento,  a  estancia,  a  circulación  e  a 
comunicación  sensorial  das  persoas  con 
mobilidade  reducida  ou  calquera  outra 
limitación. As barreiras clasifícanse en:

-  Barreiras  arquitectónicas  urbanísticas 
(BAUR):  son  aquelas  barreiras  existentes 
nas vías e nos espazos libres de uso público.

-  Barreiras  arquitectónicas  na  edifi-
cación  (BAED):  son  aquelas  barreiras 
existentes  nos  accesos  e/ou  no  interior 
dos edificios, tanto de titularidade pública 
coma privada.

-  Barreiras  no  transporte  (BT):  son 
aquelas  barreiras  que  existen  nos  medios 
de transportes e nas súas infraestruturas.

-  Barreiras  na  comunicación  (BC):  é 
todo aquel impedimento para a expresión 
e recepción de mensaxes a través dos me-
dios ou sistemas de comunicación.

c.  Enténdese por persoas con limitacións 
aquelas que temporal ou permanentemente 
teñen  limitada  a  capacidade  de  utilizar  o 
contorno ou de relacionarse con el.

d.  Enténdese  por  persoas  con  mobili-
dade  reducida  aquelas  que  temporal  ou 
permanentemente teñen limitada a posibi-
lidade de desprazarse.

e.  Enténdese por axuda técnica calquera 
medio que, actuando como intermediario 
entre as persoas con mobilidade reducida 
ou  que  posúen  calquera  outra  limitación 
e  o  contorno,  facilita  a  súa  autonomía 
persoal e minora os efectos da súa disca-
pacidade ou limitación, mellorando a súa 
calidade de vida.

Artigo 4. Niveis de accesibilidade.
  1.  Para  os  efectos  de  aplicación  desta 
lei, os espazos, as instalacións e os servizos 
clasificaranse  en  función  do  seu  grao  de 
accesibilidade para as persoas con mobi-
lidade reducida ou calquera outro tipo de 
limitación.

a.  Enténdese  por  espazo,  instalación 
ou  servizo  adaptado  aquel  que  se  axusta 
ás esixencias  funcionais e de dimensións 
que  garantan  a  súa  utilización  autónoma 
e  cómoda  por  persoas  con  mobilidade 
reducida  ou  posuidoras  de  calquera  tipo 
de limitación.

b.  Enténdese  por  espazo,  instalación 
ou  servizo  practicable  aquel  do  que,  sen 
axustarse  estritamente  a  todos  os  requi-
rimentos  antes  sinalados,  é posible  a  súa 
utilización de forma autónoma por persoas 
con mobilidade reducida ou posuidoras de 
calquera tipo de limitación.

c.  Enténdese  por  espazo,  instalación 
ou servizo convertible aquel do que é po-
sible a súa transformación como mínimo 
en practicable, mediante a realización de 
modificacións de escasa entidade e baixo 
custo que non afecten a súa configuración 
esencial.
  2.  Nesta lei e nas normas que a desenvol-
ven estableceranse os parámetros e demais 
requisitos  esixibles  para  que  un  espazo, 
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instalación ou servizo posúa a condición de 
adaptado, practicable ou convertible.

TíTULO II 
DISPOSICIóNS XERAIS

capítulo i 
dIsposICIóns sobre bArreIrAs 

ArquIteCtónICAs urbAnístICAs
Sección 1.ª  

Características das 
urbanizacións

Artigo 5. Accesibilidade  en  espazos 
públicos.
  1.  As  vías  públicas,  os  parques  e  os 
demais  espazos  de  uso  público  deberán 
ser planificados e urbanizados de  forma 
que  resulten  accesibles  para  todas  as 
persoas,  e  en  especial  para  aquelas  con 
mobilidade  reducida  ou  afectadas  por 
calquera  das  limitacións  sinaladas  ante-
riormente.  Para  iso,  os  criterios  básicos 
que  se  establecen  nesta  lei  deberán  ser 
recollidos nos plans xerais de ordenación 
urbana,  nas  normas  complementarias  e 
subsidiarias e naqueloutros instrumentos 
de  planeamento  que  poidan  ser  creados 
pola  lexislación  urbanística,  así  como 
nos demais instrumentos de planeamento 
e  execución  que  os  desenvolvan,  e  nos 
proxectos  de  urbanización,  de  dotación 
de servizos, de obras e de instalacións.
  2.  Nos informes de carácter técnico que 
se emitan con carácter previo á aprobación 
definitiva  dos  instrumentos  de  planea-
mento deberá facerse constancia expresa, 
con  mención  desta  lei,  do  cumprimento 
dos criterios fixados por ela.
As vías públicas, os parques e os demais 
espazos  de  uso  público  existentes,  así 
como  as  respectivas  instalacións  de  ser-
vizos  e  mobiliarios  urbanos,  deberán  ser 
adaptados gradualmente, de acordo cunha 
orde  de  prioridades  que  terá  en  conta  a 
maior eficacia e a concorrencia ou o trán-
sito  de  persoas  e  as  regras  e  condicións 
previstas regulamentariamente.
Para  tal  efecto,  os  entes  locais  terán  que 
elaborar plans especiais de actuación para 

adaptar  as  vías  públicas,  os  parques  e  os 
demais espazos de uso público ás normas 
de  accesibilidade.  Con  esta  finalidade,  os 
proxectos de presupostos dos entes públicos 
deberán conter, en cada exercicio presupos-
tario,  as  consignacións  necesarias  para  o 
financiamento das ditas adaptacións.
  3.  Os pregos de condicións dos contra-
tos administrativos de obras conterán, con 
referencia a esta lei, cláusulas de adecua-
ción ao que nela se dispón.

Artigo 6. Itinerarios.
Os itinerarios peonís, así como os mixtos, 
destinados ao tráfico de peóns e vehículos, 
deseñaranse  e  realizaranse  de  forma  que 
lle resulten accesibles a calquera persoa.
Para  estes  efectos,  regulamentariamente 
estableceranse  os  diferentes  parámetros  e 
características que aqueles deben  ter para 
ser considerados adaptados ou practicables, 
segundo os casos, que deberán prever, como 
mínimo, os seguintes aspectos:

-  largura mínima libre de obstáculos,
-  pendente máxima lonxitudinal,
-  pendente máxima transversal,
-  dimensións de vaos e illotes,
-  dimensións de pasos de peóns,
-  dimensións e características de escalei-

ras e ramplas destinadas a salvar desniveis.
Artigo 7. Parques, xardíns e espazos 

libres públicos.
  1.  Os  parques,  xardíns  e  demais  es-
pazos  libres  de  uso  público  deseñaranse 
e  realizaranse  de  forma  que  lle  resulten 
accesibles  a  calquera  persoa.  Para  tal 
efecto,  os  itinerarios  peonís  axustaranse 
aos criterios sinalados no artigo anterior.
  2.  Os  aseos  de  uso  público  que  se  dis-
poñan nestes espazos deberán contar polo 
menos cun aseo adaptado, composto como 
mínimo por  un  inodoro  e  un  lavabo,  que, 
cumprindo  as  características  sinaladas 
nesta lei e nas normas que a desenvolvan, 
lle poidan ser accesibles a calquera persoa.

Artigo 8. Aparcamentos.
  1.  Nas  zonas  destinadas  a  estaciona-
mento  de  vehículos  lixeiros,  sexan  de 
superficie  ou  subterráneas,  que  se  sitúen 
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en  vías  ou  espazos  de  uso  público  reser-
varanse,  con  carácter  permanente  e  tan 
próximo  como  sexa  posible  dos  accesos 
peonís,  prazas  debidamente  sinalizadas 
para vehículos que transporten persoas en 
situación de mobilidade reducida.
  2.  Os  accesos  peonís  ás  ditas  prazas 
cumprirán  as  condicións  esixidas  para 
ser adaptados. Cando sexa preciso salvar 
desniveis  para  acceder  ás  ditas  prazas, 
estes  salvaranse  mediante  ramplas  ou 
ascensores  adaptados  ou  practicables, 
segundo os casos.
As prazas reservadas para uso de persoas 
con mobilidade reducida deberán cumprir 
as especificacións e posuír as dimensións 
que  regulamentariamente  se  establezan 
para as prazas adaptadas.

Sección 2.ª  
Características dos elementos 

de urbanización

Artigo 9.  Elementos de urbanización.
Os elementos de urbanización, tales como 
pavimentos, saneamento, redes de sumidoiro, 
iluminación,  redes  de  telecomunicación  e 
redes de subministración de auga, electrici-
dade, gases e aqueloutras que materialicen 
as  indicacións  do  planeamento  urbanístico, 
posuirán unhas características de deseño e 
execución tales que non constitúan obstá-
culo  para  a  liberdade  de  movementos  de 
calquera persoa.

Sección 3.ª  
Características do mobiliario 

urbano

Artigo 10. Sinais e elementos verticais.
Os sinais de tránsito, semáforos, postes de 
iluminación  ou  calquera  outro  elemento 
vertical  de  sinalización  que  se  sitúe  nun 
itinerario  ou  espazo  de  acceso  peonil 
deseñaranse e colocaranse de maneira que 
non obstaculicen a circulación de calquera 
persoa e permitan ser usados, se é o caso, 
coa máxima comodidade.
Para  estes  efectos,  regulamentariamente 
estableceranse os diferentes parámetros e 

características que aqueles deben ter para 
ser  considerados  adaptados,  que  en  todo 
caso  deberán  prever,  como  mínimo,  os 
seguintes aspectos:

-  altura libre mínima baixo os sinais,
-  colocación nas beirarrúas,
-  situación de pulsadores e mecanismos 

manuais.
Artigo 11. Outros  elementos  de  mo-

biliario urbano.
Os  elementos  de  mobiliario  urbano,  tales 
como cabinas ou fornelas telefónicas, fontes, 
papeleiras,  bancos  e outros  análogos, dese-
ñaranse  e  colocaranse  de  maneira  que  non 
obstaculicen a circulación das persoas e per-
mitan ser usados coa máxima comodidade.
Iguais  condicións  deberán  posuír  os 
elementos saíntes que se sitúen en espazo 
peonil,  tales  como  marquesiñas,  toldos  e 
outros  análogos,  que  deberán  evitar,  en 
todo  caso,  ser  un  obstáculo  para  a  libre 
circulación das persoas.
Para  estes  efectos,  regulamentariamente 
estableceranse os diferentes parámetros e 
características que aqueles deben ter para 
ser  considerados  adaptados,  que  en  todo 
caso  deberán  prever,  como  mínimo,  os 
seguintes aspectos:

-  altura de mecanismos e zonas de uso,
-  colocación nas beirarrúas,
-  situación de pulsadores e mecanismos 

manuais,
-  sinalización,
-  altura libre mínima baixo saíntes.
Artigo 12. Protección  e  sinalización 

de obras na vía pública.
  1.  Todo  tipo de obra ou elemento pro-
visional,  tales como gabias, andamios ou 
análogos, que  implique perigo, obstáculo 
ou limitación de percorrido, acceso ou es-
tancia peonil deberá sinalizarse e protexerse 
de maneira que garanta a seguridade física 
de todos os viandantes.
  2.  As especificacións técnicas de sina-
lización serán:

a.  A  protección  realizarase  mediante 
valados  estables  e  continuos,  dotados  de 
sinalización  luminosa  de  cor  vermella 



- 680 -

Código da Administración Galega

e  de  sinais  acústicos  intermitentes,  con 
límites  que  non  perturben  o  resto  da 
comunidade,  de  maneira  que  poidan  ser 
advertidos con antelación por persoas con 
calquera tipo de limitación.

b.  Os itinerarios peonís cortados por obras 
substituiranse por outros que lles permitan o 
paso a persoas con mobilidade reducida.

capítulo ii 
dIsposICIóns sobre bArreIrAs 

ArquIteCtónICAs nA 
edIFICACIón
Sección 1.ª  

Edificios de uso público

Artigo 13. Accesibilidade  en  edifi-
cios de uso público.
  1.  Consideraranse,  para  os  efectos 
desta lei, edificios de uso público aqueles 
destinados a un uso que implique a conco-
rrencia de público.
  2.  A  construción,  a  ampliación  ou  a 
reforma  dos  edificios  de  titularidade  pú-
blica ou privada destinados a uso público 
efectuaranse  de  forma  que  garantan  que 
estes resulten adaptados.
  3.  Nas  ampliacións  ou  reformas  dos 
referidos  edificios  que  requiran  para  a 
súa  adaptación  medios  técnicos  ou  eco-
nómicos  desproporcionados  realizaranse 
as modificacións precisas para garantir a 
condición como mínimo de practicables.
  4.  Considéranse  incluídos  dentro  deste 
apartado de edificios de uso público, xunto 
a outros de natureza análoga, os seguintes:

-  Edificios  públicos  e  de  servizos  das 
administracións públicas.

-  Centros  sanitarios  e  asistenciais  ou 
calquera outro centro social.

-  Estacións ferroviarias, de metro e de 
autobuses.

-  Portos, aeroportos e heliportos.
-  Centros de ensino.
-  Garaxes e aparcadoiros colectivos.
-  Centros de traballo.
-  Embarcacións marítimas e fluviais.
-  Centros sindicais.

-  Museos, arquivos, bibliotecas e salas 
de exposicións.

-  Teatros, salas de cine e espectáculos.
-  Casas de cultura.
-  Instalacións deportivas.
-  Lonxas, mercados, prazas de abastos 

e establecementos comerciais e bancarios 
de superficie igual ou superior a 500 m.

-  Centros relixiosos.
-  Instalacións  hoteleiras  e  hosteleiras, 

a partir do número de prazas que regula-
mentariamente se determine.

Artigo 14. Reserva  de  prazas  de 
aparcamentos.
Nos  aparcadoiros  que  dan  servizo  aos 
edificios  de  uso  público  regulamentaria-
mente  establecerase  o  mínimo  de  prazas 
que deberán ser  reservadas, debidamente 
sinalizadas,  para  o  seu  uso  por  persoas 
con mobilidade  reducida,  así  como a  súa 
localización e os seus accesos.

Artigo 15. Accesos  ao  interior  dos 
edificios.
Polo menos un dos accesos peonís ao  in-
terior dos edificios de uso público deberá 
estar deseñado e executado de forma que 
cumpra  as  condicións  establecidas  para 
itinerarios  adaptados  ou  practicables, 
segundo o caso.
Cando se trate dun conxunto de edificacións 
e instalacións, polo menos un dos itinerarios 
peonís  que  os  unan  entre  si  e  coa  vía 
pública  deberá  cumprir  as  condicións 
establecidas para itinerarios adaptados ou 
practicables, segundo o caso.

Artigo 16. Comunicación horizontal.
A  mobilidade  horizontal  entre  espazos, 
instalacións e servizos comunitarios situa-
dos en edificios de uso público realizarase 
mediante itinerarios e ramplas que deberán 
cumprir  as  condicións  establecidas  nesta 
lei e nas normas que a desenvolvan.

Artigo 17. Mobilidade vertical.
Para  facilitar  a  mobilidade  vertical  entre 
espazos,  instalacións  e  servizos  comunita-
rios situados en edificios de uso público, 
os  desprazamentos  entre  diferentes 
niveis realizaranse mediante un elemento 
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— ascensor, escaleiras, ramplas e tapices 
rodantes— que deberá cumprir as condi-
cións  establecidas  para  ser  considerado 
adaptado ou practicable, en cada caso.

Artigo 18. Aseos.
Os aseos de uso público que existan neste 
tipo  de  edificios  deberán  dispoñer  polo 
menos dun aseo adaptado para cada sexo, 
composto como mínimo por un inodoro e 
un  lavabo, que,  cumprindo as  caracterís-
ticas sinaladas nesta lei e nas normas que 
a desenvolvan, lle poidan ser accesibles a 
calquera persoa.

Artigo 19. Reserva de espazos.
  1.  Os  locais  de  espectáculos,  aulas  e 
outros  análogos  dispoñerán  de  espazos 
reservados  para  persoas  con  mobilidade 
reducida.
  2.  Os espazos reservados estarán debi-
damente sinalizados.

Artigo 20. Servizos e instalacións.
  1.  Todos  aqueles  elementos  dos  servi-
zos e das instalacións de xeral utilización 
deberán estar deseñados de forma que lles 
poidan  asegurar  o  acceso  e  uso  deles  a 
todas as persoas.
  2.  Para  estes  efectos,  regulamenta-
riamente  estableceranse  os  diferentes 
parámetros e características que aqueles 
deben  ter  para  ser  considerados  adapta-
dos,  que  deberán  prever,  como  mínimo, 
os seguintes aspectos:

-  altura de mecanismo e zonas de uso,
-  altura de zonas de atención ao público,
-  situación de pulsadores manuais,
-  sinalización,
-  características de vestiarios e duchas.
Artigo 21. Controis de execución.

Debe  establecerse  o  control  pertinente 
para garantir que as obras nos edificios de 
uso público se axustan ao proxecto autori-
zado e ás condicións de accesibilidade. No 
caso  contrario,  instruirase  o  correspon-
dente procedemento  establecido nesta  lei 
e na lexislación urbanística aplicable; e se 
as obras realizadas non fosen legalizables 
por non poder adaptarse á normativa sobre 

supresión  de  barreiras,  ordenarase  o  de-
rrubamento dos elementos non conformes 
e a aplicación das sancións previstas.

Sección 2.ª  
Outros edificios  

de titularidade privada

Artigo 22. Accesibilidade en edificios 
de titularidade privada e uso residencial.
  1.  Os  edificios,  as  instalacións  e  os 
servizos  de  titularidade  privada  e  uso 
residencial  de  nova  construción,  nos  que 
sexa obrigatoria a instalación de ascensor, 
deberán reunir, como mínimo, os seguin-
tes requisitos:

a.  Dispoñer  dun  itinerario  practicable 
que una as vivendas e demais dependencias 
existentes no edificio co espazo exterior e 
coas dependencias de uso comunitario que 
estean ao servizo del, incluíndo nestas os 
garaxes vinculados ás vivendas.

b.  Dispoñer  dun  itinerario  practicable 
que una a edificación coa vía pública, con 
outras edificacións ou servizos anexos de 
uso comunitario e cos edificios veciños.
  2.  Os  edificios  de  titularidade privada 
e uso residencial de nova construción, nos 
que non sexa obrigatoria a  instalación de 
ascensor e posúan altura superior a planta 
baixa e un (1) piso, deberán dispoñer dun 
itinerario  practicable  —excepto  polo 
que  se  refire  á  esixencia  dun  ascensor 
nel—  que  comunique  as  vivendas  e  de-
mais  dependencias  existentes  no  edificio 
co espazo exterior e coas dependencias de 
uso comunitario que estean ao seu servi-
zo. Desta esixencia exceptúanse,  en  todo 
caso, as vivendas unifamiliares.
  3.  Os  proxectos  de  reforma,  rehabi-
litación  ou  restauración  de  edificios, 
servizos  ou  instalacións  de  uso  privado 
residencial  deberán  cumprir  os  requi-
sitos  esixidos  aos  de  nova  construción, 
agás que a adaptación supoña alteración 
e/ou  variación  do  número  de  vivendas 
ou da superficie delas  respecto do custo 
total  da  obra;  neste  caso  realizarase 
unha  proposta  alternativa  que  requirirá, 
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previamente á concesión da licenza, o in-
forme favorable do Consello Autonómico 
para  a  Promoción  da  Accesibilidade  e  a 
Supresión de Barreiras. No que respecta 
ás obras de adaptación que  leven a cabo 
os propietarios ou usuarios de vivendas, 
haberá  que  aterse  ao  disposto  na  Lei 
15/1995, do 30 de maio, sobre límites do 
dominio sobre inmobles para eliminarlles 
barreiras  arquitectónicas  ás  persoas  con 
discapacidade ou maiores de 70 anos.

Artigo 23. Accesibilidade  noutros 
edificios  de  titularidade  pública  e  uso 
residencial.
Os edificios, as  instalacións e os servizos 
de titularidade pública e uso residencial de 
nova  construción,  así  como  os  proxectos 
de  reforma,  rehabilitación ou restauración 
deles, deberán, ademais de axustarse á nor-
mativa  propia  das  vivendas  de  protección 
oficial de promoción pública, cumprir como 
mínimo  coas  esixencias  de  accesibilidade 
establecidas  nesta  lei  para  os  edificios  de 
uso residencial e titularidade privada.

Sección 3.ª  
Reserva de vivendas para 
persoas con limitacións

Artigo 24. Reserva de vivendas adap-
tadas.
  1.  Como mínimo un 3 % das vivendas 
totais  previstas  nos  programas  anuais  de 
promoción pública deberán reservarse para 
persoas con mobilidade reducida, na forma 
que regulamentariamente se estableza.
  2.  Nas  promocións  privadas  de  viven-
das  de  protección  oficial  os  promotores 
deberán reservar a proporción mínima que 
se  estableza  regulamentariamente,  e  en 
todo caso respectando o mínimo indicado 
no apartado anterior. Quedan exceptuadas 
da dita reserva aquelas promocións priva-
das que teñen como destino a construción 
da vivenda que  será o domicilio habitual 
dos seus promotores.
  3.  Estas vivendas reservadas para persoas 
con limitacións deberán estar adaptadas ou 

posuír as dimensións necesarias para poder 
ser adaptadas para persoas con mobilidade 
reducida,  de  acordo  co  establecido  no 
artigo seguinte.
  4.  Nos  edificios  nos  que,  en  cumpri-
mento  do  anteriormente  establecido,  se 
proxecten  vivendas  adaptadas  deberá 
reservarse  igual  número  de  prazas  de 
aparcamento adaptadas, vinculadas a elas 
e debendo establecerse un itinerario prac-
ticable ou adaptado, segundo os casos, que 
comunique os garaxes coas vivendas.

Artigo 25. Garantías  para  a  realiza-
ción de obras de adaptación.
  1.  Os  promotores  privados  de  viven-
das  de  protección  oficial  ou  sometidas  a 
calquera  outro  réxime  de  axuda  pública 
poderán substituír as adaptacións interio-
res  de  vivendas  reservadas  para  persoas 
con mobilidade  reducida, ao solicitarse a 
cualificación  provisional,  polo  depósito 
dun aval suficiente dunha entidade finan-
ceira  legalmente  recoñecida  que  garanta 
a  realización  das  obras  necesarias  para 
as adaptacións correspondentes,  segundo 
o  tipo  de  limitación  que  posúa  o  futuro 
usuario, nos termos e nas condicións que 
se establezan regulamentariamente.
  2.  Estas vivendas seranlles adxudicadas 
prioritariamente a persoas en situación de 
mobilidade reducida e, no suposto de que 
resultasen  vacantes,  a  entidades  públicas 
ou  privadas  con  personalidade  xurídica 
propia e sen finalidade de lucro no prazo 
que prevé a lexislación vixente, para dedi-
calas a minirresidencias, pisos compartidos 
ou  calquera  tipo  de  vivenda  destinada  a 
persoas con mobilidade reducida.
  3.  No suposto de que resultasen vacantes, 
o promotor,  logo da xustificación de  falta 
de  demanda  ante  o  organismo  competente 
e  obtida  a  correspondente  acreditación, 
poderá  ofertar  as  vivendas  libremente, 
recuperando o aval se fose o caso.
Regulamentariamente  establecerase  o  pro-
ceso e órgano responsable de emitir a dita 
acreditación.
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capítulo iii 
dIsposICIóns sobre  

bArreIrAs no trAnsporte
Sección 1.ª  

Accesibilidade nos  
transportes de uso público

Artigo 26. Accesibilidade nos trans-
portes públicos.
  1.  Todos  os  transportes  públicos  de 
viaxeiros  deberán  observar  o  disposto 
nesta lei. Deberán ademais axustarse pro-
gresivamente ás medidas que se diten e a 
aqueloutras que resulten como consecuen-
cia do avance tecnolóxico e das que estea 
debidamente acreditada a súa eficacia.
  2.  As  administracións  públicas  com-
petentes en materia de transporte público 
realizarán e manterán debidamente actua-
lizado un plan de supresión de barreiras e 
de utilización e adaptación progresiva dos 
transportes públicos colectivos, así como 
dos  edificios,  dos  servizos,  das  instala-
cións e do mobiliario vinculados a eles.
  3.  As normas de desenvolvemento que 
regulen  a  construción  ou  reforma  das 
infraestruturas do transporte e a adquisi-
ción do material móbil deberán garantir, 
polo  menos,  as  seguintes  medidas  de 
accesibilidade:

a.  Estacións de transporte.
As  estacións  de  transporte  público 
deberán  axustarse  ao  disposto  nesta  lei 
en  todas  aquelas  cuestións  referidas  a 
construción,  itinerarios, servizos e mobi-
liario que  sexan comúns aos edificios de 
uso  público,  debendo  prever  adaptacións 
específicas no non sinalado con anteriori-
dade, tales como sinalización, megafonía, 
sistemas de información e plataformas de 
embarque, entre outros.

b.  Material móbil.
O  material  móbil  de  transporte  público 
de  viaxeiros  que  sexa  competencia  das 
administracións públicas galegas, con ad-
quisición formalizada a partir da entrada 
en vigor desta lei, deberá ser accesible de 

conformidade  coas  prescricións  que  se 
establezan regulamentariamente.
  4.  En todo caso observarase o seguinte:
Nos  vehículos  de  transporte  público 
colectivo,  tanto  urbanos  coma  interur-
banos,  deberán  reservárselles  ás  persoas 
con mobilidade reducida polo menos tres 
asentos por coche, próximos ás portas de 
entrada  e  debidamente  sinalizados.  Dis-
poñerase xunto a eles dun timbre de aviso 
de parada en lugar accesible así como do 
espazo físico necesario para a colocación 
de  cantos  utensilios  ou  axudas  técnicas 
veñan provistas as persoas afectadas.
O piso de todos os vehículos de transporte 
será antiesvarante.
Nos  autobuses  urbanos  e  interubanos  de 
servizo público, as persoas con mobilida-
de reducida poderán apearse pola porta de 
entrada  para  evitar  o  seu  desprazamento 
ao longo do vehículo.
As  portas  de  vehículos  de  transporte 
público  contarán  con  dispositivos  que  as 
abran automaticamente cando ao pecharse 
aprisionen calquera obxecto.
  5.  Nas poboacións nas que regulamen-
tariamente  se  determine,  os  concellos 
reservarán  polo  menos  unha  licenza 
para  un  vehículo  especial  ou  taxi  acon-
dicionado  que  poida  ser  utilizado  polas 
persoas con mobilidade reducida nos seus 
desprazamentos.  Ademais,  regulamenta-
riamente  deberán  sinalarse  as  esixencias 
mínimas que  se  establezan nesta materia 
para atender a poboación rural, en función 
da  dispersión  dos  núcleos  de  poboación, 
establecendo  as  dotacións  mínimas  por 
comarcas,  municipios  e  parroquias  en 
función da poboación e extensión.

Sección 2.ª  
Tarxetas de accesibilidade

Artigo 27. Tarxetas de accesibilidade.
  1.  Por esta lei establécense na Comuni-
dade Autónoma de Galicia  dous  tipos  de 
tarxetas de accesibilidade.
  2.  Créase  a  tarxeta  de  estacionamento 
para  persoas  con  minusvalidez,  que  se 
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lles concederá ás persoas con mobilidade 
reducida,  con  carácter  persoal  e  intrans-
ferible,  acreditativa  da  súa  situación  de 
mobilidade  reducida,  de  cara  a  favorecer 
o uso e desfrute dos transportes privados 
e para que o seu titular poida desfrutar das 
facilidades  de  estacionamento  relaciona-
das con ela.
Os concellos terán que aprobar normativas 
que garantan e  favorezan a accesibilidade 
de persoas con mobilidade reducida, e que 
con  respecto  das  persoas  titulares  destas 
tarxetas serán, como mínimo, as seguintes:

a.  Reservas  con  carácter  permanente 
de  prazas  de  aparcamento  debidamente 
sinalizadas  para  vehículos  que  transpor-
ten  persoas  en  situación  de  mobilidade 
reducida. Situaranse próximas aos accesos 
peonís dentro das zonas destinadas a apar-
camento de vehículos  lixeiros, ben sexan 
exteriores, interiores ou subterráneos.

b.  Ampliación  do  límite  de  tempo, 
cando  este  estivese  establecido,  para 
aparcamento de vehículos de persoas con 
mobilidade reducida.

c.  Reserva  de  aparcamento  para  ti-
tulares  de  tarxetas,  nos  lugares  onde  se 
estime necesario.

d.  Autorización  para  que  os  vehículos 
ocupados  polas  ditas  persoas  poidan 
deterse na vía pública durante o tempo im-
prescindible e sempre que non entorpezan 
a circulación rodada ou peonil.
  3.  Créase a tarxeta de accesiblidade de 
usuarios, que se lles concederá ás persoas 
con algunha limitación, con carácter per-
soal e intransferible e con validez en todo 
o ámbito da Comunidade Autónoma, acre-
ditativa da súa situación de discapacidade, 
de  cara  a  favorecer  o  uso  e  desfrute  dos 
transportes públicos.
Os concellos terán que aprobar normativas 
que garantan e favorezan a accesibilidade 
de  persoas  con  limitacións,  e  que  con 
respecto das persoas  titulares de  tarxetas 
serán, como mínimo, as seguintes:

a.  Reserva  de  prazas  nos  transportes 
colectivos.

b.  Condicións  para  a  bonificación  nas 
tarifas  para  as  persoas  que  dispoñan  da 
tarxeta.
  4.  No caso de comprobarse o uso indebido 
das tarxetas de maneira reiterada, estas serán 
retiradas polo Concello correspondente.

Artigo 28. Expedición  das  tarxetas 
de accesibilidade.
As tarxetas de accesibilidade terán validez 
en  todo  o  ámbito  da  Comunidade  Autó-
noma  e  correspóndelle  ao  Concello  no 
que resida o solicitante a súa expedición 
logo  de  acreditación  da  súa  condición 
de  persoa  con  minusvalidez.  En  todo 
caso,  no  que  respecta  ás  tarxetas  de  es-
tacionamento,  estas deberán  axustarse  á 
estrutura  e  ás  características  recollidas 
no anexo desta lei.

capítulo iv 
dIsposICIóns sobre bArreIrAs 

nA ComunICACIón
Artigo 29. Accesibilidade  dos  siste-

mas de comunicación e sinalización.
  1.  As administracións públicas galegas 
deberán promover a supresión de barrei-
ras na comunicación e o establecemento 
dos mecanismos e das alternativas técni-
cas  que  lle  fagan  accesibles  os  sistemas 
de comunicación e  sinalización a  toda a 
poboación.
  2.  As administracións públicas galegas 
fomentarán  a  formación  de  profesionais 
intérpretes  da  lingua  de  signos  e  guías 
de  xordos-cegos,  facilitándolle  así  a 
comunicación  directa  ao  discapacitado 
auditivo  ou  xordo-cego,  e  a  existencia 
nas  distintas  administracións  públicas 
deste persoal especializado.
Os medios de comunicación audiovisuais 
dependentes das administracións públicas 
galegas realizarán e manterán debidamen-
te actualizado un plan de medidas técnicas 
que permita gradualmente, mediante o uso 
da  lingua de signos ou de subtitulacións, 
garantírller  o  dereito  á  información  ás 
persoas con limitacións auditivas.
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TíTULO III 
MEDIDAS DE FOMENTO

Artigo 30. Fondo  para  a  supresión 
de barreiras.
Créase un fondo destinado a subvencionar 
a  supresión  de  barreiras  arquitectónicas, 
urbanísticas,  do  transporte  e  da  comuni-
cación sensorial, así como para a dotación 
de axudas técnicas.

Artigo 31. Dotacións do fondo.
  1.  A  Comunidade  Autónoma  consig-
nará partidas presupostarias  finalistas en 
cada exercicio para a dotación deste fondo, 
que se adscribirá á Consellería competente 
en materia de servizos sociais.
  2.  Así mesmo,  integrarán o dito  fondo 
as doazóns, herdanzas e legados, que, por 
vontade expresamente manifestada, debe-
rán dedicarse aos fins previstos nesta lei.

Artigo 32. Destino do fondo.
  1.  Anualmente, destinarase unha parte 
do  fondo  citado  a  subvencionar  os  pro-
gramas  específicos  dos  entes  locais  para 
a supresión de barreiras no espazo urbano 
e rural, nos edificios de uso público e no 
transporte do seu termo municipal.
Estes programas específicos de actuación 
conterán, como mínimo:

a.  Un  inventario  ou  unha  relación 
daqueles  espazos,  edificios,  locais,  in-
fraestruturas,  medios  de  transporte  e 
comunicación que  sexan susceptibles de 
adaptación.

b.  Orde  de  prioridades  na  que  tales 
adaptacións vaian ser acometidas.

c.  Fases de execución do programa.
d.  Dotación económica que a  entidade 

solicitante destinará ao programa.
e.  Custo estimado do programa.

Terán  prioridade  para  acceder  a  este  fi-
nanciamento  os  entes  locais  que  asignen 
ao  programa  unha  partida  presupostaria 
similar á da Comunidade Autónoma.
  2.  A outra parte do fondo irá destinada 
a subvencionar os programas presentados 
por  entidades  privadas  e  a  particulares 
para a supresión de barreiras e a adquisi-
ción de axudas técnicas.

TíTULO IV 
MEDIDAS DE CONTROL

Artigo 33. Licenzas e autorizacións.
  1.  Correspóndelles  aos  concellos  e  á 
Administración  autonómica,  no  ámbito 
das súas respectivas competencias, esixir 
e  verificar  o  cumprimento  do  disposto 
nesta lei, nas aprobacións de instrumen-
tos  urbanísticos  e  no  outorgamento  de 
licenzas,  autorizacións  e  cualificacións 
de vivendas sometidas a algún réxime de 
protección pública.
  2.  Para  estes  efectos,  os  distintos 
instrumentos  urbanísticos,  así  como  os 
proxectos  de  edificación  ou  construción, 
deberán  facer  constar  expresamente  na 
súa memoria o cumprimento desta lei.
  3.  Os pregos de condicións dos contra-
tos  administrativos  conterán  cláusulas  de 
actuacións adaptadas ao disposto nesta lei.

Artigo 34. Visado  de  proxectos  téc-
nicos.
Os colexios profesionais que teñan atribuída 
a competencia no visado dos proxectos técni-
cos necesarios para a obtención de licenzas 
denegaranlle os visados aos proxectos que 
conteñan  algunha  infracción  das  normas 
contidas  na  lei,  nas  disposicións  que  a 
desenvolvan  e  nas  demais  normativas 
aplicables  en  materia  de  accesibilidade  e 
supresión de barreiras.

Artigo 35. Barreiras no  transporte e 
na comunicación.
As administracións competentes na autoriza-
ción e regulación dos medios de transporte 
e  comunicación  en  Galicia  velarán  polo 
cumprimento  do  disposto  nesta  lei  sobre 
accesibilidade e eliminación de barreiras 
no transporte e na comunicación.

TíTULO V 
RéXIME SANCIONADOR

Artigo 36. Infraccións.
  1.  As  accións  ou  omisións  que  contra-
veñan  as  normas  sobre  accesibilidade  e 
supresión de barreiras constitúen infracción 
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e  serán  sancionadas  de  conformidade  co 
establecido nesta lei.
  2.  As infraccións clasifícanse en leves, 
graves e moi graves.
  3.  Considérase  infracción  leve  o  in-
cumprimento  das  normas  de  condicións 
de accesibilidade e supresión de barreiras 
que non impidan a utilización do espazo, 
o  equipamento,  a  vivenda,  o  medio  de 
transporte  ou  o  medio  de  comunicación 
por persoas con limitacións.
  4.  Considérase  infracción  grave  o 
incumprimento das normas de condicións 
de accesibilidade e supresión de barreiras 
que  obstaculicen,  limiten  ou  dificulten 
a  utilización  do  espazo,  o  equipamento, 
a  vivenda,  o  medio  de  transporte  ou  o 
medio  de  comunicación  por  persoas  con 
limitacións, e en especial as seguintes:

a.  O incumprimento das normas sobre 
supresión  de  barreiras  arquitectónicas 
urbanísticas en obras de urbanización e o 
seu  mobiliario  de  nova  construción,  am-
pliación e  reforma de espazos destinados 
ao uso público.

b.  O incumprimento das normas sobre 
supresión de barreiras  arquitectónicas na 
edificación,  construción,  ampliación  ou 
reforma de edificios de propiedade pública 
ou privada destinados a servizos públicos 
ou a un uso que  implique a concorrencia 
de público.

c.  O  incumprimento  das  normas  de 
condicións  de  accesibilidade  e  supresión 
de  barreiras  en  edificios  de  nova  cons-
trución  ou  rehabilitados  totalmente,  que 
deben  ser  destinados  ao  uso  de  vivenda, 
ou  en  edificios  de  titularidade  privada  e 
uso non residencial.

d.  O incumprimento das normas de ac-
cesibilidade establecidas para o transporte 
público e os medios de comunicación.

e.  A reincidencia por comisión de máis 
dunha falta leve no prazo de dous anos.
  5.  Considérase  infracción moi grave o 
incumprimento das normas de condicións 

de  accesibilidade  e  supresión  de  barrei-
ras  que  impidan  o  libre  acceso  e  uso  de 
calquera  espazo  ou  medio,  infrinxindo  a 
normativa contida nesta lei, e en especial 
as seguintes:

a.  O incumprimento das normas sobre 
supresión  de  barreiras  arquitectónicas 
urbanísticas en obras de urbanización e o 
seu  mobiliario  de  nova  construción,  am-
pliación e  reforma de espazos destinados 
ao uso público, e que impidan o libre acce-
so e uso de calquera medio ou espazo.

b.  O incumprimento das normas sobre 
supresión de barreiras  arquitectónicas na 
edificación,  construción,  ampliación  ou 
reforma de edificios de propiedade pública 
ou privada destinados a servizos públicos 
ou a un uso que  implique a concorrencia 
de público, e que impidan o libre acceso e 
uso de calquera medio ou espazo.

c.  O incumprimento da obrigación que 
se establece nesta lei de reserva de viven-
das para a súa utilización por persoas con 
mobilidade reducida.

d.  O  incumprimento  das  normas  de 
condicións de accesibilidade e supresión de 
barreiras que supoñan grave perigo ou afec-
ten gravemente a seguridade das persoas.

e.  A reincidencia por comisión de máis 
dunha falta grave no prazo de dous anos.

Artigo 37. Sancións.
  1.  Sen  prexuízo  da  obrigación  da 
reposición  da  orde  xurídica  infrinxida,  as 
infraccións  tipificadas nesta  lei  darán  lugar 
á imposición de multas, coa seguinte gradua-
ción, para a que se procurará que a sanción 
non sexa inferior ao beneficio obtido:

a.  Para  infraccións  leves:  multa  de 
100.000 a 1.000.000 de pesetas.

b.  Para  infraccións  graves:  multa  de 
1.000.001 a 10.000.000 de pesetas.

c.  Para  infraccións  moi  graves:  multa 
de 10.000.001 a 50.000.000 de pesetas.

Artigo 38. Graduación das sancións.
Para graduar o  importe das multas  terase 
en conta a gravidade do feito constitutivo 
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de infracción, o custo económico derivado 
das  obras  de  accesibilidade  necesarias,  o 
prexuízo directa ou indirectamente causa-
do e a intencionalidade ou reiteración dos 
infractores.

Artigo 39. Responsabilidades.
Son suxeitos responsables as persoas físi-
cas e xurídicas que incorran nas accións, 
comisións ou infraccións tipificadas nesta 
lei, e en particular as seguintes:

a.  Nas  obras  e  demais  actuacións  que 
se  executasen  sen  a  licenza  municipal 
correspondente  ou  con  inobservancia 
dela, o empresario das obras, o seu técnico 
director e o promotor.

b.  Nos  actos  autorizados  ou  de  super-
visión de proxectos dos que o seu contido 
sexa  manifestamente  constitutivo  dunha 
infracción  das  tipificadas  nesta  lei  serán 
responsables os facultativos que emitisen 
informe favorable, de acordo co ámbito da 
súa intervención.
Así  mesmo,  serán  responsables  as  admi-
nistracións públicas galegas actuantes que 
acordasen o outorgamento dun acto auto-
rizado  sen  o  informe  técnico  preceptivo 
previo ou cando este fose desfavorable.
As multas que se  lles  impoñan aos dife-
rentes suxeitos como consecuencia dunha 
mesma infracción terán entre si carácter 
independente.

Artigo 40. Órganos competentes para a 
imposición das sancións.
  1.  Créase  a  Comisión  Técnica  de  Ac-
cesibilidade  como  órgano  administrativo 
competente  para  a  tramitación dos  expe-
dientes sancionadores derivados desta lei.
Son  funcións  da  Comisión  Técnica  de 
Accesibilidade a incoación, tramitación e 
proposta de resolución á autoridade com-
petente dos expedientes sancionadores na 
materia, así como aqueloutras que regula-
mentariamente se lle atribúan.
A  dita  Comisión  está  adscrita  á  Conse-
llería  competente  en  materia  de  servizos 
sociais e a súa composición determinarase 
en vía regulamentaria.

  2.  As  autoridades  competentes  para 
impoñer sancións son as seguintes:

a.  Para  as  infraccións  leves  e  graves, 
un  órgano  colexiado  composto  polo 
director  xeral  competente  en  materia 
de  servizos  sociais,  o  director  xeral  en 
materia  de  urbanismo  e  o  director  xeral 
competente  en  materia  de  cooperación 
coas corporacións locais.

b.  Para  as  infraccións  moi  graves,  o 
Consello da Xunta.

Artigo 41. Procedemento sacionador.
  1.  As  infraccións das normas contidas 
nesta lei e na súa normativa de desenvol-
vemento serán sancionadas de acordo coa 
normativa  vixente  sobre  o  procedemento 
sancionador.
  2.  As  persoas  protexidas  por  esta  lei, 
ou  as  asociacións  e  federacións  nas  que 
se integran, terán sempre a consideración 
de  interesadas  nestes  procedementos  nos 
termos  previstos  na  Lei  de  réxime  xurí-
dico  das  administracións  públicas  e  do 
procedemento administrativo común.
  3.  Contra  o  acordo  de  arquivo  das 
actuacións  ou  resolución  desestimatoria 
expresa ou tácita da denuncia de posibles 
infraccións,  as  persoas,  asociacións  e 
federacións  antes  referidas  quedarán 
lexitimadas  para  interpoñer  os  recursos 
ou,  se  é  o  caso,  as  accións  xudiciais  que 
consideren procedentes.

Artigo 42. Destino das sancións.
Os  ingresos  obtidos  pola  imposición  das 
sancións  previstas  nesta  lei  serán  desti-
nados ao fondo de supresión de barreiras 
arquitectónicas,  urbanísticas,  do  trans-
porte e da comunicación, así como para a 
dotación de axudas técnicas.

Artigo 43. Prescrición.
As  infraccións  moi  graves  prescribirán 
aos catro anos.
As  infraccións  graves  prescribirán  aos 
dous anos.
As infraccións leves prescribirán ao ano.
O prazo de prescrición comezará a compu-
tarse o día no que a infracción se cometeu.
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TíTULO VI 
CONSELLO GALEGO 

PARA A PROMOCIóN 
DA ACCESIBILIDADE E A 

SUPRESIóN DE BARREIRAS
Artigo 44. Consello  Galego  para  a 

Promoción  da  Accesibilidade  e  a  Supre-
sión de Barreiras.
  1.  Créase  o  Consello  Galego  para  a 
Promoción da Accesibilidade e a Supresión 
de Barreiras como órgano de participación 
e consulta.
  2.  O Consello estará adscrito á Conselle-
ría competente en materia de servizos sociais 
e estará composto por un número máximo 
de  quince  membros,  en  representación  da 
Comunidade  Autónoma,  das  corporacións 
locais,  das  entidades  públicas  e  privadas 
e  das  asociacións  e  colexios  profesionais 
con interese na materia.
  3.  A  organización  e  o  funcionamento 
do Consello estableceranse regulamenta-
riamente.
  4.  Son funcións do Consello o asesora-
mento, o informe, as propostas de criterios 
de actuación, o seguimento e o fomento do 
disposto  nesta  lei,  así  como  aqueloutras 
que regulamentariamente se lle atribúan.

Disposición aDicional pRimeiRa
As  correspondentes  administracións 

públicas  galegas  elaborarán  os  plans  de 
adaptación e supresión de barreiras previs-
tas nesta lei nun prazo de dous anos a súa 
entrada en vigor. Estes plans serán revisa-
dos  cada  cinco  anos  e o prazo para  a  súa 
realización non superará os dez anos.
As  administracións  públicas  galegas  es-
tablecerán,  anualmente,  unha  porcentaxe 
das  súas  partidas  presupostarias  de  in-
vestimento para a supresión das barreiras 
existentes nos edificios de uso público da 
súa titularidade ou sobre as que dispoñan, 
por calquera título, do dereito de uso.

Disposición aDicional segunDa
Determinaranse  regulamentariamente 

os  plans  de  evacuación  e  seguridade  dos 

espazos,  das  edificacións  e  dos  servizos 
de concorrencia ou uso público, co fin de 
garantir a  súa adecuación ás necesidades 
das persoas con limitación, mobilidade ou 
comunicación reducida.

Disposición aDicional teRceiRa
A Administración autonómica promoverá 

campañas informativas e educativas dirixidas 
á poboación en xeral, co fin de sensibilizala 
no problema da accesibilidade e da integra-
ción das persoas con limitacións.
Así  mesmo,  fomentará  a  realización  de 
xornadas,  cursos  e  publicacións dirixidos  a 
responsables  políticos,  funcionarios,  técni-
cos e colectivos de persoas con limitacións, 
co obxecto de divulgar o contido desta lei e 
da demais normativa aplicable en materia de 
accesibilidade e eliminación de barreiras.

Disposición aDicional cuaRta
O disposto nesta lei non será aplicable:
a.  Aos  inmobles  e  espazos  de  uso 

público que se encontren declarados bens 
de  interese cultural ou  incluídos en catá-
logos municipais de edificios protexidos, 
sempre  que  as  modificacións  necesarias 
afecten elementos obxecto da protección.
Neste  suposto,  procederase  á  realización 
dun programa de accesibilidade, que terá 
por obxecto mellorar a accesibilidade e a 
eliminación  daquelas  barreiras  que  non 
precisen a realización de obras que afecte 
elementos  protexidos.  Nos  casos  nos 
que  isto  non  sexa  posible,  habilitaranse 
as  axudas  técnicas  necesarias  para  que 
estes  edificios  se  adecúen, na medida do 
posible, para a súa visita por persoas con 
limitacións ou con mobilidade reducida.

b.  Aos  proxectos  de  edificación  e 
urbanización  que  fosen  visados  polos 
colexios  profesionais  competentes  na 
materia  respectiva,  antes da  súa entrada 
en vigor.

c.  Aos proxectos de edificación e urba-
nización  que  teñan  concedida  licenza  de 
obra na data da súa entrada en vigor.
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Disposición aDicional quinta
No  prazo  de  seis  meses  a  entrada  en 

vigor da lei, a Xunta de Galicia aprobará o 
regulamento de desenvolvemento e o códi-
go de accesibilidade que conteña  todas as 
normas técnicas aplicables na materia 453.

Disposición aDicional seXta
No regulamento e no código de accesibi-

lidade que se aproben no desenvolvemento 
desta lei deberán adoptarse, como mínimo, 
para definir a condición de adaptado dun 
espazo,  servizo  ou  instalación,  os  pará-
metros de accesiblidade que se definen no 
anexo a esta lei.

Disposición tRansitoRia pRimeiRa
Os  plans  xerais  de  ordenación  urbana, 

as  normas  subsidiarias  de  planeamento  e 
os  demais  instrumentos  de  planeamento 
que os desenvolven, que dispoñan de apro-
bación definitiva á entrada en vigor desta 
lei,  adaptaranse  ás  determinacións  e  aos 
criterios técnicos contidos nela e no regu-
lamento  de  desenvolvemento  na  primeira 
revisión,  non  superando,  en  todo  caso,  o 
prazo de cinco anos.
Malia  o  anterior,  as  prescricións  contidas 
nesta lei prevalecerán sobre as eventuais de-
terminacións que se opuxesen ás contidas nos 
plans urbanísticos e demais instrumentos de 
planeamento, así como nas ordenanzas muni-
cipais vixentes, á data da súa entrada en vigor.

Disposición tRansitoRia segunDa
En canto non se aprobe a normativa de 

desenvolvemento desta lei, todas as actua-
cións que se  realicen dentro do ámbito de 
aplicación dela deberán axustarse aos pará-
metros de accesiblidade contidos no anexo.

Disposición DeRRogatoRia
Quedan derrogadas as disposicións de 

igual ou  inferior  rango que se opoñan ao 
establecido nesta lei.
453	 Véxase	 Decreto	 35/2000,	 do	 28	 de	 xaneiro,	 polo	
que	 se	 aproba	 o	 Regulamento	 de	 desenvolvemento	
e	 execución	 da	 Lei	 de	 accesibilidade	 e	 supresión	 de	
barreiras	na	Comunidade	Autónoma	de	Galicia.

Disposición DeRRaDeiRa pRimeiRa
Autorízase  o  Consello  da  Xunta  para 

ditar as disposicións precisas para o desen-
volvemento e a execución do previsto nesta 
lei, así como para modificar o seu anexo.

Disposición DeRRaDeiRa segunDa
Esta lei entrará en vigor aos tres meses 

da súa publicación no “Diario Oficial de 
Galicia”.
(…) 454.

7. LEI 6/2008, DO 19 DE XUÑO, 
DE MEDIDAS URXENTES EN 

MATERIA DE VIVENDA E SOLO, 
POLA QUE SE MODIFICA 
A LEI 9/2002, DO 30 DE 

DECEMBRO, DE ORDENACIóN 
URBANíSTICA E PROTECCIóN 
DO MEDIO RURAL DE GALICIA  

(DOGA 125. 30.6.2008)
(…)	455

Artigo único.
(...)	456

Disposición tRansitoRia pRimeiRa 
aDaptación Do planeamento
Os  plans  xerais  aprobados  provisio-

nalmente antes da entrada en vigor desta 
lei poderán, durante o prazo máximo dun 
ano, continuar a súa tramitación ata a súa 
aprobación  definitiva  a  teor  do  disposto 
na Lei 9/2002, de ordenación urbanística 
e protección do medio rural de Galicia, en 
cuxo caso será aplicable o establecido na 
disposición  transitoria  segunda  desta  lei, 
ou  adaptarse  integramente  a  esta  lei.  A 
simple  adaptación  do  contido  do  plan  en 
tramitación  ás  disposicións  establecidas 
nesta  lei  non  implicará,  por  si  soa,  a  ne-
cesidade de sometelo a nova información 
pública,  agás  cando  se  pretendan  intro-
ducir  outras  modificacións  que  alteren 

454	Anexos	omitidos.
455	 	Preámbulo	omitido.
456	 	 Artigo	único	 contén	modificacións	 á	 Lei	 9/2002,	
do	30	de	decembro,	de	ordenación	urbanística	e	pro-
tección	do	medio	rural	de	Galicia.
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substancialmente a ordenación proxectada 
e non sexan consecuencia da adaptación, 
extremo sobre o que o secretario munici-
pal deberá emitir informe.
Transcorrido  o  prazo  dun  ano  desde  a 
entrada en vigor desta lei, o planeamento 
obrigatoriamente  deberase  adaptar  inte-
gramente ao disposto nesta lei.

Disposición tRansitoRia segunDa 
RéXime tRansitoRio

  1.  As reservas de terreos para vivendas 
suxeitas  a  algún  réxime  de  protección 
pública e as cesións para dotación autonó-
mica destinada a vivenda de promoción e 
titularidade pública establecidas nesta lei 
aplicaranse  aos  novos  planeamentos  que 
se aproben tras a entrada en vigor desta.
Para tales efectos, e mentres non se modi-
fique ou revise o planeamento xeral, serán 
de aplicación directa naqueles municipios 
que  conten  cunha  poboación  igual  ou 
superior aos 5.000 habitantes as  reservas 
seguintes:

a.  No  solo  urbano  non  consolidado 
daqueles municipios con planeamento non 
adaptado  á  Lei  9/2002  establécese  unha 
reserva de terreos para vivendas suxeitas 
a  algún  réxime  de  protección  pública  de 
forma  que  en  cada  polígono,  unidade  de 
actuación  ou  execución  ou  ámbito  equi-
valente se localice cando menos o 20% da 
edificabilidade residencial.
Nos municipios que conten con planeamen-
to xeral adaptado á Lei 9/2002 manteranse 
as reservas para vivendas suxeitas a algún 
réxime de protección pública que o planea-
mento establecese para o solo urbano non 
consolidado.

b.  No  solo  urbanizable  delimitado 
establécese  directamente  unha  reserva 
de  terreos  ou  increméntase  a  que  xa  es-
tivese previamente fixada para vivendas 
suxeitas  a  algún  réxime  de  protección 
pública de forma que en todos os sectores 
de solo urbanizable con previsión de usos 
residenciais, aínda cando estes non sexan 
os  predominantes,  se  localice  o  40%  da 

edificabilidade  residencial  do  sector 
naqueles municipios que no momento de 
entrada  en  vigor  desta  lei  conten  cando 
menos  con  20.000  habitantes  inscritos 
no  padrón  municipal,  ou  o  30%  da  dita 
edificabilidade  no  resto  dos  municipios 
de Galicia.
Non  obstante,  nos  municipios  con  plan 
xeral  de  ordenación  municipal  adaptado 
á Lei 9/2002, cando no conxunto do solo 
urbanizable delimitado as reservas de solo 
destinado a vivenda protexida sexan iguais 
ou superiores ás establecidas no parágrafo 
anterior,  serán  aplicables  exclusivamente 
as determinacións do plan xeral.

c.  No solo urbanizable non delimitado 
establécese  directamente  unha  reserva 
de terreos para vivendas suxeitas a algún 
réxime de protección pública de forma que 
non sexa  inferior á necesaria para  locali-
zar  o  40%  de  edificabilidade  residencial 
que prevexa o plan de sectorización.
Nos municipios que conten con menos de 
5.000  habitantes,  establécese  unicamente 
unha reserva mínima do 20% da edifica-
bilidade  residencial  prevista  para  cada 
sector de solo urbanizable.
  2.  Malia  o  disposto  no  punto  anterior, 
poderase  continuar  a  tramitación  dos 
plans  de  desenvolvemento  xa  aprobados 
inicialmente de acordo coa ordenación es-
tablecida no planeamento vixente, durante 
un prazo de dous anos desde a entrada en 
vigor  desta  lei.  Para  isto  será  necesario 
que  o  planeamento  de  desenvolvemento 
prevexa  ou  incorpore  durante  a  tramita-
ción unha reserva de terreos para vivendas 
suxeitas a algún réxime de protección pú-
blica para localizar cando menos o 20% da 
edificabilidade residencial establecida no 
planeamento de desenvolvemento. Trans-
corrido  este  prazo  sen  que  se  atinxise  a 
aprobación  definitiva,  os  ditos  plans  de-
beranse adaptar integramente ao disposto 
nesta lei.
  3.  En todo caso, os ámbitos que á entrada 
en vigor desta lei conten con ordenación de-
tallada ou planeamento de desenvolvemento 
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aprobado definitivamente, así como aqueles 
ámbitos  que  aproben  o  seu  planeamento 
de  desenvolvemento  durante  os  prazos  e 
coas  condicións  fixados  no  punto  anterior, 
deberán ser executados a teor da ordenación 
e  nos  prazos  establecidos  no  propio  plan 
e,  como  máximo,  no  prazo  de  tres  anos 
contados a partir da entrada en vigor desta 
lei. Transcorrido o devandito prazo sen que 
se  aprobase  definitivamente  o  instrumento 
de  equidistribución,  deberase  revisar  inte-
gramente  o  planeamento  para  adaptalo  ao 
disposto nesta lei.

Disposición tRansitoRia teRceiRa 
integRación nas escalas De 
inspección e subinspección 

uRbanÍstica
  1.  Poderá  integrarse  na  escala  de  ins-
pección  urbanística  o  persoal  funcionario 
de carreira da Administración autonómica 
do  grupo  A  que  reúna  os  requisitos  para 
o acceso a esta escala e que desempeñaba 
funcións propias da inspección urbanística 
no  momento  da  entrada  en  vigor  da  Lei 
9/2002,  de  ordenación  urbanística  e  pro-
tección  do  medio  rural  de  Galicia,  ou  un 
posto de traballo reservado á escala de ins-
pección no momento da entrada en vigor do 
Decreto  213/2007,  do  31  de  outubro,  polo 
que se aproban os estatutos da Axencia de 
Protección da Legalidade Urbanística.

  2.  Poderá  integrarse  na  escala  de 
subinspección  urbanística  o  persoal  fun-
cionario  de  carreira  da  Administración 
autonómica  do  grupo  B  que  reúna  os 
requisitos  para  o  acceso  a  esta  escala  e 
que  desempeñaba  funcións  propias  desta 
escala no momento da entrada en vigor da 
Lei  9/2002,  de  ordenación  urbanística  e 
protección do medio  rural de Galicia, ou 
un  posto  de  traballo  reservado  á  escala 
de subinspección no momento da entrada 
en  vigor  do  Decreto  213/2007,  do  31  de 
outubro, polo que se aproban os estatutos 
da  Axencia  de  Protección  da  Legalidade 
Urbanística.

Disposición DeRRogatoRia única
Quedan derrogados o punto 3 do arti-

go  55,  o  punto  f)  do  artigo  64  e  o  punto 
2  do  artigo  236  da  Lei  9/2002,  do  30  de 
decembro,  de  ordenación  urbanística  e 
protección do medio rural de Galicia.
Así mesmo, quedan derrogados cantos pre-
ceptos de igual ou inferior rango, incluídas 
as  determinacións  do  planeamento  urba-
nístico, se opoñan ao disposto nesta lei.

Disposición DeRRaDeiRa única 
entRaDa en vigoR

Esta lei entrará en vigor o día seguinte 
da  súa  publicación  no  Diario  Oficial  de 
Galicia.
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1. LEI 1/1995, DO 2 DE XANEIRO, 
DE PROTECCIóN AMBIENTAL DE 

GALICIA (DOGA N.º 29, 10. 2. 1995)

(…) 457

TíTULO I 
DISPOSICIóNS XERAIS

Artigo 1. Obxecto.
A  presente  lei  ten  como  obxecto  o  esta-
blecemento das normas que, no ámbito da 
competencia  da  Comunidade  Autónoma, 
configuran  o  sistema de defensa,  protec-
ción,  conservación  e  restauración,  se  é 
o  caso,  do  medio  ambiente  en  Galicia  e 
aseguran  unha  utilización  racional  dos 
recursos naturais.

Artigo 2. Principios e obxectivos.
Os  principios  que  inspiran  a  presente 
lei  e  que  lle  servirán  de  marco  a  todo  o 
desenvolvemento  normativo  ulterior  de 
protección ambiental son:

a.  De  clasificación  das  actividades 
de  acordo  coa  súa  incidencia  ambiental, 
co  fin  de  evitar  e  corrixir,  dentro  do 
procedemento  de  autorización  previa  e 
da  subseguinte  vixilancia  e  control,  os 
efectos negativos que estas poden ter no 
medio ambiente.

b.  De  prevención,  compatibilizando  a 
defensa dos valores ambientais co desenvol-
vemento económico e co progreso técnico.

c.  De utilización racional e de defensa 
dos  recursos  naturais  e  da  paisaxe,  que 
constitúen  o  patrimonio  natural  de  Gali-
cia, co obxecto de que a súa utilización se 
realice de maneira  racional, orientada ao 
aproveitamento  sostido,  ao  mantemento 
da diversidade xenética e  á  conservación 
da  capacidade  de  retroalimentación  e 
rexeneración  do  ecosistema,  evitando  en 

457	 Exposición	de	motivos	omitida.

todo  momento  os  danos  irreversibles  ao 
equilibrio ecolóxico e contribuíndo á pro-
tección da saúde humana e á conservación 
das especies.

d.  De promoción da investigación cien-
tífica  e  tecnolóxica,  orientando  a  acción 
investigadora  á  reciclaxe  e  recuperación 
dos  residuos,  á  protección  do  medio  am-
biente, á loita contra a contaminación e á 
defensa da calidade dos distintos sectores 
que integran o medio natural e humano.

e.  De  promoción  da  educación  am-
biental,  en  todos  os  niveis  educativos, 
e  da  concienciación  cidadá,  en  todos  os 
sectores sociais, para unha eficaz defensa 
dos  valores  ambientais,  co  fin  de  que, 
de acordo cunha  información obxectiva, 
completa e actual, poida participar a  to-
talidade da poboación na defensa do seu 
medio ambiente 458.

f.  De  coordinación,  tanto  no  que  fai 
referencia  ás  distintas  administracións 
e  regulacións,  xa  sexan  sectoriais,  xa  de 
actividades  con  incidencia  ambiental, 
coma  aos  seus  compoñentes,  co  fin  de 
asegurar  a  súa  coherencia,  de  maneira 
que  se  facilite  a  súa  aplicación  e  xestión 
administrativa, co obxecto de potenciar e 
axilizar a actividade administrativa.

g.  De  subsidiariedade,  co  fin  de  ga-
rantir a actuación dos concellos para que 
afronten  os  seus  problemas  ambientais 
e  para  asegurar  o  exercicio  efectivo  da 
disciplina  ambiental;  co  dito  obxecto  fo-
mentaranse as fórmulas consorciais entre 
municipios, de acordo coa Lei de bases de 
réxime  local, para a  solución dos proble-
mas ambientais comúns.

458	 Véxase:
-	Decreto	68/2006,	do	30	de	marzo,	polo	que	se	regula	
o	observatorio	galego	de	educación	ambiental.

iX 
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h.  De  corrección  do  ilícito  ambiental 
mediante un efectivo réxime sancionador 
que sirva para corrixir as condutas mani-
festamente  insolidarias  e  atentatorias  ao 
ben común que é o medio ambiente.

i.  De  publicidade,  participación  e 
transparencia administrativa, polo que as 
actuacións sobre medio ambiente se basearán 
no libre acceso do público a unha informa-
ción obxectiva, fiable e concreta, que sirva 
como base para unha efectiva participación 
dos sectores sociais implicados 459.

j.  De pacto ambiental, como actuación 
encamiñada  a  obter  acordos,  tanto  no 
establecemento  de  medidas  preventivas  e 
correctoras coma, sobre todo, en situacións 
con  formulacións  ambientais  conflitivas 
que  afecten  sectores  sociais  e  económi-
cos,  nas  que,  mediante  unha  estratexia 
adecuada,  se  acade  a  compatibilización 
das medidas correctoras  coa viabilidade 
das  empresas  a  través  de  innovacións 
tecnolóxicas  nos  procesos  de  fabricación 
e  nos  sistemas  de  eliminación  de  axentes 
contaminantes, tendo presente que a Admi-
nistración non poderá aceptar a pervivencia 
de  situacións  que  produzan  agresións  ou 
deterioración grave do medio ambiente.

k.  De  integración  dos  requisitos  de 
protección do medio ambiente nas políticas 
económicas, industriais, agrarias e sociais.

l.   De fomento das actuacións dirixidas 
a  rexenerar  as  deterioracións  e  degrada-
cións producidas no medio ambiente 460.

Artigo 3. Mandato xeral.
A presente lei obrigará, no ámbito territorial 
da Comunidade Autónoma, a toda persoa, 
natural ou xurídica, pública ou privada, que 
proxecte  realizar  ou  efectivamente  realice 
calquera actividade susceptible de producir 
unha deterioración no medio ambiente.

459	 Decreto	226/2007,	do	22	de	novembro,	polo	que	se	
crea	o	Rexistro	de	Entidades	de	Carácter	Ambiental	da	
Comunidade	Autónoma	de	Galicia.
460	Véxase	 Decreto	 208/2005,	 do	 14	 de	 xullo,	 sobre	
xestión	 e	 integración	 ambiental	 de	 ocos	 ocasionados	
por	 antigas	 actividades,	 con	 excedentes	 de	 terras	 e	
rochas	procedentes	de	grandes	obras.

Artigo 4. Ámbito de protección.
Para  os  efectos  da  presente  lei,  considé-
rase  que  son  elementos  que  se  teñen  que 
protexer: o medio natural constituído pola 
poboación,  a  fauna,  a  flora,  a diversidade 
xenética, o solo, o subsolo, a auga, o aire, o 
clima e a paisaxe, así como a inter-relación 
entre os elementos antes mencionados, os 
recursos naturais e culturais, incluído o pa-
trimonio arquitectónico e arqueolóxico, en 
canto poden ser obxecto de contaminación 
e deterioración por causas ambientais.

TíTULO II 
TéCNICAS E MEDIDAS DE DEFENSA

capítulo i 
dIsposICIóns xerAIs

Artigo 5. Clasificación  do  grao  de 
protección e autorización de actividades.
  1.  Para  os  efectos  do  disposto  nos 
artigos 2.a) e 4, todos os proxectos, obras 
e  actividades  que  fosen  susceptibles  de 
afectar  o  medio  ambiente  deberán  obter 
unha  autorización,  e  o  seu outorgamento 
derivará  dun  previo  procedemento  que 
determinará o órgano da Administración 
ambiental, segundo a clasificación do grao 
de protección aplicable a eles.
  2.  A  clasificación  do  grao  de  protec-
ción  para  determinar  o  procedernento 
poderá ser:

a.  De avaliación do impacto ambiental.
b.  De avaliación dos efectos ambientais.
c.  De avaliación da incidencia ambiental.

  3.  Por  avaliación  entenderase  a  activi-
dade do órgano ambiental competente que 
teña por obxecto determinar a compatibi-
lidade dun proxecto, obra ou actividade co 
medio ambiente e, se é o caso, as medidas 
correctoras que cómpre incluír no proxec-
to e/ou no seu desenvolvemento.
  4.  A  autorización  será  un  requisito 
previo,  preceptivo  e vinculante,  en  canto 
ás  medidas  correctoras.  En  ningún  caso 
poderá  outorgarse  licenza  de  apertura 
ou  actividade  sen  a  previa  obtención  da 
autorización correspondente.
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  5.  Os  particulares  poderán  solicitar, 
por  escrito  e  xuntando  a  documentación 
pertinente  que  coiden  precisa,  informa-
ción previa sobre o réxime que segundo a 
clasificación se lle ten que aplicar a un de-
terminado proxecto, obra ou actividade.
  6.  Cando a autorización impoña a adop-
ción  de  medidas  correctoras,  o  órgano 
administrativo  ao  que  lle  corresponda  o 
seu outorgamento poderá esixir a presta-
ción dunha fianza que cubra a reparación 
dos  posibles  danos  e  o  posible  custo  da 
restauración 461.

Artigo 6. Aplicación a actividades en 
funcionamento.
As  técnicas  e  medidas  de  defensa  pre-
vistas  nesta  lei  poderánselles  aplicar  a 
actividades  que  se  estean  realizando  ou 
xa realizadas, co obxecto de comprobar os 
posibles efectos nocivos destas no medio 
ambiente e sinalar as medidas correctoras 
e a determinación e esixencia de responsa-
bilidade, se é o caso.

capítulo ii 
dA AvAlIACIón  

de ImpACto AmbIentAl
Artigo 7. Ámbito.

Quedan sometidos á avaliación de impac-
to ambiental os proxectos, as obras e mais 
as actividades que se inclúen na normativa 
comunitaria, na  lexislación básica estatal 
e na de ámbito autonómico.

Artigo 8. Procedemento.
A  Xunta  de  Galicia  elaborará  un  catálogo 
das  actividades  suxeitas  ao  trámite  de 
avaliación e regulará por decreto o procede-
mento para declarar a devandita avaliación.

Artigo 9. Efectos  da  declaración  de 
impacto.
A declaración de impacto será de carácter 
vinculante para o órgano de competencia 
substantiva se a declaración fose negativa 
ou impuxese medidas correctoras.
461	 Véxase	 Decreto	 455/1996,	 do	 7	 de	 novembro,	 de	
fianzas	en	materia	ambiental.

capítulo iii 
dA AvAlIACIón  

de eFeCtos AmbIentAIs
Artigo 10. Ámbito.

Serán  sometidos  a  avaliación  de  efectos 
ambientais  todos  os  proxectos,  obras  e 
actividades  que  se  relacionen  na  lexis-
lación  sectorial  e  nas  súas  normas  de 
desenvolvemento.

Artigo 11. Actividades  suxeitas  e 
procedemento.
As actividades suxeitas ao trámite de avalia-
ción de efectos ambientais e o procedemento 
para  a  súa  declaración  determinaranse  por 
decreto da Xunta de Galicia.

Artigo 12. Efectos.
A  declaración  de  efectos  ambientais  terá 
carácter vinculante para o órgano de com-
petencia substantiva se a declaración fose 
negativa ou impuxese medidas correctoras.

capítulo iv 
dA AvAlIACIón  

de InCIdenCIA AmbIentAl 462

Artigo 13. Ámbito.
Están  sometidas  ao  procedemento  de 
previa avaliación de incidencia ambiental 
todas  as  actividades  que  figuren  no  no-
menclátor  que  ao  respecto  se  aprobe  por 
decreto  da  Xunta  de  Galicia,  así  como 
aqueloutras  que,  non  estando  incluídas 
nel, merezan a consideración de molestas, 
insalubres, nocivas ou perigosas, de acor-
do coas seguintes definicións:

a.  Molestas:  as  que  constitúan  unha 
perturbación  polos  ruídos  ou  vibracións, 
ou que produzan manifesta incomodidade 
polos fumes, gases, olores, néboas, pos en 
suspensión ou substancias que eliminen.

b.  Insalubres: as que dean lugar a des-
prendemento  ou  evacuación  de  produtos 
que  poidan  resultar  directa  ou  indirecta-
mente prexudiciais para a saúde humana.

c.  Nocivas: as que polas mesmas causas 
lle poidan ocasionar danos á riqueza agríco-
la, forestal, pecuaria, faunística ou piscícola.

462	Decreto	 133/2008,	 do	 12	 de	 xuño,	 polo	 que	 se	
regula	a	avaliación	de	incidencia	ambiental.
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d.  Perigosas: as que  teñan por obxecto 
fabricar,  manipular,  transportar,  expender, 
almacenar  ou  eliminar  produtos  suscep-
tibles  de  orixinaren  riscos  graves  por 
explosións,  combustións,  radiacións 
ou  outros  de  análoga  natureza  para  as 
persoas ou, os bens, de acordo coa lexis-
lación vixente.

Artigo 14. Actividades  suxeitas  e 
procedemento.
As  actividades  suxeitas  ao  trámite  de 
avaliación de incidencia ambiental e o seu 
procedemento regularanse por decreto da 
Xunta de Galicia.

Artigo 15. Delegación.
  1.  Sen  prexuízo  de  que  a  competencia 
para a avaliación de incidencia ambiental 
lle corresponde á Administración autonó-
mica, esta poderá delegar o exercicio dela 
nos concellos, logo de solicitude destes.
  2.  Como presuposto para outorgar a de-
legación esixirase que o Concello acredite 
dispoñer  de  medios  técnicos,  persoais  e 
materiais  suficientes  para  o  exercicio  da 
competencia delegada.

Artigo 16. Contido e publicidade do 
acordo.
  1.  O acordo no que se outorgue a delega-
ción terá os seguintes contidos mínimos:

a.  Determinación  das  competencias 
que se delegan.

b.  Data do comezo da delegación.
c.  Condicións que se teñen que seguir 

para a  instrución e  resolución dos expe-
dientes.

d.  Control  que  do  exercicio  da  dele-
gación  reserve para  si  a Administración 
autonómica.
  2.  O  acordo  de  delegación  publicarase 
no “Diario Oficial de Galicia”.

Artigo 17. Facultades  autonómicas 
en supostos de delegación.
  1.  A  Administración  autonómica  po-
derá  establecer  instrucións  técnicas  de 
carácter  xeral  relativas  ao  exercicio  das 
competencias delegadas, solicitar en todo 
momento  información  sobre  a  xestión 
ambiental  do  Concello  e  formular  os 

requirimentos pertinentes para a correc-
ción das deficiencias observadas.
  2.  A  Administración  autonómica  po-
derá  revogar  a  delegación  conferida,  que 
deberá  estar  motivada  e  se  publicará  no 
“Diario Oficial de Galicia”.

Artigo 18. Deber de información.
Os  concellos  informarán  á  Administra-
ción  autonómica  das  peticións  sometidas 
ao  réxime  de  avaliación  de  incidencia 
ambiental  nas  que  interveñan,  así  como 
das licenzas outorgadas en cada caso.

Artigo 19. Efectos.
O  ditame  de  avaliación  de  incidencia 
ambiental  terá efectos vinculantes para a 
autoridade municipal que debe outorgar a 
licenza cando  fose negativa ou  impuxese 
medidas correctoras que non estivesen no 
proxecto  e  na  memoria  que  lle  xunten  á 
solicitude.

capítulo v 
outrAs medIdAs  

de proteCCIón AmbIentAl
Artigo 20. Réxime de rexistros, catá-

logos e inventarios.
  1.  A  Administración  autonómica  re-
dactará  inventarios  dos  distintos  espazos, 
sectores ambientais e ecosistemas que haxa 
que  protexer,  entre  eles  a  paisaxe,  como 
fase previa a unha catalogación deles, que 
os dotará dun estatuto xurídico de protec-
ción axeitado ás características singulares 
do espazo, sector ou ecosistema.
  2.  Os inventarios e catálogos serán aber-
tos, e regulamentariamente determinaranse 
os contidos obrigatorios mínimos das distin-
tas  regulacións e  réximes de protección, 
así como do procedemento de revisión e 
modificación, co fin de mantelos perma-
nentemente actualizados.

Artigo 21. Conexión cos instrumentos 
de planeamento.
  1.  Nos  instrumentos  de  planeamento 
urbanístico de carácter xeral, plans xerais 
de ordenación urbana e normas subsidia-
rias  deberase  ter  en  conta  a  defensa  do 
medio  ambiente  e  dos  recursos  naturais. 
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Para  este  fin  determinaranse  regulamen-
tariamente as medidas ou condicións tipo 
de protección da natureza e da paisaxe, así 
como da calidade ambiental, que deberán 
incorporarse ao planeamento.
  2.  Non constituirá causa suficiente para 
modificar a clasificación orixinal dun solo 
como non urbanizable de protección espe-
cial o feito de que o terreo ou espazo sufri-
se calquera clase de agresión que afectase 
as causas ou os motivos que xustificaron a 
súa clasificación.

Artigo 22. Educación ambiental.
  1.  A educación ambiental estará orienta-
da á formación dos cidadáns, especialmente 
dos  máis  novos,  nunha  maior  aproxima-
ción  e  respecto  á  natureza,  cun  enfoque 
interdisciplinario, abranguendo o conxun-
to  dos  niveis  educativos  e  con  carácter 
eminentemente  práctico,  que  fomente  a 
necesaria conciencia ecolóxica na defensa 
do medio 463.
  2.  O  órgano  da  Administración  am-
biental  correspondente  promoverá,  en 
conexión  cos  demais  órganos  competen-
tes  da  Administración  autonómica  e  os 
medios  de  comunicación  de  titularidade 
pública, a educación e formación ambien-
tal  que  responda  aos  anteriores  criterios, 
así  como  o  uso  didáctico-recreativo  da 
natureza,  a  orientación  dos  mozos  cara 
a  profesións  novas,  desaparecidas  ou 
minusvaloradas  no  mercado  de  traballo, 
prestándolles  unha  especial  atención  ao 
medio  rural  e  aos  pequenos  municipios, 
fomentando  as  escolas-taller  ambientais, 
as aulas e os centros de interpretación da 
natureza e  calquera outra  institución que 
facilite a devandita formación integrada,

Artigo 23. Investigación.
  1.  A  Administración  autonómica  po-
tenciará a investigación sobre problemas 
ambientais e as vías de traballo e colabo-
ración  nesta  materia,  principalmente  a 
través do Plan galego de  investigación e 
463	Decreto	 68/2006,	 do	 30	 de	 marzo,	 polo	 que	 se	
regula	o	observatorio	galego	de	educación	ambiental.

desenvolvemento  e dos  seus organismos 
executores.
  2.  En especial, esta asistencia científica 
e técnica orientarase á elaboración de estu-
dos básicos da contaminación e do medio 
físico,  ao  establecemento  de  laboratorios 
homologados,  á  determinación  da  tecno-
loxía  máis  adecuada  en  cada  momento 
para o medio  ambiente,  ao  asesoramento 
no  establecemento  de  redes  de  control, 
programas, medidas estándares de calida-
de e métodos de análise, entre outros 464.

Artigo 24. Información  e  participa-
ción cidadá.
  1.  As actuacións sobre o medio ambiente 
en Galicia basearanse no  libre  acceso do 
público  a  unha  información  obxectiva, 
fiable  e  completa,  ademais  da  especial 
relativa  a  determinados  expedientes  so-
bre  asuntos  concretos,  como  base  dunha 
efectiva participación dos sectores sociais 
implicados e os concellos.
Non  obstante,  en  casos  xustificados, 
debidamente  motivados,  e  de  acordo  co 
dereito  comunitario  e  demais  lexislación 
vixente,  poderánselle  establecer  restric-
cións á dita transparencia informativa por 
razóns  de  defensa,  confidencialidade  da 
información, segredo  industrial,  respecto 
da intimidade ou outras análogas.
  2.  Daráselles  especial  relevancia  aos 
trámites de información pública, facilitan-
do a presentación de alegacións, suxestións 
e propostas alternativas.

Artigo 25. Pacto ambiental 465.
  1.  A  acción  administrativa  nesta  ma-
teria  estará  orientada  á  consecución  dun 
pacto  ambiental  para  as  situacións  máis 
conflitivas, así como para acometer aque-
las  que  poidan  mellorar  a  imaxe  pública 
das  empresas  a  través  dos  instrumentos 
de  participación  dispositiva  destas  e  dos 

464	Véxase	Decreto	164/1999,	do	27	de	maio,	polo	que	
se	establecen	as	competencias	e	funcións	de	laborato-
rio	de	medio	ambiente	de	Galicia.
465	Decreto	295/2000,	do	21	de	decembro,	polo	que	se	
desenvolve	a	Lei	1/1995,	do	2	de	xaneiro,	de	protección	
ambiental	de	Galicia,	en	relación	co	pacto	ambiental	na	
Comunidade	Autónoma	de	Galicia.	
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cidadáns na defensa do medio, podéndose 
estender a estratexias e accións de carácter 
local ou comarcal.
  2.  Este  pacto  ambiental,  que  se  for-
mulará  cos  sectores  sociais  implicados, 
constará dos seguintes contidos mínimos: 
obxectivos  que  se  pretenden  conseguir, 
inconvenientes  das  medidas  propostas, 
compensación, medidas que se van adop-
tar e prazo para realizalas.
  3.  En  aplicación  do  pacto  ambiental, 
establecerase  un  sistema  de  ecoxestión  e 
ecoauditoría  que  permita  a  participación 
voluntaria das empresas que desenvolvan 
actividades industriais para a avaliación e 
mellora dos resultados das súas actividades 
industriais en relación co medio ambiente 
e  a  facilitación  da  correspondente  infor-
mación ao público.
O  obxectivo  do  sistema  será  promover  a 
mellora continua dos resultados das acti-
vidades  industriais  en  relación  co  medio 
ambiente mediante:

a.  O  establecemento  e  a  aplicación, 
por  parte  das  empresas,  de  políticas, 
programas e  sistemas de xestión medio-
ambientais  en  relación  cos  seus  centros 
de produción.

b.  A avaliación sistemática, obxectiva 
e periódica do  rendemento dos devandi-
tos elementos.

c.  A  información  ao  público  acerca 
do  comportamento  en  materia  de  medio 
ambiente.
Este  sistema  aplicarase  sen  prexuízo  das 
actuais  normas  e  dos  requisitos  técnicos 
autonómicos,  estatais  e  comunitarios  en 
materia  de  controles  medioambientais,  e 
sen mingua das obrigas a que están suxei-
tas as empresas en virtude das devanditas 
normas e requisitos.
O  Goberno  promulgará  a  normativa  que 
cree e desenvolva a ecoxestión e a ecoau-
ditoría, no marco da lexislación da Unión 
Europea e da estatal 466.

466	Véxase	Decreto	185/1999,	do	17	de	xuño,	polo	que	
se	 establece	 o	 procedemento	 para	 a	 aplicación,	 na	
Comunidade	Autónoma	galega,	dun	sistema	voluntario	
de	xestión	e	auditoría	medioambiental.

Artigo 26. En aplicación deste prin-
cipio  institúese  a  ecoetiqueta ou  etiqueta 
ecolóxica como mecanismo voluntario de 
participación das empresas e dos cidadáns 
na protección do medio ambiente a través 
da  selección  de  produtos  comerciais 
por  criterios  ecolóxicos  no  proceso  de 
utilización  dos  recursos  naturais,  a  súa 
fabricación, comercialización, consumo e 
abandono, respecto do cal a Xunta promul-
gará a normativa correspondente, axeitada 
á normativa xeral e comunitaria.

TíTULO III 
ADMINISTRACIóN  

AMBIENTAL

Artigo 27. Administración ambiental.
  1.  A  Administración  ambiental  estará 
constituída por aqueles órganos da Admi-
nistración  con  competencias  na  materia 
desta lei 467.
  2.  A  Administración  ambiental  terá 
como  obxectivo  exercer  as  competencias 
que lle correspondan á Comunidade Autó-
noma de Galicia, e entre elas:

a.  Velar polo cumprimento das normas 
medioambientais.

b.  Desenvolver  actuacións  públicas  en 
relación  coa  protección,  conservación, 
mellora e restauración do medio ambiente.

c.  Levar a cabo as accións precisas para a 
utilización racional dos recursos naturais.

d.  Asegurar  e mellorar  a  calidade am-
biental.

e.  En xeral,  as demais que en  relación 
co medio ambiente se deriven desta lei.
  3.  A  súa  organización,  composición, 
funcións e competencias desenvolveranse 
regulamentariamente de acordo cos prin-
cipios  de  integración  e  coordinación  de 
xestión, eficacia e autonomía.
467	Véxase	 Decreto	 581/2005,	 do	 15	 de	 decembro,	
polo	 que	 se	 crea	 o	 Comité	 Interdepartamental	 de	
Desenvolvemento	Sostible.
-	Decreto	306/2004,	do	2	de	decembro,	polo	que	se	
crea	o	Consello	Forestal	de	Galicia.
-	Orde	do	23	de	maio	de	2008	pola	que	se	crea	a	Rede	
galega	de	concellos	pola	sustentabilidade.
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Artigo 28. Consello Galego de Me-
dio Ambiente.
  1.  Co  fin  de  cumprir  o  principio  de 
participación pública e de establecer unha 
canle  de  participación  dos  estamentos 
interesados  da  sociedade  galega  e  da  súa 
comunidade científica, créase, como órgano 
consultivo  da  Administración  ambiental,  o 
Consello Galego de Medio Ambiente.
  2.  A  súa  organización,  composición, 
funcionamento e réxime xurídico, así como 
o carácter dos seus informes, determinaran-
se regulamentariamente 468.

TíTULO IV 
DISCIPLINA AMBIENTAL

capítulo i 
InspeCCIón e vIxIlAnCIA 469

Artigo 29. Órganos de inspección.
  1.  Sen prexuízo das específicas funcións 
inspectoras que lles correspondan a órganos 
sectoriais competentes nos termos que regu-
lamentariamente se determinen, no ámbito 
da  Administración  autonómica  correspon-
deralle  o  exercicio  da  función  de  control 
e  vixilancia  a  unha  inspección  ambiental 
única, coordinada polo órgano da Adminis-
tración ambiental que regulamentariamente 
se determine. Para o dito exercicio poderá 
servirse  do  persoal  adecuado  dos  órganos 
que teñan a competencia substantiva 470.
  2.  A Administración local desenvolverá 
a súa propia inspección de cara ao correc-
to exercicio da súa competencia no marco 
da  presente  lei  e  demais  reguladoras  do 
réxime local.
Non  obstante,  cando  a  Administración 
local  se  considere  imposibilitada  para  o 
exercicio  da  competencia  de  inspección, 
esta  poderá  solicitarlle  á  Administración 
autonómica o auxilio en tal función.

468	Véxase	 Decreto	 74/2006,	 do	 30	 de	 marzo,	 polo	
que	se	regula	o	Consello	Galego	de	medio	ambiente	e	
desenvolvemento	sostible.
469	Véxase	Decreto	156/1995,	do	3	de	xuño,	de	inspec-
ción	ambiental.
470	 Véxase	 Orde	 do	 30	 de	 maio	 de	 1996	 pola	 que	 se	
regula	 o	 exercicio	 da	 inspección	 ambiental	 única	 e	 a	
tramitación	de	denuncias	ambientais.

Artigo 30. Inspección ambiental.
  1.  A  inspección  ambiental  ten  como 
función, no marco da defensa e protección 
do medio ambiente de Galicia, a execución 
do  control  e  vixilancia  das  actividades  e 
instalacións  de  calquera  tipo  que  fosen 
susceptibles de afectalo negativamente.
  2.  Os funcionarios que exerzan a inspec-
ción ambiental da Comunidade Autónoma 
gozarán no exercicio das súas funcións da 
consideración  de  axentes  da  autoridade, 
estando  facultados  para  accederen,  sen 
previo aviso e logo de seren identificados, 
ás  instalacións nas que  se desenvolvan  as 
actividades obxecto desta lei.
  3.  As demais policías ou garderías muni-
cipais ou estatais están obrigadas a prestaren 
un auxilio administrativo nas  funcións de 
inspección recoñecidas nesta lei.

Artigo 31. Clases de inspección.
As inspeccións poden ser:

a.  Previas ao outorgamento dunha auto-
rización ou licenza.

b.  En virtude de denuncia 471.
c.  As que poidan acordarse de oficio du-

rante o funcionamento dunha actividade.
Artigo 32. Comprobación.

  1.  As  inspeccións que se  realicen para 
vixiar o cumprimento desta lei adoptarán 
as medidas necesarias para asegurar o bo 
resultado delas, na forma que regulamen-
tariamente se determine.
  2.  As actas de inspección que se levan-
ten nos ditos termos gozarán da presunción 
de veracidade respecto dos feitos que nela 
se declaren probados.
  3.  As  prescricións  anteriores  entén-
dense  sen  prexuízo  das  establecidas  para 
determinadas inspección, tanto pola lexis-
lación básica estatal coma pola regulación 
autonómica.
  4.  Regulamentariamente  establecerase 
o  procedemento  da  inspección  e  o  seu 
alcance, contido e efectos.

471	 Véxase	 Orde	 do	 30	 de	 maio	 de	 1996	 pola	 que	 se	
regula	 o	 exercicio	 da	 inspección	 ambiental	 única	 e	 a	
tramitación	de	denuncias	ambientais.
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capítulo ii 
InFrACCIóns e sAnCIóns

Artigo 33. Infraccións.
Constituirán infracción ambiental, para os 
efectos desta lei e no ámbito da Comuni-
dade Autónoma de Galicia:

a.  A iniciación ou realización de proxec-
tos, obras ou actividades sen obter a previa 
autorización ou a licenza, cando se trate de 
actividades sometidas a este trámite.

b.  A  descarga  no  medio  ambiente,  ben 
sexa nas augas marítimas ou continentais, 
solo  ou  subsolo  e  atmosfera,  de  produtos 
ou  substancias,  en  estado  sólido,  líquido 
ou gasoso, ou de formas de enerxía, mesmo 
sonoras,  que  constitúan  un  risco  obxecti-
vamente  verificable  para  a  saúde  humana 
e  os  recursos  naturais,  supoñan  unha  de-
terioración ou degradación das condicións 
ambientais  ou  afecten  negativamente  o 
equilibrio ecolóxico en xeral. Non  terán a 
consideración de infracción os vertidos ou 
as  emisións  en  cantidades  ou  condicións 
expresamente  autorizados  conforme  a 
normativa aplicable en cada caso.

c.  A  explotación  indebida,  o  abuso  ou 
a destrución dos recursos naturais, enten-
dendo que esta se produce cando se realice 
contravindo os termos da autorización ou 
das normas que a regulan.

d.  A ocultación de datos ou o seu falsea-
mento,  total ou parcial, no procedemento 
de obtención da autorización ou licenza.

e.  A  transgresión ou o  incumprimento 
das  condicións  impostas  na  autorización 
ou licenza, ou o incumprimento das ordes 
de  clausura  ou  de  aplicación  de  medidas 
correctoras ou restauradoras do medio.

f.  A negativa ou  resistencia  a  facilitar 
datos que sexan requiridos e a obstrución 
ao labor inspector da Administración.

g.  O incumprirnento das medidas cau-
telares previstas nesta lei.

h.  En xeral, o incumprimento dos requi-
sitos,  obrigas  e  prohibicións  establecidos 
nesta lei e na normativa que a desenvolva.

Artigo 34. Clasificación  das  infrac-
cións.
  1.  As infraccións ambientais reguladas 
no  artigo  anterior  clasificaranse  en  moi 
graves, graves e leves.
  2.  Considéranse  infraccións  leves  os 
incumprimentos  dos  requisitos,  obrigas 
ou  prohibicións  establecidos  nesta  lei, 
agás  cando,  de  acordo  cos  apartados 
seguintes,  constitúan  infraccións  graves 
ou moi graves.
  3.  Considéranse  infraccións  graves  as 
sinaladas coas letras o a) ata o g) do artigo 
anterior.
  4.  Considéranse infraccións moi graves:

a.  As  sinaladas  nos  apartados  a),  b), 
c) e e) do artigo anterior, cando concorra 
algunha das circunstancias seguintes:

-  malicia ou intencionalidade;
-  custo  económico  da  restauración 

superior aos 10.000.000 de pesetas;
-  irreversibilidade do dano causado;
-  repercusión grave ou significativa na 

saúde das persoas ou.  especies,  ou grave 
deterioración nos recursos naturais;

-  cando o dano afecte recursos únicos, 
escasos ou protexidos;

-  cando  o  dano  afecte  gravemente  os 
ciclos vitais e os ecosistemas básicos.

b.  As sinaladas nos apartados d), e), f) e g) 
do artigo anterior, en caso de reincidencia.
  5.  A  reincidencia  en  dúas  infraccións 
leves  ou  graves  levará  consigo  a  aplica-
ción  do  grao  inmediatamente  superior. 
Entenderase que existe reincidencia cando 
se cometan dúas faltas graves no período 
de dous anos ou leves no de seis meses.

Artigo 35. Sancións.
  1.  As infraccións en materia ambiental 
contempladas nesta lei serán sancionadas 
segundo a súa gravidade:

a.  Infraccións  leves:  con  multa  de  ata 
1.000.000 de pesetas.

b.  Infraccións  graves:  con  multa  entre 
1.000.001 e 10.000.000 de pesetas.

c.  Infraccións  moi  graves:  con  multa 
entre 10.000.001 e 50.000.000 de pesetas.
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  2.  As multas poderán levar aparellado, 
simultaneamente:

a.  En  casos  de  infracción  grave,  o 
pechamento do establecemento ou a sus-
pensión  da  actividade,  total  ou  parcial, 
por  un  prazo  non  superior  a  dous  anos. 
No  caso  de  que  se  impoñan  medidas 
correctoras, o pechamento subsistirá ata 
que estas se cumpran.
No  caso  de  seren  inviables  as  aludidas 
medidas  correctoras,  poderá  decidirse  a 
clausura  definitiva,  total  ou  parcial,  do 
establecemento ou da actividade.

b.  En casos de infracción moi grave:
a.  O  pechamento  do  establecemento 

ou  a  suspensión  da  actividade,  total  ou 
parcial, por un prazo non superior a catro 
anos  e,  en  todo  caso,  ata  a  adopción  das 
medidas correctoras.

b.  A clausura definitiva, total ou parcial, 
do establecemento ou da actividade.
  3.  As  sanción  que  supoñan  a  suspen-
sión  de  actividades  ou  o  pechamento  de 
establecementos  deberán  ser  publicadas 
no “Diario Oficial de Galicia”.

Artigo 36. Prescrición.
As infraccións ás que se refire a presente 
lei  prescribirán  nos  seguintes  prazos, 
contados  a  comisión do  feito ou  a detec-
ción do dano ambiental,  se  este non  fose 
inmediato:

a.  Seis  meses,  no  caso  de  infraccións 
leves.

b.  Dous  anos,  no  caso  de  infraccións 
graves.

c.  Catro  anos,  no  caso  de  infraccións 
moi graves.

Artigo 37. Aplicación das sancións.
  1.  A aplicación das sancións efectuara-
se  atendendo á  súa  repercusión no medio 
ambiente e nos recursos naturais, ao custo 
de restitución, ao risco e á transcendencia, 
polo que  respecta  á  saúde das persoas,  e, 
nos recursos ambientais, ás circunstancias 
do  responsable,  ao  grao  de  malicia  ou 
intencionalidade,  aos  beneficios  obtidos 

coa  agresión,  á  irreversibilidade  do  dano 
ou  da  deterioración  producida  á  calidade 
do recurso ou á capacidade de retroalimen-
tación  e  rexeneración  do  ecosistema  e  á 
reincidencia.
  2.  No suposto de sanción que implique o 
pechamento do establecemento ou a suspen-
sión da actividade computarase, na sanción 
definitiva, o tempo que estivese pechado ou 
suspendido como medida cautelar.

Artigo 38. Compatibilidade  de  san-
cións.
Cando un mesmo feito resulte sancionable 
consonte  esta  lei  e  outras  de  protección 
ambiental  que  lle  corresponda  aplicar  á 
Administración autonómica, resolveranse 
os  expedientes  sancionadores  correspon-
dentes  impoñendo  unicamente  a  sanción 
máis elevada das que resulten.

capítulo iii 
responsAbIlIdAde  

e suspensIón de ACtIvIdAdes
Artigo 39. Suxeito responsable.

  1.  Para os efectos desta lei, terán a con-
sideración de responsables das infraccións 
ambientais previstas nela:

a.  As persoas que directamente realicen 
a  actividade  infractora  ou,  se  é  o  caso, 
as  que  ordenen  a  devandita  actividade, 
cando o executor teña obriga de cumprir 
a dita orde.

b.  As persoas que, de acordo cos estatu-
tos ou coa escritura social, sexan titulares 
ou promotoras da actividade ou do proxec-
to do que se derive a infracción.
  2.  Cando concorra en varias persoas a 
autoría da infracción ou cando a deteriora-
ción ambiental estea ocasionada por unha 
acumulación  de  infraccións  e  non  fose 
posible determinar o grao de participación 
efectiva de cada unha delas, a responsabi-
lidade será solidaria.
  3.  Nos casos en que a  infracción sexa 
imputable  a unha Administración públi-
ca, esta someterase ás regras xerais e de 
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carácter disciplinario aplicables á Adminis-
tración e aos seus axentes e funcionarios.

Artigo 40. Suspensión de actividades 
non autorizadas.
Toda actividade que comezase a realizarse 
sen  autorización  ou  licenza,  ou  incum-
prindo  manifestamente  as  condicións 
establecidas,  cando  tales  trámites  esti-
vesen  impostos  pola  lexislación  vixente, 
será  suspendida  na  súa  execución  por 
requirimento do órgano da Administración 
ambiental  competente,  sen  prexuízo  de 
esixir as  responsabilidades ás que por  iso 
houbese lugar.

Artigo 41. Medidas  cautelares  no 
procedemento sancionador.
  1.  Naqueles  casos  en  que  exista  risco 
grave ou inminente para o medio ambien-
te, o órgano competente para a incoación 
do  expediente  poderá  ordenar  motivada-
mente,  ao  tempo  que  acorda  a  apertura 
do expediente, a suspensión inmediata da 
actividade ou calquera outra medida cau-
telar necesaria, sen prexuízo da iniciación 
do expediente de disciplina ambiental que, 
en todo caso, proceda.
  2.  A  adopción  das  medidas  cautelares 
previstas  no  apartado  anterior  levarase  a 
cabo, logo de audiencia do interesado, nun 
prazo  de  cinco  días,  agás  nos  casos  que 
esixan unha actuación inmediata.
  3.  A  Administración  autonómica  e  a 
municipal comunicaranse mutuamente as 
medidas cautelares que adoptasen.

Artigo 42. Restauración  do  medio  e 
indemnización.
  1.  Sen prexuízo da sanción que en cada 
caso proceda, o infractor deberá reparar o 
dano causado. A reparación e a reposición 
dos  bens  terán  como  finalidade  lograr  a 
restauración do medio ambiente ao seu es-
tado anterior á comisión da infracción. O 
órgano correspondente da Administración 
competente para impoñer a sanción serao 
para esixir a restauración.
  2.  Se o infractor non procedese a reparar 
o dano causado no prazo que se lle sinale, 

a  Administración  que  impuxo  a  sanción 
procederá á imposición de multas coerciti-
vas sucesivas de ata 500.000 pesetas cada 
unha ou, se é o caso, a realizar a execución 
subsidiaria nos termos do artigo 98 da Lei 
de  réxime  xurídico  das  administracións 
públicas e do procedemento administrati-
vo común.
  3.  En  calquera  caso,  o  promotor  do 
proxecto  ou  titular  da  actividade  causa 
da  infracción  deberá  indemnizar  polos 
danos  e  perdas  ocasionados.  A  valora-
ción destes faraa a Administración, logo 
de taxación contraditoria cando o citado 
responsable non lle dese a súa conformi-
dade a aquela.
  4.  A utilización dos recursos xerados po-
las sancións que impoña a Administración 
deberán destinarse integramente a accións 
destinadas á mellora do medio ambiente.

Artigo 43. Responsabilidade penal e 
administrativa.
  1.  No suposto de que a infracción pui-
dese ser constitutiva de delito ou falta, a 
Administración que instrúe o expediente 
daralle traslado á xurisdición competen-
te,  quedando  en  suspenso  a  actuación 
sancionadora  en  vía  administrativa. 
Non obstante, a vía penal non paralizará 
o  expediente  que  se  incoase  para  a  res-
tauración e, se é o caso, a indemnización 
dos danos e perdas a que fai referencia o 
artigo 42 da presente lei.
  2.  Se  a  resolución  xudicial  fose  abso-
lutoria,  a  Administración  proseguirá  as 
actuacións para, se procedese,  impoñer a 
sanción administrativa correspondente.

capítulo iv 
proCedemento

Artigo 44. Remisión normativa.
O procedemento  sancionador por  incum-
primento  das  obrigas  establecidas  nesta 
lei  rexerase  polo  establecido  no  capítulo 
II do título IX da Lei de réxime xurídico 
das administracións públicas e do proce-
demento administrativo común.
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Artigo 45. Competencia.
  1.  A incoación e a  instrución de expe-
dientes sancionadores polas infraccións a 
que se refire o artigo 32 correspóndenlle:

a.  Ao órgano autonómico ou municipal, 
se é o caso, que  tivese atribuída a compe-
tencia por razón da materia para outorgar a 
autorización.

b.  Ao órgano municipal competente, pola 
falta de licenza de exercicio da actividade.
  2.  A  competencia  para  a  resolución 
dos  expedientes  sancionadores  a que  fai 
referencia  o  apartado  1.a)  anterior,  ins-
truídos  polo  órgano  administrativo  que, 
para os efectos desta lei, teña atribuída a 
consideración de órgano ambiental subs-
tantivo, corresponderalle:

a.  En  faltas  leves,  ao  titular  do  centro 
directivo competente por razón da materia.

b.  En  faltas  graves,  ao  conselleiro  do 
ramo.

c.  En faltas moi graves, ao Consello da 
Xunta de Galicia.

Artigo 46. Vía de constrinximento.
Tanto  o  importe  das  sancións  e  indem-
nizacións  coma  o  custo  da  execución 
subsidiaria poderanlles ser esixibles pola 
vía  de  constrinximento  aos  infractores. 
Cando  proceda  a  execución  subsidiaria, 
o  órgano  que  deba  realizar  a  execución 
valorará  o  custo  das  actuacións  que 
deban  realizarse,  e  o  seu  importe  será 
esixido cautelarmente conforme o artigo 
98 da Lei de Réxime Xurídico das Admi-
nistracións  Públicas  e  do  Procedemento 
Administrativo Común.

Artigo 47. Recursos  contra  resolu-
cións sancionadoras.
  1.  As resolucións dos alcaldes, que debe-
rán comunicárselle ao órgano correspondente 
da Administración autonómica no prazo de 
quince días, poñen fin á vía administrativa.
  2.  As  resolucións  do  órgano  corres-
pondente  da  Administración  ambiental 
autonómica  seranlles  comunicadas  aos 
alcaldes do termo municipal no que recaia 

a sanción, dentro do prazo de quince días, 
e terán o seguinte réxime:

a.  No caso de  infraccións  leves, pode-
rán ser obxecto de recurso ordinario ante o 
conselleiro do ramo.

b.  No caso de infraccións graves e moi 
graves, poñerán fin á vía administrativa.

Artigo 48. Incumprimento  de  medi-
das cautelares.
Se  as  medidas  cautelares  ou  de  sanción, 
agás  a  multa,  non  fosen  executadas  pola 
autoridade municipal que as  impuxese, o 
órgano correspondente da Administración 
autonómica poderá, logo de requirimento 
e  audiencia  ao  Concello  e  ao  interesado, 
adoptar as medidas cautelares pertinentes 
para a salvagarda do medio ambiente.

Artigo 49. Resolucións  municipais 
non axustables a dereito.
Cando  o  órgano  competente  da  Admi-
nistración  autonómica  considere  que  un 
acto  ou  acordo  municipal  infrinxe  o  or-
denamento xurídico en materia de medio 
ambiente, poderá proceder de acordo coas 
previsións  e  os  requisitos  establecidos 
no artigo 65 da Lei 7/1985, do 2 de abril, 
reguladora das bases de réxime local.

Disposición aDicional pRimeiRa
A  excepción  das  que  nesta  lei  teñan 

establecido outro prazo distinto, no prazo 
dun  ano,  contado  a  entrada  en  vigor  da 
presente lei, deberanse aprobar as normas 
regulamentarias que a desenvolvan.

Disposición aDicional segunDa
A Xunta de Galicia poderá actualizar a 

contía das multas para adecuala ás varia-
cións do custo da vida, de acordo co índice 
xeral de prezos ao consumo.

Disposición aDicional teRceiRa
No prazo de dous anos, os concellos de 

Galicia deberán proceder a adaptar as súas 
ordenanzas  ambientais  ao  disposto  nesta 
lei e nas disposicións que a desenvolvan.
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Disposición aDicional cuaRta
Polas  autorizacións  administrativas 

a  que  se  refire  esta  lei,  serán  esixibles 
as  taxas  correspondentes  de  acordo  coa 
lexislación reguladora.

Disposición tRansitoRia pRimeiRa
Os  expedientes  iniciados  antes  da  en-

trada en vigor da presente lei tramitaranse 
e resolveranse de conformidade coas nor-
mas  vixentes  na  súa  iniciación,  tendo  en 
conta os criterios establecidos nela.

Disposición tRansitoRia segunDa
Mentres non se aproben as normas re-

gulamentarias  de  desenvolvemento  desta 
lei, continúan en vigor:
O Decreto 2.414/1961, do 30 de novembro, 
polo  que  se  aproba  o  Regulamento  de 
actividades  molestas,  insalubres,  nocivas 
e perigosas.
O  Decreto  442/1990,  do  13  de  setembro, 
de  avaliación  do  impacto  ambiental  para 
Galicia.
O  Decreto  327/1991,  do  20  de  outubro, 
de  avaliación  dos  efectos  ambientais  de 
Galicia.

Disposición DeRRogatoRia única
Quedan  derrogadas  cantas  dispo-

sicións,  de  igual  ou  inferior  rango,  se 
opoñan ao disposto nesta lei 472.

Disposición DeRRaDeiRa pRimeiRa
Autorízase  a  Xunta  de  Galicia  para 

ditar as disposicións regulamentarias pre-
cisas para o cumprimento desta lei.

Disposición DeRRaDeiRa segunDa
A  presente  lei  entrará  en  vigor  ao  día 

seguinte  da  súa  publicación  no  “Diario 
Oficial de Galicia”.

472	 Disposición	 derrogatoria	 única	 modificada	 por	 Lei	
2/1995,	do	31	de	marzo,	pola	que	se	lle	dá	unha	nova	re-
dacción	á	Disposición	derrogatoria	única	da	Lei	1/1995,	
do	2	de	xaneiro,	de	protección	ambiental	de	Galicia.	

2. LEI 8/2002, DO 18  
DE DECEMBRO, DE  

PROTECCIóN DO AMBIENTE  
ATMOSFéRICO DE GALICIA  

(DOGA N.º 252, 31. 12. 2002)

(…) 473

capítulo i 
dIsposICIóns xerAIs

Artigo 1. Obxecto da lei.
  1.  Esta lei ten por obxecto o establecemen-
to, na Comunidade Autónoma de Galicia e 
dentro  do  marco  das  súas  competencias, 
das normas, dos criterios e das técnicas de 
ordenación para manter un alto nivel de ca-
lidade do aire ambiente e mellorala, se é o 
caso, así como para previr, vixiar e reducir 
a contaminación atmosférica.
  2.  O fin primordial desta lei, orientada 
de cara á consecución dun desenvolvemen-
to  sustentable,  é  evitar  a  contaminación 
atmosférica producida polo home, directa 
ou indirectamente, mediante a introdución 
na  atmosfera  de  contaminantes  que,  por 
si mesmos ou como consecuencia da  súa 
transformación,  poidan  inducir  efectos 
nocivos, prexudiciais ou molestos sobre a 
saúde  humana,  os  ecosistemas  e  hábitats 
implantados en solos ou augas, a paisaxe, 
os recursos naturais, os materiais, incluído 
o patrimonio histórico, o clima ou a propia 
calidade fisicoquímica do aire.

Artigo 2. Liñas de actuación.
Para  alcanzar  os  fins  e  obxectivos  do 
artigo  anterior  procederase  ao  desenvol-
vemento das seguintes accións:

a.  A  definición  e  o  establecemento 
dos  obxectivos  da  calidade  do  aire  para 
os  diferentes  contaminantes  e  a  fixación 
de límites de emisión para as actividades 
potencialmente contaminantes.

b.  A  avaliación  da  calidade  do  aire 
ambiente.

c.  A  elaboración  de  información  ade-
cuada  sobre o  estado do medio ambiente 
473	 Exposición	de	motivos	omitida.



- 705 -

protección do medio ambiente

pr
ot

ec
ci

ón
 d

o 
m

ed
io

 a
m

bi
en

te

atmosférico e a súa posta en coñecemento 
do público en xeral.

d.  O mantemento e  a defensa dun alto 
nivel  de  calidade  do  aire  ambiente  e  a 
mellora, se é o caso.

e.  A  adopción  das medidas necesarias 
co fin de contribuír á solución ou mitiga-
ción dos problemas ambientais de alcance 
planetario ou internacional como a chuvia 
ácida, o cambio climático, a destrución da 
capa de ozono e os  fluxos  transfronteiri-
zos de contaminantes.

Artigo 3. Principios.
Os  principios  que  inspiran  a  acción  pú-
blica en favor da protección e da mellora 
do ambiente atmosférico en Galicia, e que 
servirán  para  o  desenvolvemento  do  seu 
marco normativo, son:

a.  O  desenvolvemento  sustentable, 
que  debe  constituír  un  obxectivo  básico 
de  aplicación  a  todas  as  actividades  hu-
manas  con  incidencia  sobre  o  ambiente 
atmosférico,  mediante  a  utilización 
racional de todos os recursos, renovables 
ou  non,  que  permita  a  conservación  e 
rexeneración  dos  ecosistemas  e,  se  é  o 
caso, dos propios recursos.

b.  O  de  prevención,  mediante  a  adop-
ción das medidas que eviten a formación 
de  contaminantes  ou  a  súa  emisión,  con 
preferencia ao establecemento de medidas 
de corrección ou de restauración.

c.  O de precaución, adoptando medidas 
cando  existan  indicios  de  riscos  graves 
para a saúde humana ou o medio ambiente, 
aínda no caso de que non poida xustificar-
se claramente o nexo causal sobre a base 
das probas científicas dispoñibles.

d.  A  transparencia  da  administración 
na  información  á  sociedade,  relativa  ao 
estado  do  medio  ambiente  atmosférico, 
e  a  participación  cidadá  na  adopción  de 
decisións sobre esta materia.

e.  O  de  integración,  incorporando  as 
esixencias de protección do aire ambiente 
nas diferentes políticas sectoriais xestionadas 
pola Administración pública de Galicia.

f.  A coordinación e a unidade de xes-
tión entre todos os organismos competentes 
de  Galicia  na  protección  do  ambiente 
atmosférico,  así  como  a  colaboración  e 
cooperación  con  outras  administracións 
internacionais,  estatais  e  autonómicas, 
tendo en conta o carácter transfronteirizo 
da contaminación atmosférica.

g.  O  control  integrado  da  contamina-
ción  de  maneira  que,  tras  a  análise  das 
circunstancias  concorrentes,  calquera 
actuación  de  prevención  ou  control  da 
contaminación  atmosférica  non  supoña 
unha  incidencia  negativa  sobre  os  outros 
medios ou recursos naturais.

h.  A  adaptación  ao  desenvolvemento 
científico  e  técnico,  facendo  uso  das 
mellores  técnicas  dispoñibles  dentro  dos 
condicionantes  económicos  aceptables, 
mediante  a  aplicación,  se  é  o  caso,  da 
análise custo-beneficio.

i.  A subsidiaridade na xestión pública, 
procurando o nivel máis adecuado da ad-
ministración para o  logro dos obxectivos 
de calidade ambiental.

j.  A  solidariedade  colectiva  e  a  res-
ponsabilidade  compartida  de  todos  os 
axentes económicos e sociais, promoven-
do  a  formación  de  pactos  ambientais  ou 
outro  tipo  de  instrumentos  voluntarios, 
en  particular  coa  industria,  co  fin  de 
lograr  melloras  adicionais  na  calidade  e 
xestión do aire ambiente.

k.  O  principio  de  “quen  contamina, 
paga”, responsabilizando o contaminador 
mediante  a  aplicación  de  instrumentos 
económicos  e  coa  internalización  dos 
custos ambientais.

Artigo 4. Ámbito de aplicación da lei.
  1.  Esta  lei obrigará, no ámbito  territo-
rial da Comunidade Autónoma baixo a súa 
competencia,  a  toda  persoa  física  ou  xu-
rídica, pública ou privada, que realice ou 
proxecte realizar actividades, permanentes 
ou  esporádicas,  industriais  e  agrarias,  de 
tráfico e transportes, de carácter doméstico 
e  servizos,  consideradas  potencialmente 
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contaminantes  pola  normativa  vixente  e 
que  poidan  orixinar  emisións  puntuais, 
fuxitivas ou difusas.
  2.  Quedan suxeitos á aplicación desta 
lei  os  contaminantes  atmosféricos  de 
natureza  química  que  se  relacionan  no 
anexo,  e  os  que  no  futuro  poidan  incor-
porarse  por  requirimento  da  normativa 
estatal e comunitaria.
  3.  Quedan  excluídos  da  aplicación 
desta  lei,  e  rexeranse pola  súa normativa 
específica:

a.  Os ruídos e as vibracións.
b.  As radiacións ionizantes e non ioni-

zantes.
c.  A  calidade  do  aire  no  interior  dos 

lugares de traballo.
d.  Os Organismos modificados xeneti-

camente.
Artigo 5. Definicións.

Para os efectos desta lei entenderase por:
  1.  Aglomeración:  área  cunha  concen-
tración  de  poboación  de  máis  de  50.000 
habitantes  ou  cando,  sendo  igual  ou 
inferior  a  esta  cifra,  ten  unha  densidade 
de  habitantes  por  quilómetro  cadrado 
que xustifique a avaliación e o control da 
calidade do aire ambiente.
  2.  Aire ambiente: o aire  troposférico e 
exterior.
  3.  Autorización:  decisión  escrita  pola 
que  se  permite  explotar  a  totalidade  ou 
parte dunha instalación, baixo determina-
das condicións destinadas a garantir que a 
instalación  responde  aos  requisitos  desta 
lei. Tal autorización poderá ser válida para 
unha ou máis instalacións ou partes de ins-
talacións que teñan a mesma localización 
e sexan explotadas polo mesmo titular.
  4.  Avaliación: calquera método utilizado 
para medir, calcular, predicir ou estimar o 
nivel dun contaminante no aire ambiente.
  5.  Carga crítica: estimación cuantitativa 
da exposición a un ou máis contaminantes 
por debaixo da cal, de acordo co actual nivel 
de coñecementos, non se producen efectos 
adversos significativos sobre os elementos 
sensibles específicos do medio ambiente.

  6.  Contaminación  atmosférica:  intro-
dución  na  atmosfera  polo  home,  directa 
ou  indirectamente,  de  substancias  ou 
formas  de  enerxía  que,  por  si  mesmas 
ou  como  consecuencia  da  súa  transfor-
mación,  teñan unha acción nociva de tal 
natureza  que  implique  un  risco  sobre  a 
saúde humana ou o medio ambiente, que 
lles  cause  danos,  inmediatos  ou  diferi-
dos, ou molestias ás persoas, aos recursos 
biolóxicos, aos ecosistemas e aos bens de 
calquera natureza.
  7.  Contaminante atmosférico: calquera 
substancia ou forma de enerxía introduci-
da, directa ou indirectamente, polo home 
no  aire  ambiente,  que  poida  ter  efectos 
nocivos sobre a saúde humana ou o medio 
ambiente no  seu conxunto,  entendéndose 
como  substancia  os  elementos  químicos 
e  os  seus  compostos,  coa  excepción  dos 
produtos  radioactivos  e  dos  organismos 
modificados xeneticamente.
  8.  Contorno:  espazo  nos  arredores 
dunha instalación industrial no que previ-
siblemente serán máis acusados os efectos 
das  emisións  da  planta  e  na  que,  polo 
tanto, deberán exercerse unha vixilancia e 
un seguimento máis coidadosos.
  9.  Emisión:  descarga  ou  vertido  á 
atmosfera,  realizados de  forma continua 
ou con carácter irregular, de substancias 
ou  formas  de  enerxía  procedentes,  di-
recta ou indirectamente, de instalacións, 
equipos  e  actividades  potencialmente 
contaminantes do aire ambiente.
  10.  Emisións difusas: emisións produci-
das por un gran número de pequenos focos 
puntuais,  fixos  ou  móbiles,  e  que  teñen 
lugar en toda unha superficie de extensión 
variable, como son as xeradas polo tránsi-
to nunha rede viaria, as dun centro urbano 
ou as de explotacións agrícolas.
  11.  Emisións  fuxitivas:  emisións  gasosas, 
de olores ou de partículas sólidas, producidas 
con carácter irregular ou esporádico, das que 
a súa magnitude depende en gran medida das 
condicións  meteorolóxicas  e  que  se  xeran 
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nalgunhas  actividades  industriais  como  as 
canteiras ou minas ao descuberto, e en certas 
instalacións  auxiliares  que  manexan  mate-
riais poeirentos, reactivos ou combustibles.
  12.  Foco emisor: dispositivo, equipo ou 
sistema  de  vertido  fixo  ou  móbil,  lugar 
físico  ou  superficie  nos  que  os  gases 
residuais resultantes de actividades indus-
triais, urbanas,  agrarias ou do  transporte 
entran  en  contacto  co  aire  ambiente,  de 
forma continua ou irregular, co que se ini-
cia  a partir  dese punto calquera  eventual 
proceso de contaminación atmosférica.
  13.  Gases  residuais:  produtos  en  forma 
gasosa  que  poden  conter  contaminantes 
atmosféricos gasosos, sólidos ou líquidos, 
resultantes da operación dunha instalación 
ou dun equipo e destinados ao seu vertido 
final á atmosfera.
  14.  Indicador  ambiental:  variable  que 
foi  socialmente  dotada  dun  significado 
engadido ao derivado da súa propia con-
figuración  científica,  co  fin  de  reflectir 
de  forma  sintética  unha  preocupación 
social  con  respecto  ao  medio  ambiente 
ou de inserila coherentemente no proceso 
de toma de decisións e para información 
pública en xeral.
  15.  Instalación:  unidade  técnica  fixa 
na  que  se  levan  a  cabo  unha  ou  máis  das 
actividades  de  produción  industrial,  xera-
ción  de  enerxía,  fabricación  de  produtos, 
tratamento  de  materiais  ou  destrución  de 
residuos, así como calquera outra activida-
de directamente relacionada con estas que 
poida ter repercusións sobre as emisións e a 
contaminación da atmosfera.
  16.  Instalación existente: instalación que 
se  encontre  en  funcionamento  ou  estea 
autorizada,  ou  da  que  se  presentase  unha 
solicitude  completa  de  autorización  antes 
da data de entrada en vigor desta lei, sem-
pre que a súa posta en marcha se realice no 
prazo de dous anos a vixencia desta lei.
  17.  Límite  de  alerta:  nivel  de  inmisión 
a  partir  do  cal  unha  exposición  de  curta 
duración  supón  un  risco  para  a  saúde 

humana;  no  dito  caso  a  administración 
deberá  adoptar  medidas  inmediatas,  así 
como informar a poboación.
  18.  Límite de emisión: masa expresada 
en relación con determinados parámetros 
específicos,  a  concentración  ou  o  nivel 
dunha  emisión,  cun  valor  que  non  debe 
superarse dentro dun ou de varios perío-
dos determinados.
  19.  Límite  de  inmisión:  concentración 
máxima  admisible  dun  contaminante 
dado  no  aire  ambiente,  baseada  en  co-
ñecementos  científicos  e  establecida  co 
fin de evitar, previr ou reducir os efectos 
nocivos para a saúde humana e para o me-
dio  ambiente  no  seu  conxunto,  que  debe 
alcanzarse  nun  prazo  determinado  e  non 
superarse unha vez alcanzado.
  20.  Mapa de cargas e niveis críticos: aquel 
conxunto de informacións sobre os elemen-
tos que constitúen o medio e que permiten 
avaliar a incidencia das emisións de conta-
minantes  vertidas  á  atmosfera  nunha  zona 
determinada e ditaminar a súa influencia.
  21.  Marxe  de  exceso  tolerado:  porcen-
taxe  do  valor  límite  de  inmisión  na  que 
este  pode  excederse  temporalmente  nas 
condicións definidas pola normativa.
  22.  Mellores técnicas dispoñibles: a fase 
máis  eficaz  e  avanzada  de  desenvolve-
mento  de  actividades  tecnolóxicas  e  das 
súas formas de explotación, con capacida-
de demostrada para alcanzar un alto nivel 
de  protección  do  medio  ambiente  no  seu 
conxunto e accesibles en condicións eco-
nómica e  tecnicamente viables ao  titular, 
que  poderían  constituír,  en  principio,  a 
base  para  o  establecemento  dos  valores 
límite de emisión.
  23.  Modificación dunha instalación: cam-
bio  das  características,  do  funcionamento 
e  da  forma  de  explotación  ou  ampliación 
dunha instalación que poden levar consigo 
repercusións  prexudiciais  ou  importantes 
para as persoas ou o medio ambiente.
  24.  Nivel  crítico:  concentración  de  con-
taminantes  na  atmosfera  por  encima 
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da  cal,  de  acordo  co  actual  nivel  de 
coñecementos, poden producirse efectos 
adversos directos sobre as persoas, o me-
dio ambiente no seu conxunto ou os bens 
materiais.
  25.  Nivel  de  inmisión:  concentración 
dun  contaminante  no  aire  ambiente  ou  o 
seu depósito en superficies nun momento 
ou nun período determinados.
  26.  Titular:  calquera  persoa  física  ou 
xurídica  que  explote  unha  instalación 
ou  sexa  propietario  dela,  ou  que  posúa, 
directamente ou por delegación, un poder 
económico determinante sobre a explota-
ción técnica daquela.
  27.  Valor  de  referencia  obxectivo:  nivel 
de inmisión fixado co fin de evitar a máis 
longo prazo efectos nocivos para a saúde 
humana ou para o medio ambiente no seu 
conxunto, que debe alcanzarse, na medida 
do posible, nun prazo determinado.
  28.  Zona:  parte  do  territorio  delimitada 
pola administración para os efectos da ava-
liación do estado do aire ambiente e, se é o 
caso, para a aplicación de medidas de mello-
ra e mantemento da calidade da atmosfera.

capítulo ii 
AvAlIACIón e proteCCIón  

dA CAlIdAde de AIre
Sección 1.ª  

Parámetros da calidade do aire

Artigo 6. Criterios xerais.
  1.  A  Administración  pública  galega 
adoptará cantas medidas sexan necesarias 
para mellorar a calidade do aire ambiente 
e  para  mantela  dentro  dos  límites  legal-
mente establecidos, que serán de obrigado 
cumprimento dentro do ámbito de protec-
ción da Comunidade Autónoma.
  2.  Para os efectos do disposto no apar-
tado  anterior,  serán  obxecto  de  control  e 
vixilancia os contaminantes recollidos nos 
puntos 1.a) e 1.b) do anexo,  sen prexuízo 
do previsto na normativa estatal vixente.
  3.  Tamén  poderán  ser  obxecto  de 
adopción  de  medidas  por  parte  da  admi-
nistración  aqueles  contaminantes  que,  se 

é o caso, se estime preciso considerar es-
pecificamente en función das actividades 
desenvolvidas  nunha  determinada  zona 
da  Comunidade  Autónoma  de  Galicia  e 
de  acordo  coas  directrices  recollidas  no 
punto 2 do anexo.

Artigo 7. Valores da calidade do aire.
  1.  De  conformidade  coa  normativa  do 
Estado e da Comunidade Europea, os or-
ganismos competentes da Administración 
pública galega velarán polo cumprimento 
das normas de calidade do aire ambiente, 
que fixan os valores límite de inmisión e as 
súas marxes de exceso tolerado, os límites 
de alerta e os valores de referencia obxec-
tivo dos contaminantes seleccionados, así 
como os procedementos de avaliación.
  2.  Sen  prexuízo  do  establecido  no 
apartado  anterior,  o  Goberno  da  Xunta 
de  Galicia,  por  proposta  da  Consellería 
de Medio Ambiente, adoptará plans espe-
cíficos para o saneamento e a mellora da 
calidade do aire naquelas áreas nas que se 
excedan os  límites de  inmisión ou exista 
un risco elevado de que isto suceda e nos 
casos de alerta atmosférica, e desenvolve-
rá plans de acción para o mantemento da 
calidade  da  atmosfera  nas  zonas  nas  que 
esta xa alcanza un alto nivel.

Sección 2.ª  
Vixilancia e avaliación  

da calidade do aire

Artigo 8. Avaliación  da  calidade  do 
aire.
As  medicións  da  calidade  do  aire  serán 
obrigatorias nos seguintes supostos:
  1.  Nas aglomeracións definidas no apar-
tado 1 do artigo 5.
  2.  Nas  zonas  nas  que  se  superen  os 
límites de inmisión.
  3.  Nas zonas nas que aínda non superán-
dose os límites de inmisión si existe un risco 
potencial conforme os parámetros técnicos 
que se determinarán regulamentariamente.

Artigo 9. Rede xeral de vixilancia da 
calidade do aire de Galicia.
  1.  A rede xeral de vixilancia da calidade 
do aire de Galicia integrarana os sistemas 
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de vixilancia  e  seguimento dos niveis de 
inmisión  localizados  nas  zonas  e  aglo-
meracións  urbanas  nas  que  exista  unha 
obriga de control conforme o establecido 
nesta  lei.  Para  efectos  funcionais,  estará 
constituída por toda as estacións sensoras, 
de titularidade pública e privada, existen-
tes  ou  de  futura  instalación  no  territorio 
da Comunidade Autónoma sempre que se 
adecúen aos criterios e ás técnicas regula-
mentariamente previstas.
A Administración pública galega definirá 
os criterios que deben seguirse en canto ao 
número e á  localización das estacións de 
medida conforme a normativa vixente.
  2.  Para  establecer  a  rede xeral  de vixi-
lancia á que se refire o apartado anterior e 
para instalar os aparellos e as estacións de 
medición da contaminación atmosférica nos 
casos  que  particularmente  se  determinen, 
poden  impoñerse  as  servidumes  forzosas 
cando resulten necesarias, coa indemniza-
ción previa que corresponda legalmente.
  3.  A rede xeral de vixilancia establecerá 
canles  de  coordinación  para  efectos  fun-
cionais  coa  rede  nacional  de  vixilancia  e 
previsión da contaminación atmosférica.
  4.  En  determinados  casos,  logo  de 
resolución  motivada,  a  Administración 
pública  galega  poderalles  requirir  aos 
titulares das  instalacións a  implantación 
de  redes  e  estacións  de  vixilancia  das 
inmisións dos produtos que emiten e que 
cubrirán o contorno da planta.
  5.  Os sistemas de mostraxe e medición 
dos contaminantes responderán a proce-
dementos normalizados que se determinarán 
regulamentariamente.  Esixirase  a  medi-
ción  continua  dos  contaminantes  e  dos 
principais  parámetros  meteorolóxicos  e  a 
súa transmisión ao centro de recepción de 
datos da rede xeral de vixilancia, agás que 
razóns técnicas impidan a súa realización.
  6.  A  Administración  pública  galega 
potenciará  a  mellora  e  ampliación  dos 
sistemas  de  medida  e  predición  meteo-
rolóxicos  da  Comunidade  Autónoma  e  o 
intercambio  permanente  de  información 

con  organismos  nacionais  e  estranxeiros 
activos neste campo.

Artigo 10. Modelización da calidade 
do aire ambiente.
Co  fin  de  cubrir  ao  máximo  o  territorio 
da Comunidade Autónoma,  e  cando pola 
súa importancia relativa ou porque razóns 
técnicas,  económicas  ou  operativas  non 
permitan  ou  xustifiquen  a  instalación 
de  sistemas  de  medición  directa,  poderá 
facerse  uso  doutros  procedementos  de 
avaliación  da  calidade  do  aire  ambiente 
e  en particular da modelización. Para  tal 
efecto,  a  Administración  pública  galega 
establecerá regulamentariamente, en cada 
caso e de acordo cos medios tecnolóxicos 
existentes  nese  momento,  os  criterios  de 
resolución espacial do modelo, os métodos 
de  avaliación  obxectiva  e  as  técnicas  de 
referencia para a súa validación.

Artigo 11. Tratamento  da  informa-
ción atmosférica.
  1.  Os  datos  numéricos  obtidos  no 
control  da  contaminación  atmosférica 
deberaos  validar  e  resumir  a  Consellería 
de  Medio  Ambiente  como  paso  previo  a 
calquera tipo de difusión. Nesta operación 
seguiranse  criterios  de  utilización  xeral 
establecidos  pola  normativa  comunitaria 
que permitan o  intercambio  recíproco de 
informacións e datos procedentes de redes 
e  estacións  illadas  que  miden  a  calidade 
do aire.
  2.  A  información  á  que  se  refire  o 
apartado anterior será a única legalmente 
válida para:

a.  Promover as medidas de mantemento 
e mellora da calidade do aire.

b.  Formular os mapas de cargas e niveis 
críticos e emprender as actuacións dirixi-
das á corrección das emisións.

Artigo 12. Mapa  de  cargas  e  niveis 
críticos de Galicia.
  1.  Co  obxectivo  de  facilitar  a  aplica-
ción  desta  lei,  a  Administración  pública 
galega  elaborará  e  actualizará  perio-
dicamente  un  Mapa  de  cargas  e  niveis 
críticos dos contaminantes que determine 
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a capacidade e a sensibilidade ambiental 
de  todo  o  territorio  da  Comunidade 
Autónoma.  A  formulación,  os  contidos 
e  as  especificacións  do  Mapa  de  cargas 
e  niveis  críticos  de  Galicia,  así  como  o 
seu  procedemento  de  aprobación,  deter-
minaranse regulamentariamente. En todo 
caso,  na  súa  redacción  participarán  as 
entidades  locais a  través dos comités de 
coordinación e integración ambiental.
  2.  Para  a  súa  confección  teranse  en 
conta prioritariamente os seguintes datos:

a.  A distribución da poboación.
b.  A  información  dispoñible  sobre 

os  usos  e  as  características  do  solo,  e  os 
inventarios da vexetación.

c.  As  condicións  meteorolóxicas  e 
fisiográficas.

d.  A localización das principais activida-
des contaminantes, os seus focos de emisións 
atmosféricas e a avaliación destas.

e.  A calidade do aire existente.
f.  A  localización  das  zonas  especial-

mente sensibles polo valor do seu patrimonio 
cultural e ecolóxico.
  3.  A  información  resultante  do  citado 
mapa  utilizarase  como  referencia  na 
elaboración  e  revisión  dos  instrumentos 
de ordenación territorial e das figuras de 
planeamento  urbanístico  previstos  pola 
lexislación  galega,  e  nos  procedementos 
de autorización das actividades potencial-
mente contaminadoras da atmosfera.

Sección terceira 
Medidas para o mantemento  

e a mellora da calidade do aire

Artigo 13. Zonas  e  aglomeracións 
urbanas.
Á vista das determinacións e informacións 
contidas  no  Mapa  de  cargas  e  niveis  crí-
ticos  ao  que  se  refire  o  artigo  anterior,  a 
Consellería de Medio Ambiente delimitará 
as  aglomeracións  urbanas  e  as  zonas  da 
Comunidade Autónoma nas que terán que 
aplicarse as medidas enunciadas neste ca-
pítulo, tales como os plans de saneamento 
e mellora da calidade do aire en zonas de 

atmosfera  contaminada,  a  situación  de 
alerta  atmosférica  ou  os  plans  de  acción 
para o mantemento da calidade do aire.

Artigo 14. Plans  de  saneamento  e 
mellora  da  calidade  do  aire  en  zonas  de 
atmosfera contaminada.
  1.  Naquelas  áreas do  territorio da Co-
munidade Autónoma que fosen declaradas 
zonas ou aglomeracións urbanas de acor-
do co previsto polo artigo anterior, e nas 
que os niveis dun ou máis contaminantes 
superen  ou  exista  un  risco  potencial  moi 
elevado de superar o valor límite de inmi-
sión, incrementado pola marxe de exceso 
tolerada, adoptaranse plans de saneamen-
to e mellora da calidade do aire. Os ditos 
plans conterán a  información  incluída no 
apartado 5 do anexo.
Cando  os  niveis  de  inmisión  de  varios 
contaminantes  sexan  superiores  aos  va-
lores  límite  respectivos,  establecerase un 
plan integrado no que se inclúan todas as 
substancias de que se trate.
  2.  A  aprobación  dos  plans  de  sanea-
mento da calidade do aire corresponderalle 
ao Goberno da Xunta de Galicia por pro-
posta da Consellería de Medio Ambiente, 
que  actuará  por  iniciativa  propia  ou  por 
petición da corporación local ou das cor-
poracións locais afectadas.
  3.  A  corporación  ou  as  corporacións 
locais  afectadas  participarán  na  elabora-
ción do plan de saneamento e mellora da 
calidade do aire, que en todo caso será so-
metido ao trámite de información pública 
polo prazo dun mes.
  4.  O  plan  de  saneamento  conterá  un 
programa das medidas que deben adoptar-
se, os recursos económicos necesarios e a 
determinación das entidades e organismos 
que  han  de  executalo  e  financialo,  así 
como o prazo de tempo no que terán que 
lograrse os niveis admisibles da calidade 
do  aire.  Entre  as  posibles  medidas  que 
poden aplicarse incluiranse:

a.  A prohibición ou o condicionamento 
do  exercicio  das  actividades  potencial-
mente contaminantes.
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b.  O  establecemento  de  valores  límite 
de emisión máis rigorosos cós fixados con 
carácter xeral para as actividades e insta-
lacións contaminantes que se encontren na 
zona ou aglomeración urbana.

c.  A revisión ou modificación das figu-
ras de planeamento urbanístico existentes 
na zona, que poderán  implicar a prohibi-
ción  do  establecemento  de  actividades 
potencialmente contaminantes.

d.  A  suspensión  de  licenzas  de  ins-
talación  ou  ampliación  de  actividades 
contaminantes  que  poidan  deteriorar  a 
calidade do aire da zona afectada.

e.  A  adopción  de  medidas  destinadas 
a  reducir  a  contaminación  atmosférica 
producida polo tráfico urbano e os medios 
de transporte.
  5.  Nos casos de instalacións e activida-
des contaminantes que non poidan asumir 
no prazo previsto as medidas contidas no 
plan de saneamento, en razón do excesivo 
custo  ou  da  complexidade  técnica  da 
adecuación, a Administración pública ga-
lega cooperará flexibilizando os prazos de 
adaptación  e  facilitando  as  xestións  para 
o  acceso  a  créditos  ou  axudas  públicas 
que poidan ser aplicables na resolución da 
situación suscitada.

Artigo 15. Situación  de  alerta  at-
mosférica.
  1.  Naquelas  zonas  do  territorio  da 
Comunidade  Autónoma  onde  por  causas 
accidentais  ou  circunstancias  meteoroló-
xicas excepcionais se supere ou haxa risco 
grave  de  superar  o  límite  de  alerta  nos 
niveis de inmisión declararase a situación 
de  alerta  atmosférica.  Regulamentaria-
mente, elaborarase unha lista dos detalles 
mínimos que han de comunicarse. En todo 
caso,  tomaranse  as  medidas  necesarias 
para informar debidamente a poboación.
  2.  A  declaración  de  alerta  atmosférica 
corresponderalle ao conselleiro de Medio 
Ambiente,  por  iniciativa  propia  ou  por 
petición  da  corporación  ou  das  corpora-
cións  locais  afectadas,  e  conterá  un  plan 
de medidas urxentes que deben adoptarse 

coa  finalidade  de  lograr  a  curto  prazo  o 
restablecemento dos niveis admisibles de 
inmisión.  Entre  outras  medidas  poderán 
aplicarse as seguintes:

a.  Respecto das actividades industriais, 
e sempre logo do trámite de audiencia ao 
titular da actividade:

-  A suspensión total ou parcial da acti-
vidade das instalacións con focos puntuais 
fixos  de  emisión  contaminadora  ou  con 
emisións difusas e fuxitivas.

-  A modificación do horario de funcio-
namento das instalacións contaminadoras.

b.  Respecto das actividades domésticas 
e dos  servizos,  así  como das  relativas ao 
tráfico e ao transporte:

-  A suspensión total ou parcial das acti-
vidades potencialmente contaminadoras.

-  A redución ou prohibición da circula-
ción de vehículos e dos demais medios de 
transporte, para o que  se  facilitará o uso 
dos transportes públicos.
  3.  O  alcalde  ou  os  alcaldes  das  zonas 
afectadas por unha situación de alerta at-
mosférica poderán adoptar con carácter de 
urxencia  algunhas das medidas previstas 
no  apartado  anterior,  o  que  lle  comuni-
carán  inmediatamente  ao  conselleiro  de 
Medio  Ambiente  ou,  en  todo  caso,  nun 
prazo máximo de vinte e catro horas.

Artigo 16. Plans  de  acción  para  o 
mantemento da calidade do aire.
  1.  Nas  zonas  onde  a  calidade  atmos-
férica se mantén por debaixo dos valores 
límite  de  inmisión,  o  Goberno  da  Xunta 
de  Galicia  poderá  aprobar,  por  proposta 
da Consellería de Medio Ambiente, plans 
de  acción  e  as  medidas  oportunas  para 
preservalas de todo incremento da conta-
minación  atmosférica.  As  ditas  medidas, 
que  se  determinarán  regulamentariamente, 
aplicaranse  tendo  en  conta  a  situación 
socioeconómica da zona e sen que poidan 
impedirse  actividades  compatibles  co 
desenvolvemento sustentable.
  2.  Consideraranse  áreas  prioritarias 
para  a  aplicación das  accións previstas  no 
apartado anterior aquelas zonas de especial 
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interese  polos  seus  valores  ecolóxicos, 
paisaxísticos,  históricos,  etnográficos  e 
culturais, e, en particular, as zonas onde se 
encontren  espazos  naturais  protexidos  de-
clarados de acordo coa lexislación vixente.

capítulo iii 
Control dA ContAmInACIón 

AtmosFérICA produCIdA  
polAs dIstIntAs ACtIvIdAdes

Sección 1.ª  
Requisitos xerais

Artigo 17. Inventario  das  fontes  de 
emisión.
  1.  A Administración pública galega ela-
borará o inventario das fontes de emisión 
existentes na Comunidade Autónoma, no 
que se determinarán, segundo a súa natu-
reza e cantidade, os contaminantes que se 
considere prioritario controlar conforme o 
apartado 3 do anexo.
  2.  As fontes que convén considerar serán 
tanto  as  fixas  coma  as  móbiles,  así  como 
os xeradores de contaminacións difusas  e 
fuxitivas situados no medio terrestre.
  3.  Cada  cinco  anos,  realizarase  a 
actualización do  inventario das fontes de 
emisión e prepararase a información sobre 
emisións  requirida  pola  Unión  Europea 
e  outros  organismos  internacionais.  A 
revisión  e  a  actualización  do  inventario 
afectarán  tanto as  fontes existentes coma 
as posibles fontes novas.

Artigo 18. Obrigas  xerais  para  os 
titulares  de  actividades  potencialmente 
contaminantes.
  1.  Os  titulares  de  actividades  poten-
cialmente  contaminadoras  da  atmosfera 
deberán:

a.  Dispoñer da preceptiva autorización ou 
licenza, logo de realización da avaliación de 
impacto,  efectos  ou  incidencia  ambiental 
do correspondente proxecto  técnico. Esta 
avaliación  efectuarase  segundo  os  crite-
rios  establecidos  pola  normativa  vixente 

da Comunidade Autónoma de Galicia, así 
como de acordo cos parámetros previstos 
para  a  elaboración  do  Mapa  de  cargas  e 
niveis críticos.

b.  Cumprir as esixencias mínimas que 
se establezan nesta lei e nas súas normas 
de  desenvolvemento  para  os  proxectos 
técnicos  das  actividades  novas  e  de  am-
pliación ou modificación das existentes.

c.  Respectar os límites de emisión dos 
contaminantes  recollidos  no  apartado  3 
do anexo, esixidos pola normativa vixente 
con carácter xeral ou, se é o caso, aqueles 
que  especificamente  lles  fosen  impostos 
polas autorizacións correspondentes.

d.  Adoptar  as  medidas  previstas  nos 
plans  de  saneamento  e  mellora  da  cali-
dade do aire e as derivadas dos supostos 
de  alerta  atmosférica  regulados  nesta 
lei,  así como nos plans de acción para o 
mantemento da calidade do aire ambiente 
de Galicia.

e.  Facilitar  en  todo  momento  os  actos 
de  inspección  e  de  comprobación  que  as 
corporacións  locais  ou  os  organismos 
competentes  da  Administración  pública 
galega ordenen, e adecuar as instalacións 
que o requiran.
  2.  Sen prexuízo do disposto no aparta-
do  anterior,  poderán  establecerse  límites 
especiais  máis  rigorosos  cós  de  carácter 
xeral cando se superen nos puntos afecta-
dos os límites de inmisión. A fixación dos 
ditos  límites  correspóndelle  ao  Goberno 
da Xunta de Galicia, por proposta da Con-
sellería  de  Medio  Ambiente  ou,  a  través 
desta,  das  corporacións  locais  afectadas, 
tendo  en  conta  a  localización  xeográfica 
das  actividades  en  función  do  Mapa  de 
cargas  e  niveis  críticos  e  das  emisións 
xa  existentes,  e  o  potencial  efecto  sobre 
o  medio  ambiente  do  contaminante  con-
siderado,  os  avances  tecnolóxicos  para  a 
súa eliminación e a viabilidade económica 
da  súa  implantación,  xustificada  por  un 
estudo custo-beneficio.
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Sección 2.ª  
Control da contaminación 

atmosférica producida polas 
actividades industriais

Artigo 19. Condicións para a autori-
zación de instalacións industriais.
  1.  A  autorización  dunha  instalación 
nova ou a modificación de calquera exis-
tente incluirá os valores límite de emisión 
de contaminantes esixibles durante a súa 
operación normal e os sistemas de control, 
así  como  os  condicionantes  específicos 
de  protección  ambiental  precisos  para 
respectar  as  normas  de  calidade  atmos-
férica  nos  respectivos  contornos,  que  se 
determinarán regulamentariamente.
  2.  Non se autorizará a posta en marcha 
nin  a  operación  de  ningunha  instalación 
nova  potencialmente  contaminadora,  nin 
a dos equipos modificados nas existentes 
sen  que  se  cumpran  as  condicións  de 
protección  e  control  ás  que  se  refire  o 
apartado anterior.
Non  obstante,  poderá  autorizarse  unha 
posta  en  marcha  provisoria,  durante  un 
período  limitado,  para  probar  ou  axustar 
o  funcionamento dos  sistemas de control 
da contaminación atmosférica, adoptando 
todas as precaucións precisas para manter 
no contorno da instalación os niveis admi-
sibles da calidade do aire ambiente.
  3.  A administración tomará as medidas 
necesarias para a revisión periódica e, se 
fose necesario, a actualización das condi-
cións da autorización.

Artigo 20. Sistemas  de  control  e 
medida.
  1.  Os titulares das actividades deberán 
instalar  e  manter  en  perfecto  estado  de 
servizo os sistemas de control e de medida 
das emisións e, no caso previsto polo ar-
tigo 9.4 desta lei, das inmisións, esixidos 
conforme  as  condicións  previstas  neste 
artigo.
  2.  Especificaranse  regulamentariamen-
te, para cada tipo de actividade industrial, 

todas  as  condicións  técnicas  asociadas 
á  expresión  do  valor  límite  de  emisión, 
a  situación  dos  puntos  de  medición  e 
os  parámetros  auxiliares  necesarios  para 
obter  medidas  representativas,  evitar 
interpretacións dubidosas dos datos, ma-
nexar  resultados  comparables  e  posibilitar 
a  determinación  das  cantidades  totais  de 
contaminantes emitidos nun período dado.
  3.  Con carácter xeral, requirirase a me-
dición continua das emisións á atmosfera 
mediante  sistemas  normalizados  que  se 
determinarán  regulamentariamente.  Sen 
embargo,  cando  a  dita  medición  resulte 
inviable ou a magnitude dos vertidos non 
sexa  significativa,  poderá  recorrerse  á 
aplicación dalgún sistema alternativo que 
permita avalialas.
  4.  Con  independencia do mantemento 
dos límites de emisión aplicables, deberán 
respectarse no contorno das instalacións 
industriais  os  criterios  de  calidade  do 
aire regulamentados. No caso de grandes 
emisores  industriais  nos  que,  aínda  que 
se  cumpran  os  límites  de  emisión,  as 
condicións meteorolóxicas desfavorables 
poden  conducir  á  superación  temporal 
dos valores  límite de  inmisión,  a Admi-
nistración pública galega poderá esixirlle 
ao titular a aplicación de sistemas de con-
trol  suplementario,  que  se  determinarán 
regulamentariamente.
  5.  No  suposto  previsto  no  apartado 
anterior, a Administración pública galega 
establecerá  os  mecanismos  necesarios 
para  que,  de  forma  automática  e  inme-
diata,  se  adopten  medidas  técnicas  sobre 
a operación da instalación para reducir as 
súas  emisións  ata  o  restablecemento  da 
situación admisible a nivel do terreo.
  6.  Os  titulares  das  actividades  po-
tencialmente  contaminadoras  estarán 
obrigados  a  poñer  en  coñecemento  da 
administración  calquera  incidencia  que 
poida  afectar  a  calidade  do  ambiente 
atmosférico,  así  como  as  medidas 
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adoptadas  para  corrixila.  Así  mesmo, 
facilitaranlle  periodicamente  á  admi-
nistración  a  información  precisa  para 
avaliar  o  comportamento  ambiental  das 
plantas  industriais,  na  forma  que  se  de-
termine  regulamentariamente,  así  como 
os  resultados  das  auditorías  ambientais 
realizadas  que,  se  é  o  caso,  requira  a 
propia administración.

Artigo 21. Sistema  de  control  inte-
grado da contaminación.
  1.  No  marco  dun  sistema  de  control 
integrado  da  contaminación  e  de  acordo 
coa  normativa  específica  ditada  para  o 
efecto, o titular da instalación adoptará to-
das as medidas necesarias para garantir as 
accións propostas para reducir a contami-
nación  atmosférica.  Entre  estas  medidas 
recolleranse aquelas que non a  transfiren 
nin afecten a calidade dos outros medios, 
que eviten a produción de residuos ou, de 
non ser posible, que procuren a súa recu-
peración,  a  súa  reciclaxe  ou  eliminación 
segura  e  que  promovan  o  uso  eficaz  da 
enerxía e doutros recursos.
  2.  Para  o  referido  con  anterioridade, 
recorrerase  á  utilización  das  mellores 
técnicas  dispoñibles  dentro  de  condicio-
nantes económicos aceptables.

Artigo 22. Emisións fuxitivas e difusas 
en operacións industriais.
  1.  Naquelas  actividades  que  pola  súa 
natureza  constitúen  focos  potenciais  de 
emisións fuxitivas, así como en determinados 
sistemas auxiliares doutras instalacións e 
nas operacións susceptibles de dar lugar a 
emisións difusas, adoptaranse as medidas 
de  prevención  e  protección  necesarias 
para que no seu contorno se manteñan os 
niveis  de  calidade  do  aire  esixidos  pola 
normativa vixente.
  2.  Estudaranse  con  particular  aten-
ción  as  medidas  que,  xuntamente  cunha 
redución  deste  tipo  de  emisións,  leven 
asociada a mellora do impacto visual das 
instalacións produtoras.

Sección 3.ª  
Control da contaminación atmosférica 

urbana e da derivada do transporte

Artigo 23. Control  das  emisións 
urbanas non industriais.
Ademais das medidas previstas nos plans 
de saneamento e mantemento da calidade 
do aire,  así  como das  adoptadas nos  su-
postos de  alerta  atmosférica,  os munici-
pios controlarán as emisións procedentes 
das actividades domésticas e de servizos 
e as dos vehículos de motor que circulen 
no  termo  municipal,  podendo  condicio-
nar o seu funcionamento ao cumprimento 
dos requisitos que se determinen regula-
mentariamente.

Artigo 24. Control  das  actividades 
de transporte.
No ámbito das súas competencias, a Co-
munidade Autónoma velará pola aplicación 
das  medidas  previstas  na  lexislación  de 
transportes  co  fin  de  previr  e  sancionar 
as actividades prexudiciais para o medio 
ambiente atmosférico.

capítulo iv 
Fomento dA CAlIdAde  

do AIre AmbIente
Sección 1.ª  

Instrumentos económicos  
e de apoio financeiro

Artigo 25. Axudas e subvencións.
  1.  Os  titulares  das  actividades  poten-
cialmente contaminadoras da atmosfera, 
legalmente  autorizadas  antes  da  apro-
bación  desta  lei,  que  resulten  afectadas 
polos plans de saneamento e mellora, así 
como  polos  de  mantemento  da  calidade 
do aire e ás que lles sexa particularmente 
gravosa a adecuación a estes poderán be-
neficiarse das  subvencións e das axudas 
que  acorde,  se  é  o  caso,  o  Goberno  da 
Comunidade Autónoma.
  2.  Igualmente, poderán beneficiarse das 
ditas  subvencións  e  axudas os municipios 
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para a execución das medidas previstas nes-
ta lei e nos plans de saneamento e mellora, 
así como nos de mantemento da calidade do 
aire. De acordo coa  lexislación de  réxime 
local propia de Galicia, os municipios que 
fosen  declarados  municipios  industriais 
serán obxecto dunha atención preferente na 
dotación e no reparto das ditas axudas.
  3.  Estas  subvencións  e  axudas  outor-
garanse  sen  prexuízo  dos  beneficios  que 
o  Goberno  do  Estado  poida  conceder 
en  aplicación  da  lexislación  vixente.  En 
ningún caso a  totalidade destas axudas e 
subvencións poderá  superar o  custo  total 
das novas instalacións.

Artigo 26. Fondo  de  Protección  do 
Ambiente Atmosférico de Galicia.
  1.  Coa finalidade de apoiar o financia-
mento das actuacións públicas e privadas 
encamiñadas a mellorar a calidade do aire 
ambiente  e  reducir  os  niveis  de  emisión, 
créase o Fondo para a Protección do Am-
biente Atmosférico de Galicia.
  2.  O  fondo  nútrese  dos  créditos  orza-
mentarios habilitados con esta finalidade.

Artigo 27. Contabilidade ambiental.
As empresas deberán levar unha contabili-
dade específica dos seus custos ambientais 
co  fin  de  coñecer  os  investimentos  e  os 
gastos que por este concepto realizan.

Artigo 28. Sistemas  de  xestión  e 
auditoría ambientais.
Co fin de promover a mellora continua dos 
resultados  do  control  da  contaminación 
atmosférica  e  incrementar  a  calidade  e  a 
transparencia das actuacións neste e en to-
dos os campos da protección ambiental, a 
Administración pública galega potenciará 
a  implantación  voluntaria  nas  industrias 
radicadas  no  territorio  da  Comunidade 
Autónoma de sistemas de xestión e audi-
toría ambiental.

Artigo 29. Outros  instrumentos  de 
xestión.
  1.  De  acordo  coa  normativa  vixente, 
fomentarase  o  establecemento  de  pactos 

e  acordos  entre  a  administración  e  os 
sectores  industriais  ou  as  empresas  en 
particular  para  alcanzar  niveis  crecentes 
de  protección  do  ambiente  atmosférico 
máis aló do marco meramente normativo 
e  valoraranse  a  asunción  de  códigos  de 
conduta,  plans  de  medio  ambiente  ou  a 
adopción de boas prácticas ambientais.
  2.  En función das evolucións das políticas 
ambientais,  dos  futuros  desenvolvemen-
tos  tecnolóxicos  e  dos  condicionantes 
económicos aplicables, e cando as circuns-
tancias o xustifiquen, poderase establecer a 
utilización  doutros  instrumentos  econó-
mico-financeiros.

Sección 2.ª  
Instrumentos horizontais de apoio

Artigo 30. Investigación e desenvol-
vemento científico e técnico.
  1.  Tendo en conta a problemática rela-
cionada  coa  contaminación  atmosférica 
na Comunidade galega,  fomentaranse as 
accións de investigación, desenvolvemento 
e demostración destinadas  ao  esclarece-
mento e á solución de tales cuestións, ao 
desenvolvemento de tecnoloxías e produ-
tos máis respectuosos co medio ambiente 
e  á  mellora  dos  existentes.  Así  mesmo, 
prestaráselles especial atención ás reper-
cusións  da  contaminación  atmosférica 
sobre a saúde humana.
  2.  Para as actividades referidas no aparta-
do anterior deberá contarse coa participación 
das universidades galegas,  dos  centros de 
investigación e, en xeral, dos especialistas 
da Comunidade Autónoma,  fomentando o 
intercambio de datos  e  coñecementos  con 
outros centros especializados.
  3.  A íntima relación da contaminación 
atmosférica coa meteoroloxía e coas cien-
cias experimentais e da natureza xustifica 
a  necesidade  de  desenvolvemento  de  ac-
cións prioritarias encamiñadas a un mellor 
coñecemento da dinámica da atmosfera en 
Galicia, do comportamento dos contami-
nantes  e  da  interacción  destes  co  medio 
natural terrestre, fluvial e mariño.
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  4.  Nestas actuacións, aproveitarase a ex-
periencia  industrial, de modo que, a  través 
de acordos voluntarios coas empresas, se 
facilite a  formación de  técnicos e  inves-
tigadores en ciencias ambientais e outras 
disciplinas afíns, se desenvolvan progra-
mas  específicos  e,  ao  mesmo  tempo,  se 
poida abordar a solución de determinados 
problemas propios das industrias.

Artigo 31. Formación  e  educación 
ambiental.
  1.  Co  fin de crear e manter unha con-
ciencia  ambiental  positiva  na  sociedade, 
incorporaranse nas correspondentes plani-
ficacións, e os primeiros niveis do ensino, 
disciplinas e programas de formación e de 
sensibilización  ambiental  con  aplicación 
dos  aspectos  específicos  á  Comunidade 
galega.
  2.  Potenciarase  a  formación  de  espe-
cialistas  de  distinto  nivel  nos  diferentes 
campos de actuación do medio ambiente.
  3.  Tanto  no  núcleo  básico  da  familia 
coma na escola, barrios e todo tipo de aso-
ciacións,  promoveranse  a  realización  de 
actividades de divulgación e sensibilización 
sobre os problemas ambientais da Comu-
nidade,  a  importancia  da  colaboración 
cidadá na súa solución ou mitigación e as 
preocupacións globais da humanidade.

Sección 3.ª  
Planificación territorial e sectorial

Artigo 32. Planificación  sectorial  e 
protección  integrada  do  medio  ambiente 
atmosférico.
A Comisión Delegada de Medio Ambiente 
aprobará a estratexia ou as estratexias di-
rixidas a integrar a política de protección 
atmosférica da Comunidade no proceso de 
elaboración e execución das demais polí-
ticas  e  accións  sectoriais.  En  particular, 
fomentará as medidas encamiñadas a:

a.  O  fomento  do  transporte  público, 
en particular o  ferroviario,  e dos modos 
de transporte pouco contaminantes e dos 
modos  non  motorizados;  a  aprobación 
de  medidas  de  planificación,  de  ámbito 

local  e  rexional,  para mellorar  a xestión 
do tráfico e a eficacia das operacións de 
transporte  por  estrada,  e  o  desenvolve-
mento  de  campañas  de  concienciación  e 
formación dos condutores.

b.  A  introdución  nos  instrumentos  de 
ordenación do territorio das informacións 
dispoñibles  sobre  o  estado  do  ambiente 
atmosférico  de  Galicia  co  fin  de  mellora 
a  calidade  do  aire  e  reducir  as  fontes  de 
contaminación atmosférica.

c.  O  desenvolvemento  dunha  política 
forestal  e  de  prevención  de  incendios 
forestais  que destaque  a  importancia dos 
bosques  como  sumidoiros  de  contamina-
ción na loita fronte ao cambio climático, e 
que os preserve, se é o caso, da acción dos 
contaminantes atmosféricos.

d.  A promoción e o  apoio  ás prácticas 
agrarias e gandeiras máis respectuosas co 
medio ambiente.

e.  O fomento e a incentivación de me-
didas para a  redución e  recuperación dos 
residuos orgánicos e as operacións do seu 
aproveitamento enerxético.

f.  A  potenciación  de  medidas  para  a 
eficiencia e o aforro enerxético e a promo-
ción  da  utilización  de  fontes  de  enerxías 
renovables e instalacións de coxeración de 
enerxía, así como a diminución do impac-
to e das emisións do sector enerxético.

capítulo v 
InFormACIón e pArtICIpACIón  

nA xestIón do  
AmbIente AtmosFérICo

Artigo 33. Dereito á información sobre 
a calidade do aire e as emisións á atmosfera.
  1.  Todos  os  cidadáns  teñen  dereito  a 
acceder  a  unha  información  obxectiva 
e  fiel  sobre  as  materias  ambientais  da 
Comunidade Autónoma nos termos esta-
blecidos e coas limitacións impostas pola 
lexislación vixente.
  2.  A Administración pública galega ga-
rantirá que periodicamente se lles difunda 
á poboación, ás organizacións interesadas 
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e aos organismos sanitarios a información 
actualizada  dispoñible,  que  resumirá  os 
datos sobre a calidade do aire e das fontes 
de emisión de forma que poidan ser de fácil 
acceso.  Elaboraranse  indicadores  de  in-
formación, sinxelos e claros, que se farán 
públicos a  través dos distintos medios de 
comunicación das zonas correspondentes 
ou mediante paneis informativos nas áreas 
urbanas,  así  como  por  medio  das  redes 
informáticas. En particular, estableceran-
se  procedementos  de  comunicación  das 
eventuais situacións de alerta.
  3.  Así mesmo, de acordo coa normativa 
vixente,  facilitaráselles  información  á 
poboación e ás organizacións interesadas 
sobre  os  plans  e  programas  de  medidas 
aprobados en aplicación desta lei.

Artigo 34. Informe anual sobre o es-
tado do ambiente atmosférico de Galicia.
  1.  A  Administración  pública  galega 
elaborará  anualmente  un  informe  no 
que  se  recolla  a  información  ambiental 
relevante sobre a situación da calidade do 
aire  na  Comunidade  Autónoma  e  sobre 
as  emisións  dos  distintos  contaminantes, 
incluídas  as  dos  gases  con  efecto  inver-
nadoiro, e as súas  fontes, así como sobre 
as  medidas  de  prevención  adoptadas  e 
os  progresos  acadados.  O  dito  informe 
elaborarase  de  acordo  coas  pautas  de 
información requiridas pola Comunidade 
Europea para os seus informes periódicos 
e polo Estado español.
  2.  Tamén  anualmente  se  preparará 
un  informe  sinxelo,  que  conteña  a  infor-
mación  máis  destacada,  e  adecuado  para 
unha ampla difusión pública.

Artigo 35. Indicadores ambientais.
Co obxecto de dispoñer dunha información 
condensada, coherente e comprensible da 
situación e evolución da xestión ambiental 
na Comunidade, a administración implanta-
rá, logo do informe preceptivo do Consello 
Galego  de  Medio  Ambiente,  o  uso  de 
indicadores  ambientais  recoñecidos  con 
carácter xeral e comparables entre si.

Artigo 36. Participación cidadá.
  1.  Fomentarase  a  participación  cidadá 
na  elaboración dos plans  e programas de 
medidas  previstos  nesta  lei  e  no  deseño 
das  estratexias  ambientais  que  afecten 
a  Comunidade  Autónoma,  e  teranse  en 
conta as súas opinións.
  2.  No  procedemento  de  solicitude  de 
autorización  de  instalacións  ou  activi-
dades  potencialmente  contaminantes  da 
atmosfera establecerase un período de in-
formación pública que, en todo caso, será 
previo  á  súa  resolución  pola  autoridade 
competente. Así mesmo, a administración 
correspondente  poñerá  á  disposición  da 
poboación  a  decisión  autorizatoria  e  as 
súas posteriores actualizacións, así como 
os  resultados  da  supervisión  e  vixilancia 
das emisións das ditas actividades.
O  previsto  neste  apartado  aplicarase  sen 
prexuízo das limitacións previstas na Lei 
38/1995, do 12 de decembro,  sobre o de-
reito de acceso á  información en materia 
ambiental.
  3.  De  acordo  coa  normativa  vixente 
na  Comunidade  Autónoma,  correspon-
deranlle  ao  Consello  Galego  de  Medio 
Ambiente o coñecemento e a información 
dos  proxectos  e  plans  ambientais,  así 
como a proposta de medidas, o  fomento 
de  iniciativas  e  a  realización  de  suxes-
tións que teñan por finalidade facilitar o 
cumprimento  dos  obxectivos  propostos 
nesta lei.

capítulo vi 
FunCIóns dAs  

AdmInIstrACIóns públICAs
Sección 1.ª  

Funcións das administracións 
públicas de Galicia

Artigo 37. Administración pública da 
Xunta de Galicia.
  1.  Á  Consellería  de  Medio  Ambiente 
correspóndenlle,  ademais  das  xa  sina-
ladas  especificamente  nesta  lei  e  sen 
prexuízo  das  atribucións  que  lle  outorga 
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a  lexislación  ambiental,  industrial  e  de 
actividades, as seguintes funcións:

a.  A  elaboración  do  Mapa  de  cargas  e 
niveis críticos de Galicia previsto no artigo 
12 desta lei, a aprobación do cal lle corres-
ponderá ao Goberno da Xunta de Galicia.

b.  O  establecemento  dos  niveis  de 
emisión  ou  inmisión  dos  contaminantes 
atmosféricos  e  as  normas  técnicas  rela-
cionadas  coa  súa  aplicación,  así  como  a 
regulamentación  dos  métodos  de  medi-
ción e análise e dos sistemas de control dos 
niveis  de  emisión  das  actividades  poten-
cialmente  contaminadoras  da  atmosfera. 
Para  a  fixación  dos  límites  de  inmisión 
teranse  en  conta os  factores previstos no 
apartado 4 do anexo.

c.  A  delimitación  das  zonas  e  aglo-
meracións  con  especiais  esixencias  de 
vixilancia  e  control,  e  a  formulación  e 
aprobación,  se é o caso, dos plans de ac-
tuación correspondentes.

d.  O  establecemento  e  a  xestión  da 
rede  xeral  de  vixilancia  da  calidade  do 
aire de Galicia.

e.  A  posta  en  marcha  de  medidas  e 
actuacións  para  a  aplicación  de  técnicas 
de  redución en orixe das emisións,  co  fin 
de  lograr  un  alto  nivel  de  protección  do 
ambiente  atmosférico,  con  especial  aten-
ción aos gases de efecto invernadoiro e ás 
substancias destrutoras da capa de ozono.

f.  O desenvolvemento da  inspección e 
do control das actividades potencialmente 
contaminadoras da atmosfera.

g.  O exercicio da potestade sancionadora.
  2.  Á  Consellería  de  Sanidade  corres-
póndenlle:

a.  A  vixilancia  epidemiolóxica  do 
impacto  da  contaminación  atmosférica 
sobre a poboación.

b.  A análise e difusión da información 
á poboación sobre os efectos da contami-
nación atmosférica na saúde.

c.  A  planificación,  programación  e 
avaliación  das  actividades  de  protección 
fronte  aos  factores  de  risco  ocasionados 
pola contaminación atmosférica.

d.  A elaboración do informe vinculante 
que corresponda con respecto aos valores 
de inmisión dos contaminantes atmosféri-
cos e ás normas técnicas relacionadas coa 
súa aplicación.
  3.  Corresponderalle ao Comité Galego 
de Integración e Coordinación Ambiental 
a coordinación entre os distintos departa-
mentos da Administración autonómica.

Artigo 38. Municipios.
Correspóndelles ás corporacións locais, no 
seu  ámbito  territorial  e  sen  prexuízo  das 
atribucións que  lles outorga a  lexislación 
ambiental, industrial e de actividades:

a.  Aprobar  as  ordenanzas  correspon-
dentes,  ou  adaptar  as  xa  existentes,  de 
acordo  coas  finalidades  e  as  medidas 
previstas  nesta  lei,  logo  de  informe  da 
Consellería de Medio Ambiente.

b.  Comprobar e esixir que os proxectos 
técnicos  que  acompañen  a  solicitude  de 
licenza  municipal  para  exercer  activida-
des  clasificadas  potencialmente  como 
contaminadoras  da  atmosfera  conteñan 
as  determinacións  mínimas  establecidas 
regulamentariamente,  sen  detrimento  do 
que  determine  a  Consellería  de  Medio 
Ambiente a  través das  figuras de protec-
ción ambiental.

c.  Adoptar  provisoriamente  medidas 
na situación de alerta atmosférica.

d.  Implantar  e  xestionar  as  estacións 
de vixilancia da calidade do aire, precisas 
conforme  o  establecido  nesta  lei,  nos 
núcleos urbanos do termo municipal, coa 
axuda e co asesoramento técnicos da Con-
sellería de Medio Ambiente.

e.  Impoñer  as  sancións  nos  supostos 
previstos por esta lei.

f.  Adaptar os plans de ordenación urba-
nística do municipio ás prescricións desta 
lei ou ás que resulten do mapa previsto no 
artigo 12.

g.  Establecer o control sanitario sobre in-
dustrias, actividades e servizos e transportes, 
en relación coa contaminación atmosférica.

h.  Participar  coa  Administración  da 
Xunta  de  Galicia  na  elaboración  dos 
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instrumentos  de  planificación  ambiental, 
nos procedementos e nas accións previstas 
nesta  lei,  a  través  do  Comité  Galego  de 
Integración e Coordinación Ambiental.

Sección 2.ª  
Relacións interadministrativas

Artigo 39. Colaboración e coordina-
ción.
  1.  A  Xunta  de  Galicia  e  as  adminis-
tracións  locais  galegas,  en  colaboración 
coa  Administración  do  Estado  e  outras 
comunidades  autónomas,  exercerán  as 
súas competencias co obxecto de alcanzar 
os obxectivos previstos nesta lei.
  2.  Co  fin  de  asegurar  a  coherencia  e 
efectividade  das  accións  destinadas  á 
protección  do  ambiente  atmosférico  de 
Galicia,  atribúeselle  á  Xunta  de  Galicia 
a  coordinación  da  actividade  das  admi-
nistracións  locais  no  exercicio  daquelas 
competencias que transcendan os intere-
ses  locais  e  estean  comprendidas dentro 
dos obxectivos desta lei.
  3.  A través do Comité Galego de Integra-
ción e Coordinación Ambiental, dependente 
da  Consellería  de  Medio  Ambiente,  im-
pulsarase  a  coordinación  administrativa, 
formularanse  suxestións  e  elaboraranse 
propostas para a mellora da protección do 
ambiente atmosférico de Galicia.

Artigo 40. Comunicación  e  infor-
mación.
  1.  Instrumentalizaranse  canles  de  co-
municación  para  facilitarlles  de  forma 
normalizada,  coherente  e  rápida  a  infor-
mación  sobre  a  calidade  ambiental  e  as 
incidencias relevantes aos organismos do 
Estado e, se é o caso, da Unión Europea.
  2.  A Comunidade Autónoma e os mu-
nicipios poderán, mutuamente, solicitar e 
obter información concreta sobre a activi-
dade de cada administración en materia de 
contaminación atmosférica. En particular, 
cando  as  corporacións  locais  adopten 
calquera  medida  destinada  á  protección 
ou  mellora  da  calidade  do  aire  e  cando 
inicien  un  expediente  sancionador  en 

aplicación desta lei deberán comunicarllo 
á Consellería de Medio Ambiente.

Artigo 41. Auxilio.  Convenios  cos 
municipios.
No caso de que os municipios non  conten 
cos medios técnicos ou persoais necesarios 
para  cumprir  as  funcións  e  competencias 
que esta  lei  lles  atribúe, poderán  reclamar 
o  auxilio  da  Administración  autonómica. 
Para  formalizar  esta  colaboración  poderá 
subscribirse, se é o caso, un convenio de co-
operación entre ambas as administracións.

capítulo vii 
dIsCIplInA AmbIentAl

Sección 1.ª  
Inspección

Artigo 42. Potestade de inspección.
  1.  Os alcaldes, naqueles casos nos que 
así  o  recolla  a  normativa,  e  os  órganos 
competentes  da  Administración  ambien-
tal de Galicia en materia de protección do 
ambiente atmosférico teñen a potestade de 
inspección das actividades potencialmen-
te contaminadoras da atmosfera radicadas 
no  ámbito  da  Comunidade  Autónoma  de 
Galicia. A dita potestade é exercida polo 
persoal ao servizo da respectiva adminis-
tración  debidamente  acreditado.  Deben 
establecerse  os  medios  de  coordinación 
necesarios para lograr un eficaz exercicio 
da  potestade  de  inspección  das  distintas 
administracións públicas.
  2.  O exercicio das funcións de inspección 
en materia de contaminación atmosférica 
aterase  ao  disposto  na  Lei  1/1995,  do  2 
de xaneiro,  de protección do medio  am-
biente,  e  á  normativa  regulamentaria  de 
desenvolvemento.
  3.  A Xunta de Galicia poderá outorgar-
lles  determinadas  facultades  de  auxilio  e 
control  a  entidades  públicas  ou  privadas 
debidamente acreditadas e habilitadas ao res-
pecto pola Consellería de Medio Ambiente, 
para o que se establecerán regulamentaria-
mente as funcións que se van desenvolver e 
os requisitos para o seu exercicio.
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Artigo 43. Homologación  dos  proce-
dementos de toma de mostras e medicións.
  1.  A  Consellería  de  Medio  Ambiente 
establecerá  as  especificacións  técnicas 
que  deben  cumprir  os  aparellos  de  toma 
de  mostra,  análise  e  medición  de  conta-
minantes. A contrastación ou o calibrado 
periódicos destes deben ser realizados por 
laboratorios oficialmente acreditados.
  2.  A  análise  das  mostras  de  gases  ou 
de calquera outro material ou produto que 
non  poida  ser  levado  a  cabo  no  acto  de 
inspección será realizada por laboratorios 
debidamente acreditados pola Consellería 
de Medio Ambiente.
  3.  O titular ou representante da empresa 
que participa no acto de inspección poderá 
solicitar  a  acreditación  do  cumprimento 
dos  requisitos  sinalados  nos  apartados 
anteriores, así como os datos  técnicos da 
mostraxe e a identificación do laboratorio 
que debe levar a cabo a análise e o sistema 
analítico ao que debe someterse a mostra.
  4.  Os resultados da análise e medición 
que se obteñan seguindo o sistema fixado 
nos apartados anteriores  teñen valor pro-
batorio,  sen  prexuízo  doutras  probas que 
poida achegar o interesado.

Sección 2.ª  
Infraccións e sancións

Artigo 44. Responsabilidades.
  1.  As infraccións cometidas por acción 
ou  omisión,  que  contraveñan  o  disposto 
nesta  lei,  sancionaranse  conforme  o 
presente  capítulo,  seguindo  previamente 
o procedemento sancionador que se esta-
bleza por lei ou regulamento, sen prexuízo 
das  posibles  responsabilidades  civís  ou 
penais  que  poidan  derivar  e  da  restaura-
ción  do  medio  ambiente  e  dos  recursos 
naturais afectados.
  2.  Cando non sexa posible determinar o 
grao de participación das persoas, físicas 
ou xurídicas, que interviñesen na realiza-
ción da infracción, a responsabilidade será 
solidaria, sen prexuízo das accións contra 

os demais participantes por aqueles que lle 
fixesen fronte á responsabilidade común.

Artigo 45. Infraccións administrativas.
  1.  As  infraccións  administrativas  ás 
disposicións desta  lei clasifícanse en moi 
graves, graves e leves.
  2.  Son infraccións moi graves:

a.  Emitir  contaminantes  á  atmosfera 
superando os límites de emisión legalmen-
te permitidos cando se orixinan danos ou 
prexuízos reais ou potenciais para a saúde 
das persoas ou o medio ambiente.

b.  Poñer  en  funcionamento  activi-
dades  ou  instalacións  potencialmente 
contaminadoras  incumprindo  ordes  de 
suspensión ou clausura ou vulnerando os 
preceptos legais.

c.  Reincidir en faltas graves.
  3.  Son infraccións graves:

a.  Exercer  actividades  potencialmente 
contaminadoras  da  atmosfera  sen  dispo-
ñer da licenza municipal de actividades ou 
autorización equivalente.

b.  Exercer  actividades  potencialmente 
contaminadoras da atmosfera  incumprin-
do as condicións ou medidas impostas nas 
autorizacións ou licenzas ambientais.

c.  Emitir  contaminantes  á  atmosfera 
superando os límites de emisión legalmen-
te autorizados.

d.  Negarse a instalar, a poñer en funcio-
namento e a manter en perfecto estado de 
servizo os aparellos de control e medición 
de  emisións  ou  inmisións,  ou  realizalos 
con atraso.

e.  Impedir  ou  obstaculizar  os  actos  de 
inspección  e  control  regulamentarios  ou 
ordenados polas autoridades competentes.

f.  Ocultar ou alterar os datos, informes 
ou documentos de achega obrigatoria soli-
citados pola administración.

g.  Incumprir as medidas especificamente 
previstas  para  as  actividades  contami-
nadoras  contidas  nos  diferentes  plans 
de  protección  do  ambiente  atmosférico 
previstos nesta lei.

h.  Reincidir en faltas leves.
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  4.  Son infraccións leves:
a.  Incorrer  en  demora  non  xustificada 

na achega obrigatoria de datos, informes ou 
documentos solicitados pola administración.

b.  Non someterse aos controis periódi-
cos establecidos por regulamento ou fixados 
na  licenza  municipal  de  actividades  ou 
autorización equivalente.

c.  Emitir, mediante vehículos de motor 
ou  actividades  domésticas  e  de  servizos, 
contaminantes  á  atmosfera  de  forma  que 
superen os límites de emisión legalmente 
establecidos.

d.  Incorrer en calquera outra acción ou 
omisión  que  infrinxa  as  determinacións 
desta  lei  e  a  regulamentación  que  a  des-
envolva e que non sexa cualificada como 
infracción grave ou moi grave.

Artigo 46. Medidas cautelares.
  1.  Simultaneamente  á  incoación  do 
procedemento sancionador ou en calquera 
momento  do  seu  curso,  pode  acordarse, 
como  medida  cautelar,  o  precintado  de 
xeradores  de  calor  e  vehículos  de  motor, 
a suspensión ou clausura da actividade ou 
calquera  outra  medida  dirixida  á  protec-
ción do ambiente atmosférico.
  2.  Antes da incoación do procedemento 
sancionador o órgano competente, de ofi-
cio ou por instancia de parte, nos casos de 
urxencia e para a protección dos intereses 
implicados,  poderá  adoptar  con  carácter 
provisorio  as  medidas  previstas  no  apar-
tado anterior.

Artigo 47. Sancións económicas.
  1.  Pola comisión das infraccións adminis-
trativas previstas nesta lei poderán impoñerse 
as seguintes sancións económicas:

a.  Para as infraccións moi graves:
-  Multa  de  entre  60.001  e  1.200.000 

euros, se se trata de actividades industriais.
-  Multa de entre 12.001 e 60.000 euros, 

se  se  trata  de  actividades  urbanas  non 
industriais e do transporte.

b.  Para as infraccións graves:
-  Multa de entre 6.000 e 60.000 euros, 

se se trata de actividades industriais.

-  Multa de entre 301 e 12.000 euros, se 
se trata de actividades urbanas non indus-
triais e do transporte.

c.  Para as infraccións leves:
-  Multa de entre 301 e 6.000 euros, se se 

trata de actividades industriais.
-  Multa de entre 150 e 300 euros, se se 

trata  de  actividades  urbanas  non  indus-
triais e do transporte.
  2.  No caso de que a infracción se produ-
za  en  zonas  ou  aglomeracións  sometidas 
aos  plans  de  saneamento  previstos  nesta 
lei ou baixo a declaración de alerta atmos-
férica, a contía da multa pode  impoñerse 
ata o dobre ou o triple, respectivamente.
  3.  A  sanción  consistente  nunha  multa 
imposta  polo  incumprimento  dos  niveis 
de  emisión  establecidos  supón  o  requi-
rimento  da  reducción  das  emisións  aos 
límites  admitidos  no  prazo  que  se  sinale 
na resolución sancionadora.

Artigo 48. Graduación das multas.
Na graduación da multa deberanse ter en 
conta:
  1.  A natureza da actividade ou instalación 
de que se trate.
  2.  As circunstancias e o grao de culpa 
do responsable.
  3.  A reiteración.
  4.  A participación e o beneficio obtido.
  5.  O  grao  de  incidencia  ou  risco  de 
dano á saúde humana, ao medio ambiente 
ou aos recursos naturais.

Artigo 49. Sancións accesorias.
  1.  A imposición de multas será compati-
ble coa imposición das seguintes sancións:

a.  No caso de infracción moi grave:
-  O  precintado  dos  xeradores  de  calor 

e dos vehículos e do pechamento do esta-
blecemento ou a suspensión da actividade, 
total ou parcial, por un prazo non superior 
a catro anos e, en todo caso, ata a adopción 
das medidas correctoras.

-  A clausura definitiva, total ou parcial, 
do establecemento ou da actividade.

b.  Nos  casos  de  infracción  grave,  o 
precintado  dos  xeradores  de  calor  e  dos 
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vehículos  e  o  pechamento  do  establece-
mento ou a suspensión da actividade, total 
ou parcial, por un prazo non superior a dous 
anos. No caso de que se impoñan medidas 
correctoras, o pechamento ou a suspensión 
subsistirá  ata  que  estas  se  cumpran.  No 
caso de seren inviables as aludidas medidas 
correctoras, poderá decidirse a clausura de-
finitiva, total ou parcial, do establecemento 
ou da actividade.
  2.  No suposto de sanción que implique o 
pechamento do establecemento ou a suspen-
sión da actividade computarase, na sanción 
definitiva, o tempo que estivese pechado ou 
suspendido como medida cautelar.
  3.  O  órgano  que  exerza  a  potestade 
sancionadora  poderá  acordar  a  publica-
ción,  no  diario  oficial  correspondente  e  a 
través  dos  medios  de  comunicación  que 
considere oportunos, das  sancións  impos-
tas  pola  comisión de  infraccións graves  e 
moi graves, así como os nomes e apelidos 
ou razón social das persoas físicas ou xu-
rídicas responsables, unha vez que as ditas 
sancións adquiran o carácter de firmes. En 
todo caso, as sancións que supoñan a sus-
pensión de actividades ou o pechamento de 
establecementos haberán de ser publicadas 
no “Diario Oficial de Galicia”.

Artigo 50. Prohibición de establecer 
contratos e de obter subvencións.
As  empresas  que  fosen  sancionadas  por 
faltas  graves  e  moi  graves  derivadas  do 
incumprimento  da disposto nesta  lei  non 
poderán  contratar  nin  obter  subvencións 
das administracións públicas ata a execu-
ción das medidas correctoras pertinentes e 
ata a satisfacción da sanción.

Artigo 51. Competencia  para  impo-
ñer as sancións.
A competencia para a imposición de san-
cións corresponderá:
  1.  Aos  alcaldes,  se  a  sanción  supón  o 
precintado de xeradores de calor domésti-
cos, de oficinas e de servizos, así como o 
precintado de vehículos de motor.
  2.  Aos  alcaldes  de  municipios  de  me-
nos de 20.000 habitantes e aos delegados 

provinciais da Consellería de Medio Am-
biente, se a contía da multa non excede de 
12.000 euros.
  3.  Aos alcaldes de municipios de máis 
de 20.000 habitantes, se a contía da multa 
non excede de 60.000 euros.
  4.  Ao  director  xeral  de  Calidade  e 
Avaliación Ambiental, se a contía da mul-
ta  excede  de  12.000  euros  e  non  pasa  de 
60.000 euros.
  5.  Ao conselleiro de Medio Ambiente, 
se  a  contía  da  sanción  excede  de  60.000 
euros ou supón a suspensión ou a clausura 
temporal da actividade.
  6.  Ao Consello da Xunta de Galicia, se 
a sanción supón a suspensión ou a clausura 
definitiva da actividade.

Artigo 52. Restauración  do  medio  e 
indemnización.
  1.  Sen prexuízo da sanción que en cada 
caso proceda, o infractor haberá de reparar 
o dano causado. A reparación e a reposi-
ción dos bens terán como finalidade lograr 
a  restauración do medio ambiente  ao  seu 
estado anterior á comisión da infracción. O 
órgano correspondente da administración 
competente para impoñer a sanción serao 
para esixir a restauración.
  2.  Se  o  infractor  non  procedese  a 
reparar  o dano  causado no prazo que  se 
lle sinale, a administración que impuxo a 
sanción procederá á imposición de multas 
coercitivas  sucesivas  de  ata  un  terzo  da 
sanción  económica  imposta  cada  unha 
ou,  se  é  o  caso,  a  realizar  a  execución 
subsidiaria  nos  termos  previstos  na  Lei 
de  réxime  xurídico  das  administracións 
públicas  e do procedemento administra-
tivo común.
  3.  Cando  a  reparación  do  dano  ou  a 
reposición  dos  bens  non  fose  posible,  o 
órgano  sancionador  competente  poderá 
ordenar a reparación polo seu equivalente 
económico.
  4.  No suposto previsto no apartado an-
terior, para fixar a indemnización teranse 
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en  conta  os  seguintes  criterios,  debendo 
aplicarse o que proporcione o maior valor:

a.  Custo  teórico  da  restitución  ou  re-
posición.

b.  Valor dos bens danados.
c.  Beneficio  obtido  polo  infractor  coa 

actividade ilegal.
Sección 3.ª  

Réxime de recursos

Artigo 53. Recursos administrativos.
  1.  Sen prexuízo dun ulterior recurso ante 
os órganos da xurisdición contencioso-ad-
ministrativa, contra os actos administrativos 
sancionadores  resultado  da  aplicación 
deste capítulo pode recorrerse, na forma e 
nos prazos establecidos polas disposicións 
de  procedemento  administrativo  vixentes 
en Galicia, do seguinte modo:

a.  Contra as resolucións dos delegados 
provinciais da Consellería de Medio Am-
biente poderá  interpoñerse un  recurso de 
alzada ante o director xeral de Calidade e 
Avaliación Ambiental.

b.  Contra as resolucións que non poñen 
fin á vía administrativa ditadas polo direc-
tor xeral de Calidade e Avaliación Ambiental 
poderá  interpoñerse  un  recurso  de  alzada 
ante o conselleiro de Medio Ambiente.

c.  As resolucións do Consello da Xunta de 
Galicia, do conselleiro de Medio Ambiente e 
dos alcaldes poñen fin á vía administrativa.
  2.  A  determinación  das  medidas  co-
rrectoras  que  lles  haxa  que  impoñer  a 
calquera  dos  focos  emisores  é,  en  todos 
os  casos,  de  exclusiva  competencia  da 
administración, sen prexuízo de que sexa 
obxecto  de  revisión  ante  a  xurisdición 
contencioso-administrativa.

Artigo 54. Acción pública.
Será  pública  a  acción  para  esixir  ante  os 
tribunais  a  observancia  do  establecido 
nesta lei e nas disposicións que se diten no 
seu desenvolvemento e aplicación.

Disposición aDicional pRimeiRa
No  que  non  estea  regulado  nesta  lei 

será  aplicable  o  disposto  na  Lei  1/1995, 

do 2 de xaneiro, de protección ambiental 
de Galicia, e no Decreto 156/1995, do 3 de 
xuño,  de  inspección  ambiental,  así  como 
no capítulo II do título IX da Lei 30/1992, 
do  26  de  novembro,  de  réxime  xurídico 
das administracións públicas e do proce-
demento  administrativo  común,  e no  seu 
regulamento de desenvolvemento sobre o 
exercicio da potestade sancionadora.

Disposición aDicional segunDa
Todas  as  referencias  que  realiza  esta 

lei á Administración pública galega deben 
entenderse  feitas  á  Consellería  de  Medio 
Ambiente.

Disposición aDicional teRceiRa
A rede xeral de vixilancia da calidade 

do aire de Galicia será xestionada polo La-
boratorio de Medio Ambiente de Galicia, 
dependente  organicamente  da  Dirección 
Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental 
da Consellería de Medio Ambiente.

Disposición tRansitoRia pRimeiRa
Co fin de facilitar a actuación de control 

das emisións, e para dispoñer canto antes 
de  inventarios  actualizados,  o  órgano 
competente da Consellería de Medio Am-
biente  debe  ordenarlles  aos  titulares  das 
empresas con actividades potencialmente 
contaminantes  da  atmosfera  existentes 
á  entrada  en  vigor  desta  lei  que  adecúen 
os  sistemas de  toma de mostras das  súas 
instalacións  a  equipos  e  procedementos 
dispoñibles comercialmente que permitan 
unha avaliación representativa e fiable das 
emisións á atmosfera.

Disposición tRansitoRia segunDa
Os  titulares  das  actividades  poten-

cialmente  contaminadoras  da  atmosfera 
existentes  na  data  de  entrada  en  vigor 
desta lei dispoñen dun prazo de dous anos, 
a partir da dita data, para faceren efectivas 
as medidas correctoras necesarias para o 
cumprimento  dos  valores  límite  de  emi-
sión esixibles pola normativa.
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Disposición tRansitoRia teRceiRa
A Consellería de Medio Ambiente ela-

borará no prazo de dous anos o inventario 
das fontes de emisión, conforme o estable-
cido no artigo 17.

Disposición DeRRogatoRia
Queda  derrogada  calquera  norma  de 

igual ou inferior rango que contraveña ou 
se opoña ao establecido nesta lei.

Disposición DeRRaDeiRa pRimeiRa
No prazo máximo dun ano, a Conselle-

ría  de  Medio  Ambiente  ditará  as  normas 
necesarias  para  estruturar  e  regular  a 
xestión e o funcionamento da rede xeral de 
vixilancia da calidade do aire de Galicia.

Disposición DeRRaDeiRa segunDa
De forma inmediata e por aplicación do 

Decreto de creación da Consellería de Me-
dio Ambiente, a Consellería de Sanidade 
incorporará á  rede xeral de vixilancia da 
calidade do aire de Galicia todas as esta-
cións  sensoras  existentes  na  actualidade 
e  procederá  á  transferencia  dos  recursos 
financeiros correspondentes.

Disposición DeRRaDeiRa teRceiRa
No prazo máximo dun ano, a Conselle-

ría de Medio Ambiente elaborará o Mapa 
de cargas e niveis críticos de Galicia, con-
forme o establecido no artigo 12.

Disposición DeRRaDeiRa cuaRta
Habilítase  o  Consello  da  Xunta  de 

Galicia para adaptar o  anexo desta  lei  ás 
determinacións que resulten da normativa 
básica estatal ou da Unión Europea.

Disposición DeRRaDeiRa quinta
Habilítanse  o  Consello  da  Xunta  de 

Galicia e o conselleiro de Medio Ambiente 
para que, no prazo dun ano, diten as dispo-
sicións necesarias para o desenvolvemento 
e a aplicación desta lei.

Disposición DeRRaDeiRa seXta
Esta lei entrará en vigor aos trinta días 

da súa publicación no “Diario Oficial de 
Galicia”.
(…) 474

3. LEI 7/1997, DO 11 DE AGOSTO, 
DE PROTECCIóN CONTRA A 

CONTAMINACIóN ACúSTICA  
(DOGA N.º 159, 20. 8. 1997) 475

(…) 476

TíTULO I 
DISPOSICIóNS XERAIS

Artigo 1. Obxecto da lei.
Esta  lei  ten por obxecto a protección das 
persoas  contra  os  ruídos  e  as  vibracións 
imputables  a  calquera  causa.  Os  cida-
dáns  teñen  dereito  a  desfrutaren  da  súa 
intimidade  e  dun  contorno  adecuado 
para o normal desenvolvemento das  súas 
actividades,  sen  seren  perturbados  por 
ruídos  ou  vibracións  que  poidan  danar  a 
súa saúde ou ocasionarlles molestias.
As administracións públicas competentes 
adoptarán  as  medidas  precisas  para  o 
cumprimento  do  disposto  nesta  lei,  de 
oficio ou por demanda dos cidadáns.

Artigo 2. Ámbito da lei.
  1.  Quedan  sometidos  ás  prescricións 
establecidas  nesta  lei  as  actividades,  as 
instalacións  e  os  comportamentos  que 
xeren ruídos ou vibracións susceptibles de 
produciren molestias e se atopen situados 
ou se exerzan no territorio da Comunidade 
Autónoma de Galicia.
  2.  Igualmente, as prescricións estable-
cidas  nesta  lei  aplicaránselles  a  todos  os 
elementos  construtivos  constituíntes  da 
edificación, en tanto en canto facilitan ou 
dificultan a  transmisión dos  ruídos e das 
vibracións producidos no seu contorno.
474	 Anexo	suprimido.
475	 Véxase	Decreto	150/1999,	do	7	de	maio,	polo	que	se	
aproba	o	Regulamento	de	protección	contra	a	contami-
nación	acústica.
476	 Exposición	de	motivos	omitida.
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Artigo 3. Competencia administrativa.
  1.  Correspóndelles  aos  concellos  ditar 
ordenanzas sobre ruídos e vibracións.
  2.  Correspóndelle á Xunta de Galicia:

a.  A asistencia e o control da Adminis-
tración  municipal,  no  exercicio  das  súas 
competencias  e  nos  termos  previstos  no 
título V desta lei.

b.  Ditar  os  regulamentos  que  sexan 
necesarios  para  garantir  a  aplicación  ho-
moxénea desta  lei en  todo o  territorio da 
Comunidade Autónoma de Galicia.

c.  Ditar  regulamentos  de  desenvol-
vemento  desta  lei  que  sexan  aplicables 
naqueles concellos da Comunidade Autó-
noma de Galicia que non teñan aprobadas 
ordenanzas  municipais  sobre  ruído  e 
vibracións 477.

TíTULO II 
RéXIME XURíDICO DAS ACTIVIDADES 

SUSCEPTIBLES DE PRODUCIREN 
RUíDOS E VIBRACIóNS

capítulo i 
normAs xerAIs

Artigo 4. Regulación do ruído das ac-
tividades relacionadas cos usos produtivo 
e terciario e co equipamento.
  1.  Todas  as  actividades  susceptibles 
de produciren ruídos e vibracións quedan 
sometidas ao disposto neste título.
  2.  En todo caso, a transmisión de ruídos 
e vibracións orixinados como consecuen-
cia daquelas actividades deberá axustarse 
aos  límites  establecidos  no  título  II  do 
anexo  desta  lei.  Os  titulares  das  ditas 
actividades estarán obrigados a adoptar as 
medidas de insonorización das súas fontes 
sonoras e de illamento acústico dos locais 
para  cumpriren  en  cada  caso  as  prescri-
cións establecidas.
  3.  As  actividades  que  produzan  unha 
perturbación  por  ruídos  ou  vibracións 
477	 Véxase	Decreto	320/2002,	do	7	de	novembro,	polo	que	
se	aproba	o	Regulamento	que	establece	as	ordenanzas	tipo	
sobre	protección	contra	a	contaminación	acústica.

deberán  someterse  ao  procedemento  de 
avaliación de incidencia ambiental.
  4.  Para  os  efectos  do  disposto  no 
parágrafo anterior,  en  todos os proxectos 
de  obras  ou  instalacións  industriais, 
comerciais e de servizos que poidan pro-
vocar ruídos ou vibracións achegarase un 
estudo xustificativo do cumprimento das 
medidas  establecidas  nesta  lei,  nos  seus 
regulamentos  de  desenvolvemento  e  nas 
ordenanzas municipais sobre esta materia. 
O dito estudo axustarase ao disposto nos 
regulamentos que desenvolva esta lei.
No  control  do  visado  os  colexios  profe-
sionais  comprobarán  que  os  proxectos 
se  axusten  a  esta  lei,  á  súa normativa de 
desenvolvemento  regulamentario  e  ás 
ordenanzas municipais correspondentes.
  5.  A  autoridade  municipal  non  outor-
gará licenza de apertura das instalacións, 
das  actividades  ou  dos  establecementos 
sometidos  ao  disposto  nesta  lei  se  os 
proxectos  presentados  polos  interesados 
non  se  axustan  ao  disposto  nela.  Non  se 
poderá  iniciar  a  actividade  ou  poñer  en 
funcionamento  as  instalacións  en  tanto 
que non estea comprobado polos órganos 
inspectores  ou  mediante  certificación 
expedida  por  empresas  ou  entidades 
homologadas que  se  cumpre a normativa 
sobre contaminación acústica.
  6.  Nas  licenzas  de  apertura  e  nas 
declaracións  de  incidencia  ambiental 
deberán sinalarse as medidas correctoras 
e  os  controis  que  deberán  cumprir  as 
actividades  e  instalacións,  indicándose 
expresamente que o incumprimento des-
tas pode dar lugar á revogación daquelas 
licenzas ou autorizacións.
  7.  Unha  vez  iniciada  a  actividade  ou 
postas  en  funcionamento  as  instalacións, 
tamén  poderán  realizarse  inspeccións 
para  comprobar  que  as  actividades  e 
instalacións cumpren a normativa. Como 
consecuencia destas, poderán incoarse os 
correspondentes procedementos sanciona-
dores ou ben acordar medidas correctoras 
ou de control.
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As comprobacións ás que se refire este ar-
tigo rexeranse polo disposto na lexislación 
ambiental de Galicia.
  8.  Todas  as  obras,  instalacións  ou 
actividades  que,  de  conformidade  co 
disposto  na  normativa  estatal  básica 
sobre  a  materia  e  na  Lei  de  protección 
ambiental de Galicia, estean sometidas a 
un procedemento de avaliación de impac-
to ambiental ou de avaliación de efectos 
ambientais  deberán  conter  un  estudo 
acreditativo do seu impacto acústico. Na 
declaración que se dite, que terá carácter 
vinculante,  deberán  impoñerse  as  medi-
das correctoras precisas.

capítulo ii 
trÁFICo

Artigo 5. Regulación  do  ruído  do 
tráfico.
  1.  Todo vehículo de tracción mecánica 
deberá ter en boas condicións de funciona-
mento o motor, a transmisión, a carrocería 
e os demais órganos capaces de produci-
ren  ruídos,  co  fin  de  que  o  nivel  sonoro 
emitido polo vehículo ao circular co motor 
en  marcha  non  exceda  dos  límites  que 
establece esta lei.
  2.  Os  límites  máximos  admisibles 
para  ruídos  emitidos  polos  distintos  ve-
hículos  de  motor  en  circulación  serán  os 
establecidos para as emisións de vehículos 
terrestres,  así  como  para  as  emisións  de 
aeronaves, na lexislación estatal vixente.
  3.  Nos  casos  nos  que  se  afecte  noto-
riamente  a  tranquilidade  da  poboación, 
o  Concello  poderá  sinalar  zonas  ou  vías 
nas  que  algunhas  clases  de  vehículos 
de  motor  non  poidan  circular  ou  deban 
facelo  de  forma  restrinxida  en  horario  e 
velocidade. Para efectos do establecido no 
parágrafo anterior, considéranse as zonas 
que  soporten  un  nivel  de  ruído,  debido 
ao tráfico rodado, que alcance valores de 
nivel  continuo equivalente  (L)  superior  a 
55 dB durante o período nocturno e a 65 
dB no período diurno.

capítulo iii 
edIFICACIón

Artigo 6. Regulación  do  ruído  na 
edificación.
  1.  As  condicións  acústicas  esixibles 
aos  diversos  elementos  construtivos  que 
compoñen  a  edificación  serán  as  deter-
minadas no capítulo III da Norma básica 
de edificación sobre condicións acústicas 
(NBE-CA-88).
  2.  Exclúense  do  apartado  anterior  os 
forxados constitutivos da primeira planta 
da edificación, cando a dita planta sexa de 
uso  residencial  e  na  planta  baixa  poidan 
localizarse,  conforme  o  planeamento, 
usos susceptibles de produciren molestias 
por ruídos ou vibracións.
Nestes casos, o illamento acústico bruto a 
ruído aéreo esixible será de, polo menos, 
55 dB(A).
  3.  Os  aparellos  elevadores,  as  instala-
cións  de  ventilación  e  acondicionamento 
de  aire  e  as  súas  torres  de  refrixeración, 
a  distribución  e  evacuación  de  augas,  a 
transformación  de  enerxía  eléctrica  e  os 
demais  servizos  dos  edificios  serán  ins-
talados  coas  precaucións  de  localización 
e  illamento que  lles garantan un nivel de 
transmisión sonora aos locais e ambientes 
próximos que cumpra co disposto no título 
II do anexo desta lei.
  4.  Co  fin de  evitar  no posible  a  trans-
misión  de  ruído  a  través  da  estrutura  da 
edificación,  deberán  como  mínimo  terse 
en  conta  as  normas  establecidas  nos  se-
guintes apartados:
  1)  Todo elemento con órganos móbiles 
manterase  en  perfecto  estado  de  conser-
vación, principalmente no que se refire á 
suavidade dos seus rodamentos.
  2)  Non se permitirá a ancoraxe directa 
de  máquinas  ou  soportes  destas  nas 
paredes  medianeiras,  teitos  ou  forxados 
de  separación  de  recintos,  senón  que  se 
realizará  interpoñendo os adecuados dis-
positivos antivibratorios.
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  3)  As  máquinas  de  arrinque  violento, 
as  que  traballen  por  golpes  ou  choques 
bruscos  e  as  dotadas  de  órganos  con 
movemento  alternativo deberán  estar  an-
coradas en bancadas independentes, sobre 
o solo e illadas da estrutura da edificación 
por medio dos adecuados antivibradores.
  4)  Os condutos polos que circulen fluídos 
líquidos ou gasosos en forma forzada, co-
nectados directamente con máquinas que 
teñan órganos en movemento, dispoñerán 
de dispositivos de separación que impidan 
a  transmisión  das  vibracións  xeradas  en 
tales  máquinas.  As  bridas  e  os  soportes 
dos condutos terán elementos antivibrato-
rios. As aberturas dos muros para o paso 
das  conducións  dotaranse  de  materiais 
antivibratorios.
  5)  Nos  circuítos  de  auga  evitarase  a 
produción  dos  golpes  de  elevadores  hi-
dráulicos, e as seccións e a disposición das 
válvulas e da billame deberán ser tales que 
o fluído circule por elas en réxime laminar 
para os gastos nominais.
  5.  A  partir  da  presentación  do  corres-
pondente  certificado  de  fin  de  obra,  o 
Concello comprobará o cumprimento das 
prescricións establecidas neste  título. Tal 
cumprimento poderá acreditarse mediante 
certificación  expedida  por  empresas  ou 
entidades  homologadas.  Sen  o  informe 
favorable sobre o cumprimento dos requi-
sitos acústicos esixidos non se concederá a 
licenza de primeira utilización.

capítulo iv 
ACtIvIdAdes vArIAs

Artigo 7. Regulación  do  ruído  para 
actividades varias.
  1.  Con carácter xeral non  se permitirá 
o  emprego  de  ningún  dispositivo  sonoro 
con fins de propaganda, reclamo, aviso ou 
esparexemento.
Esta prohibición non  rexerá nos casos de 
alarma, urxencia ou especial significación 
cidadá, determinada polos concellos.

  2.  Nos traballos realizados tanto na vía 
pública coma na edificación non se autori-
zará o emprego de maquinaria que teña un 
nivel  de  emisión  externo  (NEE)  superior 
a 90 dB(A), medido na forma que se fixe 
regulamentariamente.
  3.  Os  traballos  realizados  tanto na vía 
pública coma na edificación non poderán 
realizarse entre as 22 horas e as 08 horas 
do día seguinte se producen niveis sonoros 
superiores  aos  establecidos  con  carácter 
xeral no título II do anexo desta lei.
  4.  Exceptúanse da prohibición anterior 
as  obras  urxentes,  as  que  se  realicen  por 
razóns de necesidade ou perigo e aquelas 
que polos seus inconvenientes non poidan 
levarse  a  cabo  durante  o  día.  O  traballo 
nocturno  deberá  ser  expresamente  auto-
rizado  polo  Concello,  que  determinará 
os límites sonoros que deberá cumprir en 
función das circunstancias que concorran 
en cada caso, sen prexuízo do establecido 
na lexislación laboral.
  5.  Cando o anormal funcionamento dun 
sistema de alarma lle produza molestias á 
veciñanza  e  non  sexa  posible  localizar 
o  responsable  ou  titular  da  dita  instala-
ción,  o órgano municipal  competente,  en 
cumprimento  do  disposto  no  artigo  20 
desta  lei, procederá a desmontar e retirar 
o sistema de alarma.
  6.  Calquera  outra  actividade  que  im-
plique  unha  perturbación  por  ruídos  da 
veciñanza entenderase incursa no réxime 
sancionador desta lei.

TíTULO III 
RéXIME XURíDICO

capítulo i 
dIsposICIóns xerAIs

Artigo 8. Remisión normativa.
Seralle aplicable a esta materia o disposto 
na Lei 1/1995, do 2 de xaneiro, de protec-
ción  ambiental  de  Galicia,  e  no  Decreto 
156/1995, do 3 de xuño, de inspección am-
biental,  así  como no  capítulo  II  do  título 
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IX da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de 
réxime  xurídico  das  administracións  pú-
blicas  e  do  procedemento  administrativo 
común, e no Real decreto 1.398/1993, do 
4 de agosto, polo que se aproba o Regula-
mento  de  procedemento  para  o  exercicio 
da potestade sancionadora.

capítulo ii 
InspeCCIón e vIxIlAnCIA

Artigo 9. Inspección.
Correspóndelles  aos  concellos  exercer 
o  control  do  cumprimento  desta  lei, 
esixir a adopción de medidas correctoras 
necesarias,  sinalar  limitacións,  realizar 
cantas inspeccións se requiran e aplicar as 
sancións  correspondentes  en  caso  de  in-
cumprimento. Cando para a realización de 
inspeccións sexa necesario entrar nun do-
micilio, será preceptiva a correspondente 
autorización xudicial. Nos demais supos-
tos,  os  funcionarios  municipais  aos  que 
lles competa a inspección das instalacións 
ou dos establecementos estarán facultados 
para acceder, se é o caso, a eles sen previo 
aviso  e  sempre  que  se  identifiquen.  A 
Administración  local  desenvolverá  a  súa 
propia  inspección  de  cara  ao  correcto 
exercicio  da  súa  competencia  no  marco 
desta lei e demais normas reguladoras do 
réxime local.
Non  obstante,  cando  a  Administración 
local  se  considere  imposibilitada  para  o 
exercicio  da  competencia  de  inspección, 
esta  poderá  solicitarlle  o  auxilio  en  tal 
función á Administración autonómica ou 
ás  empresas  habilitadas  ao  respecto  pola 
Xunta de Galicia, de acordo co estipulado 
no artigo 25 desta lei.

Artigo 10. Denuncias.
As  visitas  de  inspección  poderán  levarse 
a cabo por propia iniciativa municipal ou 
por  solicitude  previa  de  calquera  intere-
sado.  As  solicitudes  conterán,  ademais 
dos  datos  esixibles  na  lexislación  que 
regula o procedemento administrativo, os 
datos precisos para a realización da visita 
de  inspección.  Nos  casos  de  recoñecida 

urxencia, cando os ruídos resulten altamen-
te  perturbadores  ou  cando  sobreveñan 
ocasionalmente por uso abusivo, deterio-
ración  ou  deficiente  funcionamento  das 
instalacións, dos aparellos ou dos equipos, 
a solicitude de visita de inspección poderá 
formularse directamente perante os servi-
zos de inspección, tanto de palabra coma 
por escrito.

Artigo 11. Actas de inspección.
As visitas de inspección realizaranse tendo 
en  conta  as  características  do  ruído  e  das 
vibracións, e para tal fin as medicións re-
lativas a ruído obxectivo realizaranse logo 
de citación ao responsable do foco ruidoso 
e as medicións relativas a ruído subxectivo 
poderán practicarse sen o coñecemento do 
titular, sen prexuízo de que neste caso poida 
ofrecérselle ao responsable do foco ruidoso 
unha nova medición na súa presenza para o 
seu coñecemento. En todo caso, concluídas 
as  medicións  entregaráselles  aos  intere-
sados  unha  copia  do  resultado  destas.  As 
actas emitidas polos órganos competentes 
gozan de presunción de veracidade en canto 
aos feitos contidos nelas e constitúen proba 
suficiente para os efectos do correspondente 
procedemento  sancionador.  Tal  presunción 
esténdese  ás  medicións  realizadas  con 
instrumentos que  reúnan os  requisitos  re-
gulamentariamente  establecidos.  En  tales 
medicións,  tanto  a  autoridade  competente 
coma  o  responsable  sobre  o  que  recaia  a 
inspección  poderán  solicitar  a  asistencia 
de  empresas  ou  entidades  debidamente 
homologadas, de acordo co que se dispoña 
nos  regulamentos  de  desenvolvemento  e 
nas  ordenanzas  municipais.  Os  concellos 
establecerán nas súas ordenanzas o tipo de 
aparellos  homologados  para  a  realización 
das medicións.

capítulo iii 
InFrACCIóns e sAnCIóns

Artigo 12. Clasificación  de  infrac-
cións e sancións.
Consideraranse infraccións administrativas 
as  accións  ou  omisións  que  contraveñan 
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as disposicións desta  lei. As  infraccións 
clasifícanse en leves, graves e moi graves, 
de  conformidade  coa  tipificación  contida 
nos artigos seguintes.

Artigo 13. Faltas leves.
Constitúe falta leve:

a.  A  superación  dos  límites  admitidos 
ata 5 dB(A).

b.  A transmisión de niveis de vibración 
correspondentes  á  curva base  inmediata-
mente  superior  á  máxima  admitida  para 
cada situación.

c.  Calquera outra infracción ás normas 
desta  lei  non  cualificada  expresamente 
como falta grave ou moi grave.

d.  A  realización  das  actividades  non 
permitidas polo artigo 7.

e.  A circulación de vehículos de motor 
co escape libre e con silenciadores ineficaces, 
incompletos, inadecuados ou deteriorados.

f.  A non presentación dos vehículos ás 
inspeccións.

Artigo 14. Faltas graves.
Constitúe falta grave:

a.  A superación en máis de 5 dB(A) dos 
valores límite admitidos.

b.  A transmisión de niveis de vibración 
correspondentes a dúas curvas base inme-
diatamente superiores á máxima admitida 
para cada situación.

c.  A  vulneración  expresa  dos  requiri-
mentos municipais para  a  corrección das 
deficiencias observadas.

d.  A  negativa  ou  obstrución  ao  labor 
inspector.  Considérase,  en  todo  caso, 
como  resistencia  á  actuación  inspectora 
impedirlles aos funcionarios competentes 
a entrada nos recintos e locais onde deban 
realizarse as inspeccións, sempre e cando 
a  Administración  actuante  observase  os 
requisitos formais establecidos nesta lei.

e.  A  reincidencia  en  faltas  leves  no 
prazo de doce meses.

f.  A  iniciación  de  actividades  ou  a 
apertura  de  establecementos  e  instala-
cións susceptibles de produciren ruídos ou 

vibracións sen obter a previa autorización 
ou licenza.

g.  A  transgresión  ou  o  incumprimento 
das condicións impostas na autorización ou 
licenza, así como a non adopción, dentro do 
prazo concedido, das medidas correctoras 
sinaladas  polo  órgano  competente.  Neste 
último  suposto,  os  suxeitos  responsables 
poderán evitar a imposición da sanción se 
proceden  voluntariamente  á  paralización 
ou non iniciación da actividade.

Artigo 15. Faltas moi graves.
Constitúe falta moi grave:

a.  A  superación  en  máis  de  15  dB(A) 
dos valores límite admitidos.

b.  A transmisión de niveis de vibración 
correspondentes  a  máis  de  dúas  curvas 
base inmediatamente superiores á máxima 
admitida para cada situación.

c.  A  reincidencia  en  faltas  graves  no 
prazo de doce meses.

d.  O incumprimento das ordes de clausu-
ra dos establecementos ou de paralización 
da actividade acordadas pola autoridade 
competente.

Artigo 16. Sancións.
  1.  As  infraccións  aos  preceptos  desta 
lei sancionaranse da forma seguinte:

a.  Infraccións  leves,  con multa 10.000 
ata 250.000 pesetas.

b.  Infraccións  graves,  con  multa  de 
250.001  ata  1.500.000  pesetas,  clausura 
temporal  do  establecemento  ou  paraliza-
ción da actividade por un espazo de tempo 
non superior a seis meses.

c.  Infraccións moi graves, con multa de 
1.500.001 ata 10.000.000 de pesetas, clau-
sura  do  establecemento  ou  paralización 
da  actividade  por  espazo  superior  a  seis 
meses ou con carácter definitivo.
  2.  Sempre que a comisión da infracción 
se producise por primeira vez e a corrección 
da emisión do ruído que orixinou a sanción 
se fixese nun prazo de corenta e oito horas, 
reducíndoa  ao nivel  autorizado,  a  sanción 
impoñerase no  seu grao mínimo. En  todo 
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caso, o prazo computarase a partir da com-
probación da comisión da infracción.
  3.  A  sanción  de  clausura  temporal  ou 
definitiva  poderá  impoñerse  naquelas 
infraccións  nas  que  se  aprecie  reiterada 
resistencia ao cumprimento do ordenado 
pola  Alcaldía  ou  manifesta  actitude  do 
titular da  instalación no  sentido de difi-
cultar,  falsear  ou  desvirtuar  o  resultado 
da inspección.

Artigo 17. Indemnización de danos.
Na  resolución  que  poña  fin  ao  procede-
mento  sancionador  poderá  acordarse,  á 
parte da imposición da sanción correspon-
dente, a adopción de medidas correctoras, 
así  como  a  indemnización  dos  danos  e 
perdas  ocasionados  como  consecuencia 
da actividade infractora. Para a execución 
dos ditos actos, se o infractor non os cum-
prise voluntariamente no prazo que se lle 
sinale, poderán impoñérselle multas coer-
citivas  sucesivas  de  ata  500.000  pesetas 
cada  unha.  Igualmente  poderá  ordenarse 
a execución subsidiaria nos termos previs-
tos no artigo 98 da Lei de réxime xurídico 
das administracións públicas e do proce-
demento administrativo común.

Artigo 18. Solución de conflitos.
Os  concellos  poderán  crear  órganos  de 
mediación  para  a  solución  dos  conflitos 
que  deriven  da  contaminación  acústica, 
nos que tamén participarán os veciños.

Artigo 19. Prescrición.
As  infraccións  ás  que  se  refire  esta  lei 
prescribirán nos seguintes prazos, a comi-
sión do feito:

a.  Seis  meses,  no  caso  de  infraccións 
leves.

b.  Dous  anos,  no  caso  de  infraccións 
graves.

c.  Catro  anos,  no  caso  de  infraccións 
moi graves.

Artigo 20. Medidas cautelares.
Con  independencia  das  demais  medidas 
que se adopten para garantir a eficacia da 
resolución  que  no  seu  momento  se  dite, 
con  carácter  cautelar  o  Concello  poderá 
acordar a inmediata adopción de medidas 

correctoras imprescindibles para evitar os 
danos ou as molestias graves que se estean 
ocasionando  como  consecuencia  das 
actividades  presuntamente  infractoras. 
Igualmente, e co mesmo carácter cautelar, 
poderá  acordarse  a  paralización  da  acti-
vidade  ou  a  clausura  das  instalacións  ou 
dos  establecementos  cando  a  produción 
de  ruídos  ou  vibracións  supere  os  niveis 
establecidos para a súa tipificación como 
falta  moi  grave,  ou  ben  cando,  acordada 
a  adopción  de  medidas  correctoras,  o 
requirimento  municipal  resultase  incum-
prido no prazo que para o efecto se sinale. 
Tamén  poderá  acordarse  o  precinto  de 
equipos, así como calquera outra medida 
que se considere imprescindible para evi-
tar a persistencia na actuación infractora. 
As  ditas  medidas  adoptaranse  logo  de 
audiencia  do  interesado,  por  un  prazo 
de  cinco  días,  agás  naqueles  casos  que 
esixan unha actuación inmediata.

TíTULO IV 
AUDITORíAS

Artigo 21. Definición e obxectivos.
  1.  A auditoría sobre ruídos e vibracións 
é  un  proceso  de  avaliación  sistemática, 
obxectiva,  independente  e  periódica  en 
materia de ruídos e vibracións nas activi-
dades susceptibles de control.
  2.  Os obxectivos básicos das auditorías 
son  o  establecemento  e  a  aplicación,  por 
parte  das  empresas  ou  institucións,  de 
sistemas  de  xestión  internos  para  a  pro-
tección  contra  o  ruído  e  as  vibracións,  a 
avaliación  sistemática  dos  resultados  ob-
tidos que permita establecer e adoptar as 
medidas  complementarias  para  reducir  a 
incidencia ambiental e a información xeral 
sobre  o  comportamento  delas  en  materia 
de ruídos e vibracións.

Artigo 22. Concesión de axudas.
A  Comunidade  Autónoma  de  Galicia 
poderá  concederlles  axudas  económicas, 
logo de convocatoria pública, ás empresas 
ou  institucións  para  a  realización  das 
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mencionadas auditorías, coa condición de 
que  posteriormente  executen  as  medidas 
correctoras  recollidas  nos  corresponden-
tes informes.

TíTULO V 
RELACIóNS INTERADMINISTRATIVAS 

E DE AUXILIO

Artigo 23. Obriga de informar.
A Comunidade Autónoma e os concellos 
poderán  mutuamente  solicitarse  e  obter 
información  concreta  sobre  a  actividade 
da  outra  Administración  en  materia  de 
contaminación acústica.

Artigo 24. Exercicio de accións.
Cando a Administración autonómica con-
sidere, no ámbito das súas competencias, 
que nun acto ou acordo dalguna entidade 
local se infrinxa o ordenamento xurídico, 
poderá requirila, invocando expresamente 
este artigo, para que anule o mencionado 
acto ou acordo.

Artigo 25. Convenios cos concellos.
No  caso  de  que  os  concellos  non  conten 
cos medios  técnicos ou humanos necesa-
rios para  cumpriren a  función de control 
que esta lei  lles atribúe, poderán reclama 
o auxilio da Administración autonómica, 
que  se  prestará  mediante  convenio  subs-
crito entre ela e os concellos, por instancia 
destes. De igual xeito, poderán reclamar o 
auxilio de empresas ou entidades especia-
lizadas, as cales deberán ser previamente 
homologadas, segundo os criterios que se 
fixarán no correspondente regulamento.

Disposición aDicional pRimeiRa
No  prazo  de  dous  anos,  os  concellos 

de Galicia deberán proceder a adaptar as 
súas ordenanzas  en materia  de  ruídos  ao 
disposto  nesta  lei  e  nas  disposicións  que 
a desenvolvan.

Disposición aDicional segunDa
No prazo dun ano, contado a entrada en 

vigor desta lei, deberán aprobarse as normas 
regulamentarias que a desenvolvan.

Disposición aDicional teRceiRa
Polas  autorizacións  administrativas  ás 

que  se  refire  esta  lei  serán  esixibles  as 
taxas  correspondentes  de  conformidade 
coa  lexislación  vixente.  Nas  licenzas  de 
primeira  utilización  e  primeira  apertura 
de  establecementos,  a  taxa  considerarase 
incluída na taxa xeral de apertura da acti-
vidade ou primeira utilización.

Disposición aDicional cuaRta
No caso de que o contido do disposto no 

anexo desta lei resulte afectado por normas 
estatais ou da Unión Europea,  facúltase a 
Xunta de Galicia para ditar  as  correspon-
dentes normas de adaptación a elas.

Disposición aDicional quinta
No caso das infraestruturas viarias e va-

riantes de poboación preexistentes, o prazo 
de adaptación ao establecido nesta lei axus-
tarase ás previsións dos plans aprobados.
Todos os estudos, anteproxectos ou proxectos 
de estradas sometidos ao procedemento de 
avaliación do impacto ambiental, así como 
os  de  novas  estradas,  deberán  conter  un 
estudo de impacto acústico. Regulamenta-
riamente determinaranse as metodoloxías 
de previsión, medición e sistemas de con-
trol,  en  función  das  intensidades  medias 
de tráfico.

Disposición aDicional seXta
A Xunta de Galicia, no ámbito das súas 

competencias, fixará regulamentariamen-
te de xeito harmonizado e homologado os 
métodos  de  medición  da  contaminación 
ambiental  nas  súas  diferentes  categorías 
de fontes e ruídos.

Disposición tRansitoRia
Os titulares das actividades legalmente 

autorizadas ou en trámite na data de entra-
da en vigor desta lei dispoñen dun período 
dun  ano,  a  partir  da  súa  vixencia,  para 
faceren  efectivas  as  medidas  correctoras 
necesarias para o cumprimento dos niveis 
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máximos de emisión e transmisión sonora 
e  de  vibracións,  podendo  prorrogarse  o 
prazo  preceptuado  anteriormente  por  re-
solución do alcalde en casos debidamente 
xustificados,  nos  que  deberá  sinalarse 
o novo prazo para a adaptación, que non 
será superior a seis meses.

Disposición DeRRogatoRia
Quedan derrogadas cantas disposicións, 

de  igual  ou  inferior  rango,  se  opoñan  ao 
disposto nesta lei.

Disposición DeRRaDeiRa
Facúltase  o  Consello  da  Xunta  para 

ditar  cantas  disposicións  sexan  precisas 
para  o  desenvolvemento  e  a  execución 
desta lei.

4. LEI 10/2008,  
DO 3 DE NOVEMBRO,  

DE RESIDUOS DE GALICIA  
(DOGA 224. 18.11.2008)

(…)478

TíTULO I 
DISPOSICIóNS XERAIS

capítulo i 
obxeCto e ÁmbIto de AplICACIón
Artigo 1. Obxecto.

Constitúe o obxecto desta lei, no marco da 
normativa da Unión Europea e da lexisla-
ción básica do Estado, previr a produción 
de residuos, establecer o réxime xurídico 
xeral da produción e xestión dos residuos, 
fomentando, por esta orde, a súa redución, 
reutilización, reciclaxe e outras formas de 
valorización, e a regulación dos solos con-
taminados, co fin de protexer o ambiente e 
a saúde humana.

Artigo 2. Obxectivos.
O  obxectivo  desta  lei  é  o  de  mellorar  a 
calidade  de  vida  da  cidadanía  de  Galicia 
e  alcanzar  un  alto  nivel  de  protección  do 
ambiente, dotando os entes públicos com-
petentes dos mecanismos de intervención e 

478	 	Preámbulo	omitido.

control necesarios para garantir unha axei-
tada xestión dos residuos e, en particular:

a.  Previr  os  riscos  para  a  saúde  e  o 
benestar  das  persoas,  sen  provocar  inco-
modidades polo ruído ou polos olores.

b.  Protexer o ambiente sen crear riscos 
para a auga, o solo, a flora e a fauna.

c.  Preservar  a  paisaxe  e,  particular-
mente, os lugares de especial interese.

d.  Reducir  a  cantidade  e  nocividade 
dos  residuos xerados  en Galicia. Para  tal 
fin,  os  plans  de  residuos  e  as  normas  de 
desenvolvemento  e  aplicación  desta  lei 
fixarán obxectivos concretos.

e.  Fomentar a recolla selectiva de residuos 
e mais a reutilización de produtos e materiais 
usados, a utilización de materiais reciclados 
e  a  súa posta no mercado,  así  como outras 
formas de valorización. Para tal fin, as nor-
mas de desenvolvemento e aplicación desta 
lei fixarán obxectivos concretos de redución 
cuantitativa e cualitativa.

f.  Conseguir  que  quen  sexa  responsa-
ble da posta no mercado de produtos que 
co seu uso se converten en residuos utilice 
na súa fabricación tecnoloxías limpas que 
permitan  o  aforro  de  recursos  naturais  e 
elabore  produtos  que  polas  súas  caracte-
rísticas favorezan a prevención de residuos 
e faciliten a súa reutilización, reciclaxe e 
valoración.

g.  Prohibir o abandono, a vertedura ou 
a eliminación incontroladas dos residuos, 
así  como  tender  a  limitar  a  eliminación 
dos residuos a aqueles non valorizables.

h.  Regular  os  solos  contaminados  co 
obxecto  de  previr  e  reparar  os  danos  no 
solo.

i.  Promover  a  participación  e  colabo-
ración  activa  dos  axentes  implicados  na 
produción  e  na  xestión  dos  residuos  na 
sensibilización  e  concienciación  social. 
A  este  respecto,  as  administracións  ac-
tuarán coa debida transparencia, poñendo 
á  disposición  pública  toda  a  información 
relativa aos residuos.

j.  Promover  a  integración  de  progra-
mas de educación en materia de residuos 
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en todos os ciclos formativos, asegurando 
a información á cidadanía sobre a acción 
pública nesta materia co fin de promover a 
súa colaboración para a redución e valori-
zación dos residuos.

k.  Desenvolver instrumentos de planifi-
cación, inspección e control que favorezan 
a  suficiencia,  seguranza  e  eficiencia  das 
actividades de xestión dos residuos.

l.  Promover liñas de I+D cara á produ-
ción limpa en Galicia.

Artigo 3. Ámbito de aplicación.
  1.  Esta  lei  é  aplicable  a  todo  tipo  de 
residuos que se orixinen ou xestionen no 
ámbito territorial da Comunidade Autóno-
ma de Galicia, coas seguintes exclusións:

a.  As  emisións  á  atmosfera  reguladas 
na  Lei  34/2007,  do  15  de  novembro,  de 
calidade do aire e protección da atmosfe-
ra,  e  na  Lei  8/2002,  do  18  de  decembro, 
de protección do ambiente atmosférico de 
Galicia.

b.  Os  residuos  radioactivos  regulados 
na Lei 25/1964, do 29 de abril, de enerxía 
nuclear.

c.  As  verteduras  de  efluentes  líquidos 
ás  augas  continentais  reguladas  no  texto 
refundido da Lei de augas aprobado polo 
Real decreto  lexislativo 1/2001, do 20 de 
xullo; as verteduras desde terra ao mar re-
guladas pola Lei 22/1988, do 28 de xullo, 
de costas, e as verteduras desde buques e 
aeronaves ao mar reguladas polos tratados 
internacionais de que España sexa parte.
  2.  Esta  lei  aplicarase  supletoriamente, 
na  falta  de  regulación  específica,  ás  se-
guintes materias, que se rexerán pola súa 
lexislación específica:

a.  A  xestión  dos  residuos  resultantes 
da prospección,  extracción,  valorización, 
eliminación e almacenamento de recursos 
minerais, así como da explotación de can-
teiras, no regulado na Lei 22/1973, do 21 
de xullo, de minas.

b.  A actividade de produción e xestión 
de  subprodutos  animais  non  destinados 
ao  consumo  humano  no  non  previsto  na 
normativa aplicable.

c.  Os residuos producidos nas explota-
cións  agrícolas  e  gandeiras  consistentes 
en  materias  fecais  e  outras  substancias 
naturais e non perigosas cando se utilicen 
exclusivamente no marco das explotacións 
agrarias, conforme o disposto na disposi-
ción adicional quinta da Lei 10/1998, do 21 
de abril, de residuos.

d.  Os explosivos, cartuchos e artificios 
pirotécnicos  desclasificados,  así  como 
os  residuos de materias primas perigosas 
ou  de  produtos  explosivos  utilizados  na 
fabricación  dos  anteriores,  no  regulado 
no Regulamento de explosivos,  aprobado 
mediante o Real decreto 230/1998, do 16 
de febreiro.

e.  As  terras  separadas  nas  industrias 
agroalimentarias nas súas fases de recep-
ción  e  de  limpeza  primaria  das  materias 
primas agrícolas, cando estean destinadas 
á  súa  valorización  como  tratamento  dos 
solos e produzan un beneficio á agricultu-
ra ou unha mellora ecolóxica daqueles.

Artigo 4. Definicións.
Para  os  efectos  desta  lei,  e  de  conformi-
dade  coa  Lei  10/1998,  do  21  de  abril,  de 
residuos, entenderase por:
  1.  Residuo:  calquera  substancia  ou 
obxecto pertencente a algunha das catego-
rías que figuran no anexo da Lei 10/1998, do 
21 de abril, de residuos, do cal quen o posúa 
se desprenda ou do cal teña a intención ou a 
obriga de desprenderse. En todo caso, terán 
esta consideración aqueles que  figuren na 
Lista europea de residuos (LER), aprobada 
polas institucións comunitarias.
Non terán a consideración de residuo:

-  Os materiais, obxectos ou substancias 
sobrantes  dun  proceso  de  produción, 
transformación ou consumo que non teñan 
modificadas as súas propiedades e carac-
terísticas orixinais e que se utilicen de for-
ma directa como produto ou materia pri-
ma, sen se someteren previamente a unha 
operación de valorización ou eliminación 
e sen poñer en perigo a saúde humana nin 
lle causar prexuízos ao ambiente.
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-  Aqueles materiais, obxectos ou subs-
tancias  defectuosas  xeradas  nun  proceso 
produtivo que se reincorporan a este.

-  Os materiais, obxectos ou substancias 
que se obteñan tras a valorización dos resi-
duos que se incorporen ao ciclo produtivo.

-  As terras e rochas non contaminadas 
de  escavación  utilizadas  para  a  restaura-
ción,  acondicionamento  e  recheo, ou con 
fins de construción.
  2.  Residuos  urbanos  ou  municipais:  os 
xerados  nos  domicilios  particulares,  co-
mercios, oficinas e servizos, así como todos 
aqueles  que  non  teñan  a  cualificación  de 
perigosos e que, pola súa natureza ou com-
posición, se poidan asimilar aos producidos 
nos anteriores lugares ou actividades.
Terán  tamén  a  consideración  de  residuos 
urbanos os seguintes:

-  Residuos  procedentes  da  limpeza 
ordinaria  de  vías  públicas,  zonas  verdes, 
áreas recreativas e praias.

-  Animais  de  compañía  mortos,  así 
como mobles, aparellos e vehículos aban-
donados.  Entenderase  como  animal  de 
compañía os animais que teña no seu poder 
a persoa humana, sempre que a súa tenza 
non teña como destino o seu consumo ou 
o  aproveitamento  das  súas  producións, 
ou non  se  leve a  cabo,  en xeral,  con  fins 
comerciais ou lucrativos.

-  Residuos  e  entullos  procedentes  de 
obras menores de construción e reparación 
domiciliaria.
  3.  Residuos  comerciais:  residuos  mu-
nicipais xerados pola actividade propia do 
comercio polo miúdo e por xunto, a hosta-
laría, os bares, os mercados, as oficinas e 
os servizos.
Para  os  efectos  do  réxime  de  responsa-
bilidades  na  xestión,  terán  tamén  esta 
consideración  os  residuos  non  perigosos 
xerados  pola  industria  que,  pola  súa  na-
tureza ou composición, sexan asimilables 
aos residuos urbanos ou municipais.
  4.  Residuos  perigosos:  os  definidos 
como  tales  no  artigo  3.c)  da  Lei  10/1998 
e  na  Decisión  2000/532/CE  da  Comisión 

do  3  de  maio  pola  que  se  aproba  a  Lista 
europea de residuos, publicada mediante a 
Orde MAM/304/2002, do 8 de febreiro.
Os residuos perigosos xerados nos domicilios 
particulares regularanse de conformidade co 
disposto na normativa de residuos urbanos.
  5.  Residuos non perigosos: aqueles  re-
siduos non incluídos na definición anterior 
que se xeran nun proceso de fabricación, 
transformación,  utilización,  consumo, 
limpeza ou mantemento dunha instalación 
ou  actividade  industrial,  sanitaria  ou 
gandeira  e  non  teñan  a  consideración  de 
residuos urbanos ou municipais.
  6.  Residuos  de  construción  e  demoli-
ción: aqueles que se orixinan nos procesos 
de  execución  material  dos  traballos  de 
construción tanto de nova planta coma de 
rehabilitación ou de reparación e das ope-
racións de desmontaxe, desmantelamento 
e derrubamento de edificios e instalacións 
e  que  se  encontran  incluídos  na  Lista 
europea  de  residuos  aprobada  pola  Orde 
MAM/304/2002,  do  8  de  febreiro,  pola 
que  se  publican  as  operacións  de  valori-
zación e eliminación de residuos e a Lista 
europea de residuos.
Exclúense da definición anterior:

-  Os  residuos  procedentes  de  obras 
menores de construción e reparación do-
miciliaria, que se considerarán urbanos e 
municipais, e entenderanse por tales os de 
sinxela técnica e escasa entidade constru-
tiva e económica que non supoñan altera-
ción  do  volume  do  uso  das  instalacións 
e  servizos  de  uso  común  ou  do  número 
de vivendas e locais nin afecten o deseño 
exterior, a cimentación, a estrutura ou as 
condicións de habitabilidade ou seguran-
za dos edificios ou instalacións de todas 
as clases.

-  Os residuos de construción e demolición 
que teñan a consideración de perigosos, que 
se rexerán pola súa normativa específica.
  7.  Residuos  inertes:  aqueles  residuos 
non  perigosos  que  non  experimentan 
transformacións físicas, químicas ou bio-
lóxicas significativas. Os residuos inertes 
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non  son  solubles  nin  combustibles  e  non 
reaccionan  física  nin  quimicamente,  nin 
de  ningún  outro  modo,  non  son  biode-
gradables e non os afectan negativamente 
outras  materias  con  que  entran  en  con-
tacto  de  maneira  que  poidan  dar  lugar  á 
contaminación do ambiente ou prexudicar 
a saúde humana. A lixiviabilidade total, o 
contido de contaminantes dos residuos e a 
ecotoxicidade do lixiviado deberán ser in-
significantes e, en particular, non deberán 
supoñer un risco para a calidade das augas 
superficiais e/ou subterráneas.
  8.  Residuos industriais: aqueles residuos 
que, sendo ou non perigosos, se xeran nun 
proceso  de  fabricación,  transformación, 
utilización,  consumo,  limpeza  ou  man-
temento  dunha  instalación  ou  actividade 
industrial  e  dos  que  quen  os  produce  ou 
posúe ten vontade de desprenderse.
  9.  Prevención: o conxunto de medidas 
destinadas a evitar a xeración de residuos 
ou  a  conseguir  a  súa  redución,  ou  a  da 
cantidade e nocividade de substancias pe-
rigosas ou contaminantes presentes neles.
  10.  Produtor/a  de  residuos:  calquera 
persoa física ou xurídica cuxa actividade 
produza  residuos  (produtor  ou  produtora 
inicial de residuos), excluída a derivada do 
consumo doméstico, ou que efectúe, logo 
de autorización, operacións de tratamento 
previo,  de  mestura  ou  doutro  tipo  que 
ocasionen  un  cambio  de  natureza  ou  de 
composición deses residuos.
Terá  tamén  carácter  de  produtor/a  de  resi-
duos  quen  importe  ou  adquira  residuos  en 
calquera Estado membro da Unión Europea.
  11.  Produtor/a de residuos perigosos: aque-
les/as  produtores/as  que  xeren  ou  importen 
residuos perigosos e aquelas actividades que 
xeren ou importen produtos que polo seu uso 
poidan dar lugar a residuos perigosos.
  12.  Posuidor/a: quen produza os residuos 
ou a persoa física ou xurídica que os teña 
no seu poder e que non teña a condición de 
xestor/a de residuos.
  13.  Xestor/a: a persoa ou a entidade, pú-
blica ou privada, que realice calquera das 

operacións  que  compoñen  a  xestión  dos 
residuos, sexa ou non quen produza estes.
  14.  Responsable  da  posta  no  mercado: 
o/a  fabricante  ou,  na  súa  falta  e  por  esta 
orde,  o/a  importador/a,  o/a  adquirente 
noutro Estado membro da Unión Europea, 
o/a  axente  ou  intermediario/a  ou  os/as 
axentes económicos dedicados á distribu-
ción dos produtos.
  15.  Xestión: a recolla, a clasificación, o 
almacenamento, o  transporte, a valoriza-
ción e a eliminación dos residuos, incluída 
a  vixilancia  dos  lugares  de  depósito  ou 
vertedura,  despois  do  seu  peche.  Para  os 
efectos  desta  lei,  a  reutilización  non  se 
considera  unha  operación  de  xestión  de 
residuos.
  16.  Recolla:  toda  operación,  realizada 
por  un  xestor  ou  xestora,  consistente  en 
recoller,  clasificar,  agrupar  ou  preparar 
residuos para o seu transporte e entrega a 
xestor/a.
  17.  Transporte:  o  traslado  dos  residuos 
desde  o  seu  lugar  de  produción  ata  os 
centros onde se realizan as operacións de 
xestión, así como os traslados de residuos 
destes entre si.
Non  se  inclúe  neste  concepto  o  traslado 
de  residuos  realizado  por  quen  os  posúa 
ou  produza  cos  seus  propios  medios  ata 
os  centros  de  recolla  e  almacenamento, 
cando  a  cantidade  para  transportar  sexa 
inferior ao  límite que se determine regu-
lamentariamente,  isto  sen  prexuízo  das 
limitacións que a normativa de transporte 
de mercadorías poida establecer.
  18.  Almacenamento:  o  depósito  tempo-
ral de residuos por  tempo inferior a dous 
anos, se o seu destino é a valorización, un 
ano se é a eliminación, ou seis meses, se se 
trata de residuos perigosos.
Non  se  inclúe  neste  concepto  o  depósito 
temporal  de  residuos  nas  instalacións  de 
produción cos mesmos fins e por períodos 
de  tempo  inferiores  aos  sinalados  ou  os 
superiores  que  fosen  previamente  auto-
rizados  pola  consellería  competente  en 
materia de ambiente.
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  19.  Reciclaxe:  a  transformación dos  resi-
duos, dentro dun proceso de produción, para 
o seu fin inicial ou para outros fins, incluída 
a compostaxe e a biometanización, pero non 
a incineración con recuperación de enerxía.
  20.  Reutilización: o emprego dun produ-
to ou material usado para o mesmo fin para 
o cal foi deseñado orixinariamente sen ne-
cesidade de sometelo con carácter previo 
a ningunha das operacións que figuran na 
lista  de  operacións  de  valorización  apro-
bada polas institucións comunitarias.
  21.  Rexeneración: procedemento a que é 
sometido un produto usado ou desgastado 
para os efectos de lle devolver as calidades 
orixinais que permitan a súa reutilización.
  22.  Vertedoiro:  instalación  de  elimina-
ción de residuos mediante o seu depósito 
subterráneo ou na superficie, por períodos 
de  tempo  superiores  aos  recollidos  no 
número 19 anterior.
Inclúense  neste  concepto  as  instalacións 
internas  de  eliminación  de  residuos,  é 
dicir, os vertedoiros  en que quen os pro-
duce elimina os seus residuos no lugar de 
produción. Non se inclúen as instalacións 
en que se descargan os residuos para a súa 
preparación para o  transporte posterior a 
outro lugar para a súa valorización, trata-
mento ou eliminación.
  23.  Valorización:  todo  procedemento  que 
permita o aproveitamento dos recursos conti-
dos nos residuos sen poñer en perigo a saúde 
humana  e  sen  utilizar  métodos  que  poidan 
causar prexuízos ao ambiente. Inclúese neste 
concepto o almacenamento previo á valori-
zación, entendéndose como tal as seguintes 
operacións:

-  O  depósito  de  residuos  que,  por 
formar parte do proceso de valorización, 
se  realice  para  facilitar  ou  posibilitar  as 
operacións de valorización.

-  O depósito de residuos que se realiza 
con carácter previo a unha actividade de 
valorización para posibilitar a súa posta en 
marcha.
  24.  Eliminación: todo procedemento di-
rixido ben á vertedura dos residuos ben á 

súa destrución, total ou parcial, realizado 
sen poñer en perigo a saúde humana e sen 
utilizar métodos que poidan causar prexuí-
zos ao ambiente. Inclúense neste concepto 
as instalacións de incineración destinadas 
ao  tratamento de  residuos urbanos cando 
a súa eficiencia enerxética resulte inferior 
ao disposto na normativa de residuos; así 
mesmo, inclúese neste concepto o almace-
namento previo á eliminación e enténdese 
como tal as seguintes operacións:

-  O depósito de residuos que, por formar 
parte do proceso de eliminación, se realice 
para facilitar ou posibilitar as operacións 
de eliminación.

-  O depósito de residuos que se realiza 
con carácter previo a unha actividade de 
eliminación para posibilitar a súa posta en 
marcha.
  25.  Planta  móbil:  instalación  de  va-
lorización  ou  eliminación  destinada  a 
permanecer  por  un  tempo  limitado  nun 
lugar  e  deseñada  para  ser  desarmada  ou 
desmantelada para o seu traslado.
  26.  Solo contaminado: todo aquel cuxas 
características físicas, químicas ou bioló-
xicas  foron  alteradas  negativamente  pola 
presenza de compoñentes de carácter pe-
rigoso de orixe humana, en concentración 
tal  que  comporte  un  risco  para  a  saúde 
humana  ou  o  ambiente,  de  acordo  cos 
criterios  estándares  e  procedemento  que 
se determine regulamentariamente.
  27.  Actividades  potencialmente  conta-
minantes: aquelas actividades de  tipo  in-
dustrial ou comercial que, xa polo manexo 
de substancias perigosas xa pola xeración 
de residuos, poidan contaminar o solo.
  28.  Espazo  degradado:  aquel  que  foi 
obxecto  de  verteduras  incontroladas  ou 
dun inadecuado depósito de residuos.
  29.  Sistema integrado de xestión: sistema 
establecido e financiado mediante acordo 
dos  axentes  económicos  responsables  da 
posta no mercado de produtos que co seu 
uso se converten en residuos, para garantir 
a correcta xestión destes.
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  30.  Empresa  xestora  do  sistema  inte-
grado  de  xestión:  entidade  sen  ánimo 
de  lucro  cuxa  misión  é  a  de  realizar  as 
actuacións  necesarias  para  o  correcto 
funcionamento  do  sistema  ou  sistemas 
integrados  de  xestión  constituídos  e  a 
consecución dos seus fins.
  31.  Autodiagnóstico ambiental: autoanálise 
da  actividade  das  instalacións  encamiñada, 
entre outros  fins, á optimización da ecoefi-
ciencia mediante a aplicación de técnicas de 
produción limpa e das mellores tecnoloxías 
dispoñibles,  á  implantación  da  prevención 
de  residuos  e  doutras  fontes  contaminantes 
e á adopción de medidas preventivas, para os 
efectos de minimizar os riscos ambientais.
  32.  Auditoría  ambiental:  ferramenta 
de  control  ambiental  que  ten  entre  os 
seus  fins  a  colaboración  coas  empresas 
para  a  identificación  dos  puntos  críticos 
ambientais e a cooperación con elas para 
a adopción de medidas que melloren a súa 
ecoeficiencia, incluída a minimización na 
xeración de residuos, así como aqueloutras 
que  contribúan  a  diminuír  os  riscos  am-
bientais. Así mesmo, servirá para verificar 
os  datos  subministrados  polas  empresas 
tanto  no  documento  de  autodiagnóstico 
como na declaración de ecoeficiencia (ou 
declaración de sustentabilidade).
  33.  Declaración  de  ecoeficiencia  (ou 
declaración  de  sustentabilidade):  docu-
mento en que se inclúen os resultados da 
aplicación dun autodiagnóstico.

capítulo ii 
orGAnIzACIón e CompetenCIAs
Artigo 5. Competencias  das  entida-

des locais en materia de residuos.
  1.  As entidades locais serán competen-
tes  para  a  xestión  dos  residuos  urbanos, 
nos  termos  previstos  nesta  lei  e  na  Lei 
10/1998, do 21 de abril, de residuos.
  2.  En  particular,  correspóndelles  aos 
municipios:

a.  Prestar,  por  si  sós  ou  asociados,  os 
servizos derivados da xestión dos residuos 

urbanos ou municipais na forma que se es-
tableza nas súas respectivas ordenanzas e, 
se for o caso, plans de xestión de residuos.
Os  municipios  xestionarán  os  servizos 
públicos  de  recolla,  transporte,  valoriza-
ción e eliminación de residuos urbanos ou 
municipais de forma directa ou indirecta.

b.  Implantar sistemas de recolla selecti-
va de residuos urbanos ou municipais que 
posibiliten a súa reciclaxe e outras formas 
de valorización.

c.  Chegar a acordos con quen produza 
residuos comerciais para a consecución da 
súa correcta xestión.

d.  Elaborar  os  plans  de  xestión  de  re-
siduos  urbanos,  de  acordo  co  que,  se  for 
o  caso,  se  estableza nesta  lei  e nos plans 
de residuos da Comunidade Autónoma de 
Galicia.

e.  Xestionar  adecuadamente  os  resi-
duos urbanos ou municipais abandonados 
en vías ou espazos públicos de titularidade 
municipal.

f.  Vixiar,  inspeccionar  e  sancionar  no 
ámbito das súas competencias.

g.  Exercer as competencias que, se for 
o caso,  lles sexan atribuídas con carácter 
temporal  ou  permanente  polas  adminis-
tracións  competentes,  mediante  acordos 
ou calquera outro instrumento administra-
tivo. Este exercicio poderase levar a cabo 
directamente  ou  mediante  a  constitución 
e  participación  en  entes  supramunicipais 
ou doutra  índole de entre os previstos no 
ordenamento xurídico.

Artigo 6. Competencias  das  deputa-
cións provinciais.
Son  competencias  das  deputacións  pro-
vinciais as seguintes:
  1.  Adoptar as medidas oportunas para 
asegurar,  conforme  o  establecido  na 
lexislación  vixente  en  materia  de  admi-
nistracións locais, a colaboración precisa 
aos  concellos  na  prestación  do  servizo 
de recolla e xestión de residuos urbanos, 
incluíndo estes servizos como de carácter 
preferente nos plans provinciais de obras 
e servizos.
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  2.  Así mesmo, de acordo co contido dos 
plans de residuos e nos termos establecidos 
na  lexislación  de  réxime  local,  poderán 
contribuír economicamente á elaboración 
e execución de plans comarcais e locais de 
xestión de residuos.

Artigo 7. Competencias da Comunida-
de Autónoma de Galicia.
Son competencias da Comunidade Autónoma 
de Galicia as seguintes:

a.  A autorización, vixilancia, inspección 
e  sanción  das  actividades  de  produción  e 
xestión de residuos.

b.  A autorización dos sistemas integra-
dos de xestión de  residuos que se consti-
túan  en  virtude  de  acordos  voluntarios, 
así  como  a  súa  vixilancia,  inspección  e 
sanción.

c.  A declaración de solo contaminado, 
a  realización  dun  inventario  de  solos 
contaminados e as demais que, en relación 
con estes, lle atribúan a normativa básica 
e esta lei.

d.  A  autorización  de  traslados  de 
residuos desde ou cara a países da Unión 
Europea, regulados na normativa comuni-
taria, así como os traslados no interior do 
territorio do Estado que teñan a súa orixe 
ou destino na Comunidade Autónoma de 
Galicia,  e  a  inspección  e,  se  for  o  caso, 
sanción  derivada  dos  citados  réximes  de 
traslados.

e.  Autorizar a eliminación de residuos 
procedentes  doutras  comunidades  autó-
nomas.

f.  A elaboración dos plans autonómicos 
de residuos.

g.  Declarar  como  servizo  público,  de 
titularidade autonómica ou municipal, to-
das ou algunhas das operacións de xestión 
de determinados residuos.

h.  Obrigar  a  quen  sexa  responsable 
da  posta  no  mercado  de  produtos  que  co 
uso  se  convertan  en  residuos  a  elaborar 
produtos  que  polas  súas  características 
favorezan  a  prevención  na  xeración  de 
residuos e faciliten a súa valorización, así 

como a  constituír  sistemas  integrados de 
xestión ou a adoptar as medidas oportunas 
para garantir a súa correcta xestión.

i.  Velar  pola  adecuada  prestación  dos 
servizos municipais obrigatorios,  respec-
tando as competencias locais na materia.

j.  O exercicio da potestade expropiato-
ria para o establecemento ou a ampliación 
de instalacións de xestión de residuos.

k.  Adoptar  as  medidas  excepcionais 
necesarias para garantir a xestión dos re-
siduos no caso de cesamento de actividade 
dun sistema integrado de xestión.

l.  O desenvolvemento de programas de 
apoio  á  produción  limpa  nas  empresas  e 
industrias dentro do territorio galego.

m. Calquera outra que, en  relación con 
esta  lei,  lle  sexa  atribuída  polo  ordena-
mento xurídico.

n.  Calquera outra actividade relaciona-
da cos residuos que non veña atribuída por 
lei  á  Administración  xeral  do  Estado  ou 
aos entes locais.

Artigo 8. Órganos  competentes  da 
Comunidade Autónoma de Galicia.
A  actuación  da  Xunta  de  Galicia  nas 
materias  a  que  se  refire  esta  lei  levarase 
a cabo a través da consellería competente 
en  ambiente,  cando  non  haxa  lexislación 
específica que atribúa esa competencia a 
outra consellería ou organismo.

Artigo 9. Coordinación  interadmi-
nistrativa.
  1.  As  entidades  locais  galegas  coordi-
narán as súas competencias entre si, e coa 
Comunidade Autónoma de Galicia e a Ad-
ministración do Estado, co fin de realizar 
as accións necesarias para a consecución 
dos obxectivos establecidos nesta lei e dos 
que poidan estar previstos nos correspon-
dentes  plans  de  residuos  da  Comunidade 
Autónoma de Galicia.
  2.  Co  fin  de  asegurar  a  coherencia  da 
actuación das administracións públicas, a 
Xunta de Galicia dispoñerá dos procede-
mentos previstos na normativa de réxime 
local.  Así  mesmo,  e  de  conformidade  co 
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disposto nos artigos 205 e seguintes da Lei 
5/1997, do 22 de xullo, de Administración 
local  de  Galicia,  atribúeselle  a  facultade 
de  coordinar  a  actuación  das  entidades 
locais  e,  en  especial,  das  deputacións 
provinciais,  cando  as  actividades  ou  os 
servizos  locais  comprendidos  dentro  dos 
obxectivos desta lei transcendan o interese 
propio  das  correspondentes  entidades, 
incidan ou condicionen relevantemente os 
da Xunta de Galicia ou sexan concorrentes 
ou complementarios desta.
A  potestade  de  coordinación  das  entida-
des  locais  exercerase  a  través  dos  plans 
de  residuos  da  Comunidade  Autónoma 
de  Galicia  en  materia  de  residuos,  que 
fixarán os obxectivos e as prioridades da 
acción  pública  en  materia  de  residuos  e 
a vinculación das entidades locais ao seu 
contido,  nos  termos  previstos  na  lexisla-
ción básica e nesta lei.

capítulo iii 
dA soCIedAde GAleGA  
do medIo AmbIente

Artigo 10. Sociedade  Galega  do 
Medio Ambiente.
  1.  A  Sociedade  Galega  do  Medio 
Ambiente,  S.A.,  creada  polo  Decreto 
111/1992, do 11 de abril, é unha sociedade 
pública autonómica dependente da conse-
llería competente en materia de residuos, á 
cal corresponden as seguintes funcións:

a.  A  xestión  dos  residuos  urbanos  a 
partir do momento en que son depositados 
nas  estacións de  transferencia  ou plantas 
de tratamento previstas no plan de xestión 
de  residuos  urbanos,  coas  conseguintes 
operacións de transporte, almacenamento, 
valorización,  tratamento,  comercializa-
ción e depósito controlado dos residuos.

b.  A xestión daqueloutros residuos que 
figuren no seu obxecto social.

c.  A  realización  de  accións  para  a 
mellora  da  xestión  e  da  prevención  de 
residuos,  incluídas  as  actuacións  de  for-
mación e sensibilización.

d.  Calquera outra que lle sexa atribuída 
e que teña relación co seu obxecto social.
  2.  Toda a xestión da Sociedade Galega 
do Medio Ambiente, S.A. se realizará de 
tal  forma que se garanta o cumprimento 
de  todos  os  obxectivos  recollidos  nesta 
lei,  e nos correspondentes plans de  resi-
duos da Xunta, para o cal deberá concer-
tar as  súas accións coas dos xestores ou 
xestoras que interveñan nas fases iniciais 
do proceso.
  3.  Para  o  cumprimento  destes  fins  a 
Sociedade  Galega  do  Medio  Ambiente, 
S.A.  poderá  desenvolver  as  súas  activi-
dades  total  ou  parcialmente  mediante  a 
titularidade  de  accións  ou  de  participa-
cións en sociedades con obxecto idéntico 
ou análogo.

capítulo iv 
ACCIón dAs  

AdmInIstrACIóns públICAs
Artigo 11. Principios xerais.

  1.  A  Xunta  de  Galicia  e  as  entidades 
locais,  en  colaboración  coa  Administra-
ción do Estado, coordinarán as súas com-
petencias  para  realizar  unha  execución 
conxunta das accións necesarias para:

a.  Promover  entre  a  cidadanía  patróns 
de consumo responsables que favorezan a 
redución en orixe dos residuos.

b.  Acadar  obxectivos  concretos  de 
redución  da  cantidade  e  nocividade  dos 
residuos  implementando  medidas  de  fo-
mento da produción limpa.

c.  Acadar  obxectivos  concretos  de 
valorización dos  residuos a  través da súa 
recolla selectiva, reutilización, reciclaxe e 
recuperación enerxética ou calquera outro 
procedemento dirixido ao aproveitamento 
dos recursos que conteñen.

d.  Promover  a  implantación  de  insta-
lacións  e  infraestruturas  adecuadas  para 
a  xestión  dos  residuos  da  Comunidade 
Autónoma de Galicia.

e.  Limitar  a  eliminación  dos  residuos 
aos non susceptibles de seren valorizados 
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nas  instalacións situadas na Comunidade 
Autónoma de Galicia.

f.  Impedir  a  eliminación  incontrolada 
dos  residuos  e  promover  a  rexeneración 
dos espazos degradados.

g.  Potenciar  o  uso  de  produtos  proce-
dentes da valorización de residuos.

h.  Garantir  o  traslado  de  residuos  en 
condicións seguras.

i.  Impulsar  o  desenvolvemento  de 
programas de  formación ambiental,  infor-
mación,  sensibilización  e  concienciación 
social  que  susciten  a  participación  e  co-
laboración  activa  da  cidadanía,  así  como 
facilitar o diálogo entre a Xunta de Galicia 
e os distintos axentes económicos e sociais, 
asociacións  ecoloxistas  e  produtores/as  e 
xestores/as, en xeral, en todo o ciclo de vida 
do residuo.
  2.  Co fin de asegurar a coherencia e a 
efectividade destas accións en materia de 
xestión  de  residuos,  atribúeselle  á  Xunta 
de Galicia a  facultade de coordinar a ac-
tuación das entidades  locais no exercicio 
daquelas  competencias  que  transcendan 
os intereses locais e estean comprendidas 
dentro dos obxectivos desta lei.
  3.  Co  obxecto  de  facer  efectivos  os 
principios  de  eficacia  e  eficiencia  rela-
tivos  á  actuación  das  administracións 
públicas,  previstos  nos  parágrafos  un  e 
dous  do  artigo  3  da  Lei  30/1992,  do  26 
de  novembro,  de  réxime  xurídico  das 
administracións  públicas  e  do  procede-
mento  administrativo  común,  as  admi-
nistracións con competencias en materia 
de  residuos  garantirán  na  súa  execución 
a suficiencia de medios humanos e mate-
riais, tanto para a promoción e o fomento 
como  para  a  información,  prevención, 
vixilancia e control.

Artigo 12. Prevención de residuos.
Para a prevención de residuos as adminis-
tracións públicas competentes fomentarán:

a.  O  uso  de  tecnoloxías  limpas  que 
permitan  un  maior  aforro  dos  recursos 
naturais.

b.  O deseño, a fabricación, a comercia-
lización e o uso de produtos que xeren o 
menor impacto ambiental ao longo do seu 
ciclo de vida,  e que permitan a  súa máis 
idónea  valorización,  prestando  especial 
atención aos envases compostos.

c.  A  utilización  das  mellores  técnicas 
dispoñibles  para  a  eliminación  das  subs-
tancias  perigosas  contidas  nos  residuos 
destinados a valorización ou eliminación.

d.  A  adopción  e  o  cumprimento  de 
medidas de prevención por parte de quen 
produza os residuos nos termos previstos 
nesta lei.

e.  O  desenvolvemento  de  programas 
sectoriais  de minimización de  residuos  e 
emisións.

Artigo 13. Valorización.
  1.  Co obxecto de acadar a valorización 
adecuada dos residuos as administracións 
competentes  en  materia  de  residuos  fo-
mentarán:

a.  A recolla selectiva de  todos aqueles 
compoñentes  susceptibles  de  seren  reuti-
lizados ou reciclados, incluíndo a posta en 
marcha de sistemas de recolla que permi-
tan  o  maior  aproveitamento  dos  recursos 
contidos nos residuos.

b.  A separación, previamente ao come-
zo do tratamento, do resto de compoñentes 
que, aínda non sendo recollidos selectiva-
mente, poidan ser obxecto de reciclaxe ou 
recuperación.

c.  A reciclaxe, así como outras formas 
de recuperación nos recursos contidos nos 
residuos.
  2.  Os  obxectivos  da  valorización,  así 
como as medidas para a súa consecución, de-
berán estar previstos nos plans de residuos.

Artigo 14. Optimización  na  elimi-
nación.
  1.  Todo  residuo  potencialmente  valo-
rizable, de acordo coas mellores  técnicas 
dispoñibles  nas  instalacións  situadas  na 
Comunidade Autónoma de Galicia, deberá 
ser destinado a este fin.
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  2.  A  eliminación  de  residuos  realizarase 
coa mellor tecnoloxía dispoñible, respectan-
do os principios de suficiencia, proximidade 
e responsabilidade compartida.
  3.  Excepcionalmente,  a  pesar  do  dis-
posto  no  número  1  deste  artigo,  e  logo 
da autorización do órgano competente en 
materia de ambiente, poderán ser obxecto 
das operacións propias de depósito  con-
trolado  ou  vertedoiro  aquelas  fraccións 
valorizables  que  non  resulte  posible 
comercializar pola situación conxuntural 
do mercado.

Artigo 15. Formación e concienciación.
No  marco  dos  principios  xerais  de  actua-
ción, desenvolveranse accións de formación 
e concienciación cidadá dirixidas a:

a.  Promover  a  participación  activa  na 
mellora da recolla selectiva e, en especial, 
da separación en orixe de residuos.

b.  Fomentar  a  diminución  do  uso  de 
envases  e  embalaxes  innecesarios,  prin-
cipalmente  os  de  difícil  reutilización  ou 
reciclaxe.

c.  Potenciar  a  educación  ambiental  e 
a  integración de programas de educación 
en materia de residuos en  todos os ciclos 
formativos.

d.  Potenciar  a  creación  de  mesas  de 
participación, estudo e traballo conxunto, 
co fin de plasmar e realizar un seguimento 
das especificacións do plan de residuos e 
do cumprimento do establecido nesta lei.

e.  Facilitar  a  consecución  de  acordos 
concretos  entre  a  Xunta  de  Galicia  e 
quen  teña  a  representación  dos  sectores 
produtivos e de asociacionismo ecolóxico 
e cidadán.

f.  Favorecer o diálogo e o compromiso 
entre  os  sectores  da  industria  e  do  con-
sumo  e  as  administracións  públicas  no 
ámbito da protección do ambiente.

g.  Informar das consecuencias nocivas 
para o ambiente que pode ter o uso inco-
rrecto  dos  produtos  que  xeren  residuos 
tóxicos ou perigosos.

TíTULO II 
PLANIFICACIóN EN MATERIA 

DE RESIDUOS

capítulo i 
dIsposICIóns xerAIs

Artigo 16. Da planificación.
As  actividades,  tanto  públicas  como  pri-
vadas, de xestión de residuos executaranse 
conforme os plans de residuos aprobados 
polas  administracións  públicas  compe-
tentes.

Artigo 17. Obxectivos  do  Plan  auto-
nómico de xestión de residuos.
  1.  A  planificación  da  xestión  dos 
residuos  pola  Comunidade  Autónoma  de 
Galicia  persegue  a  coordinación  entre  as 
diferentes  administracións  públicas  con 
competencias neste ámbito, tendo en conta 
a  incidencia  económica,  social,  cultural, 
ecolóxica,  demográfica  e  territorial  da 
xestión  integral dos  residuos, para  lograr 
o cumprimento dos seguintes obxectivos:

a.  Previr e reducir a produción de resi-
duos e a súa nocividade.

b.  Garantir  que  todo  residuo  suscepti-
ble de  ser valorizado  se destinará  a  tales 
fins.

c.  A determinación e a distribución no 
territorio do conxunto de  instalacións de 
xestión necesarias para garantir os princi-
pios de autosuficiencia e proximidade na 
xestión de residuos xerados na Comunida-
de Autónoma galega.

d.  Evitar  o  depósito  incontrolado  de 
residuos.
  2.  Para  a  consecución  dos  obxectivos 
definidos neste artigo, fomentarase a apli-
cación das melloras técnicas dispoñibles.

capítulo ii 
plAnIFICACIón AutonómICA

Artigo 18. Plans de residuos da Xun-
ta de Galicia.
  1.  Correspóndelle  á  Xunta  de  Galicia 
a  elaboración  e  aprobación  dos  plans  de 
residuos  de  conformidade  co  previsto 
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na normativa básica,  nesta  lei  e nas  súas 
normas de desenvolvemento.
  2.  Os  plans  de  residuos  da  Xunta  de 
Galicia conterán polo menos as seguintes 
determinacións:

a.  Ámbito material, territorial e tempo-
ral, así como o procedemento de revisión.

b.  Análise  e  diagnóstico  da  situación 
existente e estimación dos residuos obxec-
to do plan: cantidade, tipoloxía e orixe, así 
como operacións de xestión a que se some-
ten.  Especialmente  deberán  incluír  unha 
análise  e  diagnóstico  da  situación  actual 
en relación cos núcleos de poboación, acti-
vidade económica e social e medio rural.

c.  Principios que deben rexer a xestión 
dos residuos afectados polo plan.

d.  Obxectivos específicos de redución, 
reutilización,  reciclaxe,  outras  formas  de 
valorización  e  eliminación  dos  residuos, 
e as medidas que se deben adoptar para a 
consecución destes obxectivos.

e.  Plan de infraestruturas necesarias para 
a consecución dos obxectivos previstos.

f.  Criterios  que  se  deben  ter  en  conta 
para  a  localización  das  infraestruturas 
necesarias.

g.  Estimación dos custos de execución 
do plan.

h.  Programación  temporal  das  actua-
cións previstas para a execución do plan.

i.  Para  efectos  da  coordinación  inte-
radministrativa prevista no artigo 9 desta 
lei, procedemento de integración, se for o 
caso, das entidades locais no plan.

j.  Directrices  básicas  a  que  deberán 
adecuar, se for o caso, os plans das entida-
des locais.
  3.  Como documento anexo formularase 
un  programa  financeiro  de  actuación  en 
que  se  expresarán  e  valorarán  os  custos 
económico-financeiros  derivados  tanto 
da  execución  do  plan  como  do  proceso 
de  xestión  dos  residuos,  e  propoñerase  a 
súa  repartición  entre  todas  as  persoas  e 
entidades implicadas no plan. Igualmente, 
establecerase a achega da Xunta de Galicia 

ao  financiamento  do  plan,  así  como  as 
axudas ou subvencións existentes por par-
te do resto das institucións. Este programa 
poderá ser revisado independentemente do 
plan propiamente dito.

Artigo 19. Procedemento  de  elabo-
ración.
  1.  A elaboración dos plans da Xunta de 
Galicia en materia de residuos axustarase 
ao seguinte procedemento:

a.  A  consellería  competente  en  mate-
ria de ambiente elaborará un documento 
de referencia para a realización da avalia-
ción ambiental estratéxica do plan, sobre 
a  base  do  cal  se  redactará  o  informe  de 
sustentabilidade  ambiental  e  unha  pro-
posta do plan.

b.  A  proposta  do  plan,  que  inclúe  o 
informe  de  sustentabilidade,  someterase 
ao  trámite  de  consultas  definidas  no  do-
cumento de referencia, que, en todo caso, 
incluirá a consulta a todas as administra-
cións públicas afectadas, incluídas, se for 
o  caso,  as  doutra  comunidade  autónoma 
e  as  doutro  Estado  membro.  Así  mesmo, 
someterase  ao  trámite  de  información 
pública  durante  un  período  non  inferior 
a  corenta  e  cinco  días.  O  período  de  in-
formación  pública  anunciarase  no  Diario 
Oficial de Galicia, co fin de que o público 
interesado poida examinalo e formular as 
alegacións que considere oportunas.

c.  Finalizada  a  fase  de  consultas, 
elaborarase  unha  memoria  ambiental 
co  obxecto  de  valorar  a  integración  dos 
aspectos ambientais na proposta do plan. 
A memoria ambiental conterá as determi-
nacións finais que se deberán incorporar á 
proposta do plan.

d.  Tomando en consideración as alega-
cións formuladas nas consultas, o informe 
de sustentabilidade ambiental e a memoria 
ambiental,  a  consellería  competente  en 
materia  de  ambiente,  nun  prazo  non  su-
perior  a  trinta días,  elevaralle  a proposta 
do plan ao Consello da Xunta para a  súa 
aprobación.
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e.  O  plan  aprobarase  mediante  acordo 
do Consello da Xunta de Galicia e a con-
sellería competente en materia de residuos 
farao  público  e  procederá  á  súa  difusión 
para  garantir  o  coñecemento  á  cidadanía 
e  ás  administracións  implicadas. O  texto 
íntegro do plan aprobado será remitido ao 
Parlamento de Galicia.

f.  A consellería competente en materia 
de ambiente  realizará un seguimento dos 
efectos no ambiente da aplicación ou exe-
cución do plan.
  2.  O programa  financeiro de  actuación 
do  plan  será  aprobado  directamente  polo 
Consello  da  Xunta  por  proposta  da  per-
soa  titular  da  consellería  competente  en 
materia  de  ambiente  e  non  estará  suxeito 
aos trámites procedementais previstos nos 
puntos anteriores para o conxunto do plan.

Artigo 20. Publicidade do plan.
A  consellería  competente  en  materia  de 
ambiente poñerá á disposición das admi-
nistracións públicas consultadas e do pú-
blico afectado a seguinte documentación:
  1.  O plan aprobado.
  2.  Unha declaración que  resuma como 
se integraron no plan os aspectos ambien-
tais, e como se tomou en consideración o 
informe  de  sustentabilidade  ambiental, 
os  resultados  das  consultas,  a  memoria 
ambiental e, se for o caso, as discrepancias 
que puideren xurdir no proceso, así como 
as  razóns  da  escolla  do  plan  en  relación 
coas alternativas consideradas.
  3.  As medidas adoptadas para o segui-
mento dos efectos no ambiente da aplica-
ción do plan.
  4.  Un resumo non técnico sobre a docu-
mentación contida nos números 2 e 3.

Artigo 21. Efectos.
  1.  Os  plans  en  materia  de  residuos 
aprobados pola Xunta poderanse declarar 
de  incidencia  supramunicipal  de  acordo 
coa normativa de ordenación do territorio 
de Galicia.
  2.  Os  plans  serán  de  obrigado  cumpri-
mento  para  administracións  públicas  e 
particulares,  e  constitúen,  en  especial,  un 

límite vinculante para calquera instrumento 
de plan urbanístico, cuxas determinacións 
non poderán modificar, derrogar ou deixar 
sen efecto aqueles.
  3.  Os instrumentos de plan urbanístico 
deberanse adaptar ás determinacións dos 
plans da Xunta en materia de residuos nos 
prazos  que  determinen  estes  plans  e,  en 
todo  caso,  na  primeira  modificación  ou 
revisión do plan urbanístico.
  4.  Decláranse de interese público, para 
os efectos da Lei 10/1995, do 23 de novem-
bro, de ordenación do territorio de Galicia, 
as  infraestruturas  de  xestión  de  residuos 
consideradas  nos  plans  autonómicos  de 
residuos.

Artigo 22. Revisión.
Os plans de residuos da Xunta de Galicia 
revisaranse:
  1.  Nos prazos previstos neles, que non 
excederán o prazo máximo de dez anos.
  2.  En  calquera  caso,  cando  concorran 
circunstancias sobrevidas que o fagan ne-
cesario,  e,  especialmente,  para  adaptar  o 
seu contido ás exixencias que deriven das 
modificacións que se produzan na norma-
tiva autonómica, estatal e comunitaria na 
materia de que se trate.

Artigo 23. Duración.
Os plans da Xunta en materia de residuos 
terán  a  duración  prevista  neles  e  prorro-
garanse automaticamente en canto non se 
aprobe un novo plan que os substitúa.

capítulo iii 
plAnIFICACIón  

dAs entIdAdes loCAIs
Artigo 24. Plans  de  residuos  das 

entidades locais.
  1.  As entidades locais poderán elaborar 
e aprobar os seus propios plans de xestión 
de  residuos  urbanos,  de  conformidade 
co  previsto  na  normativa  básica,  nesta 
lei, nas súas normas de desenvolvemento 
e  nos  plans  autonómicos  en  materia  de 
residuos.
  2.  Os  plans  de  residuos  urbanos  das 
entidades locais respectarán as directrices 
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contidas nos plans de  residuos da Xunta, 
e  conterán,  como  mínimo,  as  determi-
nacións  recollidas  nos  números  2  e  3  do 
artigo 18º desta lei, ben que referido ao seu 
ámbito territorial.

Artigo 25. Elaboración.
  1.  A  entidade  local  que  se  propoña 
elaborar  o  seu  propio  plan  en  materia  de 
residuos  ou  modificar  os  xa  existentes 
notificarallo á Xunta de Galicia.
  2.  Co obxecto de evitar que se produza 
unha  duplicidade  de  avaliacións  ambien-
tais,  a  consellería  competente  en materia 
de  ambiente  determinará,  caso  por  caso, 
a  necesidade  de  someter  o  plan  ou  a  súa 
modificación a unha avaliación estratéxi-
ca ambiental, de acordo co establecido na 
Lei  9/2006,  do  28  de  abril,  sobre  avalia-
ción dos efectos de determinados plans e 
programas  no  ambiente,  e  na  normativa 
autonómica aplicable.
  3.  Para os efectos do establecido no punto 
anterior, antes da súa aprobación definitiva, 
a entidade  local  remitiralle á Xunta o  texto 
íntegro do proxecto e as alegacións recibidas 
durante  o  período  de  información  pública, 
xunto  coas  súas  correspondentes  contesta-
cións e informes técnicos.
  4.  Unha  vez  aprobado  definitivamente 
o  plan,  a  entidade  local  procederá  á 
súa  publicación  e  adoptará  as  medidas 
pertinentes  para  asegurar  a  súa  máxima 
difusión  e  o  seu  coñecemento  pola  cida-
danía, e deberá manter á disposición desta 
e das entidades públicas e privadas que o 
soliciten o seu texto íntegro.

Artigo 26. Revisión.
Os plans das  entidades  locais  en materia 
de residuos revisaranse no prazo previsto 
neles  e  cando  concorran  circunstancias 
sobrevidas  que  o  fagan  necesario,  e,  en 
todo  caso,  cando  necesiten  adaptarse  ás 
directrices  e  aos  obxectivos  do  corres-
pondente  plan  autonómico  de  residuos, 
así  como  ás  exixencias  que  deriven  das 
modificacións que se produzan na norma-
tiva autonómica, estatal e comunitaria na 
materia de que se trate.

Artigo 27. Duración.
Os  plans  dos  entes  locais  en  materia  de 
residuos  terán  a  duración  prevista  neles 
e  prorrogaranse  automaticamente  en 
canto non se aprobe un novo plan que os 
substitúa.

TíTULO III 
MEDIDAS ECONóMICAS  

E FINANCEIRAS

Artigo 28. Garantías financeiras das 
actividades sometidas a autorización.
  1.  As autorizacións das actividades de 
xestión  de  residuos  quedarán  suxeitas  á 
constitución por parte de quen as solicite 
dun seguro de responsabilidade civil e/ou 
á prestación dunha fianza ou outra garan-
tía  equivalente  na  forma  e  contía  que  en 
cada autorización se determine, de acordo 
co que regulamentariamente se estableza.
  2.  Así mesmo, a consellería competente 
en  materia  de  ambiente  exixirá,  cando 
sexa  o  caso,  a  quen  produza  os  residuos 
a constitución dun seguro de  responsabi-
lidade civil e/ou a prestación dunha fianza 
ou  outra  garantía  equivalente,  na  forma 
que regulamentariamente se estableza.
  3.  Estas  garantías  terán  por  finali-
dade  asegurar  o  cumprimento,  ante  as 
administracións  públicas,  das  obrigas 
que incumban en virtude da autorización 
expedida, e das derivadas, se for o caso, da 
posible execución subsidiaria por parte da 
administración  competente,  así  como  da 
reparación dos posibles danos e do custo 
da restauración.

Artigo 29. Recursos económicos.
A xestión dos residuos poderase financiar 
mediante os seguintes recursos:

a.  As taxas e os prezos públicos obtidos 
pola prestación dos servizos de xestión de 
residuos, recadados polas administracións 
municipal e autonómica.

b.  Os  prezos  privados  obtidos  polas 
empresas  legalmente  autorizadas  para 
intervir na xestión.

c.  As subvencións asignadas a xestores 
públicos ou privados.
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d.  Calquera outro  tributo que  se poida 
establecer para o financiamento das ope-
racións de xestión de residuos.

TíTULO IV 
POSTA NO MERCADO DE 

PRODUTOS QUE CO SEU USO 
SE CONVERTEN EN RESIDUOS

Artigo 30. Obrigas.
Quen  sexa  responsable  da  posta  no 
mercado  de  produtos  que  co  seu  uso  se 
convertan  en  residuos  estará  obrigado/a, 
con anterioridade á posta no mercado dos 
primeiros, a:

a.  Obter  de  quen  os  fabricou  infor-
mación  suficiente  sobre  a  cantidade  e  as 
características  dos  residuos  que,  previsi-
blemente, se poidan xerar, e os sistemas de 
xestión a que estes se deberían someter, así 
como, no caso de conteren substancias ou 
preparados perigosos, a ficha de datos de 
seguranza dos correspondentes produtos.

b.  Adoptar as medidas pertinentes para 
asegurar a adecuada xestión dos residuos 
derivados  dos  seus  produtos  cando  as 
características destes non permitan a súa 
xestión  a  través  dos  sistemas  e  instala-
cións  en  funcionamento  no  territorio  da 
Comunidade Autónoma de Galicia.

Artigo 31. Réxime xeral.
  1.  Os axentes económicos responsables 
da  posta  no  mercado  de  produtos  que  co 
seu uso se convertan en residuos optarán 
por unha das seguintes alternativas:

a.  Facerse  cargo  directamente  da 
xestión  dos  residuos  derivados  dos  seus 
produtos.

b.  Participar  nun  sistema  integrado  de 
xestión deses residuos.

c.  Contribuír  economicamente  aos 
sistemas públicos de xestión de  residuos, 
en  medida  tal  que  se  cubran  os  custos 
atribuíbles á súa xestión.

d.  Aceptar un sistema de depósito, de-
volución e retorno dos residuos derivados 
dos seus produtos.
  2.  Regulamentariamente,  poderase  esta-
blecer unha  listaxe de produtos que  co  seu 

uso se convertan en residuos e para os cales 
sexa obrigatorio optar por unha das alternati-
vas previstas no número anterior.
  3.  Así  mesmo,  quen  sexa  responsable 
da  posta  no  mercado  de  produtos  que  co 
seu  uso  se  convertan  en  residuos  deberá 
informar anualmente o órgano competen-
te en materia de ambiente da Comunidade 
Autónoma dos residuos producidos na súa 
actividade  de  fabricación  e  do  resultado 
cualitativo  e  cuantitativo  das  operacións 
efectuadas para a xestión deles.

Artigo 32. Sistemas  integrados  de 
xestión.
  1.  Para o cumprimento de todas ou dal-
gunhas das obrigas previstas no número 1 
do artigo anterior, quen sexa responsable 
da  posta  no  mercado  de  produtos  que  co 
seu  uso  se  convertan  en  residuos  poderá 
establecer  os  seus  propios  sistemas  inte-
grados  de  xestión  mediante  a  formaliza-
ción  de  acordos  voluntarios  autorizados 
pola Comunidade Autónoma de Galicia.
  2.  Á solicitude de autorización dos sis-
temas a que alude o punto primeiro debe-
rase achegar a documentación acreditativa 
dos seguintes aspectos:

a.  Características  dos  produtos  incluí-
dos e dos residuos que se poidan xerar polo 
seu uso.

b.  Delimitación  do  seu  ámbito  territo-
rial de actuación.

c.  Medidas que se deben adoptar tanto 
para a prevención da  súa xeración como, 
se  for  o  caso,  para  facilitar  a  súa  reutili-
zación,  reciclaxe  ou  calquera  outro  tipo 
de valorización antes da súa eliminación, 
tendo  en  conta  as  particularidades  da 
distribución  da  poboación  e  dos  asenta-
mentos poboacionais en Galicia, así como 
da súa orografía.

d.  Obrigas  asumidas  por  quen  sexa 
responsable da posta no mercado dos pro-
dutos e polos demais axentes económicos 
que interveñen no sistema.

e.  Mecanismos de control, seguimento 
e revisión.
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f.  Alternativas de xestión dos residuos 
resultantes.

g.  Estimación da cantidade de residuos 
que se poidan xerar anualmente no ámbito 
da Comunidade Autónoma de Galicia.

h.  Obxectivos  previstos  de  redución, 
reciclaxe e valorización.

i.  Designación  dunha  persoa  repre-
sentante  da  empresa  xestora  do  sistema 
integral de xestión que actúe como única 
interlocutora coa administración.

j.  Orzamento anual, no ámbito territorial 
da  Comunidade  Autónoma  de  Galicia,  do 
sistema integrado de xestión.

k.  Acordo adoptado entre os axentes eco-
nómicos que operen nos sectores interesados 
e subscritos por todos e cada un deles.

l.  Relación  e  cantidade  de  produtos 
postos no mercado que co seu uso se con-
vertan en residuos no ámbito territorial da 
Comunidade Autónoma de Galicia.
  3.  O prazo máximo para resolver e no-
tificar estas autorizacións é de seis meses. 
Transcorrido  este  prazo  sen  se  notificar 
resolución expresa,  a  autorización enten-
derase denegada.
  4.  As autorizacións poderán introducir 
as condicións que se consideren necesarias 
para a súa efectividade, así como prever a 
constitución  dunha  garantía  que  asegure 
o  cumprimento  das  obrigas  asumidas,  e 
o establecemento de obrigas de subminis-
tración de información, análise económica 
e auditorías sobre a xestión dos residuos.

Artigo 33. Mecanismos de control.
Cando existan varios sistemas integrados 
de  xestión  para  unha  mesma  categoría 
de  residuos  segundo  a  Lista  europea  de 
residuos, estes están obrigados ao estable-
cemento  dunha  oficina  de  coordinación 
en  que  estean  representados  todos  os 
sistemas.

Artigo 34. Suspensión ou revogación 
da autorización.
No caso de incumprimento das condicións e 
dos  requisitos  establecidos  na  autorización, 
e  logo  da  audiencia  da  parte  interesada,  o 
órgano competente  en materia de ambiente 

poderá suspender temporalmente ou revogar 
a autorización, sen prexuízo da  responsabi-
lidade administrativa derivada do incumpri-
mento,  que  se  determinará,  cando  proceda, 
no expediente sancionador que se inicie para 
o efecto.

Artigo 35. Convenios de colaboración.
Para o cumprimento de  todas ou dalgun-
has das obrigas sinaladas nos artigos ante-
riores deste  título, quen sexa responsable 
da  posta  no  mercado  de  produtos  que  co 
seu uso se convertan en  residuos poderá, 
así mesmo, subscribir convenios de cola-
boración coa Xunta de Galicia.

Artigo 36. Medidas excepcionais no 
caso de cesamento de actividade dos siste-
mas integrados de xestión de residuos.
  1.  Cando  un  sistema  integrado  de 
xestión  cese  na  súa  actividade  ou  a  súa 
autorización  quede  suspendida  ou  revo-
gada,  a  Xunta  de  Galicia,  por  proposta 
da  consellería  competente  en  materia  de 
ambiente, determinará a forma de xestión 
dos residuos incluídos no sistema.
  2.  Nos  supostos  previstos  no  punto 
anterior,  os  axentes  económicos  partici-
pantes  no  sistema  integrado  de  xestión 
quedan obrigados a contribuír economica-
mente aos sistemas públicos de xestión de 
residuos na medida necesaria para cubrir 
os custos atribuíbles á xestión deses resi-
duos ata o momento en que o axente eco-
nómico correspondente ou ben acredite a 
súa  participación  nun  sistema  integrado 
de  xestión  debidamente  autorizado  e  en 
funcionamento  ou  ben  xustifique  que  o 
xestiona por si mesmo.

TíTULO V 
RéXIME DE INTERVENCIóN 

ADMINISTRATIVA 479

Artigo 37. Réxime  de  intervención 
administrativa da produción e xestión de 
residuos.
  1.  Están  suxeitas  a  autorización  admi-
nistrativa previa do órgano competente en 
479	 	Decreto	59/2009,	 do	26	de	 febreiro,	 polo	que	 se	
regula	a	rastrexabilidade	dos	residuos.	
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materia de ambiente da Comunidade Autó-
noma as seguintes industrias e actividades:

1.1.  Produción de residuos: a instalación 
de industrias ou actividades produtoras de 
residuos perigosos, a ampliación e modifi-
cación substancial ou o traslado de indus-
trias ou actividades produtoras de residuos 
perigosos,  así  como aquelas  industrias ou 
actividades produtoras de residuos que non 
teñen a consideración de perigosos e figu-
ren nunha lista que, se for o caso, se aprobe 
por  razón  das  excepcionais  dificultades 
que poida presentar a xestión dos residuos 
producidos.

1.2.  Xestión  de  residuos:  o  almacena-
mento,  valorización  e  eliminación  de  re-
siduos, así como o transporte de residuos 
perigosos cando quen os transporta asuma 
a titularidade dos residuos no momento da 
recolla no lugar de produción.
  2.  As autorizacións deberán ser solici-
tadas por quen sexa titular das industrias 
ou actividades afectadas.
  3.  Quen sexa titular das actividades de 
produción  e  xestión  de  residuos  distintas 
das  enumeradas  no  número  1  deberá 
notificarllo ao órgano competente en ma-
teria de ambiente para a súa inscrición no 
Rexistro de Produtores/as e Xestores/as de 
Residuos.
  4.  As actividades de xestión de residuos 
urbanos  realizadas  directamente  polos 
concellos  ou  entes  locais  e  a  produción 
deles polas persoas particulares non esta-
rán sometidas ao réxime de control previo 
previsto neste artigo.
  5.  Regulamentariamente  establecera-
se  o  réxime  xurídico  das  autorizacións 
de  xestión  e  produción  e  o  rexistro  das 
actividades  previstas  neste  artigo,  así 
como  as  actividades  de  produción  de 
residuos  perigosos  e  non  perigosos  que 
pola súa escasa incidencia ambiental non 
necesiten  a  intervención  administrativa 
prevista neste artigo.
  6.  Quedarán exentas das autorizacións a 
que se refiren os números anteriores aque-
las  industrias  e  actividades  a  que  resulte 

aplicable a normativa  sobre prevención e 
control integrado da contaminación.

Artigo 38. Obrigas de quen produza, 
posúa e xestione residuos.
Quen produza, posúa e xestione  residuos 
deberá  cumprir  as  seguintes  obrigas 
xerais:
  1.  As  previstas  na  Lei  10/1998,  do  21 
de abril, de residuos, sen prexuízo doutras 
obrigas establecidas na lexislación vixente.
  2.  As  previstas  nesta  lei  e  nas  normas 
que a desenvolvan, así como no desenvol-
vemento regulamentario.
  3.  Facilitarlle á consellería competente 
en  materia  de  ambiente  a  información 
que  esta  lles  requira  en  relación  coa  na-
tureza,  características e composición dos 
residuos que posúan, así como nos labores 
de  inspección  en  relación  coas  materias 
reguladas nesta lei.
  4.  Comunicarlle  ao  órgano  ambiental 
competente  calquera  cambio  que  se  pro-
duza,  no prazo máximo dun mes,  que  se 
contará  desde  esa  data,  con  respecto  aos 
datos e documentos que figuren no Rexis-
tro  Xeral  de  Produtores/as  e  Xestores/as 
de Residuos de Galicia.
  5.  Quen produza residuos, en función das 
características dos seus procesos produtivos, 
aplicará  tecnoloxías que orixinen os menos 
posibles, así como as precisas para o control, 
o tratamento e, se é o caso, a eliminación das 
substancias perigosas que conteñan.
  6.  Os/As  transportistas  que  asuman  a 
titularidade dos residuos deberán dispoñer 
dunha  infraestrutura  adecuada  de  alma-
cenamento.
  7.  Quen  produza  residuos  comerciais 
estará  obrigado/a  a  entregarlle  os  seus 
residuos a un xestor ou xestora autorizado 
para o seu tratamento, ou ben a acollerse 
ao sistema de recolla e xestión que o ente 
local competente estableza para este  tipo 
de residuos.

Artigo 39. Importación,  adquisición 
intracomunitaria, intermediación e axencia.
  1.  Sen  prexuízo  do  establecido  na  nor-
mativa comunitaria e das autorizacións que, 
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cando for o caso, sexan exixibles, quen sexa 
responsable de  importacións e adquisicións 
intracomunitarias,  así  como  de  axencias 
comerciais ou intermediacións que, en nome 
propio ou alleo, poñan residuos no mercado 
ou realicen con eles operacións xurídicas que 
impliquen cambios de titularidade posesoria 
mesmo sen contido transaccional comercial, 
deberá notificarllo previamente á consellería 
competente  en  materia  de  ambiente  para  o 
seu rexistro administrativo, indicando, cando 
menos,  as  cantidades,  natureza,  orixes  e 
destino dos residuos, así como, se for o caso, 
o método de transporte e o método de valori-
zación ou eliminación que se vaia empregar.
  2.  egulamentariamente  poderase  esta-
blecer un procedemento adecuado para o 
control e supervisión.

TíTULO VI 
EXPROPIACIóN

Artigo 40. Declaración  de  utilidade 
pública.
  1.  Declárase de utilidade pública e inte-
rese social, para os efectos da lexislación 
de expropiación forzosa, o establecemento 
ou a ampliación de instalacións de xestión 
de residuos.
  2.  A  declaración  de  utilidade  pública 
levará implícita en todo caso a necesidade 
de  ocupación  dos  bens  ou  a  adquisición 
dos  dereitos  afectados  e  implicará  a  ur-
xente ocupación para os efectos do artigo 
52 da Lei de expropiación forzosa do 16 de 
decembro de 1954.

Artigo 41. Solicitude  de  recoñece-
mento de utilidade pública.
  1.  Para  o  recoñecemento  da  utilidade 
pública das  instalacións a que se  refire o 
artigo  anterior,  será  necesario  que  a  em-
presa  interesada o  solicite,  incluída unha 
relación  concreta  e  individualizada  dos 
bens ou dereitos que quen faga a solicitude 
considere de necesaria expropiación.
  2.  A petición someterase á información 
pública e solicitarase informe dos organis-
mos afectados.

  3.  Concluída a tramitación, o recoñece-
mento da utilidade pública será acordado 
pola consellería competente en materia de 
ambiente. 

TíTULO VII 
DA CONTAMINACIóN  

E DEGRADACIóN DO SOLO

capítulo i 
solos ContAmInAdos 480

Artigo 42. Declaración  de  solo  con-
taminado.
  1.  A consellería competente en materia 
de  ambiente,  de  acordo  coa  normativa 
vixente,  declarará,  delimitará  e  regulará 
os solos contaminados e a creación do seu 
correspondente rexistro. O prazo máximo 
para a notificación da resolución de decla-
ración  dun  solo  como  contaminado  será 
dun ano, contado desde o inicio do proce-
demento para a súa declaración como tal.
  2.  A  resolución  que  declare  un  solo 
como  contaminado  conterá,  polo  menos, 
as seguintes determinacións:

a.  Delimitación do solo contaminado.
b.  As  persoas  físicas  ou  xurídicas 

obrigadas a levar a cabo a limpeza e recu-
peración.

c.  As principais operacións para a  súa 
limpeza e recuperación.

d.  Se  for  o  caso,  medidas  preventivas, 
de defensa e control e de seguimento que 
se deban adoptar.

e.  Os usos a que non se poderá destinar 
o solo, mentres subsista a declaración.

f.  Requisitos  xurídicos  e  técnicos  en 
que se sustenta a declaración.

Artigo 43. Efectos da declaración.
  1.  A declaración dun solo como conta-
minado  obrigará  a  realizar  as  actuacións 
necesarias  para  proceder  á  súa  limpeza 
e  recuperación,  na  forma  e  prazos  que 
determine o órgano competente da Comu-
nidade Autónoma.

480	 	 Decreto	 60/2009,	 do	 26	 de	 febreiro,	 sobre	 solos	
potencialmente	contaminados	e	procedemento	para	a	
declaración	de	solos	contaminados.
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  2.  Terá a obriga de realizar as operacións 
de  limpeza  e  recuperación  quen  cause  a 
contaminación,  e  cando  sexan  varios/as 
responderán  destas  obrigas  de  forma  so-
lidaria  e  subsidiariamente,  por  esta  orde, 
os/as posuidores/as dos solos contaminados 
e os/as propietarios/as non posuidores/as.
  3.  Unha  vez  que  a  declaración  dun 
solo  como  contaminado  sexa  firme  en 
vía  administrativa,  esta  será  obxecto  de 
nota marxinal no  rexistro da propiedade, 
por  iniciativa  da  consellería  competente 
en materia de ambiente. Esta nota cance-
larase unha vez que se declare que o solo 
deixou de ter tal consideración.
  4.  A  firmeza  da  declaración  dun  solo 
como contaminado implicará a súa inclu-
sión no Rexistro da Calidade dos Solos de 
Galicia.

Artigo 44. Acordos  voluntarios  e 
convenios de colaboración.
  1.  As  actuacións  para  proceder  á  lim-
peza e recuperación dos solos declarados 
como  contaminados  poderanse  levar  a 
cabo mediante:

a.  Acordos  voluntarios  subscritos 
entre  quen  teña  a  obriga de  realizar  esas 
operacións  e  autorizados  polo  órgano 
correspondente da consellería competente 
en materia de ambiente.

b.  Convenios  de  colaboración  entre 
quen  teña  a  obriga  de  realizar  esas  ope-
racións  e  as  administracións  públicas 
competentes,  que  poderán  concretar  in-
centivos económicos que poidan servir de 
axuda para financiar os custos de limpeza 
e recuperación de solos contaminados.
  2.  En  todo  caso,  os  custos  de  limpeza 
e  recuperación  de  solos  contaminados 
correrán a cargo de quen teña a obriga, en 
cada caso, de realizar esas operacións.
  3.  Os acordos voluntarios a que alude o 
punto  primeiro  conterán,  polo  menos,  as 
seguintes determinacións:

a.  Alcance das operacións de limpeza e 
recuperación que se vai realizar e obrigas 
asumidas,  por  cada  unha  das  partes  res-
ponsables, en relación con aquelas.

b.  Se é o caso, medidas preventivas, de 
defensa e control e de seguimento que se 
deban adoptar.

c.  Prazo de execución.
d.  Orzamento  e mecanismos de  finan-

ciamento.
Artigo 45. Medidas provisorias.

  1.  Antes da iniciación do procedemen-
to de declaración de solo contaminado, a 
consellería competente en materia de am-
biente, de oficio ou por instancia de parte, 
nos casos en que exista un grave risco para 
a saúde das persoas ou o ambiente, poderá 
adoptar  as  medidas  provisorias  que  con-
sidere oportunas. As medidas provisorias 
deberán ser confirmadas, modificadas ou 
levantadas no acordo de iniciación do pro-
cedemento, que se deberá efectuar dentro 
dos quince días seguintes á súa adopción.
En  todo caso,  as ditas medidas quedarán 
sen efecto se non se inicia o procedemento 
no  dito  prazo  ou  cando  o  acordo  de  ini-
ciación  non  conteña  un  pronunciamento 
expreso sobre estas.
  2.  Unha vez iniciado o procedemento de 
declaración dun  solo como contaminado, 
o  órgano  correspondente  da  consellería 
competente  en  materia  de  ambiente  para 
resolvelo poderá adoptar, de oficio ou por 
instancia de parte, as medidas provisorias 
que  considere  oportunas  para  asegurar  a 
eficacia da  resolución que se poida ditar, 
nos supostos en que exista un grave risco 
para a saúde das persoas ou o ambiente.
  3.  As  medidas  provisorias  poderán 
ser  alzadas  ou  modificadas  durante  a 
tramitación  do  procedemento,  de  oficio 
ou  por  instancia  de  parte,  en  virtude  de 
circunstancias  sobrevidas  ou  que  non 
puidesen  ser  tidas  en  conta  no  momento 
da súa adopción.
En  todo  caso,  extinguiranse  coa  eficacia 
da resolución administrativa que poña fin 
ao procedemento.

Artigo 46. Actividades  potencial-
mente contaminantes de solos.
  1.  Quen teña a propiedade de predios en 
que  se  realizase  algunha  das  actividades 
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potencialmente  contaminantes  de  solos 
terá  a  obriga,  con  motivo  da  súa  trans-
misión, de declaralo en escritura pública. 
Este  feito  será  obxecto  de  nota  marxinal 
no rexistro da propiedade.
  2.  Quen  sexa  titular  de  actividades 
potencialmente  contaminantes  deberá 
remitirlle  ao  órgano  correspondente  da 
consellería competente en materia de am-
biente un informe de situación, co contido 
e periodicidade que regulamentariamente 
se estableza.

Artigo 47. Relación co plan urbanís-
tico.
  1.  Non  se  poderán  executar  desenvol-
vementos  urbanísticos  nos  ámbitos  que 
inclúan  solos  contaminados  en  canto  a 
consellería competente en materia de am-
biente  non  declare  que  os  solos  deixaron 
de ter tal consideración.
  2.  En  relación  cos  ditos  solos  e  co 
obxecto  de  determinar  a  viabilidade 
dos  usos  previstos  no  ámbito  que  se  vai 
desenvolver, para a tramitación dos plans 
urbanísticos deberase presentar, xunto coa 
documentación  exixida  pola  normativa 
aplicable, un informe da calidade do solo.

capítulo ii 
espAzos deGrAdAdos

Artigo 48. Rexeneración de  espazos 
degradados.
Co obxecto de corrixir os efectos causados 
por unha deficiente xestión dos  residuos, 
acometeranse  as  obras  e  instalacións  ne-
cesarias para restituír os terreos que foron 
obxecto  de  verteduras  incontroladas  ou 
dun inadecuado depósito dos residuos por 
parte de quen os xestione actualmente ás 
condicións  ambientais  que  posuían  antes 
da iniciación destas actividades.

Artigo 49. Responsables da degrada-
ción do terreo.
  1.  Consideraranse  responsables  da 
degradación do terreo e terán, polo tanto, 
a obriga en primeiro lugar de restauralo:

a.  A persoa física ou xurídica que efec-
tuou a vertedura inadecuada dos residuos 

e,  solidariamente,  quen  os  producir  ou 
posuír, agás que estes últimos  llos entre-
gasen  a  un  xestor  ou  xestora  autorizado 
para a dita actividade.

b.  Subsidiariamente,  quen  teña  a 
propiedade  do  terreo  onde  se  produciu  a 
descarga ou, se é o caso, a titularidade do 
dominio público afectado.
  2.  Naqueles supostos en que quen tiver 
a responsabilidade da degradación fose un 
concello,  as  actuacións  de  rexeneración 
serán  acometidas  pola  entidade  local 
en  cuxo  territorio  se  encontre  o  espazo 
degradado.  A  Xunta  actuará  a  través  da 
asistencia e cooperación coas administra-
cións afectadas.

TíTULO VIII 
FOMENTO

Artigo 50. Subvencións.
A Comunidade Autónoma de Galicia, no 
ámbito  das  súas  competencias,  poderá 
outorgar subvencións para incentivar me-
canismos de produción limpa e a implan-
tación  das  mellores  técnicas  dispoñibles 
na xestión dos residuos.

Artigo 51. Promoción.
A  consellería  competente  en  materia  de 
ambiente poderá:

a.  Desenvolver, con carácter periódico, 
campañas de  formación e  concienciación 
cidadá dirixidas a fomentar o cumprimen-
to dos obxectivos desta lei.

b.  Potenciar  a  subscrición  de  acordos 
entre a consellería competente en materia 
de  ambiente  e  os  sectores  produtivos, 
representantes  patronais  e  sindicais  e  do 
asociacionismo  ambiental,  das  asocia-
cións de persoas consumidoras e doutras 
organizacións de participación cidadá.

c.  Promover  convenios  con  entidades 
públicas ou privadas, para a implantación 
de medidas tendentes á educación, inves-
tigación,  información  e  asesoramento, 
orientadas  especialmente  a  pemes,  para 
introducir  nas  empresas  as  tecnoloxías 
menos  contaminantes  e prácticas de pre-
vención en materia de residuos.
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d.  Favorecer,  a  través  de  acordos  coa 
consellería  competente  en  materia  de 
educación,  a  integración  de  contidos  en 
materia de residuos nos ciclos formativos, 
co fin de mellorar a conciencia ambiental 
do estudantado e da cidadanía en xeral.

TíTULO IX 
INSPECCIóN, VIXILANCIA  

E CONTROL

Artigo 52. Órganos competentes.
A  inspección,  vixilancia  e  control  do 
cumprimento desta lei, así como das súas 
normas de desenvolvemento, corresponde, 
no ámbito das súas respectivas competen-
cias, á consellería competente en materia 
de ambiente ou ao concello respectivo.

Artigo 53. Servizos  de  inspección  e 
vixilancia  da  Comunidade  Autónoma  de 
Galicia.
  1.  As  funcións de vixilancia  e  inspec-
ción ambiental da Comunidade Autónoma 
de Galicia relativas ao cumprimento desta 
lei serán levadas a cabo:

a.  Directamente  por  persoal  funciona-
rio  debidamente  acreditado  pola  conse-
llería competente en materia de ambiente. 
Este persoal  terá o  carácter de  axente da 
autoridade e os feitos constatados por el e 
formalizados  en  acta  gozarán da presun-
ción  de  certeza  para  efectos  probatorios. 
Para tal fin, estará facultado para realizar 
exames,  controis,  tomas  de  mostras  e 
recolla  de  información  e  para  acceder  a 
aqueles  lugares  e  instalacións  onde  se 
desenvolvan  as  actividades  mencionadas 
nesta lei, logo da identificación e sen ne-
cesidade de aviso previo.

b.  Por  organismos  de  control  debida-
mente  autorizados  pola  consellería  com-
petente en materia de ambiente no ámbito 
dos residuos.
  2.  Para o desempeño das súas funcións, 
os/as  axentes  da  autoridade  poderán  ir 
acompañados/as  de  asesores/as  técnicos 
debidamente  identificados  e  autorizados 
por  quen  sexa  titular  do  órgano  de  que 
dependan  os  servizos  de  vixilancia  e 

inspección,  que  en  ningún  caso  terán  a 
consideración  de  axentes  da  autoridade 
nin  gozarán  das  potestades  desta.  Este 
persoal  asesor  estará  obrigado  a  gardar 
segredo respecto dos datos e informacións 
que coñeza no exercicio destas funcións.
  3.  Regulamentariamente  establece-
ranse  as  funcións  que  desenvolverán  as 
entidades ambientais de control, así como 
os requisitos e o procedemento para o seu 
exercicio. Estas entidades de control están 
obrigadas  igualmente  a  gardar  segredo 
respecto  dos  datos  e  informacións  que 
coñezan  no  exercicio  destas  funcións  de 
vixilancia e inspección.

Artigo 54. Actas de inspección.
Os  feitos  constatados  polos/as  axentes 
da  autoridade  formalizaranse  nunha  acta 
e  gozarán  da  presunción  de  certeza  para 
efectos probatorios. Esta acta será asinada 
polo/a axente da autoridade e entregaráse-
lle copia á parte interesada.

Artigo 55. Custos  dos  servizos  de 
inspección.
O custo das inspeccións previas á conce-
sión de autorización, así como aqueloutras 
que sexan preceptivas, poderá ser imputa-
do a quen solicitase estas ou a quen sexa 
titular  das  instalacións  inspeccionadas, 
respectivamente. Tamén se poderá imputar 
o custo das inspeccións facultativas cando 
estas se realicen como consecuencia de non 
atender quen sexa titular da instalación os 
requirimentos  da  administración,  cando 
se  realicen  no  ámbito  dun  procedemento 
sancionador  que  remate  coa  imposición 
dunha sanción ou cando se aprecie teme-
ridade ou mala fe en quen sexa titular da 
instalación inspeccionada.

Artigo 56. Autodiagnósticos  e  audi-
torías.
  1.  Todas as actividades industriais e/ou 
empresas  que  xeren  residuos  industriais 
deberán  realizar  autodiagnósticos  am-
bientais,  empregándose  como  ferramenta 
de control ambiental a auditoría ambiental 
e  a  declaración  de  ecoeficiencia  ou  de 
sustentabilidade  en  consonancia  coas 
definicións desta lei.
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  2.  Os  documentos  de  autodiagnóstico 
ambiental  serán  aprobados  polo  órgano 
de control ambiental, de modo específico 
para cada sector cando iso sexa posible.
  3.  A declaración de ecoeficiencia ou de 
sustentabilidade  terá  como base os datos 
obtidos  previamente  no  documento  de 
autodiagnóstico ambiental.
  4.  A  periodicidade  dos  autodiagnósti-
cos e declaracións derivadas destes, a que 
se  refiren os números 2  e  3 deste  artigo, 
será anual.
  5.  Para  a  verificación  da  información 
contida  nos  documentos  de  autodiagnós-
tico  e  nas  declaracións,  así  como  para  a 
revisión  destes  documentos,  o  órgano  de 
control ambiental levará a cabo auditorías 
ambientais.

Artigo 57. Deber de colaboración.
Quen sexa titular das actividades a que se 
refire esta  lei que sexan obxecto de vixi-
lancia, inspección e auditoría ten a obriga 
de permitir o acceso, para o exercicio das 
súas funcións, aos funcionarios e funcio-
narias ou persoal das entidades ambientais 
de control debidamente  identificados, así 
como aos asesores e asesoras técnicos que 
circunstancialmente  acompañen  o  dito 
funcionariado, e a prestarlles a colabora-
ción necesaria para a  realización de exa-
mes, controis, tomas de mostras e recolla 
de información e calquera outra operación 
para o cumprimento da súa misión.

TíTULO X 
RéXIME E PROCEDEMENTO 

SANCIONADOR

capítulo i 
réxIme sAnCIonAdor

Artigo 58. Potestade sancionadora.
  1.  O exercicio da potestade sancionadora 
sobre  as  actividades  sometidas  ao  disposto 
nesta  lei  correspóndelles  aos  órganos  co-
rrespondentes da consellería competente en 
ambiente e aos concellos, de acordo cos seus 
respectivos  ámbitos  competenciais  atribuí-
dos pola lexislación vixente.

  2.  A  inobservancia  ou  a  vulneración 
das  prescricións  contidas  na  lexislación 
básica estatal, nesta lei e nas normas que a 
desenvolvan, ou nas ordenanzas e demais 
normas municipais, constitúen infracción 
administrativa  e  serán  sancionadas  con-
forme o establecido nos seguintes artigos, 
sen prexuízo, se é o caso, das correspon-
dentes responsabilidades civís e penais.

Artigo 59. Responsabilidade  admi-
nistrativa.
  1.  Para  os  efectos  do  establecido  neste 
título, os residuos terán sempre un ou unha 
titular responsable, calidade que correspon-
derá a quen os produza, posúa ou xestione.
  2.  A  responsabilidade  será  solidaria 
nos seguintes supostos:

a.  Cando  quen  posúa  ou  xestione  os 
residuos  os  entregue  a  persoa  física  ou 
xurídica distinta das sinaladas nesta lei.

b.  Cando  sexan  varios/as  os/as  res-
ponsables  e  non  sexa  posible  determinar 
o  grao  de  participación  de  cadaquén  na 
realización da infracción.
  3.  Cando  os  danos  causados  ao  am-
biente  se  produzan  por  acumulación  de 
actividades debidas a diferentes persoas, a 
administración competente poderá  impu-
tar individualmente esta responsabilidade 
e os seus efectos económicos.
  4.  Só  haberá  exención  de  responsabi-
lidade  administrativa  para  quen  ceda  os 
residuos  a  xestores/as  autorizados  para 
realizar  as  operacións  que  compoñen  a 
xestión  de  residuos,  e  sempre  que  a  súa 
entrega se realice cumprindo os requisitos 
establecidos  na  normativa  básica  e  nesta 
lei e nas súas normas de desenvolvemento. 
En  todo caso, a cesión constará en docu-
mento fidedigno.
  5.  Igualmente,  para  quen  posúa 
residuos  urbanos  haberá  exención  de 
responsabilidade polos danos que poidan 
derivar  de  tales  residuos,  sempre  que 
llelos entregasen ás entidades locais ou a 
xestores/as  autorizados  por  estas,  obser-
vando as respectivas ordenanzas e demais 
normativa aplicable.
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Artigo 60. Infraccións.
  1.  Constitúen  infraccións,  conforme 
esta lei, as accións e omisións tipificadas 
nela,  sen  prexuízo  das  correspondentes 
responsabilidades  civís  e  penais  a  que 
poidan dar lugar.
  2.  As infraccións desta lei clasifícanse 
en moi graves, graves e leves.

Artigo 61. Infraccións moi graves.
Son infraccións moi graves:

a.  O exercicio dunha actividade descri-
ta nesta lei ou na normativa que a desen-
volva sen a preceptiva autorización ou con 
ela  caducada,  revogada  ou  suspendida,  e 
o  incumprimento  das  obrigas  impostas 
nas  autorizacións,  así  como  a  actuación 
en  forma  contraria  ao  establecido  nesta 
lei,  cando  a  actividade  non  estea  suxeita 
a autorización específica, todo iso sempre 
que se puxese en perigo grave a saúde das 
persoas ou o ambiente ou cando a actua-
ción  teña  lugar  en  espazos protexidos  en 
función do seu valor ecolóxico.

b.  O abandono, a vertedura ou a elimina-
ción incontrolados de residuos perigosos.

c.  O abandono, a vertedura ou a elimi-
nación  incontrolados  de  calquera  outro 
tipo de residuos, sempre que se producise 
un  dano  ou  deterioración  grave  para  o 
ambiente ou  se puxese en perigo grave a 
saúde das persoas.

d.  O  incumprimento  das  obrigas  de-
rivadas  das  medidas  provisorias  e  caute-
lares, agás os supostos de forza maior ou 
imposibilidade sobrevida.

e.  A  ocultación  ou  a  alteración  mali-
ciosa de datos achegados aos expedientes 
administrativos para a obtención de autori-
zacións, licenzas, permisos ou inscricións 
relacionadas co exercicio das actividades 
reguladas nesta lei.

f.  A  elaboración,  importación  ou 
adquisición  intracomunitaria de produtos 
con substancias ou preparados prohibidos 
pola normativa vixente pola perigosidade 
dos residuos que xeran.

g.  O  incumprimento  polos  axentes  eco-
nómicos responsables da posta no mercado 

de produtos que co seu uso se convertan en 
residuos das obrigas sinaladas no artigo 31º.1 
desta lei.

h.  A  non  realización  das  operacións 
de  limpeza e  recuperación cando un solo 
sexa declarado como contaminado, tras o 
correspondente requirimento da conselle-
ría competente en materia de ambiente, ou 
o incumprimento, se é o caso, das obrigas 
derivadas de acordos voluntarios ou con-
venios de colaboración.

i.  A mestura das diferentes categorías 
de residuos perigosos entre si ou destes cos 
que  non  teñan  tal  consideración,  sempre 
que se producise un dano ou deterioración 
grave  para  o  ambiente  ou  se  puxese  en 
perigo grave a saúde das persoas.

j.  A  entrega,  venda  ou  cesión  de 
residuos  perigosos  a  persoas  físicas  ou 
xurídicas  distintas  das  sinaladas  nesta 
lei,  así  como  a  aceptación  dos  residuos 
en  condicións distintas das que  aparezan 
nas correspondentes autorizacións ou nas 
normas  establecidas  nesta  lei  e  nas  súas 
disposicións de desenvolvemento.

k.  A omisión, no caso de residuos peri-
gosos, dos necesarios plans de seguranza 
e  previsión  de  accidentes,  así  como  dos 
plans  de  urxencia  interior  e  exterior  das 
instalacións,  exixibles  de  conformidade 
coa normativa aplicable.

l.  O incumprimento da obriga de repo-
ñer prevista no artigo 72º.

m. A  comisión  durante  un  período  de 
tres  anos  de  dúas  ou  máis  infraccións 
graves sancionadas con carácter firme en 
vía administrativa.

Artigo 62. Infraccións graves.
Son infraccións graves:

a.  O exercicio dunha actividade descrita 
nesta lei ou na normativa que a desenvolva 
sen  a  preceptiva  autorización  ou  con  ela 
caducada,  revogada  ou  suspendida,  e  o 
incumprimento das obrigas  impostas nas 
autorizacións,  así  como  a  actuación  en 
forma  contraria  ao  establecido  nesta  lei, 
cando  a  actividade  non  estea  suxeita  a 
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autorización  específica,  todo  iso  sempre 
que non se puxese en perigo grave a saúde 
das persoas nin  se producise un dano ou 
deterioración grave para o ambiente.

b.  O abandono, a vertedura ou a elimi-
nación  incontrolados  de  calquera  tipo  de 
residuos non perigosos, sempre que non se 
puxese en perigo grave a saúde das persoas 
nin se producise un dano ou deterioración 
grave para o ambiente.

c.  O  incumprimento  das  condicións 
de  almacenamento  de  calquera  tipo  de 
residuos establecidas na normativa.

d.  O incumprimento da obriga de pro-
porcionar documentación ou información 
ou a ocultación ou falseamento de datos 
exixidos  pola  normativa  aplicable  ou 
polas  estipulacións  contidas  na  autori-
zación,  así  como  o  incumprimento  da 
obriga de custodia e mantemento da dita 
documentación.

e.  A  falta  de  constitución  de  seguros, 
fianzas  ou  outras  garantías,  ou  da  súa 
renovación, cando sexan obrigatorias.

f.  O  traslado de  residuos con orixe ou 
destino no  territorio da Comunidade Au-
tónoma de Galicia de residuos procedentes 
doutros estados ou doutra parte do territo-
rio nacional sen os requisitos previstos na 
lexislación  comunitaria,  nesta  lei  ou  nas 
normas que a desenvolvan.

g.  No  caso  de  adquisición  intercomu-
nitaria  de  residuos,  o  incumprimento 
da  obriga  de  notificar  a  realización  da 
súa  valorización  ou  eliminación,  de 
acordo  co  establecido  no  Regulamento 
1013/2006/CE.

h.  A obstrución á actividade inspectora ou 
de control das administracións públicas.

i.  A falta de etiquetaxe ou a etiquetaxe 
incorrecta  ou  parcial  dos  envases  que 
conteñan residuos perigosos.

j.  A mestura das diferentes categorías 
de  residuos  perigosos  entre  si  ou  destes 
cos que non teñan tal consideración, sem-
pre que,  como consecuencia diso, non  se 
puxese en perigo grave a saúde das persoas 

nin se producise un dano ou deterioración 
grave para o ambiente.

k.  A entrega,  venda ou  cesión de  resi-
duos  non  perigosos  a  persoas  físicas  ou 
xurídicas  distintas  das  sinaladas  nesta 
lei,  así  como  a  aceptación  dos  residuos 
en  condicións distintas das que  aparezan 
nas correspondentes autorizacións ou nas 
normas  establecidas  nesta  lei  e  nas  súas 
disposicións de desenvolvemento.

l.  O  incumprimento  por  parte  das 
entidades  aseguradoras  ou  do  asegurado 
da  obriga  de  lle  notificar  á  consellería 
competente  en  materia  de  ambiente  a 
suspensión da cobertura ou a extinción do 
contrato de seguro.

m. A  comisión  dalgunha  das  infrac-
cións  indicadas no artigo anterior  cando, 
pola  súa  escasa  contía  ou  entidade,  non 
merezan a cualificación de moi graves.

n.  A  comisión  durante  un  período  de 
tres  anos  de  dúas  ou  máis  infraccións 
leves  sancionadas  con  carácter  firme  en 
vía administrativa.

Artigo 63. Infraccións leves.
Son infraccións leves:

a.  O exercicio dunha actividade descri-
ta nesta lei sen a correspondente inscrición 
nos  rexistros  administrativos  pertinentes 
se é o caso.

b.  O abandono ou a vertedura de  resi-
duos derivados do consumo privado na vía 
pública e en espazos públicos.

c.  O  atraso  na  subministración  da 
documentación  ou  información  que  deba 
proporcionárselle  á  administración  de 
acordo  co  establecido  pola  normativa 
aplicable  ou  polas  estipulacións  contidas 
nas autorizacións.

d.  A  comisión  dalgunha  das  infrac-
cións  indicadas no artigo anterior  cando, 
pola  súa  escasa  contía  ou  entidade,  non 
merezan a cualificación de graves.

e.  Calquera  infracción  do  establecido 
nesta lei, nas súas normas de desenvolve-
mento  ou  nas  estipulacións  contidas  nas 
autorizacións,  cando non  estea  tipificada 
como moi grave ou grave.
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Artigo 64. Prescrición das infraccións.
  1.  As  infraccións  previstas  nesta  lei 
prescribirán nos seguintes prazos:

a.  As infraccións moi graves, aos cinco 
anos.

b.  As infraccións graves, aos tres anos.
c.  As infraccións leves, ao ano.

  2.  O  prazo  de  prescrición  comezará  a 
contarse desde o día en que a infracción se 
cometese, coas seguintes particularidades:

a.  Cando se trate de infraccións conti-
nuadas,  o prazo de prescrición  comezará 
a contar desde o momento da finalización 
ou  cesamento  da  acción  ou  omisión  que 
constitúe a infracción.

b.  Cando  non  sexan  inmediatamente 
perceptibles os danos ao ambiente deriva-
dos das infraccións, o prazo de prescrición 
comezará  a  contar  desde  o  momento  da 
súa manifestación ou coñecemento.
  3.  Interromperá  a  prescrición  a  inicia-
ción, co coñecemento da parte interesada, 
do procedemento sancionador, e reinicia-
rase o prazo de prescrición se o expediente 
sancionador  estiver  paralizado  durante 
máis dun mes por causa non  imputable á 
parte presuntamente responsable.

Artigo 65. Sancións.
  1.  Pola  comisión  das  infraccións  moi 
graves  poderase  impoñer  algunha  das 
seguintes sancións:

a.  Multa desde 31.001 ata 2.000.000 de 
euros, agás en residuos perigosos, que será 
desde 301.001 ata 2.000.000 de euros.

b.  Inhabilitación  para  o  exercicio  de 
calquera  das  actividades  previstas  nesta 
lei por un período de tempo non inferior a 
un ano nin superior a dez.

c.  Nos supostos de infraccións tipifica-
das nas alíneas a), d), e), i) e k) do artigo 
61º, clausura temporal ou definitiva, total 
ou parcial, das instalacións ou aparellos.

d.  Nos supostos de infraccións tipificadas 
nas alíneas a), d), e), f), i), j) e k) do artigo 
61º,  revogación da autorización ou  suspen-
sión  desta,  ou  cancelación  ou  suspensión 
da  inscrición  rexistral,  por  un  tempo  non 
inferior a un ano nin superior a dez.

  2.  Pola comisión das infraccións graves 
poderase  impoñer  algunha  das  seguintes 
sancións:

a.  Multa  desde  603  ata  31.000  euros, 
agás  nos  residuos  perigosos,  que  será 
desde 6.020 ata 301.000 euros.

b.  Inhabilitación  para  o  exercicio  de 
calquera  das  actividades  previstas  nesta 
lei por un período de tempo de ata un ano.

c.  Nos supostos de infraccións tipifica-
das nas alíneas a), e),  f), g), h),  i),  j) e k) 
do artigo 62º, revogación da autorización 
ou  suspensión  desta,  ou  cancelación  ou 
suspensión da inscrición rexistral, por un 
tempo de ata un ano.
  3.  Pola comisión das  infraccións  leves 
poderase  impoñer  a  sanción  de  multa  de 
ata 602 euros, agás en residuos perigosos, 
que será ata 6.019 euros.
No  suposto  da  infracción  tipificada  na 
alínea  b)  do  artigo  63º,  os  concellos  da 
Comunidade Autónoma de Galicia pode-
rán establecer nas súas ordenanzas, como 
alternativa á multa, a posibilidade de que 
quen cometeu a infracción realice, con ca-
rácter voluntario, unha prestación persoal 
de servizos de limpeza na vía pública.
  4.  A sanción de multa será compatible 
co resto das sancións previstas nos núme-
ros anteriores.
  5.  As  persoas  físicas  ou  xurídicas  que 
fosen  sancionadas  por  faltas  graves  ou 
moi  graves  derivadas  do  incumprimento 
desta  lei  non  poderán  obter  subvencións 
nin outro  tipo de axudas da Comunidade 
Autónoma  de  Galicia  ata  cumpriren  a 
sanción  e,  se  for  o  caso,  executaren  as 
medidas correctoras pertinentes.

Artigo 66. Equiparación ao beneficio.
En ningún caso a multa que se impoña pola 
comisión dunha infracción tipificada nes-
ta lei resultará máis beneficiosa para quen 
cometeu a infracción que o cumprimento 
da  disposición  infrinxida,  e  a  súa  contía 
poderase  incrementar  ata  o  dobre  dela, 
aínda que isto supoña superar as sancións 
máximas previstas no artigo precedente. A 
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valoración do beneficio ilícito realizarase 
conforme valores e prezos de mercado.

Artigo 67. Graduación das sancións.
  1.  Deberase gardar a debida adecuación 
entre a gravidade do feito constitutivo da 
infracción  e  a  sanción  aplicada,  consi-
derándose  especialmente  os  seguintes 
criterios para a graduación da sanción que 
se aplique:

a.  A natureza do risco ou dano ocasio-
nado, a  súa  repercusión e  transcendencia 
social,  o  custo  de  restitución  ou  a  irre-
versibilidade  do  dano  ou  deterioración 
producida  na  calidade  do  recurso  ou  do 
ben protexido.

b.  A existencia de  intencionalidade ou 
reiteración.

c.  A contía do beneficio ilícito obtido e 
o grao de participación dos suxeitos.

d.  A comisión da infracción en espazos 
naturais protexidos pola normativa vixente, 
así  como  nos  espazos  recollidos  na  Rede 
Natura  2000  e  en  áreas  de  elevado  valor 
paisaxístico,  establecidas estas últimas de 
acordo coa normativa vixente en materia de 
protección da paisaxe en Galicia.

e.  A reincidencia, pola comisión no ter-
mo dun ano de máis dunha infracción da 
mesma natureza cando así fose declarado 
por resolución firme.

f.  A  adopción,  con  antelación  á  fina-
lización  do  procedemento  sancionador,  e 
logo do consentimento do órgano ambien-
tal  competente,  de  medidas  correctoras 
que  minimicen  ou  resolvan  os  efectos 
prexudiciais que sobre o ambiente deriven 
da infracción.
  2.  Cando  a  sanción  consista  no  pe-
che  temporal  do  establecemento  ou  na 
suspensión  da  actividade,  incluirase  no 
cómputo da duración da sanción o tempo 
que  o  establecemento  estivese  pechado 
ou a actividade suspendida como medida 
provisoria ou cautelar.

Artigo 68. Causas modificativas.
Poderase ter en conta como circunstancia 
atenuante  ou  agravante  a  disposición  de 

quen  cometese  a  infracción  para  reparar 
os danos causados.

Artigo 69. Prescrición das sancións.
  1.  As sancións previstas nesta lei pres-
cribirán nos seguintes prazos:

a.  As sancións impostas por infraccións 
moi graves, aos cinco anos.

b.  As sancións impostas por infraccións 
graves, aos tres anos.

c.  As sancións impostas por infraccións 
leves, ao ano.
  2.  O prazo de prescrición das sancións 
comezarase a contar desde o día seguinte a 
aquel en que adquira firmeza a resolución 
pola que se impón a sanción.
  3.  Interromperá  a  prescrición  a  inicia-
ción, co coñecemento da parte interesada, 
do procedemento de execución, e volverá 
transcorrer o prazo se aquel está paraliza-
do  durante  máis  dun  mes  por  causa  non 
imputable a quen cometeu a infracción.

Artigo 70. Publicidade das sancións.
  1.  O órgano competente para resolver o 
procedemento sancionador poderá acordar 
que se dea publicidade ás sancións impos-
tas  pola  comisión  das  infraccións  graves 
ou  moi  graves,  por  razóns  de  exemplari-
dade e  sempre que concorra algunha das 
circunstancias  de  risco  ou  dano  efectivo 
para o ambiente, reincidencia ou intencio-
nalidade acreditada, unha vez que as ditas 
sancións adquiran firmeza.
  2.  A publicidade das sancións efectuara-
se nos medios que se consideren oportunos, 
e  na  dita  publicación  farase  indicación 
expresa  das  persoas  físicas  ou  xurídicas 
responsables e das infraccións cometidas.

Artigo 71. Compatibilidade  das 
sancións.
  1.  Cando a mesma conduta resulte san-
cionable conforme esta lei e outras normas 
de  protección  ambiental,  impoñerase 
unicamente a sanción máis grave das que 
resulten aplicables ou, a  igual gravidade, 
a  de  superior  contía  e,  no  caso  de  igual 
contía, prevalecerá a norma especial.
  2.  O punto anterior non será aplicable ás 
accións  ou  omisións  que  infrinxan  normas 
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de protección ambiental e normas de índole 
sectorial encamiñadas á protección de bens 
ou valores distintos, ou se funden no incum-
primento de diferentes obrigas formais.
Nestes  supostos,  o  órgano  ambiental  da 
Comunidade Autónoma de Galicia deberá 
remitirlle ao órgano competente por razón 
da materia os antecedentes que estean no 
seu  poder  e  que  poidan  acreditar  a  dita 
infracción.

Artigo 72. Obriga  de  repoñer  e  in-
demnización dos danos ao ambiente.
  1.  Sen prexuízo da sanción penal ou ad-
ministrativa que se impoña, quen infrinxa 
esta lei terá a obriga de repoñer ou restaurar 
as  cousas  ao  ser  e  estado  anteriores  á  in-
fracción  cometida,  na  forma  e  condicións 
establecidas polo órgano que impuxo a san-
ción. Para tal fin a resolución sancionadora 
determinará  o  contido  desta  obriga,  así 
como o prazo para a súa execución.
  2.  Quen  sexa  responsable  das  infrac-
cións  en  materia  de  ambiente  deberá 
indemnizar polos danos e perdas causados. 
A  valoración  destes  será  feita  pola  admi-
nistración,  logo  da  taxación  contraditoria 
cando quen sexa responsable non prestase 
a súa conformidade á valoración realizada.
  3.  A  prescrición  de  infraccións  e  san-
cións non afectará a obriga de repoñer ou 
restaurar as cousas ao seu ser e estado pri-
mitivo, nin a de indemnizar polos danos e 
perdas causados.

Artigo 73. Multas coercitivas e exe-
cución subsidiaria.
  1.  Se  quen  cometeu  a  infracción  non 
proceder á reposición ou restauración nos 
prazos e termos fixados na resolución san-
cionadora,  o  órgano  competente  poderá 
acordar a imposición de multas coercitivas 
de acordo co artigo 99 da Lei 30/1992, do 
26  de  novembro,  de  réxime  xurídico  das 
administracións  públicas  e  do  procede-
mento  administrativo  común,  que  serán 
reiteradas polos lapsos de tempo suficien-
tes para cumprir o ordenado. Estas multas 
serán  independentes  das  sancións  que  se 

impuxesen polas  infraccións cometidas e 
compatibles con elas.
  2.  A  contía  de  cada  unha  das  multas 
coercitivas  non  superará  un  terzo  da 
multa fixada pola infracción cometida. A 
contía fixarase tendo en conta os criterios 
seguintes:

a.  O atraso no cumprimento da obriga 
de reparar.

b.  A existencia de  intencionalidade ou 
reiteración.

c.  A  natureza  dos  prexuízos  causados 
e, en concreto, que o dano afecte recursos 
ou espazos únicos, escasos ou protexidos.

d.  A  reincidencia  no  incumprimento 
das obrigas de reparación dos danos cau-
sados ao ambiente.
  3.  Así  mesmo,  nestes  casos,  o  órgano 
sancionador poderá, igualmente, proceder, 
por si ou a través das persoas que se deter-
minen, á execución subsidiaria por conta de 
quen cometeu a infracción e á súa custa.

capítulo ii 
proCedemento sAnCIonAdor

Artigo 74. Procedemento  sanciona-
dor e resolución.
  1.  A imposición de sancións e a exixen-
cia de responsabilidades conforme esta lei 
realizarase  mediante  a  instrución  do  co-
rrespondente  procedemento  sancionador 
de acordo co disposto no título IX da Lei 
30/1992,  do  26  de  novembro,  de  réxime 
xurídico  das  administracións  públicas  e 
do procedemento administrativo común, e 
no Real decreto 1398/1993, do 4 de agosto, 
polo que se aproba o Regulamento do pro-
cedemento  para  o  exercicio  da  potestade 
sancionadora,  así  como  nas  normas  de 
desenvolvemento ditadas pola Comunida-
de Autónoma de Galicia.
  2.  A resolución que poña fin ao proce-
demento será motivada, e resolverá todas 
as  cuestións  formuladas  no  expediente. 
A  resolución  deberase  ditar  no  prazo 
máximo  dun  ano  desde  a  incoación  do 
procedemento.
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  3.  Na resolución non se poderán aceptar 
feitos distintos dos determinados no curso 
do  procedemento,  con  independencia  da 
súa diferente valoración xurídica.
  4.  A  resolución  será  executiva  cando 
poña fin á vía administrativa. Nela adop-
taranse,  se  for  o  caso,  as  disposicións 
cautelares  precisas  para  garantir  a  súa 
eficacia en canto non sexa executiva.

Artigo 75. Relación coa orde xurisdi-
cional penal.
  1.  En  calquera  momento  do  proce-
demento  sancionador,  cando  o  órgano 
competente considere que os feitos tamén 
poden  ser  constitutivos  de  ilícito  penal, 
comunicarallo  ao  Ministerio  Fiscal,  soli-
citándolle  testemuño  sobre  as  actuacións 
practicadas respecto da comunicación.
Nestes supostos, así como cando o órgano 
competente  teña  coñecemento  de  que  se 
está a desenvolver un proceso penal sobre 
os mesmos feitos, solicitará do órgano xu-
dicial  comunicación  sobre  as  actuacións 
adoptadas.
  2.  Recibida  a  comunicación,  e  se  se 
considera que existe  identidade de suxei-
to,  feito  e  fundamento  entre  a  infracción 
administrativa  e  a  infracción  penal  que 
puider corresponder, o órgano competente 
para a resolución do procedemento sancio-
nador acordará a súa suspensión ata que se 
dite resolución xudicial.
  3.  No caso de que a resolución xudicial 
non estime a existencia de delito ou falta, 
o  órgano  competente  poderá  continuar 
a  tramitación  do  procedemento  sancio-
nador. En  todo caso, os  feitos declarados 
probados  por  resolución  xudicial  penal 
firme vincularán o órgano administrativo 
respecto  dos  procedementos  sancionado-
res que substancien.

Artigo 76. Medidas  provisorias 
urxentes.
  1.  Antes da iniciación do procedemento 
sancionador,  quen  sexa  titular  do  órgano 
competente, de oficio ou por instancia de 
parte, nos casos en que exista un grave ris-
co para a saúde das persoas ou o ambiente, 

poderá adoptar as medidas provisorias que 
considere oportunas.
  2.  As medidas provisorias deberán ser 
confirmadas,  modificadas  ou  levantadas 
no acordo de iniciación do procedemento 
dentro  dos  quince  días  seguintes  á  súa 
adopción.  Esta  actuación  deberase  reali-
zar  logo  da  audiencia  á  parte  interesada 
por un prazo de cinco días. En todo caso, 
tales medidas quedarán sen efecto se non 
se inicia o procedemento no dito prazo ou 
cando o acordo de  inicio non conteña un 
pronunciamento expreso sobre elas.
  3.  Estas  medidas  provisorias  serán 
independentes das resolucións que sobre a 
solicitude de adopción de medidas provi-
sorias poidan adoptar os xuíces e as xuízas 
das ordes civís ou penais debidas ao exer-
cicio  de  accións  de  responsabilidade  por 
persoas lexitimadas.
  4.  O órgano autonómico competente en 
materia de ambiente para a adopción das 
medidas provisorias urxentes e os conce-
llos que, se for o caso, adoptasen medidas 
provisorias  urxentes  deberán  comunicar 
entre si —cando estas se ditasen— as súas 
respectivas  resolucións  no  prazo  de  dez 
días desde a súa adopción.

Artigo 77. Apercibimento.
Se se comproba a existencia de infraccións 
leves  como  consecuencia  dunha  inspec-
ción, o órgano competente para resolver o 
procedemento sancionador poderá aperci-
bir a empresa para que emende os defectos 
detectados  nun  prazo  determinado,  sem-
pre e cando non fose apercibida no último 
ano por un feito igual ou similar.

Artigo 78. Medidas cautelares.
  1.  Iniciado  o  procedemento  sanciona-
dor,  o  órgano  administrativo  competente 
para  resolvelo, de oficio ou por  instancia 
de  parte,  poderá  adoptar  as  medidas 
cautelares  que  considere  necesarias  para 
asegurar a eficacia da resolución que poi-
da recaer, se existiren elementos de xuízo 
suficientes para isto.
  2.  As  medidas  cautelares  deberán  ser 
proporcionadas  á  natureza  e  gravidade 
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das infraccións cometidas. Estas medidas 
poderán consistir en:

a.  Medidas  de  corrección,  seguranza 
ou control que impidan a continuidade na 
produción do dano.

b.  Precintaxe  de  aparellos,  equipos  ou 
vehículos.

c.  Clausura  temporal,  parcial  ou  total, 
do establecemento.

d.  Suspensión  temporal  da  autorización 
ou a inscrición para o exercicio da actividade.

e.  Calquera  outra  medida  cautelar 
tendente a evitar a continuidade ou a ex-
tensión do dano ambiental.
  3.  Estas medidas cautelares adoptaranse 
logo  da  audiencia  da  parte  interesada  por 
un prazo de quince días,  agás que conco-
rran  razóns  de  urxencia  que  aconsellen 
a  súa  adopción  inmediata,  baseadas  na 
produción  dun  dano  grave  para  a  saúde 
humana ou o ambiente, ou que se trate do 
exercicio dunha actividade regulada nesta 
lei  sen  a  preceptiva  autorización  ou  con 
ela caducada ou suspendida, casos en que 
a  medida  provisoria  imposta  deberá  ser 
revisada,  ratificada ou deixada  sen efecto 
tras a audiencia das partes interesadas.
No  trámite  de  audiencia  previsto  neste 
número  daráselles  ás  partes  interesadas 
un  prazo  máximo  de  quince  días  para 
poderen  presentar  cantas  alegacións, 
documentos  ou  informacións  consideren 
convenientes.

Artigo 79. Órganos competentes.
  1.  Nos casos en que, de acordo co esta-
blecido nesta lei, a potestade sancionadora 
corresponda á Comunidade Autónoma de 
Galicia, a incoación e instrución dos pro-
cedementos sancionadores será competen-
cia da delegación provincial da consellería 
competente en materia de residuos.
A  iniciación do procedemento  sancionador 
poñerase en coñecemento da dirección xeral 
competente  en  materia  de  residuos,  que 
poderá reclamar para si a súa tramitación se 
considera que a presunta infracción pon en 
perigo grave de degradación o ambiente. A 

resolución dos expedientes a que se refire o 
número anterior corresponderá:

a.  Nas infraccións leves, á persoa titu-
lar da delegación provincial da consellería 
competente en materia de residuos.

b.  Nas  infraccións  graves,  á  persoa 
titular  da  dirección  xeral  competente  en 
materia de residuos.

c.  Nas infraccións moi graves, á persoa 
titular da consellería competente en mate-
ria de residuos.
  2.  No suposto regulado nos artigos 62º 
e 63º, nas súas alíneas b), desta lei, cando 
se  trate  de  residuos  urbanos,  a  potestade 
sancionadora corresponderalles ás persoas 
titulares das alcaldías.
  3.  A Comunidade Autónoma de Galicia 
será competente, en todo caso, para instruír 
e resolver os procedementos sancionadores 
cando os feitos constitutivos da infracción 
afecten máis dun termo municipal, e debe-
rá notificarlles  aos  concellos  afectados os 
actos  e  as  resolucións  que  se  adopten  no 
exercicio desta competencia.

Artigo 80. Coordinación e colabora-
ción interadministrativas.
  1.  O órgano ambiental da Comunidade 
Autónoma  de  Galicia  poñerá  en  coñe-
cemento  da  administración  competente 
os  feitos  de  que  tiver  coñecemento  que 
poidan  afectar  o  ambiente,  co  fin de que 
se  adopten  as  medidas  necesarias  para 
preservalo e, se for o caso, se incoe o pro-
cedemento sancionador correspondente.
  2.  Cando,  no  suposto  anterior,  a  com-
petencia  sancionadora  corresponda  aos 
concellos,  estes  deberán  comunicarlle  á 
consellería competente na materia de am-
biente  as  resolucións  sancionadoras  que 
adopten, no prazo de quince días desde a 
súa firmeza en vía administrativa.
  3.  Así mesmo, cando os concellos tive-
ren coñecemento de feitos que poidan ser 
constitutivos  de  infraccións  en  materias 
reguladas  nesta  lei  respecto  dos  que  non 
teñan  atribuída  competencia  sancionado-
ra,  deberán  poñelos  en  coñecemento  do 
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órgano  ambiental  da  Comunidade  Autó-
noma de Galicia inmediatamente, dándo-
lle traslado das actuacións, documentos e 
canta información estea no seu poder.

Disposición aDicional pRimeiRa 
noRmas especÍficas paRa os 

ResiDuos De establecementos 
sanitaRios

  1.  A  xestión  extracentro  dos  residuos 
xerados en áreas de centros sanitarios en 
que non  se  realizan  actividades  especifi-
camente sanitarias, que non presenten un 
risco para a saúde e que, pola súa natureza, 
son similares aos producidos nos domici-
lios,  correspóndelles  ás  entidades  locais, 
sempre  de  conformidade  co  establecido 
nos  plans  autonómicos  de  residuos.  In-
clúense nesta clase os residuos xerados en 
estancias  tales  como  oficinas,  almacéns, 
salas de espera, cafetarías ou comedores.
  2.  A  xestión  extracentro  do  resto  de 
residuos  sanitarios,  agás  disposición 
específica  en  contrario,  corresponde  a 
quen os produza, que llelos debe entregar 
a  xestores/as  autorizados  de  residuos;  no 
caso dos  residuos da clase  II ou  residuos 
sanitarios  asimilados  a  urbanos,  que 
son  aqueles  xerados  como  resultado  da 
actividade sanitaria propiamente dita, po-
deranse acoller ao sistema de xestión que 
estableza a entidade local competente.

Disposición aDicional segunDa 
contRatación pública

Nos  pregos  de  condicións  adminis-
trativas  dos  contratos  administrativos 
que  realicen  a  Comunidade  Autónoma 
de  Galicia  ou  as  entidades  de  dereito 
público  vinculadas  a  esta,  detallarase  a 
parte  do  orzamento  de  licitación  que  se 
deberá destinar para sufragar os custos da 
correcta  xestión  dos  residuos  xerados  na 
súa execución.

Disposición DeRRogatoRia única
Queda derrogada a Lei 10/1997, do 22 

de agosto, de residuos sólidos urbanos de 

Galicia, así como todas as normas de igual 
ou inferior rango no que contradigan ou se 
opoñan ao disposto nesta lei.

Disposición DeRRaDeiRa pRimeiRa 
Habilitación noRmativa

Habilítase  o  Consello  da  Xunta  de 
Galicia  e  a  persoa  titular  da  Consellería 
de  Medio  Ambiente  e  Desenvolvemento 
Sostible para que, no prazo dun ano, dite 
as  disposicións  necesarias  para  o  desen-
volvemento e a aplicación desta lei.

Disposición DeRRaDeiRa segunDa 
entRaDa en vigoR

Esta  lei  entrará  en  vigor  no  prazo  de 
tres meses desde o día seguinte ao da súa 
publicación no Diario Oficial de Galicia.

5. LEI 9/2001, DO 21 DE 
AGOSTO, DE CONSERVACIóN 

DA NATUREZA  
(DOGA N.º 171, 4. 9. 2001)

(…) 481

TíTULO PRELIMINAR 
OBXECTIVO DA LEI

Artigo 1. Obxecto.
Esta  lei  ten  por  obxecto  establecer 
normas  encamiñadas  á  protección,  con-
servación,  restauración  e  mellora  dos 
recursos  naturais  e  á  adecuada  xestión 
dos  espazos  naturais  e  da  f lora  e  fauna 
silvestres, ademais da xea da comunida-
de autónoma galega, á difusión dos seus 
valores, así como á súa preservación para 
as xeracións futuras 482.

Artigo 2. Principios inspiradores.
Esta lei inspírase nos seguintes principios:

a.  A conservación da biodiversidade a 
través  do  mantemento  dos  procesos  eco-
lóxicos  esenciais,  garantindo  a  conexión 
das poboacións de fauna e flora silvestres 
e preservando a diversidade xenética.

481	 Exposición	de	motivos	omitida.
482	Decreto	297/2008,	do	30	de	decembro,	polo	que	se	
aproba	o	Plan	de	xestión	do	lobo	en	Galicia.
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b.  A  subsidiariedade  e  o  fomento 
da  participación  pública,  a  través  da 
cooperación  e  a  colaboración  activa  dos 
sectores  sociais  e  económicos  implica-
dos,  asumindo  unha  responsabilidade 
compartida na conservación.

c.  A  prevención  e  a  planificación 
para  impedir  a  deterioración  ambiental. 
As  políticas  sectoriais  integrarán  as 
consideracións  medioambientais  na  súa 
planificación  e  poñerán  en  marcha  os 
mecanismos  necesarios  para  evitar  os 
danos ao medio ambiente.

d.  A internalización dos custos medio-
ambientais,  tendo  en  conta,  no  senso 
amplo,  o  principio  de  “quen  contamina 
paga”. As medidas compensatorias ou ac-
tuacións correctoras deberán ser asumidas 
e programadas como un elemento máis do 
proceso produtivo.

e.  O  desenvolvemento  sostible,  fa-
vorecendo  os  usos  e  aproveitamentos 
respectuosos co medio. Este uso debe ser 
compatible  co  mantemento  dos  ecosiste-
mas e non reducir a viabilidade dos outros 
recursos  aos  que  se  asociase,  nin  min-
guarlle  as posibilidades de gozo deles  ás 
xeracións  vindeiras.  Procurarase  a  posta 
en  valor  dos  compoñentes  da  biodiversi-
dade,  ás  veces  dificilmente  traducibles  a 
valores de mercado, e tratarase de que os 
beneficios xerados polo uso dos  recursos 
revertan en favor dos axentes implicados.

Artigo 3. Deberes de conservación.
  1.  Todos teñen o deber de respectaren e 
conservaren os espazos naturais e a obriga 
de repararen o dano que causen.
  2.  Todas as administracións, no ámbito 
das súas competencias, asegurarán o man-
temento,  a  protección,  a  preservación  e 
mais a restauración dos recursos naturais, 
con independencia da súa  titularidade ou 
réxime xurídico, garantindo que a xestión 
daqueles  se  produza  sen  mingua  da  súa 
potencialidade e compatibilidade cos fins 
da súa conservación.

TíTULO I 
DOS ESPACIOS NATURAIS

capítulo i 
do plAneAmento  

dos reCursos nAturAIs 483

Artigo 4. Plans  de  ordenación  dos 
recursos naturais.
  1.  Coa finalidade de adecuar a xestión 
dos  recursos  naturais,  e  en  especial  dos 
espazos  naturais  e  das  especies  que  hai 
que  protexer,  aos  principios  inspiradores 
sinalados no artigo 2 desta lei, a Xunta de 
Galicia  planificará  os  recursos  naturais. 
As  determinacións  desa  planificación 
terán os efectos previstos nesta lei.
  2.  Como  instrumento  desa  planificación 
configúranse  os  plans  de  ordenación  dos 
recursos  naturais,  que,  con  independencia 
da súa denominación, terán os obxectivos e 
contidos establecidos nos artigos seguintes.

Artigo 5. Obxectivos.
Os plans de ordenación dos recursos natu-
rais son instrumentos de planificación que 
teñen os seguintes obxectivos:

a.  Definir e sinalar o estado de conser-
vación dos recursos naturais e ecosistemas 
dentro do seu ámbito.

b.  Establecer  a  regulación  que,  se  é  o 
caso,  proceda  aplicar  nas  distintas  áreas 
do espazo.

c.  Fixar o marco para a ordenación dos 
espazos  naturais  protexidos  incluídos  no 
seu ámbito.

d.  Determinar as limitacións que deban 
establecerse e o réxime de ordenación dos 
diversos usos dos recursos naturais e activi-
dades admisibles nos espazos protexidos.

e.  Promover a aplicación de medidas de 
conservación,  restauración  e  mellora  dos 
recursos naturais.

f.  Formular  os  criterios  orientadores 
das políticas sectoriais e ordenadoras das 
actividades económicas e sociais, públicas 

483	Decreto	 64/2009,	 do	 19	 de	 febreiro,	 polo	 que	 se	
aproba	o	Plan	de	ordenación	dos	recursos	naturais	do	
parque	natural	da	Baixa	Limia-Serra	do	Xurés.
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e  privadas,  para  que  sexan  compatibles 
cos  obxectivos  dos  plans  de  ordenación 
dos recursos naturais.

Artigo 6. Efectos.
  1.  Os efectos dos plans de ordenación dos 
recursos naturais terán o alcance que estable-
cen as súas propias normas de aprobación.
  2.  Os plans de ordenación dos recursos 
naturais  serán  obrigatorios  e  executivos 
en  todo  o  que  afecte  a  conservación, 
protección ou mellora da f lora, a fauna, a 
xea, os ecosistemas, a paisaxe e os recur-
sos naturais.
  3.  Os plans de ordenación dos recursos 
naturais a que se refire esta lei prevalece-
rán  sobre  calquera  outro  instrumento  de 
ordenación  territorial  ou  física,  consti-
tuíndo as súas disposicións un límite para 
este e as súas determinacións non poderán 
alterar ou modificar aquelas e aplicaranse, 
en  todo  caso,  prevalecendo  sobre  os  ins-
trumentos de ordenación preexistentes.
  4.  As  previsións  dos  plans  de  ordena-
ción  dos  recursos  naturais  terán  carácter 
vinculante para calquera outra actuación, 
plan ou programa sectorial en todo o rela-
tivo ás materias a que se refire o apartado 
2 deste artigo e revestirán carácter indica-
tivo en todo o demais.

Artigo 7. Formulación e vixencia.
  1.  Correspóndelle  á  Consellería  de 
Medio Ambiente a iniciativa, mediante re-
solución publicada no “Diario Oficial de 
Galicia”, a elaboración e mais a proposta 
de  aprobación  dos  plans  de  ordenación 
dos recursos naturais.
  2.  A elaboración do plan de ordenación 
dos  recursos  naturais  incluirá  a  consulta 
previa  ás  institucións  e  aos  sectores  so-
ciais directamente afectados.
  3.  Logo de elaborarse o plan de ordena-
ción dos recursos naturais, este someterase 
aos trámites de información pública e au-
diencia dos interesados que comparecesen 
no expediente.
  4.  Á vista das observacións e dos informes 
recibidos,  e  logo  de  informe  do  Consello 
Galego de Medio Ambiente, elevaráselle o 

plan ao Consello da Xunta de Galicia para a 
súa aprobación mediante decreto.
  5.  Os plans de ordenación dos recursos 
naturais  terán  unha  vixencia  indefinida, 
agás indicación expresa en contrario.

capítulo ii 
do réxIme dos espAzos 
nAturAIs protexIdos

Artigo 8. Concepto.
Defínense  como  espazos  naturais  pro-
texidos  aqueles  espazos  que  conteñan 
elementos ou sistemas naturais de particu-
lar valor, interese ou singularidade, tanto 
debidos á acción e evolución da natureza 
coma derivados da  actividade humana,  e 
que fosen declarados como tales.

Artigo 9. Categorías de espazos natu-
rais protexidos 484.
  1.  En  función  dos  bens  e  valores  que 
hai  que  protexer,  os  espacios  naturais 
protexidos regulados nesta lei clasifícanse 
nas seguintes categorías:

a.  Reserva natural.
b.  Parque nacional.
c.  Parque natural.
d.  Monumento natural.
e.  Humidal protexido.
f.  Paisaxe protexida.
g.  Zona  de  especial  protección  dos 

valores naturais.
h.  Espazo natural de interese local.
i.  Espazo privado de interese natural 485.

  2.  No  ámbito  territorial  dun  espazo 
natural  poderán  coexistir  distintas  ca-
tegorías  de  protección  das  previstas  no 
apartado anterior de así o esixiren as súas 
particulares características.
  3.  A  declaración  dun  espazo  natural 
protexido  poderá  incluír  a  delimitación 
de  áreas  de  amortecemento  de  impactos 

484	Véxase	 art.	 3,	 9,	 12.2,	 15.	 3,	 18.	 4	 e	 20.	 2	 Decreto	
105/2006,	 do	 22	 de	 xuño,	 polo	 que	 se	 regulan	 medidas	
relativas	á	prevención	de	incendios	forestais,	á	protección	
dos	asentamentos	no	medio	rural	e	á	regulación	de	apro-
veitamentos	e	repoboacións	forestais.
485	Véxase	Decreto	124/2005,	do	6	de	maio,	polo	que	
se	regula	a	figura	do	espazo	natural	de	interese	local	e	
a	figura	do	espazo	privado	de	interese	natural.	
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—que poderán ter carácter descontinuo—, 
nas que se aplicarán medidas específicas.

Artigo 10. Rede  galega  de  espazos 
protexidos.
  1.  Baixo a competencia da Comunidade 
Autónoma de Galicia, créase a Rede gale-
ga de espacios protexidos, na que estarán 
representados  os  principais  ecosistemas, 
paisaxes ou hábitats galegos e que conterá 
aqueles lugares necesarios para asegurar a 
súa conservación.
  2.  A Rede galega de espazos protexidos 
estará  constituída  por  aqueles  espazos 
protexidos  que  se  declaren  nalgunha  das 
categorías  do  artigo  8.1,  excepto  as  dos 
apartados h) e i).

capítulo iii 
deFInICIóns

Artigo 11. Reserva natural.
  1.  As  reservas  naturais  son  espazos 
naturais  dos  que  a  declaración  ten  como 
finalidade  a  protección  de  ecosistemas, 
comunidades  ou  elementos  biolóxicos, 
que  pola  súa  rareza,  fraxilidade,  impor-
tancia  ou  singularidade,  merecen  unha 
valoración especial.
Nas reservas estará limitada a explotación 
de recursos, non sendo naqueles casos en 
que esta explotación se considere compa-
tible coa conservación dos valores que se 
pretenden  protexer.  Con  carácter  xeral, 
estará prohibida a recolleita de material bio-
lóxico ou xeolóxico, con excepción daqueles 
casos  en  que  por  razóns  de  investigación, 
educativas ou de conservación  se permita 
esta, logo de autorización administrativa.
  2.  Aquelas  reservas  naturais  que  con-
teñan  ecosistemas  ou  comunidades  en 
estado  de  conservación  que  requiran 
unha  protección  absoluta  poderán  ser 
declaradas  reservas  naturais  integrais. 
Nestas zonas está prohibido calquera tipo 
de aproveitamento e restrinxirase o acceso 
público, funcionando o sistema coa míni-
ma intervención exterior posible, quitando 
as  necesarias  medidas  de  conservación, 
xestión e, se é o caso, investigación.

Artigo 12. Parque.
  1.  Os parques son áreas naturais, pouco 
transformadas polas actividades humanas, 
que, en razón da beleza dos seus sitios, da 
representatividade  dos  seus  ecosistemas 
ou da singularidade da súa flora, fauna ou 
formacións  xeomorfolóxicas,  posúen  uns 
valores  ecolóxicos,  estéticos,  educativos 
ou científicos dos que a súa conservación 
merece unha atención preferente.
  2.  Nos  parques  poderanse  limitar  os 
aproveitamentos  dos  recursos  naturais, 
prohibíndose  en  todo  caso  os  incompati-
bles  coas  finalidades  que  xustificasen  a 
súa creación.
  3.  Nos  parques  facilitarase  a  entrada 
de  visitantes  coas  limitacións  que  sexan 
precisas para garantir a conservación dos 
valores naturais.
  4.  Os  parques  poderán  ser  naturais  ou 
nacionais 486.

Artigo 13. Monumento natural.
  1.  Os monumentos naturais son espazos 
ou  elementos  da  natureza  constituídos 
basicamente por formacións de notoria sin-
gularidade,  rareza ou beleza que merecen 
ser obxecto dunha protección especial.
Considéranse  tamén  monumentos  natu-
rais as formacións xeolóxicas e os demais 
elementos da xea, así como os xacementos 
paleontolóxicos,  que  reúnan  un  interese 
especial pola  singularidade ou  importan-
cia dos seus valores científicos, culturais 
ou paisaxísticos.
  2.  Nos  monumentos  naturais  só  se 
admitirán  os  usos  ou  as  actividades  que 
non  poñan  en  perigo  a  conservación  dos 
valores que motivaron a súa declaración.

Artigo 14. Humidal protexido.
  1.  Entenderase  por  humidal  protexido 
as  extensións  de  marismas,  pantanos, 
turbeiras ou superficies cubertas de auga, 

486	 Véxase:
-	 Lei	 15/2002,	 do	 1	 de	 xullo,	 pola	 que	 se	 declara	 o	
Parque	Nacional	marítimo-terrestre	das	Illas	Atlánticas	
de	Galicia.
-	 Decreto	 23/2006,	 do	 16	 de	 febreiro,	 polo	 que	 se	
establecen	determinadas	medidas	de	xestión	no	Parque	
Nacional	das	Illas	Atlánticas	de	Galicia
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sexan estas de réxime natural ou artificial, 
permanentes ou temporais, estancadas ou 
correntes,  doces,  salobres  ou  salgadas, 
incluídas  as  extensións  de  auga  mariña 
nas  que  a  profundidade  en  marea  baixa 
non  exceda  de  seis  metros,  que  á  vez 
cumpran  unha  función  de  importancia 
internacional, nacional ou autonómica na 
conservación dos recursos naturais, e que 
sexan declaradas como tales.
Poderán comprender zonas ribeiregas, cos-
teiras ou adxacentes, así como as illas ou 
extensións mariñas de profundidade supe-
rior aos seis metros en marea baixa cando 
estas se encontren dentro do humidal.
  2.  Nos humidais  protexidos poderanse 
limitar  os  aproveitamentos  dos  recursos 
naturais,  prohibíndose  en  todo  caso  os 
incompatibles coas finalidades que xusti-
ficasen a súa declaración 487.

Artigo 15. Paisaxe protexida.
  1.  As  paisaxes  protexidas  son  espazos 
que, polos seus valores singulares, estéticos 
e culturais ou ben pola relación harmoniosa 
entre o home e o medio natural, sexan me-
recedores dunha protección especial.
  2.  O réxime de protección das paisaxes 
protexidas estará dirixido expresamente á 
conservación das relacións e dos procesos, 
tanto naturais coma socioeconómicos, que 
contribuíron á súa formación e fan posible 
o seu mantemento.

Artigo 16. Zona  de  especial  protec-
ción dos valores naturais.
  1.  Considérase  como  zona  de  especial 
protección  dos  valores  naturais  aqueles 
espazos  dos  que,  polos  seus  valores  ou 
interese  natural,  cultural,  científico, 
educativo ou paisaxístico,  sexa necesario 
asegurar  a  súa  conservación  e  non  teñan 
outra protección específica, sen prexuízo 
do disposto no artigo 9 desta lei.
  2.  Nestas áreas poderanse seguir levan-
do a cabo de maneira ordenada os usos e as 
actividades tradicionais que non vulneren 

487	 Véxase	Decreto	127/2008,	do	5	de	xuño,	polo	que	se	
desenvolve	o	réxime	xurídico	dos	humidais	protexidos	e	se	
crea	o	Inventario	de	humidais	de	Galicia.

os  valores  protexidos.  Para  o  resto  das 
actuacións,  incluíndo  a  realización  de 
edificacións,  será  precisa  a  autorización 
da Consellería de Medio Ambiente.
  3.  Incluiranse  tamén  as  zonas  espe-
ciais  de  conservación  que  conforman  a 
Rede Natura 2000, creada ao amparo das 
directivas CEE 79/409 e 92/43, e que non 
posúan  outra  figura  de  protección  das 
establecidas nesta lei.

Artigo 17. Espazo natural de intere-
se local.
  1.  Por  petición  do  concello  e  logo 
de  informe  da  Consellería  de  Política 
Territorial,  Obras  Públicas  e  Vivenda,  a 
Consellería  de  Medio  Ambiente  poderá 
declarar como espazos naturais de intere-
se local aqueles espazos integrados no seu 
termo municipal que polas súas singulari-
dades  sexan merecedores dalgún  tipo de 
protección dos seus valores naturais.
  2.  A  responsabilidade  e  competencia 
na xestión destes espazos será municipal, 
e  non  se  considerarán  incluídos  na  Rede 
galega de espazos protexidos.
  3.  A  súa  declaración  como  tales  non 
implicará a asignación de recursos da Co-
munidade  Autónoma,  aínda  que  poderán 
ter  preferencia  na  obtención  de  axudas 
para a súa conservación e xestión.

Artigo 18. Espazo privado de intere-
se natural.
  1.  As  institucións  e  os  propietarios 
particulares  dos  terreos  nos  que  existan 
formacións naturais, especies ou hábitats 
de  flora  e  fauna  silvestres  dos  que  se 
considere de interese a súa protección po-
deranlle propoñer á Consellería de Medio 
Ambiente, mediante a presentación dunha 
memoria  suficientemente  motivada,  a 
súa  declaración  como  espazo  privado  de 
interese natural.
  2.  A  declaración  supón  o  compromiso 
formal do promotor de poñer  en práctica 
as  medidas  precisas  para  a  conservación 
dos valores naturais que o motivaron.
  3.  Estes espazos non se incluirán na Rede 
galega de espazos naturais protexidos.
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  4.  A  súa  declaración  non  implicará  a 
obrigatoriedade, por parte da Consellería 
de Medio Ambiente, de achegar  recursos 
públicos, aínda que poderán ter preferen-
cia na concesión de axudas e subvencións.

Artigo 19. Denominacións.
As  denominacións  dos  artigos  prece-
dentes  empregaranse  unicamente  para 
os  espazos  naturais  que  cumpran  as 
condicións  e  se  tramiten  a  través  dos 
procedementos  establecidos  por  esta  lei 
ou as súas normas regulamentarias.

capítulo iv 
dA deClArACIón de espAzos 

nAturAIs protexIdos
Sección 1.ª  

Procedemento
Artigo 20. Proposta  de  declaración 

de parque nacional.
A Comunidade Autónoma de Galicia po-
deralle propoñer ao Estado a declaración 
de  parque  nacional  daqueles  espazos  na-
turais de alto valor ecolóxico e cultural do 
territorio de Galicia dos que se considere 
a súa conservación de interese xeral para 
a  nación,  de  acordo  co  que  se  establece 
na Lei 4/1989, do 27 de marzo, de conser-
vación  dos  espazos  naturais  e  da  flora  e 
fauna silvestres, e na Lei 41/1997, do 5 de 
novembro, pola que se modifica.

Artigo 21. Outras  figuras de protec-
ción de ámbito supraautonómico.
A  Xunta  de  Galicia  poderá  promover 
perante os organismos que correspondan a 
declaración doutras figuras de protección 
de ámbito supraautonómico.

Artigo 22. Iniciativa.
Correspóndelle  á  Consellería  de  Medio 
Ambiente a  iniciación de oficio do proce-
demento de declaración dun espazo natural 
protexido. Para as categorías de espacio na-
tural de interese local ou espazo privado de 
interese natural, o procedemento iniciarase 
por instancia de parte.

Artigo 23. Tramitación.
  1.  Correspóndelle á Consellería de Medio 
Ambiente a  tramitación dos procedementos 
de declaración de espazos naturais protexidos.

  2.  A declaración das  reservas naturais 
e dos parques esixirá a previa elaboración 
e  aprobación  do  correspondente  plan  de 
ordenación dos  recursos naturais,  segun-
do se especifica no capítulo IV do título I 
desta lei.
Excepcionalmente,  poderán  declararse 
reservas naturais  e parques  sen a previa 
aprobación  do  plan  de  ordenación  dos 
recursos  naturais  cando  existan  razóns 
que o xustifiquen e que se farán constar 
expresamente  na  norma  que  os  declare. 
Neste  caso  deberase  tramitar  no  prazo 
dun ano, a partir da declaración de parque 
ou reserva natural, o correspondente plan 
de ordenación.
  3.  Para  os  demais  espazos  incluídos 
na  Rede  galega  de  espazos  protexidos,  a 
Consellería de Medio Ambiente aprobará 
un plan de conservación no prazo de dous 
anos a súa declaración.
  4.  En  calquera  caso,  os  instrumentos 
de  planificación  dos  espazos  naturais 
protexidos  serán  sometidos  a  informa-
ción pública.

Artigo 24. Declaracións.
  l.  As  reservas  naturais  serán  declara-
das por lei do Parlamento de Galicia.
  2.  Os  parques  naturais,  os  monumen-
tos  naturais,  as  paisaxes  protexidas,  os 
humidais  protexidos  e  mais  as  zonas  de 
especial  protección  dos  valores  naturais 
serán  declarados  por  decreto  da  Xunta 
de  Galicia,  por  proposta  da  Consellería  de 
Medio Ambiente.
  3.  Os espazos naturais de interese local 
e os espazos privados de  interese natural 
serán declarados por orde da Consellería 
de Medio Ambiente.

Sección 2.ª  
Protección preventiva

Artigo 25. Réxime  de  protección 
preventiva.
  1.  A  iniciación  dun  procedemento  de 
declaración  dun  espazo  natural  protexido 
ou  do  procedemento  para  a  elaboración 
dalgún  dos  instrumentos  de  ordenación 
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previstos  nesta  lei  determinará  a  prohibi-
ción  de  realizar  actos  que  supoñan  unha 
transformación sensible da realidade física 
ou biolóxica que dificulte ou imposibilite a 
consecución dos obxectivos da declaración 
de espazo natural protexido ou supoña un 
risco para os seus valores naturais.
  2.  En  calquera  caso,  a  iniciación  do 
procedemento  de  aprobación  dun  plan  de 
ordenación  dos  recursos  naturais  deter-
minará  automaticamente  a  esixencia  de 
informe favorable da Consellería de Medio 
Ambiente  para  calquera  autorización, 
licenza ou concesión que habilite para rea-
lizar transformacións da realidade física ou 
biolóxica no ámbito territorial ao que afecta 
o plan de ordenación dos recursos naturais.
  3.  Por  orde  da  Consellería  de  Medio 
Ambiente  poderase  establecer  un  réxime 
preventivo  de  protección  para  cada  caso, 
no  que  se  establecerán  as  medidas  cau-
telares  que  deban  aplicarse  a  partir  da 
iniciación  do  expediente  de  declaración 
do espazo natural protexido ou durante o 
procedemento  de  elaboración  dos  instru-
mentos de ordenación previstos nesta lei.
  4.  A  Consellería  de  Medio  Ambiente 
poderalles  aplicar  o  réxime  de  zona  de 
especial  protección  dos  valores  naturais 
de forma provisional aos espazos naturais 
cando considere que  a  súa  conservación 
se encontra en perigo.
  5.  As  medidas  cautelares  previstas 
neste artigo  terán unha vixencia máxima 
de tres anos.

Sección 3.ª 
Efectos da declaración de 

espazos naturais protexidos

Artigo 26. Enumeración dos efectos.
A  declaración  de  espazo  natural  protexi-
do  incluído  na  Rede  galega  de  espazos 
protexidos  comportará  os  efectos  que  se 
mencionan a continuación:
  1.  Declaración  de  utilidade  pública  e 
interese social para efectos expropiatorios 
de todos os bens e dereitos incluídos den-
tro do seu ámbito.

  2.  Sometemento das transmisións one-
rosas  e  inter vivos de  terreos  á  facultade 
da  administración  de  exercer  os  dereitos 
de tanteo e de retracto, consonte o previsto 
no artigo seguinte.
  3.  Suxeición á servidume de instalación 
de sinais prevista no artigo 28 desta lei.
  4.  Utilización  dos  bens  comprendidos 
nestes  espazos  consonte  o  previsto  nesta 
lei e nos instrumentos de ordenación esta-
blecidos nela.
  5.  Prioridade  no  desenvolvemento  de 
actuacións  de  mellora  das  condicións 
socioeconómicas da poboación residente.
  6.  Calquera outro que  regulamentaria-
mente se determine.
Anualmente,  a  Consellería  de  Medio 
Ambiente  establecerá  as  dotacións 
orzamentarias específicas para a plani-
ficación,  a  ordenación,  a  protección,  o 
uso e mais a xestión da Rede de espazos 
protexidos de Galicia.

Artigo 27. Dereitos  de  tanteo  e  de 
retracto.
  1.  As transmisións onerosas inter vivos 
de  bens  inmobles  situados  total  ou  par-
cialmente  no  ámbito  dun  espazo  natural 
protexido  están  suxeitas  aos  dereitos  de 
tanteo  e  de  retracto  por  parte  da  Admi-
nistración autonómica. Quedan excluídos 
os  inmobles  sitos  no  solo  urbano,  agás 
previsión  expresa  en  contrario  da  norma 
de declaración do espazo natural ou do seu 
instrumento de ordenación.
  2.  O  prazo  de  exercicio  do  dereito  de 
tanteo será de tres meses, contados a partir 
da notificación previa expresa da transmi-
sión  á  Consellería  de  Medio  Ambiente. 
Para  estes  efectos,  a  persoa  transmitente 
notificaralle fidedignamente á Consellería 
de  Medio  Ambiente  as  condicións  esen-
ciais da transmisión pretendida.
  3.  O  dereito  de  retracto  poderase 
exercer no prazo dun ano, contado a partir 
do momento en que teña constancia fide-
digna  da  transmisión.  Para  estes  efectos, 
a  Consellería  de  Economía  e  Facenda 
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deberalle comunicar á Consellería de Me-
dio Ambiente, no prazo de tres meses, as 
transmisións dos bens e dereitos  aos que 
se refire este artigo.
  4.  En  todo  caso,  será  requisito  ne-
cesario  para  inscribir  a  transmisión  no 
Rexistro  da  Propiedade  o  cumprimento 
do  deber  de  notificación  de  que  se  trata 
nos apartados anteriores.

Artigo 28. Servidume de instalación 
de sinais do espazo natural protexido.
  1.  Os  terreos  situados  no  interior  dos 
espazos naturais protexidos estarán suxeitos 
a servidume forzosa de instalación de sinais 
indicadores desa condición e do seu réxime, 
consonte o previsto neste artigo.
  2.  Para  declarar  e  impoñer  as  servi-
dumes  será  precisa  a  previa  instrución 
e  resolución  do  expediente  por  parte  da 
Consellería  de  Medio  Ambiente,  no  que, 
con audiencia dos interesados, se xustifi-
que  a  conveniencia  e  necesidade  técnica 
do seu establecemento.
  3.  A  servidume  leva  consigo  a  obriga 
dos  predios  serventes  de  dar  paso  e  per-
mitir a realización dos traballos para o seu 
establecemento e conservación.

Artigo 29. Aproveitamento  e  uso 
dos bens e  recursos  incluídos en espazos 
naturais protexidos.
  1.  O  aproveitamento  e  o  uso  dos  bens 
e  recursos  incluídos  no  ámbito  dun  es-
pacio  natural  protexido  realizaranse  de 
maneira  que  resulten  compatibles  coa 
conservación dos valores que motivaron a 
súa declaración, tal e como se dispón nos 
instrumentos de planeamento.
  2.  As  limitacións  ao  uso  dos  bens  e 
recursos  derivadas  da  declaración  de 
espazo  natural  protexido  ou  dos  instru-
mentos de ordenación previstos nesta lei 
poderán dar lugar a indemnización cando 
asemade concorran estes requisitos:

a.  Que  incidan  sobre  dereitos  efectiva-
mente incorporados ao patrimonio do titular.

b.  Que  afecten  usos  ou  aproveitamen-
tos  legal  e  efectivamente  exercidos  no 
momento de imposición da restrición.

c.  Que  se  produza  unha  lesión  patri-
monial efectiva, actual e cuantificable en 
termos monetarios.

d.  Que se  trate de  limitacións singula-
res non susceptibles de distribución entre 
os afectados.

Artigo 30. Áreas  de  influencia  so-
cioeconómica.
  1.  Os procedementos de declaración do 
espazo establecerán, se é o caso, as áreas 
de influencia socioeconómica, nas que se 
poderán prever as medidas de compensa-
ción pertinentes.
  2.  Para  contribuír  ás  melloras  de 
calidade de vida dos seus habitantes e ao 
desenvolvemento sostible nestes ámbitos, 
a  Xunta  de  Galicia  propiciará  o  desen-
volvemento  de  actividades  tradicionais  e 
fomentará outras compatibles coa conser-
vación do espazo de que se trate.
  3.  Para unha mellor aceptación e parti-
cipación social fomentarase a integración 
dos  habitantes  dos  territorios  afectados 
nas actividades xeradas pola protección e 
xestión do espazo natural.
  4.  As producións artesanais das áreas de 
influencia  socioeconómica,  sen  prexuízo 
da  lexislación  específica,  poderán  esta-
blecer o uso dunha etiqueta de calidade de 
produtos referenciada na denominación do 
espazo natural protexido de que se trate.

capítulo v 
dA plAnIFICACIón dos espACIos 

nAturAIs protexIdos
Sección 1.ª  

Instrumentos de planificación

Artigo 31. Clasificación.
  1.  A  planificación  dos  espazos  natu-
rais  protexidos  efectuarase  mediante  os 
seguintes instrumentos, que se enumeran 
conforme a súa prevalencia:
  1)  Plans  de  ordenación  dos  recursos 
naturais.
  2)  Plans reitores de uso e xestión.
  3)  Plans de conservación.
  2.  Nos  parques  naturais  e  nas  reservas 
naturais  requirirase  con  carácter  previo  a 
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aprobación dun plan de ordenación dos  re-
cursos naturais. A súa xestión levarase a cabo 
mediante plans reitores de uso e xestión.
  3.  Nas  demais  categorías  será  nece-
saria alomenos a aprobación de plans de 
conservación,  nun  prazo  non  superior  a 
dous anos 488.

Sección 2.ª  
Plans de ordenación  
dos recursos naturais

Artigo 32. Contido.
  1.  Os plans de ordenación dos  recursos 
naturais terán alomenos o seguinte contido:
  1)  Memoria  descritiva  e  xustificativa, 
na  que  se  incluirán,  como  mínimo,  os 
seguintes extremos:

a.  A  delimitación  territorial  do  plan  e 
mais a descrición das súas características 
físicas e biolóxicas.

b.  O diagnóstico da situación dos  recur-
sos naturais, ecosistemas e paisaxes e mais 
a previsión sobre a súa evolución futura.
  2)  Obxectivos.
  3)  Zonificación.
  4)  Establecemento  de  criterios  orien-
tadores  na  formulación  e  execución  das 
diversas  políticas  sectoriais  que  inciden 
no ámbito territorial.
  5)  Directrices para a planificación.
  6)  Normas  de  aplicación  directa  para  a 
regulación  de  usos  e  actividades,  a  conser-
vación e mais a protección dos recursos, os 
espazos e as especies que hai que protexer.
  7)  Réximes  de  protección  que,  se  é  o 
caso, deban aplicarse.
  8)  Análise da realidade socioeconómica 
da área, con especificación, se é o caso, da 
área de influencia socioeconómica.
  9)  De ser o caso, directrices e criterios 
para a redacción de plans reitores de uso 
e xestión.
  10)  Réxime de avaliación ambiental.
  2.  Poderanse integrar nun mesmo plan 
de ordenación dos recursos naturais varios 

488	 	Orde	do	14	de	maio	de	2009	pola	que	se	acorda	a	
suspensión	cautelar	previa	á	aprobación	inicial	do	Plan	de	
ordenación	do	litoral	de	Galicia.

espazos  naturais  cando  existan  circuns-
tancias que así o aconsellen.

Sección 3.ª  
Plans reitores de uso e xestión

Artigo 33. Concepto.
  1.  Os  plans  reitores  de  uso  e  xestión 
desenvolven  as  directrices  emanadas  do 
plan de ordenación dos recursos naturais e 
establecen as previsións de actuacións da 
administración  no  seu  ámbito  de  aplica-
ción, e en particular a investigación, o uso 
público e mais a conservación, protección 
e mellora dos valores ambientais.
  2.  Estes plans prevalecerán sobre o pla-
neamento  urbanístico  e  a  ordenación  do 
territorio.  Cando  as  súas  determinacións 
sexan  incompatibles  coas  da  normativa 
urbanística  en  vigor,  os  órganos  compe-
tentes revisarán esta de oficio.

Artigo 34. Contido.
Os  plans  reitores  de  uso  e  xestión  terán 
alomenos o seguinte contido:
  1.  Memoria descritiva.
  2.  Zonificación do espazo de acordo co 
contido do plan de ordenación dos recur-
sos naturais, con delimitación das áreas de 
diferentes usos.
  3.  Obxectivos.
  4.  Previsións de uso e aproveitamento.
  5.  Normas  xerais  de  xestión,  coa 
inclusión,  como  mínimo,  das  relativas  á 
vixencia e revisión do plan.
  6.  Normas  de  regulación  de  usos  e 
actividades,  así  como  para  a  xestión, 
protección,  conservación  ou  mellora  dos 
recursos naturais e dos valores ambientais, 
cando resulte preciso completar ou desen-
volver as contidas no plan de ordenación 
dos recursos naturais.
  7.  Normas  relativas  ás  actividades  de 
investigación.
  8.  Normas relativas ao uso público.
  9.  Programa económico-financeiro.
  10.  Programación  de  actuacións  para 
desenvolver no espazo natural.

Artigo 35. Tramitación.
  1.  Correspóndelle  á  Consellería  de 
Medio Ambiente a elaboración dos plans 
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reitores  de  uso  e  xestión,  logo  de  infor-
me  das  consellerías  con  competencias 
en  relación  co  ámbito  protexido  e,  en 
todo  caso,  informe  da  administración 
competente  en  materia  de  planificación 
territorial e urbanismo.
  2.  Logo  de  elaborarse  o  plan  reitor  de 
uso e xestión, este será sometido a  infor-
mación pública e audiencia dos interesados 
que comparecesen no expediente.
  3.  Á  luz das observacións e dos  infor-
mes  recibidos  redactarase  unha  proposta 
de  plan,  que  se  lle  elevará  á  Xunta  de 
Galicia  para  a  súa  aprobación  mediante 
decreto.
  4.  Os  plans  reitores  de  uso  e  xestión 
aprobaranse no prazo máximo de dous anos  
a entrada en vigor da declaración do espazo 
natural protexido,  logo de  informe, se é o 
caso, da xunta consultiva correspondente.

Artigo 36. Vixencia.
Os  plans  reitores  de  uso  e  xestión  terán 
unha vixencia máxima de seis anos. Estes 
plans deberanse revisar ao termo de cada 
período ou antes se fose necesario.

Sección 4.ª  
Plans de conservación

Artigo 37. Concepto.
  1.  Os  plans  de  conservación  estable-
cerán  o  réxime  de  usos  e  actividades 
permisibles, así como as limitacións que 
se consideren necesarias para a conserva-
ción do espazo.
  2.  A aprobación destes plans terá lugar 
nun  prazo  non  superior  aos  dous  anos  
a  declaración  do  espazo  natural  como 
protexido.

Artigo 38. Contido.
Os plans de conservación incluirán como 
mínimo:
  1.  A delimitación do seu ámbito de pro-
tección, que poderá ser descontinuo cando 
resulte necesario.
  2.  A identificación dos valores que hai 
que  protexer  e  dos  posibles  riscos  que 
poidan afectar os seus valores naturais.
  3.  As normas de uso e aproveitamento 
do solo e dos recursos naturais, destinadas 

a  protexer  e  conservar  ou  mellorar  os 
valores ambientais.
  4.  As normas relativas ao uso público, 
así  como  ás  actividades  científicas  ou 
educativas.

Artigo 39. Efectos.
Os plans de conservación serán vinculan-
tes, tanto para as administracións públicas 
coma  para  os  particulares,  prevalecerán 
sobre  o  planeamento  urbanístico  e  a  súa 
aprobación  levará  aparellada  a  revisión 
dos plans territoriais ou sectoriais incom-
patibles con eles.

Artigo 40. Tramitación.
A Consellería de Medio Ambiente formulará 
o  plan  de  conservación,  que  someterá  a 
información pública e audiencia dos intere-
sados que comparecesen no expediente. Tras 
a realización dos trámites referidos elevará-
selle ao Consello da Xunta de Galicia para a 
súa aprobación mediante decreto.

capítulo vi 
dA xestIón dos espAzos 

nAturAIs protexIdos
Artigo 41. Órganos de xestión.

  1.  A  Consellería  de  Medio  Ambiente 
será  responsable  da  xestión  dos  espazos 
incluídos na Rede galega de espazos natu-
rais protexidos.
  2.  Para a xestión dos parques naturais 
e  das  reservas,  a  Consellería  de  Medio 
Ambiente  designará  un  director  do 
espazo.  Correspóndelle  ao  director  a 
xestión  do  espazo  natural  protexido,  e, 
en  particular,  a  elaboración  e  proposta 
dos orzamentos e programas de xestión e 
mais a execución e o desenvolvemento do 
plan reitor de uso e xestión.
  3.  A xestión dos espazos de interese local 
corresponderalles  aos  concellos  dos  termos 
municipais  onde  estean  asentados,  e  a  xes-
tión  das  áreas  privadas  de  interese  natural 
corresponderalles ás entidades ou aos parti-
culares que propuxesen a súa declaración. En 
todo caso, a Consellería de Medio Ambiente 
velará  porque  aqueles  e  estas  cumpran  as 
finalidades recollidas na declaración.
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Artigo 42. Xunta consultiva.
  1.  Para colaborar na xestión dos espazos 
naturais  protexidos  e  canalizar  a  parti-
cipación  dos  propietarios  e  os  intereses 
sociais e económicos afectados constitui-
rase, para cada parque natural ou reserva, 
unha xunta consultiva, órgano colexiado, 
de carácter asesor e adscrito á Consellería 
de Medio Ambiente.
  2.  A  composición  e  o  funcionamento 
da  xunta  consultiva  estableceranse  na 
norma  de  declaración  de  cada  espazo 
natural protexido.
  3.  A xunta consultiva estará composta 
polo seu presidente e o director do espazo 
natural  protexido,  asegurando,  en  todo 
caso, a representación de:
  1)  Os concellos onde se sitúa o espazo 
natural protexido.
  2)  Os propietarios dos terreos incluídos 
no espazo natural protexido.
  3)  As  persoas  ou  entidades  que  repre-
senten intereses sociais,  institucionais ou 
económicos relevantes implicados.
  4)  As  entidades  que  teñan  obxectivos 
fundamentais coincidentes coa finalidade 
do espazo natural protexido 489.

Artigo 43. Funcións  da  xunta  con-
sultiva.
  1.  Correspóndelle ao órgano colexiado 
de  cada  espazo  protexido  a  colaboración 
na xestión dos espazos naturais protexidos 
a través da súa función asesora e consulti-
va mediante:

a.  A aprobación e modificación do seu 
regulamento de réxime interior.

b.  A emisión daqueles informes que lle 
sexan solicitados.

c.  A proposta de actuacións e  iniciati-
vas  tendentes  á  consecución  dos  fins  do 
espazo natural protexido, incluíndo os de 
difusión  e  información  dos  seus  valores, 
así  como  os  programas  de  formación  e 
educación ambiental.

489	Decreto	 265/2007,	 do	 28	 de	 decembro,	 polo	 que	
se	modifica	a	composición	das	xuntas	consultivas	dos	
parques	naturais	de	Galicia.

d.  A  colaboración  na  promoción  e 
proxección  exterior  do  espazo  natural 
protexido e dos seus valores.

e.  En xeral,  a promoción e  realización 
de  cantas xestións  considere oportunas  a 
prol do espazo natural protexido.
  2.  Deberá ser oído para a adopción das 
seguintes decisións:

a.  A  aprobación,  modificación  e  re-
visión  da  normativa  relativa  ao  espazo 
natural protexido e dos seus instrumentos 
de planificación.

b.  A aprobación do orzamento de xes-
tión do espazo natural protexido.

TíTULO II 
DA FAUNA E FLORA 490

capítulo i 
dIsposICIóns xerAIs

Artigo 44. Principios xerais.
  l.  Nas  súas  actuacións,  a  Xunta  de 
Galicia  adoptará  as  medidas  necesarias 
para garantir a conservación, protección e 
recuperación das especies de flora e fauna 
que  viven  en  estado  silvestre  en  Galicia, 
con especial atención ás autóctonas.
  2.  Outorgaráselles preferencia ás medi-
das de conservación das especies nos seus 
hábitats naturais, considerando cando fose 
necesario a adopción de medidas adicionais 
de conservación fóra dos ditos hábitats.
  3.  Adoptaranse  as  medidas  precisas 
para regular a introdución e proliferación 
incontrolada no medio natural de especies 
distintas ás autóctonas, en especial cando 
poidan competir con estas e alterar a súa 
pureza xenética ou os equilibrios  e diná-
mica ecolóxicos.
  4.  Daráselles prioridade, nas actuacións 
e  nos  plans  de  conservación,  ás  especies 
endémicas e a aqueloutras cunha área de dis-
tribución moi limitada ou unha poboación 
moi escasa, así como ás migratorias.

Artigo 45. Conceptos.
Para os efectos desta lei, entenderase por:
490	 Decreto	260/2007,	do	13	de	decembro,	polo	que	se	
crea	o	Observatorio	Galego	da	Biodiversidade	e	se	deter-
minan	as	súas	funcións,	composición	e	funcionamento.
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a.  Especies de fauna e flora silvestres: 
as  especies  que  manteñen  poboacións 
establecidas e viables no medio natural.

b.  Especies de fauna e flora autóctonas: 
as especies que constitúen poboacións es-
tablecidas no medio natural de Galicia que 
forman parte inveteradamente dos ecosis-
temas naturais do territorio galego, sendo 
este parte da súa área de distribución na-
tural. Inclúense tamén aquelas estacionais 
ou de paso  e  as que de  estaren nalgunha 
das  situacións  anteriores  se  encontren 
actualmente extinguidas en Galicia.

Artigo 46. Competencias.
  1.  Será  competencia  exclusiva  da 
Consellería  de  Medio  Ambiente  a  cría, 
a  repoboación e mais a  reintrodución de 
especies catalogadas en Galicia.
  2.  A  cría  para  reintrodución  ou  repo-
boación  no  medio  natural  de  especies 
silvestres non catalogadas necesitará a auto-
rización da Consellería de Medio Ambiente.

Artigo 47. Preservación  da  pureza  e 
diversidade xenética.
Non  poderá  autorizarse  a  liberación  no 
medio natural de organismos modificados 
xeneticamente  baixo  condicións  en  que 
poidan alterar a pureza e diversidade xené-
tica  das  poboacións  naturais  das  especies 
autóctonas ou poñer en risco calquera outro 
valor natural amparado por esta lei. En todo 
caso,  establecerase  un  control  específico 
para os organismos transxénicos.

capítulo ii 
dA CAtAloGACIón de espeCIes

Artigo 48. Instrumentos  de  catalo-
gación.
  1.  Para  a  adecuada  protección  das 
especies, as subespecies ou os núcleos po-
boacionais  de  Galicia,  créase  o  Catálogo 
galego de especies ameazadas.
  2.  Créase  o  Rexistro  de  especies  de 
interese galego, no que poderán incluírse 
aquelas  especies,  subespecies  ou  núcleos 
poboacionais  non  catalogados,  incluso 
aquelas  ás  que  se  refire  a  disposición 

adicional  segunda  e  nas  que  existan  sin-
gularidades  científicas,  ecolóxicas  ou 
culturais que as fagan merecedoras dunha 
atención específica, con especial atención 
aos endemismos galegos.
  3.  Estes dous instrumentos, de carácter 
administrativo  e  dependentes  da  Conse-
llería de Medio Ambiente,  serán obxecto 
de desenvolvemento regulamentario.
  4.  Poderanse  incluír  ou  excluír  destes 
aquelas  especies,  subespecies  ou  po-
boacións para as que  se xustifique que o 
seu status variou.

Artigo 49. Catálogo galego de  espe-
cies ameazadas.
As especies, as subespecies ou os núcleos 
poboacionais que  se  inclúan no Catálogo 
galego  de  especies  ameazadas  deberán 
ser  catalogados  nalgunha  das  seguintes 
categorías:

a.  En  perigo  de  extinción,  reservada 
para aquelas que teñen unha supervivencia 
pouco probable se os factores causantes da 
súa actual situación seguen a actuar.

b.  Sensibles á alteración do seu hábitat, 
referida  a  aquelas  cun  hábitat  caracterís-
tico  particularmente  ameazado,  en  grave 
regresión, fraccionado ou moi limitado.

c.  Vulnerables, destinada a aquelas que 
corren  o  perigo  de  pasar  ás  categorías 
anteriores nun futuro inmediato se os fac-
tores adversos que actúan sobre elas non 
son corrixidos.

d.  De interese especial, aqueloutras mere-
cedoras de catalogación e que teñan un grao 
de ameaza insuficientemente coñecido 491.

Artigo 50. Plans  de  recuperación, 
protección, conservación e manexo.
  1.  A  Consellería  de  Medio  Ambiente 
elaborará e aprobará os plans seguintes:

a.  Plans  de  recuperación  para  as  es-
pecies  en  perigo  de  extinción,  nos  que 
se  definirán  as  medidas  necesarias  para 
eliminar tal perigo.

b.  Plans  de  reintrodución  de  especies 
extinguidas en Galicia, sempre e cando os 

491	 Véxase	Decreto	88/2007,	do	19	de	abril,	polo	que	se	
regula	o	catálogo	galego	de	especies	ameazadas.
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hábitats naturais e as condicións socioeco-
nómicas e culturais o permitan.

c.  Plans  de  protección  do  hábitat,  di-
rixidos  ás  especies  sensibles  á  alteración 
do seu hábitat.

d.  Plans de conservación para especies 
vulnerables, que  incluirán,  se é o caso, a 
protección do seu hábitat.

e.  Plans  de  manexo  para  as  especies 
de interese especial, que determinarán as 
medidas necesarias para garantir a viabili-
dade das poboacións.
  2.  Cando proceda, estes plans incluirán 
entre as súas determinacións a aplicación 
dalgunha  das  categorías  de  espazos 
naturais  protexidos,  referida  á  totalidade 
ou a unha parte do hábitat no que vive a 
especie, subespecie ou poboación.
  3.  A  consellería  adoptará  as  medidas 
necesarias para mellorar o coñecemento ou 
a  conservación  das  especies  incluídas  no 
Catálogo  galego  de  especies  ameazadas  e 
no Rexistro de especies de interese galego.

Artigo 51. Efectos da catalogación.
  1.  A  inclusión  dunha  especie  ou  sub-
especie  no  Catálogo  galego  de  especies 
ameazadas  ou  no  Rexistro  de  especies 
de  interese  galego  comporta,  agás  auto-
rización expresa da Consellería de Medio 
Ambiente, as seguintes prohibicións:

a.  Ao tratarse de plantas, a de calquera 
actuación  non  autorizada  que  se  leve  a 
cabo co propósito de destruílas, mutilalas, 
cortalas ou arrincar exemplares completos 
ou parte deles, así como a colleita das súas 
sementes,  pole  ou  esporas,  e,  en  xeral,  a 
destrución do seu hábitat.

b.  Ao  tratarse  de  animais,  incluídas  as 
súas  larvas,  crías  ou  ovos,  a  de  calquera 
actuación non autorizada feita co propósito 
de darlles morte, capturalos, perseguilos ou 
molestalos, e en particular nos seus niños, 
camas ou tobeiras e áreas de reprodución, 
invernada, muda, paso, repouso e alimenta-
ción, así como a destrución do seu hábitat.

c.  En ambos os casos, a prohibición de 
posuír, transportar, vender ou expoñer para 
a venda,  importar ou exportar exemplares 

vivos ou mortos,  así  como os  seus propá-
gulos  ou  restos,  non  sendo  nos  casos  que 
regulamentariamente se determinen.
  2.  Para  as  especies  catalogadas  como 
en  perigo  de  extinción  ou  sensibles  á 
alteración do seu hábitat queda prohibida, 
agás  expresa  autorización,  a  observación 
e filmación mediante o establecemento de 
postos fixos a menor distancia da que se é 
o caso se determine.
  3.  Para  as  especies  catalogadas,  só 
en  situacións  excepcionais  e  con  fins 
científicos, culturais ou de conservación, 
a Consellería de Medio Ambiente poderá 
conceder  as  autorizacións  previstas  no 
artigo 53.3.
  4.  Sen  prexuízo  dos  demais  requisitos 
legais esixibles, para que se entenda autori-
zada a posesión en catividade de exemplares 
de fauna catalogada, será condición nece-
saria  que  o  seu  posuidor  poida  acreditar 
fidedignamente a súa orixe legal.
Os posuidores de exemplares en cativida-
de de fauna catalogada deberanlle declarar 
a súa posesión á consellería. Para o efecto 
de garantir a súa identificación individual, 
poderase marcar o animal ou realizarlle as 
análises e probas precisas para permitir o 
seu seguro recoñecemento no futuro.
Regulamentariamente poderanse  adoptar  as 
disposicións precisas para que o medio e as 
condicións hixiénico-sanitarias  e de mante-
mento en catividade sexan as adecuadas.
  5.  A Consellería de Medio Ambiente uni-
camente poderá autorizar o cultivo en viveiro 
de especies de flora catalogadas cando o seu 
fin sexa a restauración de poboacións natu-
rais, a conservación da especie, a educación, 
a investigación ou calquera outro establecido 
legal ou regulamentariamente.
  6.  A  Consellería  de  Medio  Ambiente 
poderá  autorizar  as  labouras  silvícolas 
e  fitosanitarias  que  precisen  as  especies 
catalogadas de flora.

Artigo 52. Catálogo galego de árbo-
res senlleiras.
Créase  o  Catálogo  galego  de  árbores 
senlleiras de Galicia, no que se incluirán 
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aqueles exemplares ou mouteiras dos que, 
polos  seus  valores  ou  intereses  natural, 
cultural,  científico,  educativo,  estético 
ou paisaxístico, sexa necesario asegurar a 
súa conservación.
Nos  exemplares  ou  mouteiras  incluídos 
no catálogo poderanse  levar a cabo,  logo 
de  autorización  da  Consellería  de  Medio 
Ambiente,  todo  tipo  de  tratamentos  sil-
vícolas  e  actuacións  encamiñadas  á  súa 
protección, conservación e mellora 492.

capítulo iii 
dA proteCCIón dA FAunA  

e FlorA sIlvestres
Sección 1.ª  

Disposicións comúns

Artigo 53. Réxime xeral de protección.
  1.  Queda  prohibido  dar  morte,  danar, 
molestar  ou  inquietar  intencionadamente 
as especies animais obxecto desta lei, con 
especial  atención  ás  especies  autóctonas, 
así como capturalas en vivo e recoller os 
seus ovos ou crías.
  2.  Queda igualmente prohibido posuír, 
traficar e comerciar con exemplares vivos 
ou mortos ou cos restos de animais silves-
tres, así como transportalos sen o debido 
cumprimento dos requisitos esixidos pola 
lexislación vixente.
  3.  Excepcionalmente,  e  sempre  que 
iso non supoña prexudicar o mantemento, 
nun estado de conservación favorable, das 
poboacións da especie de que se trate nun-
ha  área  de  distribución  natural,  poderán 
quedar sen efecto estas prohibicións, logo 
de autorización expresa da Consellería de 
Medio Ambiente, cando concorra algunha 
das seguintes circunstancias:

a.  Se da súa aplicación derivan efectos 
prexudiciais  para  a  saúde  e  a  seguridade 
das persoas.

b.  Cando  da  súa  aplicación  derivan 
efectos  prexudiciais  para  outras  especies 
protexidas ou os seus hábitats.

492	 Véxase	Decreto	67/2007,	do	22	de	marzo,	polo	que	
se	regula	o	catálogo	galego	de	árbores	singulares.

c.  Para  previr  prexuízos  importantes 
para  os  cultivos,  o  gando,  os  bosques, 
as pesqueiras  e  a  calidade das  augas,  así 
como para outros usos da propiedade.

d.  Cando  sexa  necesario  por  razón  de 
investigación, educación, repoboación ou 
reintrodución das ditas especies, ou cando 
se precise para a cría en catividade.

e.  Para  previr  accidentes  en  relación 
coa seguridade aérea.

f.  Por  razóns  imperativas  de  interese 
público de primeira orde.

g.  Para  permitir  en  condicións  estri-
tamente  controladas  e  mediante  métodos 
selectivos e tradicionais a captura, a reten-
ción ou calquera outra utilización discreta 
de determinadas especies.

Artigo 54. Autorizacións.
  1.  As  autorizacións  administrativas  ás 
que se refire o apartado 3 do artigo ante-
rior outorgaranse no prazo máximo de tres 
meses  a  súa  solicitude,  transcorrido  este 
entenderanse denegadas.
  2.  A solicitude, alomenos, especificará:

a.  O  nome  e  documento  nacional  de 
identidade da persoa peticionaria (ou, se é o 
caso, da institución á que representa) e mais a 
relación nominal, os documentos nacionais 
de identidade e a cualificación dos membros 
do equipo encargado da recolleita.

b.  O obxectivo ou a razón da acción.
c.  As especies a que se refira e o número 

máximo de exemplares que se van recoller 
e tratar, agás no caso de invertebrados.

d.  Os medios, sistemas ou métodos que 
se van empregar.

e.  As condicións de risco e as circuns-
tancias de tempo e lugar.

f.  Os sistemas de control que se exer-
cerán.
  3.  A  Xunta  de  Galicia,  a  través  da 
Consellería de Medio Ambiente, comuni-
caralle ao Ministerio de Medio Ambiente, 
para efectos da súa posterior notificación 
á  Comisión  da  Unión  Europea,  as  auto-
rizacións  acordadas  segundo  o  previsto 
neste artigo, sempre que afecten especies 
de interese comunitario.
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Artigo 55. Taxidermia e herborización.
  1.  Prohíbese  a  disecación  ou  calquera 
outra  clase  de  conservación  de  animais 
pertencentes  ás  especies  incluídas  no 
Catálogo  galego  de  especies  ameazadas. 
Excepcionalmente  a  Consellería  de  Me-
dio  Ambiente  poderá  autorizar,  con  fins 
científicos  ou  educativos,  a  disecación 
destes exemplares. Así mesmo requirirase 
autorización para a exhibición pública dos 
exemplares disecados.
  2.  En  todo  caso,  a  disecación,  a  her-
borización  ou  calquera  outra  clase  de 
conservación dos exemplares de especies 
incluídas  no  Rexistro  de  especies  de  in-
terese  galego,  así  como  doutras  especies 
incluídas  no  réxime  xeral  de  protección, 
necesitarán autorización da Consellería de 
Medio Ambiente.
  3.  Créase  o  Rexistro  de  talleres  taxi-
dermistas, dependente da Dirección Xeral 
de Montes e Medio Ambiente Natural, no 
que deberán inscribirse as persoas físicas e 
xurídicas que practiquen estas actividades.

Sección 2.ª  
Da fauna silvestre

Artigo 56. Introdución de especies.
Co  fin  de  garantir  a  conservación  da 
diversidade  xenética  ou  evitar  a  altera-
ción de hábitats  e  equilibrios  ecolóxicos, 
prohíbese con carácter xeral a introdución 
non  autorizada  no  medio  natural  de  ani-
mais de especies de  fauna non autóctona 
no  territorio  de  Galicia,  excepto  para 
aquelas  especies  obxecto  de  aproveita-
mento cinexético ou piscícola excluídas na 
disposición adicional segunda.

Artigo 57. Autorizacións  e  control 
de poboacións.
A Consellería de Medio Ambiente poderá 
autorizar a posesión, o comercio, o tráfico 
e a exhibición pública de especies non au-
tóctonas,  vivas  ou mortas,  comprendidas 
as crías, os ovos, as partes e os derivados 
delas,  incluídas  nos  tratados  e  convenios 
internacionais  ratificados  por  España  ou 
en disposicións da Unión Europea.

As  poboacións  de  especies  silvestres 
poderán  ser  sometidas  a  medidas  de 
control  e  mesmamente  de  erradicación 
cando  afecten  de  maneira  negativa  as 
poboacións  de  especies  autóctonas, 
especialmente as catalogadas, ou poidan 
comprometer a súa conservación.

Artigo 58. Centros  de  recuperación 
de fauna.
  1.  A  Consellería  de  Medio  Ambiente 
establecerá  centros  de  recuperación  de 
fauna,  que  terán  como  finalidade  o  coi-
dado e a recuperación dos exemplares de 
fauna silvestre autóctona que se encontren 
incapacitados,  co  obxecto  de  proceder  á 
súa posterior devolución ao medio natural 
con posibilidade de supervivencia.
  2.  Sen prexuízo da cooperación e coor-
dinación da Administración autonómica de 
Galicia coa Administración xeral do Estado 
na materia obxecto desta lei, a Consellería de 
Medio Ambiente promoverá a coordinación 
con centros de recuperación doutras comu-
nidades autónomas ou estranxeiros.
  3.  Igualmente, poderá concertar con insti-
tucións públicas ou privadas a recuperación 
de  exemplares  de  especies  silvestres  e  o 
mantemento de exemplares irrecuperables.

Sección 3.ª  
Da flora silvestre

Artigo 59. Medidas de conservación.
A actuación da Xunta de Galicia en prol da 
preservación dos taxóns botánicos galegos 
basearase nos seguintes criterios:

a.  Dar  preferencia  ás  medidas  de 
conservación e preservación das especies 
autóctonas  nos  seus  hábitats  naturais, 
aínda que poderán tomarse medidas com-
plementarias fóra deles.

b.  Conceder prioridade ás especies au-
tóctonas ao propoñer medidas de fomento.

Artigo 60. Bancos xenéticos.
A Consellería de Medio Ambiente poderá 
establecer os viveiros e bancos xenéticos 
que considere oportunos para a conserva-
ción da flora silvestre galega, asegurando 
o mantemento do seu acervo xenético, que 
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poderán  establecerse  tanto  dentro  coma 
fóra dos seus hábitats.
A  actividade  destes  centros  deberase 
planificar de acordo coas necesidades de 
conservación das especies de flora silves-
tre, tanto in como ex situ.

TíTULO III 
DAS INFRACCIóNS E SANCIóNS

capítulo i 
dAs InFrACCIóns

Artigo 61. Natureza da responsabili-
dade e cualificación das infraccións.
  1.  Constitúen  infraccións  adminis-
trativas  en  materia  de  conservación  da 
natureza  as  accións  ou  omisións  que 
supoñan  o  incumprimento  das  obrigas 
establecidas nesta lei.
  2.  Para  os  efectos  desta  lei,  as  infrac-
cións cualifícanse en leves, menos graves, 
graves e moi graves.

Artigo 62. Infraccións leves.
Serán infraccións leves os incumprimentos 
dos requisitos, das obrigas ou das prohibi-
cións  establecidas  nesta  lei,  sempre  que 
non estean cualificadas como infraccións 
menos graves, graves ou moi graves.

Artigo 63. Infraccións menos graves.
Serán infraccións menos graves:
  1.  A captura, posesión, disecación, des-
trución,  morte,  deterioración,  comercio, 
tráfico,  exhibición  ou naturalización  non 
autorizados de especies de fauna silvestre 
non catalogadas e que non sexan suscepti-
bles de aproveitamento.
  2.  O  transporte  dos  animais  silvestres 
con  vulneración  dos  requisitos  estableci-
dos pola lexislación vixente.
  3.  Os danos ás especies de fauna silves-
tre, fóra das excepcións previstas nesta lei.
  4.  O  mantemento  de  exemplares  de 
fauna silvestre sen cumprir as condicións 
adecuadas  o  punto  de  vista  hixiénico-
sanitario e conforme as súas necesidades 
etolóxicas.
  5.  A produción de  ruídos  innecesarios 
que  alteren  a  tranquilidade  habitual  das 
especies de fauna catalogada.

  6.  O  tránsito,  a  acampada  e  o  acende-
mento de lume nos lugares expresamente 
prohibidos nos instrumentos de planifica-
ción dos espazos naturais protexidos.
  7.  O  incumprimento  das  condicións 
impostas nas autorizacións e concesións 
administrativas  a  que  se  refire  a  lexis-
lación  ambiental  ou  a  normativa  dos 
instrumentos  de  ordenación  do  espazo 
natural  protexido  sen  prexuízo  da  súa 
caducidade,  revogación  ou  suspensión, 
cando  exista  risco  ou  dano  para  as  es-
pecies  silvestres  ou  para  os  valores  que 
levaron á súa declaración como espazo.
  8.  A  introdución  non  autorizada  de 
especies de fauna silvestre.
  9.  A  destrución,  deterioración,  sub-
tracción  ou  cambio  de  localización  dos 
sinais  vinculados  aos  espazos  protexidos 
regulados por esta lei.
  10.  A  instalación  de  carteis  de  propa-
ganda ou outros  elementos  similares  que 
rompan a harmonía da paisaxe ou desfigu-
ren as perspectivas en espacios naturais ou 
no seu contorno, en contra do disposto nos 
instrumentos de ordenación/planificación 
ambiental previstos nesta lei.
  11.  O comportamento  irrespectuoso que 
supoña  risco  para  a  conservación  dos 
valores ambientais ou dificulte o seu gozo 
e utilización.

Artigo 64. Infraccións graves.
Serán infraccións graves:
  1.  A  destrución,  morte,  deterioración, 
recolleita,  comercio,  captura  ou  exposi-
ción para o comercio ou a naturalización 
non autorizados de espécimes protexidos, 
catalogados como vulnerables á alteración 
do seu hábitat, ou de interese especial ou 
expresamente  identificados  para  estes 
efectos  nos  instrumentos  de  ordenación 
de  espazos  naturais,  así  como  dos  seus 
propágulos ou restos.
  2.  A destrución ou degradación severa do 
hábitat de especies vulnerables ou de interese 
especial, en especial dos lugares de reprodu-
ción,  invernada,  repouso  ou  alimentación 
incluídos nos espacios naturais protexidos.
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  3.  A execución de obras, implantación 
de  infraestruturas  básicas,  usos  ou  acti-
vidades nas zonas  suxeitas  legalmente a 
algún  tipo  de  limitación  no  seu  destino 
ou  uso  conforme  esta  lei,  sen  a  debida 
autorización  administrativa  ou  sen  a 
obtención  dos  informes  previstos  pola 
lexislación  ambiental  ou  que  incumpran 
as normas dos instrumentos de ordenación 
dos espacios naturais.
  4.  A obstrución ou resistencia ao labor 
inspector ou vixiante dos axentes da auto-
ridade  no  exercicio  das  súas  funcións  de 
protección dos espazos naturais e da flora 
e fauna silvestres regulados por esta lei.
  5.  O  incumprimento  das  condicións 
impostas  pola  Consellería  de  Medio 
Ambiente  nas  autorizacións  previstas 
nos  artigos  51,  53  e  57  desta  lei,  cando 
existise  risco  ou  dano  para  as  especies, 
sen  prexuízo  da  súa  revogación  ou  sus-
pensión de  inmediato e da esixencia das 
indemnizacións que procedan.
  6.  A  introdución  non  autorizada  de 
especies  de  fauna  silvestre  nos  espacios 
protexidos e fóra dos lugares expresamen-
te autorizados.
  7.  O abandono ou depósito de residuos 
fóra dos lugares destinados para o efecto.
  8.  A circulación de vehículos de motor 
nas zonas reguladas por esta lei, agás que 
se conte con autorización administrativa.

Artigo 65. Infraccións moi graves.
Serán infraccións moi graves:
  1.  A utilización cando estivese prohibi-
da de produtos químicos, a realización de 
verteduras ou o derrame de  residuos que 
alteren as condicións de habitabilidade dos 
espazos naturais protexidos da rede galega 
con dano para os valores e as especies que 
motivaron a súa declaración.
  2.  A destrución, morte, deterioración, re-
colleita, comercio, captura ou exposición ou 
naturalización non autorizados de espécimes, 
catalogados  como  en  perigo  de  extinción 
ou sensibles á alteración do seu hábitat, así 
como dos seus propágulos ou restos.

  3.  A destrución do hábitat de especies 
catalogadas  en  perigo  de  extinción  ou 
sensibles  á  alteración  do  seu  hábitat, 
que  se  encontren  incluídos  nos  espazos 
naturais  protexidos,  en  particular  os  seus 
lugares de reprodución, invernada, repouso 
ou alimentación.

Artigo 66. Circunstancias  para  a 
graduación das sancións.
  1.  Serán  circunstancias  que  haberá 
que  ter  en  conta  para  a  graduación  das 
sancións  que  se  poidan  impoñer  polas 
distintas clases de infraccións:

a.  A existencia de intencionalidade.
b.  A  natureza  e  irreversibilidade  dos 

prexuízos.
c.  A  reincidencia  pola  comisión  nun 

prazo  dun  ano  de  máis  dunha  infracción 
da mesma natureza cando así fose declara-
do por resolución firme.

d.  A  agrupación  ou  organización  para 
cometer a infracción.

e.  O beneficio económico perseguido.
  2.  Se un só feito constitúe dúas ou máis 
infraccións  administrativas  das  previstas 
nesta  lei,  impoñerase  a  sanción  que  co-
rresponda á de maior gravidade.
  3.  A reincidencia en infraccións da mes-
ma categoría nun prazo inferior ao da súa 
prescrición  equipararase  coa  comisión 
dunha infracción da categoría inmediata-
mente superior.

Artigo 67. Suxeitos responsables.
  1.  Para os efectos desta lei terán a con-
sideración de responsables das infraccións 
previstas nela:
  1)  Os autores materiais das actuacións 
infractoras ou, se é o caso, as empresas ou 
entidades das que dependen.
  2)  Os  técnicos  ou  profesionais  que 
contribúan dolosamente á comisión dun-
ha infracción.
  3)  Cando  se  trate  de  actuacións  am-
paradas  por  autorizacións  ou  licenzas 
manifestamente ilegais, considérase tamén 
responsables:

a.  Os  funcionarios  ou  empregados  de 
calquera administración pública que emitan 
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informe favorable sobre o outorgamento do 
correspondente título, que serán sanciona-
dos por falta grave en vía disciplinaria, logo 
do correspondente expediente.

b.  As autoridades e os membros de órga-
nos  colexiados  de  calquera  corporación  ou 
entidade pública que  resolvan ou voten a 
favor do outorgamento do título, desoíndo 
informes preceptivos e unánimes nos que 
se advirta expresamente da ilegalidade, ou 
cando non se solicitasen os ditos informes. 
A sanción será de multa na contía que co-
rresponda en cada caso por aplicación dos 
criterios desta lei.
  2.  Cando  concorran  diversas  persoas 
na  comisión  dunha  mesma  infracción, 
as  sancións  impoñeranse  con  carácter 
solidario,  a  non  ser  que  a  actuación  de 
cada  unha  delas  poida  dar  lugar  a  unha 
infracción  separada,  e  neste  caso  impo-
ñeranse sancións independentes.

Artigo 68. Prescrición.
  1.  As  infraccións  previstas  nesta  lei 
prescribirán nos  seguintes prazos,  conta-
dos a total consumación do feito:

a.  As infraccións moi graves aos catro 
anos.

b.  As  infraccións  graves  ao  cabo  de 
dous anos.

c.  As infraccións menos graves ao ano.
d.  As infraccións leves aos seis meses.

  2.  A  obriga  de  restaurar  o  medio 
natural  ao  estado  anterior  á  comisión  da 
infracción non prescribe.

capítulo ii 
dAs sAnCIóns

Artigo 69. Sancións.
  1.  As  infraccións  tipificadas  nesta  lei 
sancionaranse coas seguintes multas:

a.  Infraccións leves: multa de 10.000 a 
100.000 pesetas.

b.  Infraccións menos graves: multa de 
100.001 a 1.000.000 de pesetas.

c.  Infraccións graves: multa de 1.000.001 
a 10.000.000 de pesetas.

d.  Infraccións  moi  graves:  multa  de 
10.000.001 a 50.000.000 de pesetas.

  2.  A  infracción  poderá  levar  parella 
unha indemnización, que será como mínimo 
equivalente  ao valor do beneficio  econó-
mico  conseguido  pola  persoa  infractora, 
independentemente  da  cualificación  da 
infracción ou de que a contía poida superar a 
cantidade máxima prevista para as infrac-
cións moi graves.
  3.  A imposición da multa poderá com-
portar o comiso do obxecto da infracción 
e  o  das  artes  de  captura  ou  morte  e  dos 
instrumentos con que se realizase.
Igualmente poderá comportar o pechamento 
de locais, establecementos ou instalacións 
cando se  incorra en  infraccións graves ou 
moi graves.
  4.  Quen cace ou pesque especies catalo-
gadas non susceptibles de aproveitamento 
cinexético  ou  piscícola  será  sancionado 
ademais con  inhabilitación para cazar ou 
pescar por un período de tres a oito anos.
  5.  Tanto o  importe das multas coma o 
das responsabilidades administrativas po-
derán ser esixidos pola vía administrativa 
de constrinximento.

Artigo 70. Responsabilidade civil.
  1.  Sen prexuízo da sanción que en cada 
caso  proceda,  a  persoa  infractora  deberá 
reparar  o  dano  causado.  A  reparación  e 
reposición dos bens terá como finalidade 
a  restauración  do  medio  natural  ao  ser  e 
estado  previos  ao  feito  de  producirse  a 
agresión,  sempre que  iso  sexa posible. O 
órgano competente para impoñer a sanción 
tamén o será para esixir a restauración.
  2.  Se a persoa infractora non procedese 
a reparar o dano causado no prazo que se 
lle sinale, a autoridade sancionadora pro-
cederá á imposición de multas coercitivas 
reiteradas por lapsos de tempo suficientes 
para cumprir o ordenado; a súa contía non 
poderá  superar  o  20%  da  multa  fixada 
para a infracción cometida.
  3.  A  persoa  responsable  da  infracción 
deberá  indemnizar  dos  danos  e  perdas 
ocasionados  logo  da  tramitación  do  co-
rrespondente  expediente  e  con  audiencia 
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da persoa interesada. A valoración destes 
faraa a Consellería de Medio Ambiente.
  4.  A  utilización  dos  recursos  xerados 
polas  sancións  que  impoña  a  adminis-
tración  deberanse  destinar  integramente 
a  accións  destinadas  á  conservación  dos 
espazos  naturais  protexidos  e  da  flora  e 
fauna silvestres.

capítulo iii 
do proCedemento sAnCIonAdor

Artigo 71. Tramitación.
  1.  A  tramitación  do  expediente  san-
cionador, no cal, en todo caso, se lle dará 
audiencia  á  persoa  interesada,  rexerase 
polo disposto no título IX da Lei de réxi-
me xurídico das administracións públicas 
e do procedemento administrativo común 
e na súa normativa de desenvolvemento.
  2.  A  incoación  dos  correspondentes 
expedientes sancionadores correspóndelle 
ao delegado provincial  da Consellería de 
Medio Ambiente.

Artigo 72. Competencia sancionadora.
A  competencia  para  a  imposición  das 
sancións  a  que  se  refire  esta  lei  corres-
ponderalle:
  1.  No  suposto  de  infraccións  leves  e 
menos  graves,  ao  delegado  provincial  da 
Consellería de Medio Ambiente.
  2.  No suposto de infraccións graves, ao 
director xeral de Montes e Medio Ambien-
te Natural.
  3.  No  suposto  de  infraccións  moi  gra-
ves, ao conselleiro de Medio Ambiente.

Artigo 73. Ilícito penal.
Cando a xuízo da administración as infrac-
cións  puidesen  ser  constitutivas  de  delito 
ou  falta,  o  órgano  administrativo  daralle 
traslado ao órgano xurisdicional competen-
te e absterase de proseguir o procedemento 
sancionador mentres a autoridade xudicial 
non se pronunciase. A sanción da autorida-
de xudicial excluirá a imposición de multa 
administrativa.  De  non  se  estimar  a  exis-
tencia  de  delito  ou  falta  a  administración 
poderá continuar o expediente sancionador 

con base se é o caso nos feitos que a xuris-
dición competente considerase probados.

Artigo 74. Da prescrición das sancións.
  1.  As sancións previstas nesta lei pres-
cribirán:  aos  dous  anos  as  impostas  por 
infraccións  leves  e  menos  graves,  e  aos 
catro  anos  as  impostas  por  infraccións 
graves e moi graves.
  2.  O  prazo  de  prescrición  comezará 
a  contarse  o  día  seguinte  a  aquel  en  que 
adquira  firmeza a  resolución pola que  se 
impoña a sanción.
  3.  Interromperá  a  prescrición  a  inicia-
ción, con coñecemento da persoa interesada, 
do procedemento de execución.

Disposición aDicional pRimeiRa 
 confiRmación

Os  espazos  naturais  protexidos  xa 
declarados  con  anterioridade  á  entrada 
en  vigor  desta  lei  manterán  o  réxime 
das  súas  declaracións  respectivas  no 
que  non  se  contradiga  co  disposto  nela, 
beneficiándose do rango normativo que a 
lei lles outorga.

Disposición aDicional segunDa 
Ámbito

Agás  indicación  expresa  en  contra, 
as  previsións  contidas  no  título  II  desta 
lei non  lles serán aplicables aos animais 
domésticos ou salvaxes en catividade ou 
abandonados,  de  acordo  co  establecido 
na Lei 1/1993, do 13 de abril, de protec-
ción  dos  animais  domésticos  e  salvaxes 
en  catividade;  aos  animais  criados  para 
o aproveitamento das súas producións ou 
con  fins  de  experimentación  científica 
por  organismos  acreditados  coa  debida 
autorización,  así  como  á  regulación  dos 
aproveitamentos  das  especies  cinexéti-
cas, piscícolas ou calquera outra obxecto 
de  regulación  específica,  incluíndo 
aqueles  exemplares  de  especies  obxecto 
de  cultivo  agrícola  ou  aproveitamento 
forestal,  que  serán  reguladas  pola  súa 
propia normativa.
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Disposición aDicional teRceiRa 
inspección ambiental

  1.  A inspección, a vixilancia e o control 
da materia obxecto desta lei corresponde-
ranlle á Consellería de Medio Ambiente, a 
cal promoverá os mecanismos de  control 
necesarios cos demais órganos da Admi-
nistración autonómica de Galicia e o resto 
das administracións públicas.
  2.  No  exercicio  das  súas  funcións, 
os  axentes  forestais  e  os  demais  corpos 
de  inspección,  vixilancia  e  control  da 
Consellería  de  Medio  Ambiente  terán  a 
consideración  de  axentes  da  autoridade, 
sempre  que  realicen  funcións  de  inspec-
ción  e  control  en  cumprimento  desta  lei 
e  acrediten  a  súa  condición  mediante  a 
correspondente documentación.

Disposición aDicional cuaRta 
competencias DoutRos óRganos 

e aDministRacións
As autorizacións a que se refire este lei 

outorgaranse, se é o caso, sen prexuízo das 
que lles correspondan a outros organismos 
ou administracións no exercicio das súas 
propias competencias.

Disposición aDicional quinta 
actualiZación De multas

A Xunta de Galicia poderá actualizar a 
contía das multas para adecualas ás varia-
cións do custo da vida, de acordo co índice 
xeral de prezos ao consumo.

Disposición aDicional seXta 
 DuRación mÁXima  
Do pRoceDemento

Para os efectos previstos no artigo 42.2 
da  Lei  30/1992,  do  26  de  novembro,  de 
réxime  xurídico  das  administracións  pú-
blicas  e  do  procedemento  administrativo 
común, o prazo máximo de aplicación aos 
procedementos administrativos regulados 
nesta lei será o de tres anos, coa excepción 
do  procedemento  sancionador,  que  se 

aterá ao disposto na dita Lei 30/1992 e no 
regulamento que a desenvolve.

Disposición aDicional sétima 
Descualificación Dos espaZos 

natuRais pRoteXiDos
  1.  Un espazo natural protexido ou unha 
zona del só poderá ser descualificada, coa 
conseguinte exclusión da rede, en virtude 
dunha  norma  de  igual  ou  superior  rango 
ao da súa declaración, e de acordo co pro-
cedemento previsto para esta.
  2.  A  descualificación  só  poderá  rea-
lizarse  se  desaparecesen  as  causas  que 
motivaron a protección e estas non fosen 
susceptibles de recuperación ou restaura-
ción, e sempre que a desaparición daquelas 
non estivese motivada por unha alteración 
intencionada.
  3.  En todo caso, non poderá procederse 
á  descualificación  e  posterior  exclusión 
da rede dun espazo natural protexido que 
fose afectado por un incendio forestal. Se-
rán nulos de pleno dereito os actos admi-
nistrativos de descualificación e exclusión 
que fosen en contra deste precepto.

Disposición aDicional oitava 
compatibiliDaDe coa DeclaRación 

De ben De inteRese cultuRal
  1.  A  declaración  de  espazo  natural 
protexido será compatible coa declaración 
de ben de interese cultural.
  2.  Nestes  supostos,  a  Consellería  de 
Medio Ambiente e a Consellería de Cultu-
ra establecerán os medios de coordinación 
necesarios para conseguir unha adecuada 
planificación e financiamento.

Disposición aDicional novena 
colaboRación entRe  

os coRpos De inspección
Co obxecto de acadar unha protección 

integral de patrimonio cultural e do medio 
ambiente,  establecerase  a  colaboración  e 
cooperación  entre  os  distintos  corpos  de 
inspección nesta materia.
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Disposición tRansitoRia pRimeiRa 
Recualificación e aDaptación

  1.  Para os efectos da debida coordina-
ción  en  canto  á  aplicación  da  normativa 
básica,  denominación  e  homologación 
internacional se é o caso, a Consellería de 
Medio Ambiente procederá no prazo dun 
ano a recualificar os espazos naturais pro-
texidos que se declarasen con anterioridade 
á data de entrada en vigor desta lei e que 
se  correspondan  coas  figuras  reguladas 
naquela lexislación e nesta lei.
  2.  A  Consellería  de  Medio  Ambiente 
propoñerá ou ditará as normas oportunas 
para  adaptar  o  réxime  dos  espazos  natu-
rais protexidos xa declarados ao disposto 
nesta lei.

Disposición tRansitoRia segunDa 
publicación Do catÁlogo

No prazo de dous anos, a partir da en-
trada en vigor desta lei, a Xunta de Galicia 
publicará  o  Catálogo  galego  de  especies 
ameazadas  da  flora  e  fauna  silvestres  de 
conformidade co que determinan os arti-
gos 48 e 49 dela.

Disposición tRansitoRia teRceiRa 
iRRetRoactiviDaDe

As infraccións e sancións rexeranse en 
canto  ao  seu  procedemento  e  aos  prazos 
de prescrición pola lexislación aplicable no 
momento en que se cometeu a infracción, sen 
prexuízo da  retroactividade da disposición 
máis favorable para a persoa infractora.

Disposición DeRRogatoRia única 
clÁusula De DeRRogación

Quedan derrogadas ou sen aplicación no 
ámbito da Comunidade Autónoma de Gali-
cia cantas disposicións de igual ou inferior 
rango se opoñan ao disposto nesta lei.

Disposición DeRRaDeiRa pRimeiRa 
Habilitación

Autorízase o Consello da Xunta para ditar 
cantas disposicións sexan necesarias para o 
desenvolvemento e a aplicación desta lei.

Disposición DeRRaDeiRa segunDa 
entRaDa en vigoR

Esta lei entrará en vigor ao día seguin-
te da súa publicación no “Diario Oficial 
de Galicia”.

6. LEI 8/2001, DO 2 DE AGOSTO, 
DE PROTECCIóN DA CALIDADE 

DAS AUGAS DAS RíAS DE GALICIA 
E DE ORDENACIóN DO SERVIZO 

PúBLICO DE DEPURACIóN DE 
AUGAS RESIDUAIS URBANAS. 
(DOGA N.º 161, 21. 8. 2001)

(…) 493

TíTULO I 
DA PROTECCIóN DA CALIDADE  

DAS AUGAS DAS RíAS DE GALICIA 
Artigo 1. Obxecto e ámbito. 

  l.  É  obxecto  desta  lei  previr,  minimi-
zar,  corrixir  ou,  de  ser  o  caso,  impedir 
os efectos prexudiciais que determinadas 
obras, instalacións e actividades públicas 
ou  privadas  poidan  ter  sobre  a  calidade 
das augas das rías de Galicia, a través das 
medidas que nela se establecen. 
  2.  En particular, esta lei seralles aplicable 
aos vertidos, tanto líquidos coma sólidos, 
que,  de  forma  directa  ou  indirecta,  se 
realicen terra ás rías de Galicia no ámbito 
territorial  indicado  no  apartado  4  e  sen 
prexuízo  do  disposto  no  artigo  4.9,  así 
como  ao  planeamento  urbanístico  nas 
súas  manifestacións  de  plans,  programas 
e proxectos, nos supostos do artigo 5. 
  3.  Exclúense  do  ámbito  de  aplicación 
desta  lei os vertidos efectuados buques e 
outras instalacións flotantes nos que a súa 
competencia  lle  corresponda  á  Adminis-
tración do Estado. 
  4.  O  ámbito  territorial  ao  que  se  es-
tende o título I desta lei é a zona terrestre 
correspondente ás cuncas dos municipios 
ribeiráns vertentes ao interior das rías de 
Foz,  Viveiro,  O  Barqueiro,  Ortigueira, 
Cedeira,  Ferrol,  Ares-Betanzos,  A  Co-
ruña,  Corme-Laxe,  Camariñas,  Lires, 
493	 Exposición	de	motivos	omitida.
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Corcubión,  Muros-Noia,  Arousa,  Ponte-
vedra, Aldán, Vigo e Baiona. No anexo I 
indícanse  os  límites  xeográficos  exterio-
res das mencionadas rías. En todo caso, o 
límite interior das rías sitúase no extremo 
interior  da  zona  de  dominio  público 
marítimo-terrestre,  segundo  se  define  na 
vixente normativa en materia de costas. 

Artigo 2. Vertidos de residuos. 
  1.  Queda  prohibido  efectuar  calquera 
tipo  de  vertido  de  residuos  ás  augas  das 
rías  de  Galicia,  salvo  cando  estes  sexan 
utilizados como recheos e estean debida-
mente  autorizados,  logo  de  constatada  a 
ausencia de afección á calidade das augas 
de acordo co previsto no anexo II. 
  2.  Cando os recheos puidesen afectar a 
conservación e rexeneración dos recursos 
mariños requirirase informe preceptivo e 
vinculante  da  consellería  competente  en 
materia de pesca. 
  3.  As  autoridades  competentes,  e  en 
particular os concellos e as demais entida-
des  locais, denegarán as correspondentes 
licenzas de obras, de apertura e de activi-
dades,  respecto  daquelas  que  non  estean 
debidamente  autorizadas  de  acordo  co 
previsto no apartado anterior. 

Artigo 3. Obxectivos de calidade das 
augas. 
  1.  Establécense  como  obxectivos  de 
calidade  das  augas  das  rías  de  Galicia 
os  indicados no anexo II desta  lei. Estes 
obxectivos de calidade terán o carácter de 
mínimos. 
  2.  Os métodos de análise de referencia 
para a determinación dos parámetros con-
siderados  nos  obxectivos  de  calidade  do 
punto anterior, así como o procedemento 
para  o  seu  control,  serán  determinados 
regulamentariamente. 
  3.  En  calquera  caso,  os  anteriores 
obxectivos  de  calidade  entenderanse 
modificados no caso de que por parte da 
Unión  Europea  ou  do  Estado  se  ditasen 
obxectivos  de  calidade  máis  estritos, 
ou  ben  referentes  a  novos  parámetros, 
particularmente no relativo ás normas de 

calidade para as augas de baño, de calida-
de das augas e da produción de moluscos 
e  outras  especies  mariñas,  ou  ben  en  re-
lación co vertido de substancias perigosas  
terra ao mar. 

Artigo 4. Normas  sobre  vertidos  de 
augas residuais industriais. 
  l.  No  ámbito  territorial  desta  lei,  que-
da  prohibido  efectuar  vertidos  de  augas 
residuais industriais ás rías de Galicia sen 
contar coa previa e preceptiva autorización, 
que lle corresponde outorgar á Administra-
ción hidráulica da Comunidade Autónoma 
de Galicia, logo de informe da Consellería 
de Pesca, Marisqueo e Acuicultura. 
  2.  Non  se  poderán  outorgar  licenzas 
municipais de obras, de apertura e de acti-
vidades de natureza diferente á doméstica 
sen  que,  previa  e  expresamente,  os  seus 
promotores obtivesen a autorización á que 
se refire o parágrafo anterior. 
  3.  As  mencionadas  autorizacións  de 
vertido  outorgaranse  de  acordo  coa 
vixente  lexislación  en  materia  de  costas 
e  de  protección  ambiental  e  con  esta  lei, 
sen  prexuízo  da  concesión  de  ocupación 
do dominio público marítimo-terrestre se 
fose necesaria, e de maneira que os límites 
impostos  á  calidade  das  augas  residuais 
se  adecúen  aos  obxectivos  de  calidade 
indicados no artigo anterior. 
  4.  A  autorización  de  vertido  non  será 
efectiva, e polo tanto este non se poderá 
levar a cabo, sen a comprobación previa 
das  condicións  impostas  na  dita  autori-
zación,  entre  as  que  necesariamente  se 
encontrarán as relativas á adecuación dos 
sistemas  de  tratamento  do  vertido  aos 
límites que se impoñan. 
  5.  Para a nova instalación ou ampliación 
no ámbito territorial obxecto desta lei das 
actividades industriais, públicas ou priva-
das,  indicadas  no  anexo  III,  requirirase, 
ademais da autorización de vertido ao que 
se refire o apartado 1, a necesidade de so-
meter previamente o proxecto a avaliación 
ambiental,  de  acordo  co  procedemento 
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previsto  na  vixente  normativa  de  protec-
ción ambiental de Galicia. 
  6.  Para a instalación das actividades ás 
que  se  refire  o  apartado  anterior  requi-
rirase  igualmente  que  os  seus  titulares 
utilicen as mellores  técnicas dispoñibles 
economicamente  viables  para  a  redución 
na orixe dos vertidos de augas residuais ou, 
de ser o caso, para o seu tratamento e depu-
ración. Os promotores deberán igualmente 
xustificar o cumprimento de obxectivos de 
calidade para aqueles parámetros que non 
teñan fixados límites de vertido. 
  7.  En  todo  caso,  a  Administración 
hidráulica de Galicia poderá prohibir,  no 
ámbito territorial ao que se refire esta lei, 
aqueles  procesos  industriais  nos  que  os 
seus  efluentes,  a  pesar  do  tratamento  ao 
que  sexan  sometidos,  poidan  constituír 
un  risco  de  contaminación  do  dominio 
público  superior  ao  admisible  de  acordo 
co  establecido  nesta  lei,  ben  sexa  no  seu 
funcionamento  normal  ou  no  caso  de 
situacións previsibles. 
  8.  Igualmente,  non  se  poderán  autori-
zar vertidos de augas residuais industriais 
cunha  carga  contaminante  que  supere 
os  límites  de  emisión  establecidos  no 
anexo IV, que en ningún caso poderán ser 
alcanzados mediante dilución. As mesmas 
previsións  do  artigo  3.3  serán  aplicables 
para estes límites. Os métodos analíticos de 
referencia para estes parámetros, así como 
o procedemento para o seu control, serán 
determinados regulamentariamente. 
  9.  Os límites de emisión establecidos no 
punto  anterior  poderán  ser  aplicables,  así 
mesmo, a cada un dos vertidos que, xunto 
con outro ou outros vertidos dun mesmo ou 
outro  establecemento,  poidan  conformar 
un vertido único final, mesmo no caso de 
que  os  ditos  establecementos  se  atopasen 
fóra do ámbito establecido no artigo 1 desta 
lei.  Neste  último  caso,  os  ditos  vertidos 
quedarán  tamén  suxeitos  ao  réxime  de 
autorización  previsto  neste  título,  logo  da 
motivación do seu risco de afección á ría de 
que se trate. Para estes efectos, a medición 
da contaminación dos efluentes realizarase 

no punto de saída do vertido de cada un dos 
establecementos separadamente. 
  10.  Nas autorizacións de vertido, Augas 
de  Galicia  poderá  motivadamente  impoñer 
a  instalación  de  sistemas  de  medición  e 
análise en continuo dos efluentes, así como 
de transmisión de datos en tempo real. 

Artigo 5. Aplicación  das  técnicas  de 
protección ambiental ao planeamento urba-
nístico e ás actividades en funcionamento. 
  l.  Na tramitación do planeamento urba-
nístico no ámbito territorial obxecto desta lei 
deberase demandar un informe da autoridade 
ambiental. Cando o dito planeamento puide-
se  afectar  os  recursos  mariños,  requirirase 
ademais informe da Consellería de Pesca, 
Marisqueo e Acuicultura. 
  2.  Co  obxecto  de  comprobar  os  seus 
posibles  efectos  nocivos  para  o  medio 
natural  e  sinalar  as  medidas  correctoras, 
e sen prexuízo do indicado na disposición 
transitoria  primeira,  aplicaránselles  ás 
actividades que se estean realizando ou ás 
xa realizadas no dito ámbito territorial as 
técnicas de protección ambiental estable-
cidas pola Lei 1/1995, do 2 de xaneiro, de 
protección ambiental de Galicia. 
  3.  Todas  aquelas  actuacións,  públicas 
ou  privadas,  susceptibles  de  produciren 
unha alteración  física ou unha perda dos 
valores  naturais,  culturais,  científicos  ou 
educativos dos espazos naturais en réxime 
de protección xeral  incluídos no Rexistro 
Xeral  de  Espazos  Naturais  de  Galicia 
localizados  no  ámbito  territorial  desta 
lei  serán  sometidas  a  avaliación  do  seu 
impacto ambiental de acordo co procede-
mento vixente. 

TíTULO II 
DA ORDENACIóN DO SERVIZO 
PúBLICO DE DEPURACIóN DE 
AUGAS RESIDUAIS URBANAS 

Artigo 6. Declaración  de  interese 
xeral da Comunidade Autónoma. 
  1.  Declárase  de  interese  xeral  da  Co-
munidade Autónoma de Galicia o servizo 
de depuración de augas residuais urbanas. 
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  2.  O ámbito material do servizo com-
prende  a  regulación,  a  planificación,  a 
aprobación  definitiva  de  proxectos,  a 
construción  e  a  xestión,  explotación  e 
mantemento  das  estacións  depuradoras 
de  augas  residuais,  redes  de  colectores 
xerais  e  emisarios  submarinos  que  for-
men parte da programación de saneamento 
e  depuración  da  Xunta  de  Galicia,  así 
como,  de  ser  o  caso,  a  reutilización  das 
augas residuais depuradas. 
  3.  Quedan  expresamente  excluídas 
aquelas  redes  de  sumidoiros  nas  que  o 
seu  proxecto,  construción  e  xestión  lles 
correspondan ás entidades  locais de for-
ma exclusiva. 

Artigo 7. Competencias  das  entida-
des locais. 
As entidades locais, sen prexuízo do dis-
posto no artigo 6.3, exercerán en materia 
de depuración de augas residuais urbanas 
as competencias seguintes: 
  1.  A  promoción,  redacción  e  proposta 
á Xunta de Galicia para a súa aprobación, 
logo da comprobación da súa adecuación á 
programación á que se refire o artigo 6.2, de 
plans e proxectos de obras e instalacións. 
  2.  A  contratación  e  execución  das 
obras e instalacións que lles correspondan 
conforme os plans e proxectos aprobados 
previamente, e aqueloutras que lles enco-
mende a Xunta de Galicia. 
  3.  A xestión e explotación das obras e 
instalacións,  por  si  mesmas  ou  mediante 
calquera  fórmula  asociativa  con  outras 
entidades locais. 
  4.  A participación na elaboración do Re-
gulamento autonómico regulador do servizo 
de depuración, nos termos do artigo 10.3. 

Artigo 8. Administración xestora do 
servizo. 
  1.  O  servizo  de  depuración  de  augas 
residuais urbanas da Comunidade Autóno-
ma  será  xestionado  pola  Administración 
hidráulica de Galicia, ben sexa a través do 
organismo autónomo Augas de Galicia ou 
ben a través da Empresa Pública de Obras 

e Servizos Hidráulicos, entidades creadas 
pola Lei 8/1993, do 23 de xuño, reguladora 
da Administración hidráulica de Galicia. 
  2.  En  igualdade de  condicións  técnicas 
e económicas, a Administración hidráulica 
de  Galicia  poderalles  encomendar  ás 
entidades locais a prestación do servizo, 
tanto na construción coma na explotación 
das instalacións. 
  3.  A  administración  xestora  das  ins-
talacións  poderá  utilizar  para  o  efecto 
calquera das formas actualmente vixentes 
para a xestión de servizos públicos. 

Artigo 9. Financiamento do servizo. 
  1.  O  servizo  de  depuración  de  augas 
residuais  urbanas  da  Comunidade  Autó-
noma  será  financiado  integramente  pola 
Administración  hidráulica  de  Galicia,  a 
través dos recursos seguintes: 

a.  O  produto  do  canon  de  saneamento 
creado pola Lei 8/1993. 

b.  As  transferencias  que  no  seu  favor 
ordene a Xunta de Galicia e outras entida-
des públicas. 

c.  Empréstitos  e  créditos,  nos  termos 
que determinen as leis de orzamentos. 

d.  O produto das sancións que impoña 
por  incumprimentos  da  regulación  do 
servizo. 

e.  Ingresos de dereito privado. 
f.  Calquera outro recurso que puidese ob-

ter ou que lle fose asignado para este fin. 
  2.  Declárase  a  incompatibilidade  en 
favor  do  canon  de  saneamento  respecto 
daqueles tributos e prezos que, de acordo 
coa  vixente  normativa  en  materia  de 
facendas locais, as administracións locais 
tivesen  en vigor para  financiar o  servizo 
de depuración de augas residuais urbanas 
nos  supostos  nos  que  sexa  asumido  pola 
Comunidade Autónoma, a partir da asun-
ción efectiva do servizo. 
  3.  O  comezo  da  prestación  efectiva 
do  servizo  por  parte  da  Administración 
hidráulica  de  Galicia  comportará  o  cesa-
mento  da  recadación  dos  instrumentos 
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tributarios e financeiros que tivesen vixen-
tes  a  correspondente  entidade ou  entidades 
locais  ás  que  lles  dea  servizo  a  instalación 
de depuración de que se trate, sen prexuízo 
do dereito destas ao cobramento dos créditos 
pendentes nese momento. 

Artigo 10. Regulación do servizo. 
  1.  O  servizo  público  de  depuración  de 
augas residuais urbanas, con independencia 
da  administración  que  o  preste,  rexerase 
polo  disposto  nesta  lei  e  nas  disposicións 
que a desenvolvan, así como polo disposto 
na  normativa  básica  vixente  sobre  trata-
mento de augas residuais urbanas. 
  2.  O Consello da Xunta de Galicia dita-
rá o Regulamento de prestación do servizo 
público de depuración de augas residuais 
urbanas,  que  terá  que  desenvolver,  entre 
outros, os seguintes extremos: 

a.  Elementos  para  a  protección  das 
instalacións  de  saneamento  e  depuración 
e do medio receptor dos seus efluentes. 

b.  A  definición  dos  vertidos  prohibi-
dos  e  tolerados  aos  sistemas  públicos  de 
depuración de augas residuais,  incluída a 
prohibición de diluír os vertidos co fin de 
acadar os ditos límites. 

c.  A  obriga  de  someter  a  autorización 
os vertidos de natureza non doméstica, con 
carácter previo á súa conexión ás redes de 
saneamento. A autorización deberá conter, 
polo menos, os condicionantes cuantitativos 
e cualitativos do vertido para que este sexa 
admitido nas ditas redes. Procedemento de 
autorización dos vertidos. 

d.  Os  vertidos  que  non  acaden  os 
límites  establecidos  no  punto  b)  deberán 
someterse  ao  tratamento  previo  axeitado 
antes de seren autorizados. 

e.  O réxime de situacións de emerxencia 
e dos vertidos accidentais potencialmente 
perigosos  para  a  seguridade  das  persoas 
ou  das  instalacións  de  saneamento,  refe-
rido, como mínimo, á  súa comunicación, 
adopción de medidas correctoras e valora-
ción e aboamento dos danos. 

f.  O  réxime  de  vertidos  mediante  ca-
mións cisterna. 

g.  O  réxime  de  inspección,  mostraxe, 
análise  e  control  dos  vertidos,  incluíndo 
a obriga, para os vertidos de natureza non 
doméstica, de disposición dunha arqueta de 
rexistro  que  lle  permita  á  administración 
actuante a súa inspección en todo momento. 
  3.  O  regulamento  será  elaborado  polo 
organismo  autónomo  Augas  de  Galicia 
e  propoñerallo  ao  conselleiro  de  Política 
Territorial,  Obras  Públicas  e  Vivenda, 
quen,  logo de demandar  informe das  en-
tidades  locais  a  través  da  súa  asociación 
máis  representativa  en  Galicia,  o  elevará 
ao Consello da Xunta de Galicia. 

TíTULO III 
RéXIME DE INFRACCIóNS  

E SANCIóNS 

Artigo 11. Infraccións  e  sancións 
relativas ao título I. 
  1.  As  infraccións  ao  prevido  no  título 
I  desta  lei  serán  sancionadas  conforme  a 
vixente normativa en materia de costas. 
  2.  En  todo  caso,  constituirán  infrac-
cións de carácter grave: 

a.  O  vertido  non  autorizado  de  augas 
residuais industriais ás rías de Galicia. 

b.  O incumprimento das condicións es-
tablecidas na correspondente autorización 
de vertido. 
  3.  A comisión das infraccións previstas 
no  apartado  anterior  será  sancionada 
coa  imposición  de  multas  750.000  ata 
75.000.000 de pesetas. 
  4.  Con  independencia  da  sanción  que 
lles  fose  imposta,  os  infractores  serán 
obrigados a indemnizar os danos e perdas 
causados, no prazo que determine a reso-
lución do expediente sancionador. 
  5.  As  sancións  por  infraccións  graves 
poderán levar aparellada a obriga do cesa-
mento da actividade infractora, nos termos 
do  artigo  35.2  da  Lei  1/1995,  do  2  de  xa-
neiro, de protección ambiental de Galicia, e 
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sen prexuízo da declaración de caducidade 
das autorizacións ou concesións correspon-
dentes, de ser o caso. 

Artigo 12. Infraccións  e  sancións 
relativas ao título II. 
En relación co disposto no título II: 
  1.  Consideraranse  infraccións  de  ca-
rácter leve: 

a.  O vertido ao sistema de depuración de 
augas residuais de natureza doméstica sen 
contar coa autorización correspondente. 

b.  O  incumprimento  das  condicións 
establecidas  na  autorización  de  vertido, 
sempre que non lle cause danos ao sistema 
público de depuración, ou ben cando estes 
danos non superen as 500.000 pesetas. 

c.  As  accións  e  omisións  das  que  de-
riven danos ou perdas para a  integridade 
ou o funcionamento do sistema público de 
depuración inferiores a 500.000 pesetas. 

d.  A  obstaculización  das  funcións  de 
inspección, vixilancia e control que leve a 
cabo a administración, a desobediencia aos 
seus  requirimentos  de  información  ou  en 
relación coa adecuación de vertidos ou ins-
talacións ás condicións regulamentarias. 

e.  Calquera  incumprimento  das  obri-
gas do conxunto normativo de regulación 
do  servizo  que  non  teña  atribuída  outra 
cualificación. 
  2.  Consideraranse infraccións graves: 

a.  O vertido ao  sistema de depuración 
de  augas  residuais  de  natureza  distinta  á 
doméstica  sen  contar  coa  autorización 
correspondente. 

b.  A  realización  de  vertidos  prohibi-
dos polo regulamento ao que se refire o 
artigo 10.2. 

c.  O  incumprimento  das  condicións 
establecidas  na  autorización  de  vertido, 
sempre  que  se  lle  causen  danos  ao  siste-
ma  público  de  depuración  superiores  a 
500.000 pesetas e ata 2.500.000 pesetas. 

d.  As  accións  e  omisións  das  que  de-
riven danos ou perdas para a  integridade 
ou o funcionamento do sistema público de 

depuración superiores a 500.000 pesetas e 
ata 2.500.000 pesetas. 

e.  A  ocultación  ou  falsificación  de 
datos determinantes para o outorgamento 
da autorización de vertido. 

f.  A falta de comunicación das situacións 
de emerxencia ou perigo, ou o incumprimen-
to das ordes da administración derivadas de 
situacións de perigo ou emerxencia. 

g.  A reincidencia na comisión de dúas ou 
máis infraccións leves no período dun ano. 
  3.  Consideraranse infraccións moi graves: 

a.  Calquera  conduta  indicada  no  apar-
tado  2  da  que  deriven  danos  ou  perdas 
para o sistema de depuración superiores a 
2.500.000 pesetas. 

b.  O  incumprimento das ordes de  sus-
pensión de vertidos non autorizados. 

c.  A reincidencia na comisión de dúas 
ou  máis  infraccións  graves  no  período 
dun ano. 
  3.  As  infraccións  tipificadas nos apar-
tados  anteriores  serán  sancionadas  coas 
multas seguintes: 

a.  Infraccións  leves:  multa  de  ata 
1.000.000 de pesetas. 

b.  Infraccións  graves:  multa  entre 
1.000.001 e 5.000.000 de pesetas. 

c.  Infraccións moi graves: multa entre 
5.000.001 e 25.000.000 de pesetas. 
  5.  As sancións graduaranse en función 
da  reincidencia  do  infractor,  da  súa  in-
tencionalidade, do beneficio obtido e da 
afección producida ao sistema de depura-
ción, ou á calidade do medio receptor. 

Artigo 13. Órganos competentes. 
  1.  Os  órganos  competentes  para  a 
imposición  das  sancións  previstas  nesta 
lei,  así  como  as  establecidas  na  Lei  de 
costas de competencia da Administración 
hidráulica  de  Galicia,  serán  os  previstos 
no artigo 32 da Lei 8/1993, do 23 de xuño, 
reguladora  da  Administración  hidráulica 
de Galicia. 
  2.  Malia  o  anterior,  ao  presidente  do 
organismo  autónomo  Augas  de  Galicia 
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atribúeselle expresamente a competencia 
para  sancionar  infraccións  de  carácter 
grave previstas no artigo 11, sempre que 
a  multa  que  se  impoña  non  supere  os 
50.000.000  de  pesetas,  e  en  xeral  para 
sancionar as infraccións de carácter gra-
ve previstas no artigo 12. 

Artigo 14. Procedemento sancionador. 
  1.  Correspóndelle a incoación dos expe-
dientes sancionadores previstos nesta lei ao 
organismo autónomo Augas de Galicia. 
  2.  O  procedemento  para  a  tramitación 
dos  expedientes  sancionadores  será  o 
previsto  na  vixente  normativa  xeral  de 
procedemento administrativo común. 
  3.  Serán sancionadas pola comisión de 
infraccións as persoas  físicas e xurídicas 
que  resulten  responsables  delas  aínda  a 
título de simple inobservancia. 
  4.  Con  independencia  da  sanción  que 
se  lles  impoña, os  infractores serán obri-
gados a reparar o dano causado, podendo 
a administración, de ser o caso, exercitar 
as  facultades  de  execución  subsidiaria 
previstas na lei. 
  5.  Os prazos de prescrición das infrac-
cións e das sancións serán os previstos na 
vixente normativa xeral de procedemento 
administrativo común. 
  6.  O prazo para a resolución dos expe-
dientes sancionadores será dun ano, que se 
contará a súa incoación. 

Disposición aDicional pRimeiRa
No  suposto  de  que  se  produza  a  mo-

dificación  normativa  á  que  se  refiren  os 
artigos 3.3 e 4.8, o Consello da Xunta de 
Galicia procederá a actualizar e modificar, 
mediante decreto, o contido dos anexos II 
e IV, respectivamente, desta lei. 

Disposición aDicional segunDa
Os  concellos  e  as  demais  administra-

cións locais que se encontren incluídos, na 
súa totalidade ou en parte, dentro do ámbi-
to  territorial  desta  lei,  indicado  no  anexo 

I,  deberán,  no  prazo  dun  ano  a  partir  da 
entrada en vigor desta  lei,  aprobar ou, de 
ser o caso, revisar as súas correspondentes 
ordenanzas de vertido, co fin de adecualas 
aos  obxectivos  de  calidade  establecidos 
nesta lei, para o que poderán contar co ase-
soramento  da  Administración  hidráulica 
de Galicia. 
O  incumprimento  desta  obriga  compor-
tará  necesariamente  a  perda  do  dereito  a 
calquera colaboración financeira da Xunta 
de Galicia para a explotación das súas ins-
talacións de  saneamento e depuración de 
augas residuais. 

Disposición aDicional teRceiRa
O  Consello  da  Xunta  de  Galicia  pro-

moverá  de  común  acordo  co  Goberno 
do  Principado  de  Asturias  a  regulación 
correspondente para a protección da cali-
dade das augas da ría de Ribadeo. 

Disposición aDicional cuaRta
(…) 494

Disposición aDicional quinta
Enténdense autorizados para os efectos 

desta lei os vertidos de augas residuais mu-
nicipais de natureza urbana ou doméstica, 
producidos  no  ámbito  territorial  previsto 
no artigo 5 da Lei 8/1993 e terra ao litoral 
galego,  que  se  integren  na  programación 
de actuacións de saneamento do organis-
mo autónomo Augas de Galicia, así como 
os  vertidos  industriais  conectados  á  rede 
de colectores municipais sempre que non 
afecten os obxectivos de calidade fixados 
nesta lei. 
Todo  isto  sen  prexuízo  de  que  Augas  de 
Galicia, logo de audiencia das correspon-
dentes entidades locais, dite as condicións 
nas que se terán que realizar os menciona-
dos vertidos. 

494	Disposición	adicional	cuarta	contén	modificacións	
á	Lei	8/1993,	do	23	de	xuño,	reguladora	da	Administra-
ción	Hidráulica	de	Galicia.	
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Disposición tRansitoRia pRimeiRa
  1.  Os establecementos industriais instala-
dos no ámbito  territorial definido no artigo 
1.3 na data da entrada en vigor desta lei de-
berán acreditar perante Augas de Galicia, no 
prazo de dous meses a dita data, a posesión 
da preceptiva autorización administrativa en 
vigor  dos  seus  vertidos  de  augas  residuais 
ou  ben  deberán  solicitar  a  súa  tramitación 
de acordo co previsto nesta lei e nas demais 
disposicións vixentes.	
  2.  Asemade, e no mesmo prazo, os titu-
lares de autorizacións de vertido outorgadas 
conforme  a  lexislación  anterior  á  Lei 
22/1988, de costas, deberán acreditar que 
se adecuaron á mencionada lei. 
  3.  As autorizacións que resulten acre-
ditadas  serán  revisadas,  de  oficio,  por 
parte de Augas de Galicia, para os efectos 
da súa adecuación a esta lei, e seguirase, 
de  ser  o  caso,  a  súa  eventual  confirma-
ción,  modificación  ou  revogación.  En 
ningún caso se poderá conceder un prazo 
superior  a  dous  anos  para  a  adaptación 
progresiva dos vertidos aos limites esta-
blecidos nesta lei. 
  4.  O prevido nesta disposición non dará 
lugar a indemnización ningunha. 

Disposición tRansitoRia segunDa
No  prazo  de  seis  meses  a  partir  da 

entrada  en  vigor  desta  lei  quedarán  sen 
efecto  os  convenios  que  fosen  subscritos 
pola Xunta de Galicia en materia de ver-
tidos de augas residuais ás rías de Galicia 
que se opoñan ao contido dela. 

Disposición tRansitoRia teRceiRa
Os procedementos de outorgamento de 

autorización de vertido de augas residuais 
e os de licenza de apertura ou de activida-
des que prevexan a produción de vertidos 
no  ámbito  territorial  definido  no  artigo 
1.3,  así  como  o  planeamento  urbanístico 
—plans, programas e proxectos—no dito 
ámbito,  que  se  encontren  en  trámite  no 

momento  da  entrada  en  vigor  desta  lei 
deberán adecuarse ao seu contido antes do 
outorgamento daquela. 

Disposición tRansitoRia cuaRta
A Administración hidráulica de Galicia 

poderá  asumir  a  xestión  das  estacións 
depuradoras  actualmente  en  servizo  na 
Comunidade Autónoma no prazo máximo 
de tres anos, que se contarán a entrada en 
vigor  desta  lei.  Para  estes  efectos,  subs-
cribiranse  os  correspondentes  convenios 
coas administracións locais xestoras delas, 
nos que necesariamente  se  indicará,  entre 
outros  extremos,  a  descrición  das  insta-
lacións  do  sistema  de  depuración  de  que 
se  trate  e  o  balance  económico  dos  tres 
últimos exercicios. 
A xestión das ditas instalacións poderalles 
ser encomendada tamén ás administracións 
locais nos termos desta lei, sen prexuízo da 
aprobación  por  parte  da  Administración 
hidráulica de Galicia dos correspondentes 
proxectos de explotación. 

Disposición tRansitoRia quinta
As  ordenanzas  municipais  sobre  uso 

e  vertidos  ás  redes  de  sumidoiros  que  se 
atopen  vixentes  á  entrada  en  vigor  deste 
decreto deberán adaptarse ao que dispoña 
o  regulamento  ao  que  se  refire  o  artigo 
10.2, no prazo dun ano, que  se  contará  a 
entrada en vigor deste último. 

Disposición DeRRaDeiRa pRimeiRa
Autorízase  a  Xunta  de  Galicia  para 

ditar as disposicións que sexan necesarias 
para  o  desenvolvemento  e  a  aplicación 
desta lei. 

Disposición DeRRaDeiRa segunDa
Esta lei entrará en vigor o día seguinte 

ao da  súa publicación no  “Diario Oficial 
de Galicia”. 
(…) 495

495	 Anexo	suprimido.
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7. LEI 5/1995, DO 7 DE XUÑO,  
DE REGULACIóN DAS 

AUGAS MINERAIS, 
TERMAIS, DE MANANCIAL 
E DOS ESTABLECEMENTOS 

BALNEARIOS DA 
COMUNIDADE AUTóNOMA DE 

GALICIA (DOGA N.º 118 BIS, 
21. 6. 1995) 496

(...) 497

TíTULO I 
OBXECTO E áMBITO DE 

APLICACIóN 

Artigo 1. A  presente  lei  ten  como 
obxecto a regulación das augas minerais, 
termais  e  de  manancial  que  teñan  o  seu 
lugar  de  nacemento  ou  alumeamento 
situado  dentro  do  territorio  da  Comuni-
dade Autónoma de Galicia. 
Igualmente, é obxecto desta lei, dentro do 
ámbito  territorial  sinalado,  a  regulación 
dos establecementos balnearios. 

TíTULO II 
DA CLASIFICACIóN  

DAS AUGAS MINERAIS,  
TERMAIS E DE MANANCIAL E 
DO SEU APROVEITAMENTO 

capítulo i 
ClAsIFICACIón, dAs AuGAs 

mInerAIs, termAIs e de 
mAnAnCIAl 

Artigo 2. Para os efectos da presente lei, 
as augas  reguladas nela clasifícanse en  tres 
grupos: minerais, termais e de manancial. 
  l.  Augas  minerais.  Estas,  á  súa  vez, 
clasifícanse en: 

a.  Augas  minero-medicinais:  as  naci-
das natural ou artificialmente e que polas 
súas  características  e  cualidades  sexan 
declaradas  de  utilidade  pública  e  sexan 
aptas para tratamentos terapéuticos. 

496	 Véxase	 Decreto	 402/1996,	 de	 31	 de	 outubro,	 polo	
que	 se	 aproba	 o	 Regulamento	 de	 aproveitamento	 de	
augas	mineromedicinais,	termais	e	dos	establecementos	
balnearios	da	Comunidade	Autónoma	de	Galicia.
497	 Exposición	de	motivos	omitida.

b.  Augas  minero-industriais:  as  que 
permiten  o  aproveitamento  racional  das 
substancias  que  conteñan,  entendéndose 
incluídas  as  augas  tomadas  do  mar  para 
estes efectos. 

c.  Augas  minerais  naturais:  aquelas 
bacterioloxicamente  sas  que  teñan  a  súa 
orixe nun estrato ou depósito subterráneo 
e  que  abrollen  dun  manancial  nun  ou  en 
varios  puntos  de  nacemento  naturais  ou 
perforados. Estas augas poden distinguir-
se claramente das restantes augas potables 
pola  súa  natureza  e  pureza  orixinal, 
caracterizadas polo seu contido en mine-
rais,  oligoelementos  e,  en  ocasións,  por 
determinados efectos favorables. 
  2.  Augas  termais:  son  aquelas  augas 
nas que a súa temperatura de xurdimento 
sexa superior, polo menos, en catro graos 
centígrados  á  media  anual  do  lugar  en 
que nazan. 
  3.  Augas  de  manancial:  aquelas  de 
orixe  subterránea  que  emerxen  espon-
taneamente  na  superficie  da  terra  ou  se 
captan mediante labores practicados para 
o  efecto,  coas  características  naturais  de 
pureza que permiten o seu consumo. 

capítulo ii 
AproveItAmento dAs AuGAs 

mInerAIs, termAIs e de 
mAnAnCIAl 
Sección 1.ª  

Declaración da condición 
de mineral ou termal das 

augas e recoñecemento do 
dereito á utilización de tales 

denominacións 

Artigo 3. Para  os  efectos  do  previsto 
na  lexislación  básica  de  minas,  o  órgano 
competente para a declaración de mineral ou 
termal e o recoñecemento do dereito á utili-
zación das denominacións, segundo o caso, 
das augas minerais e  termais será a Conse-
llería que teña a competencia en materia de 
industria, e esta declaración e recoñecemento 
será requisito previo para a utilización do seu 
aproveitamento como tal. 
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Artigo 4. 1.  Nos  expedientes  para  a 
declaración  ou  o  recoñecemento  escoita-
ranse os órganos competentes en cada caso 
da Comunidade Autónoma de Galicia. 
  2.  Para o caso de augas minero-medici-
nais, minerais naturais ou termais para usos 
terapéuticos, será solicitado o informe, que 
terá  carácter  vinculante,  da  consellería 
competente en materia de sanidade. 

Artigo 5. O expediente  iniciarase de 
oficio ou a instancia do interesado. A dita 
iniciación notificaráselle ao propietario do 
terreo onde emerxan as augas, para o seu 
coñecemento e para os efectos oportunos, 
e  será obxecto de publicación no “Diario 
Oficial de Galicia”. 

Artigo 6. 1.  Unha  vez  efectuada  a 
declaración  ou  o  recoñecemento,  quen 
iniciase o expediente dispoñerá dun pra-
zo dun ano, a notificación da  resolución 
causante,  para  solicitar  a  concesión  ou 
autorización  administrativa  de  aprovei-
tamento. 
  2.  Realizados  de  oficio  a  declaración 
ou  o  recoñecemento,  ou  non  solicitado 
o  aproveitamento  segundo  se  indica  no 
número  anterior,  o  órgano  competente 
poderá  outorgar  o  dito  aproveitamento 
mediante concurso público. 

Artigo 7. A  perda  da  condición  de 
mineral ou termal ou do dereito á utiliza-
ción da denominación das augas de que se 
trate declararase mediante orde motivada 
do  conselleiro  competente  en  materia  de 
industria,  logo  de  informe  vinculante 
da  Consellería  que  teña  a  competencia 
en materia de  sanidade cando se  trate de 
augas  minero-medicinais,  minerais  natu-
rais ou  termais para usos  terapéuticos. A 
devandita  orde  motivada  será  publicada 
no “Diario Oficial de Galicia”. 

Sección 2.ª  
Recoñecemento do dereito á 
utilización da denominación 

auga de manancial 

Artigo 8. O recoñecemento do dereito 
de  utilización  da  denominación  auga  de 

manancial  declararase  mediante  orde  do 
conselleiro  competente  en  materia  de 
industria, e será requisito previo para a uti-
lización do seu aproveitamento como tal. 
Será  requisito  previo  para  o  recoñece-
mento de utilización da denominación de 
auga de manancial a obtención da corres-
pondente autorización ou concesión,  se é 
o  caso,  de  aproveitamento  das  augas  do 
órgano competente en materia de dominio 
público hidráulico, de acordo co previsto 
na Lei 29/1985, do 2 de agosto, de augas, e 
no seu regulamento. 

Artigo 9. l.  Nos  expedientes  para  o 
recoñecemento  ou  a  declaración  de  auga 
de  manancial  escoitaranse  os  órganos 
competentes  da  Comunidade  Autónoma 
na materia,  así  como aqueles  aos que  fai 
referencia a lexislación básica estatal. 
  2.  Igualmente, será solicitado informe, 
que terá carácter vinculante, da Conselle-
ría competente en materia de sanidade 498. 

Artigo 10. O expediente iniciarase de 
oficio ou a instancia do interesado. A dita 
iniciación notificaráselle ao propietario do 
terreo onde emerxan as augas, para o seu 
coñecemento e para os efectos oportunos, 
e  será obxecto de publicación no “Diario 
Oficial de Galicia”. 

Artigo 11. 1.  Efectuado  o  recoñece-
mento  da  denominación,  quen  iniciase 
o  expediente  terá  un  prazo  dun  ano,  a 
notificación da resolución, para solicitar a 
concesión ou autorización administrativa, 
se é o caso, de aproveitamento. 
  2.  Realizado de oficio o recoñecemento 
á denominación, ou non solicitado o apro-
veitamento segundo se indica no apartado 
anterior,  o  órgano  competente  poderá 
outorgar  o  dito  aproveitamento  mediante 
concurso público. 

Artigo 12. A perda do dereito á utiliza-
ción  da  denominación  augas  de  manancial 
realizarase  mediante  orde  motivada  do 
conselleiro  competente  en  materia  de 
498	 Véxase	 Orde	 do	 5	 de	 novembro	 de	 1996	 pola	 que	
se	 regula	 a	 autorización	 sanitaria	 dos	 establecementos	
balnearios	da	Comunidade	Autónoma	de	Galicia.
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industria,  logo de informe vinculante da 
consellería  que  teña  a  competencia  en 
materia  de  sanidade.  A  devandita  orde 
motivada será publicada no “Diario Ofi-
cial de Galicia”. 

Sección 3.ª  
Condicións xerais de 

aproveitamento 

Artigo 13. l.  Para  exercer  o  dereito 
ao  aproveitamento  das  augas  minerais, 
térmais e de manancial, deberase solicitar 
a  oportuna  concesión  administrativa, 
presentando  un  proxecto  xeral  de  apro-
veitamento,  composto  polos  documentos 
que  regulamentariamente  se  establezan, 
e fixando, ademais, un perímetro de pro-
tección  para  a  conservación  do  acuífero, 
definido  por  coordenadas  xeográficas 
referidas ao meridiano de Greenwich.
  2.  Ademais  doutras  condicións  que  se 
fixen regulamentariamente, para exercer o 
dereito de aproveitamento das augas ás que 
se  refire  a  presente  lei  deberá  solicitarse 
a  oportuna  concesión  administrativa, 
presentando o proxecto xeral  de  aprovei-
tamento,  o  presuposto  dos  investimentos 
que se van realizar e o plan de viabilidade. 
Así  mesmo,  solicitarase  un  perímetro  de 
protección  tendente  á  conservación  do 
acuífero e un estudo xustificando a nece-
sidade del e a delimitación proposta. 
O  dito  perímetro  de  protección,  definido 
por coordenadas xeográficas referidas ao 
meridiano de Greenwich, estará constituído 
por tres zonas, que limitarán as activida-
des  que  se  pretendan  levar  a  cabo  nelas: 
zona  de  restriccións  máximas,  zona  de 
restriccións medias e zona de restriccións 
mínimas. As tres zonas estableceranse en 
función  do  que  se  denomina  “tempo  de 
tránsito”, que se define como o tempo que 
transcorre entre a entrada dunha substan-
cia no seo do acuífero e a súa extracción 
pola captación. 
Ao  inicio  do  aproveitamento  das  augas, 
o  titular  do  dereito  deberá  dispoñer  dos 

terreos que comprendan a zona de restri-
cións máximas. 

Artigo 14. 1. No caso de que o  apro-
veitamento  sexa  outorgado  mediante 
concesión administrativa, terá un prazo de 
vixencia de trinta anos, prorrogable como 
máximo  por  outros  dous  prazos  iguais, 
agás  que  remate  con  anterioridade,  nos 
supostos previstos na presente lei. 
  2.  O titular da concesión deberá solici-
tar  a  prórroga  con  anterioridade  mínima 
dun ano ao remate do prazo de vixencia. 
  3.  Calquera  explotación  das  augas 
obxecto  da  presente  lei  que  non  obtivese 
a  necesaria  concesión  ou  autorización, 
se  é  o  caso,  será  considerada  ilegal  e  o 
organismo  competente  ordenará  a  inme-
diata paralización dela, que se manterá en 
tanto non se legalizase a súa situación, sen 
prexuízo das sancións a que haxa lugar. 

Artigo 15. A  ampliación,  restrición, 
parálización  ou  calquera  outra  modifi-
cación  dun  aproveitamento  ou  das  súas 
instalacións,  ben  sexa  en  réxime  de 
concesión  ou  de  autorización,  requirirá 
a  previa  autorización  administrativa  ou 
nova concesión, se é o caso. 

Artigo 16. O titular dun aproveitamen-
to das augas reguladas na presente lei estará 
obrigado a iniciar a explotación no prazo dun 
ano, contado a partir da data na que estean 
debidamente autorizadas as instalacións. 
Así  mesmo,  dentro  do  mes  de  xaneiro  e 
con  carácter  cuadrienal,  este  deberá pre-
sentar  ante o órgano competente un plan 
de aproveitamento. 
O  primeiro  plan  de  aproveitamento  pre-
sentarase  dentro  do  mes  de  xaneiro  do 
cuarto  ano  posterior  ao  da  obtención  da 
concesión ou autorización, se é o caso, de 
tal aproveitamento. 

Artigo 17. l. A concesión ou autoriza-
ción,  se  é  o  caso,  de  aproveitamento  das 
augas  aquí  reguladas  outórgalle  ao  seu 
titular o dereito exclusivo a utilizalas nas 
condicións  que  regulamentariamente  se 
fixen. O órgano competente, a  instancias 
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do  titular,  proverá  as  medidas  precisas 
para impedir que se realicen, no perímetro 
de  protección  autorizado,  traballos  ou 
actividades  que  puidesen  prexudicar  o 
normal aproveitamento das augas. 
  2.  Calquera  dos  traballos  ou  das  acti-
vidades a que se refire o número anterior 
deberá contar, previamente, coa autoriza-
ción do órgano competente. 
  3.  O titular terá dereito ao aproveitamento 
das augas que se atopen dentro do perímetro 
de protección autorizado, logo de incoación 
dos oportunos expedientes de declaración ou 
recoñecemento e aproveitamento. 

Artigo 18. 1. Os dereitos que outorga 
unha  concesión  ou  autorización,  se  é  o 
caso,  de  aproveitamento  poderán  serlle 
transmitidos,  alugados  ou  gravados,  en 
todo  ou  en  parte,  por  calquera  medio 
admitido en dereito,  logo de autorización 
administrativa, a calquera persoa que re-
úna as condicións que esixe a  lexislación 
básica de minas e mediante o procedemen-
to que nesta se establece. 
  2.  As  autorizacións  ou  concesións  de 
aproveitamento  terán  unicamente  efectos 
administrativos, deixando a salvo dereitos 
e obrigas de carácter civil. 

Artigo 19. As concesións ou autori-
zacións  de  aproveitamento  declararanse 
extinguidas, se é o caso, mediante resolu-
ción do órgano outorgante nos seguintes 
supostos: 
  1.  Por  renuncia  voluntaria  do  titular, 
aceptada pola Administración. 
  2.  Pola  perda  da  condición  de  mineral 
ou  termal ou do recoñecemento de augas 
de manancial das augas de que se trate. 
  3.  Polo esgotamento do recurso. 
  4.  Pola diminución do caudal do acuí-
fero  que  impida  a  súa  explotación  nas 
condicións  establecidas  na  autorización 
ou concesión outorgada. 
  5.  Polo  remate  do  prazo  polo  que  foi 
outorgada  a  concesión  ou  as  prórrogas 
sucesivas. 
  6.  Pola  contaminación  irreversible  do 
acuífero. 

  7.  Por  manter  paralizados  os  traballos 
de aproveitamento máis dun ano sen auto-
rización administrativa. 
  8.  Por  incumprimento  das  condicións 
impostas na concesión ou autorización, se 
é o caso. 
  9.  Polos  restantes  supostos  previstos 
nesta lei que leven aparellada a extinción. 
Nos  supostos  recollidos  nos  puntos  2,  4, 
6  e  8,  precisarase  informe da  consellería 
competente  en  materia  de  sanidade,  que 
será  vinculante,  cando  se  trate  de  augas 
minero-medicinais,  minerais  naturais, 
termais para usos terapéuticos ou augas de 
manancial. 
En calquera caso, o órgano competente da-
ralle conta ao de sanidade das extincións 
de aproveitamentos de augas minero-me-
dicinais, termais para usos terapéuticos e 
minerais naturais ou de manancial. 

Artigo 20. 1.  Declarada  a  extinción 
dunha  concesión  ou  autorización,  se  é  o 
caso, e sempre que non se debese á perda das 
condicións ou características que serviron de 
base para o seu aproveitamento, o órgano 
competente  poderá  conceder  o  aprovei-
tamento  mediante  concurso  público,  de 
acordo  co  procedemento  establecido 
nesta  lei  e  nas  normas  regulamentarias 
que a desenvolvan. 
  2.  A  extinción  dun  aproveitamento 
de  augas  destinadas  a  usos  terapéuticos 
levará implícita a retirada das autorizacións 
de  funcionamento  como  establecemento 
balneario. 
  3.  Para o abandono dun aproveitamento 
haberá  que  aterse  ao  disposto  na  lexisla-
ción básica de minas. 

Artigo 21. Na consellería competente 
en materia de industria créase o rexistro de 
Augas Minerais, Termais e de Manancial, 
no que se inscribirán de oficio as declara-
cións ou os recoñecementos, así como os 
aproveitamentos  legalmente constituídos. 
Este  rexistro  terá  carácter  público  e  das 
inscricións practicadas poderase  solicitar 
certificación, que será medio de proba do 
contido rexistral. 
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TíTULO III 
DOS ESTABLECEMENTOS 

BALNEARIOS E DAS 
INSTALACIóNS INDUSTRIAIS 

Artigo 22. 1. Os establecementos bal-
nearios son aqueles que, estando dotados dos 
medios axeitados, utilizan as augas minero-
medicinais declaradas de utilidade pública 
con  fins  terapéuticos e preventivos para a 
saúde.  Consideraranse  establecementos 
sanitarios e, como tales, quedan suxeitos ao 
disposto na lexislación sanitaria. 
  2.  Correspóndelle á Consellería compe-
tente en materia de sanidade a competencia 
para establecer os requisitos técnicos e as 
condicións sanitarias mínimas de apertura 
de balnearios, así como o procedemento 
para  outorgar  a  autorización  sanitaria 
previa en canto á súa creación, modifica-
ción ou peche. 
Para os efectos da presente lei, as instala-
cións que non cumpran os requisitos esta-
blecidos non poderán ter a denominación 
de balneario. 
  3.  Estes  establecementos  poderán 
dispoñer de instalacións de complemento 
turístico, de lecer e industriais, que quedarán 
sometidas ás súas normativas específicas. 

TíTULO IV 
DA XUNTA ASESORA 

Artigo 23. Créase  a  Xunta  Asesora 
de  Augas  Minerais,  Termais,  de  Manan-
cial  e  de  Establecementos  Balnearios  da 
Comunidade  Autónoma  de  Galicia,  da 
que se determinarán á súa composición e 
funcionamento regulamentariamente. 

Artigo 24. As  funcións  da  Xunta 
Asesora serán as seguintes: 

a.  Asesorar  a  Administración  autonó-
mica no relativo ás augas minerais, termais, 
de  manancial,  balneoterapia  e  promoción 
dos complexos balnearios. 

b.  Promover  estudos  e  elaborar  plans 
conducentes  ao  mellor  e  máis  racional 
aproveitamento das augas reguladas pola 
presente lei. 

c.  Propoñerlle á Administración autonó-
mica  disposicións  e  actuacións  dirixidas 
ao  fomento,  protección,  promoción  e  co-
mercialización  das  augas  reguladas  pola 
presente lei. 

d.  Aqueloutras  análogas  que  regula-
mentariamente se determinen. 

TíTULO V 

capítulo i 
dA CompetenCIA 
AdmInIstrAtIvA 

Artigo 25. 1. O exercicio da compe-
tencia en materia das augas reguladas pola 
presente lei corresponderalles á conselle-
ría competente en materia de industria e, 
segundo  os  casos,  ao  órgano  competente 
en materia de dominio público hidráulico, 
sen  prexuízo  das  facultades  que  poidan 
corresponderlles aos órganos que a teñan 
en materia sanitaria e turística. 
  2.  A consellería que teña a competencia 
en materia de industria ou, se é o caso, o 
órgano  competente  poderán  suspender 
provisionalmente  e  mediante  resolución 
motivada a actividade do aproveitamento, 
en todo ou en parte, nos casos de urxencia 
en  que  perigue  a  saúde  ou  a  seguridade 
das  persoas,  a  integridade  da  superficie, 
a  conservación  do  recurso  en  cantidade 
ou  calidade  ou  das  instalacións  ou  a 
protección  do  ambiente,  sen  prexuízo 
dos  dereitos  económicos  e  laborais  que, 
fronte ao titular da explotación, puidesen 
corresponderlle  ao  persoal  afectado;  esta 
suspensión  manterase  en  tanto  persistan 
as circunstancias que a motivaron ou non 
se adopte resolución definitiva. 

capítulo ii 
dAs InFrACCIóns e sAnCIóns 

Artigo 26. 1. As infraccións ao con-
tido na presente  lei clasifícanse en  leves, 
graves e moi graves: 
  1)  Son infraccións leves: 

a.  A presentación do plan cuadrienal de 
aproveitamento fóra do prazo establecido, 
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pero dentro do primeiro semestre do ano 
que corresponda. 

b.  O  incumprimento  das  obrigas  for-
mais derivadas da presente lei. 

c.  O  incumprimento  das  prescricións 
impostas. 

d.  En  xeral,  calquera  incumprimento 
do disposto na presente lei que non estea 
tipificado como falta grave ou moi grave. 
  2)  Son infraccións graves: 

a.  Non comezar o aproveitameto no prazo 
establecido no artigo 16 da presente lei. 

b.  Levar  a  cabo  modificacións,  am-
pliacións,  restricións ou paralizacións do 
aproveitamento sen a previa autorización 
ou nova concesión, se é o caso. 

c.  O  incumprimento  dos  plans  cua-
drienais de aproveitamento. 

d.  A  presentación  do  plan  cuadrienal  de 
aproveitamento fóra de prazo, pero dentro do 
segundo semestre do ano que corresponda. 

e.  A  utilización  das  augas  para  fins 
distintos aos autorizados, agás ao previsto 
no apartado 1.3.d). 

f.  A  transmisión  dos  dereitos  que 
outorga  a  concesión  ou  autorización,  se 
é o  caso, de  aproveitamento  sen  a previa 
autorización administrativa. 

g.  A reiteración de infraccións leves. 
  3)  Son infraccións moi graves: 

a.  O  incumprimento  das  condicións  im-
postas no outorgamento do aproveitamento. 

b.  A deterioración significativa en cali-
dade ou cantidade do acuífero por causas 
imputables ao titular ou explotador. 

c.  A falta de presentación do plan cuadrie-
nal de aproveitamento ou a súa presentación 
fóra do primeiro ano que corresponda. 

d.  A  utilización  das  augas  para  fins 
distintos  aos  autorizados,  cando  poida 
afectar á saúde das persoas. 

e.  A reiteración de infraccións graves. 
  2.  As  infraccións  administrativas  ás 
que se refire a presente lei prescribirán nos 
seguintes prazos, contados a comisión do 
feito ou a súa detección: 

a.  Seis  meses,  no  caso  de  infraccións 
leves. 

b.  Un ano, no caso de infraccións graves. 
c.  Dous  anos,  no  caso  de  infraccións 

moi graves. 
  3.  Entenderase  que  existe  reiteración 
cando se cometesen dúas ou máis infrac-
cións do mesmo grao que  fosen obxecto 
de sanción antes de rematar o seu período 
de prescrición. 

Artigo 27. 1. As infraccións tipifica-
das no artigo anterior serán sancionadas, 
logo de incoación do oportuno expediente, 
de acordo coa seguinte graduación: 

a.  Infraccións  leves:  multa  de  ata 
100.000 pesetas. 

b.  Infraccións  graves:  multa  100.001 
ata 1.000.000 de pesetas. 

c.  Infraccións  moi  graves:  multa  
1.000.001  ata  10.000.000  de  pesetas. 
Nestes casos, poderá decretarse, ademais, 
unha  suspensión  da  concesión  ou  auto-
rización,  se  é  o  caso,  de  aproveitamento 
de  ata  seis  meses  ou  a  extinción  da  dita 
concesión ou autorización. 
  2.  A competencia para impoñer as san-
cións corresponderá: 

a.  Infraccións  leves:  ao  delegado  pro-
vincial da Consellería competente en ma-
teria de industria ou ao órgano competente 
en materia de dominio público hidráulico, 
segundo o caso. 

b.  Infraccións graves: ao director xeral 
competente en materia de industria ou ao 
órgano competente en materia de dominio 
público hidráulico, segundo o caso. 

c.  Infraccións moi graves: ao consellei-
ro competente en materia de industria ou ao 
órgáno competente en materia de dominio 
público hidráulico, segundo o caso. 
As sancións superiores a 5.000.000 de pesetas 
e, en todo caso, a extinción da concesión ou 
autorización, se é o caso, de aproveitamento 
acordaraas o Consello da Xunta de Galicia. 

Artigo 28. 1.  Para  a  graduación  das 
sancións terase en conta o grao de reper-
cusión  da  infracción  no  aproveitamento 
autorizado, a súa transcendencia respecto 
de  persoas  e  bens,  a  participación  e  o 
beneficio  obtido,  a  intencionalidade  do 
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infractor, así como a deterioración produ-
cida na calidade do recurso. 
  2.  Terase en conta,  igualmente, na gra-
duación da sanción o feito de que durante a 
tramitación do expediente e antes de recaer 
resolución  definitiva  se  acreditase;  por 
algún dos medios válidos en dereito, que se 
repararon os defectos que deron orixe á ini-
ciación do procedemento de que se trate. 
  3.  A  sanción  de  suspensión  da  con-
cesión  ou  autorización,  se  é  o  caso,  de 
aproveitamento entenderase sen prexuízo 
dos intereses e dereitos laborais dos traba-
lladores,  así  como  da  obrigatoriedade  de 
cotizar á Seguridade Social. 

Artigo 29. l. As infraccións en mate-
ria sanitaria,  turística ou  industrial  serán 
sancionadas  conforme  o  previsto  na  nor-
mativa específica que resulte aplicable. 
  2.  Cando  unha  mesma  conduta  resulte 
sancionable consonte a esta lei e outras, que 
lle  corresponda  aplicar  á  Administración 
autonómica,  resolveranse  os  expedientes 
sancionadores  correspondentes,  impoñen-
do unicamente a sanción máis gravosa. 

Disposición aDicional pRimeiRa 
Dos infoRmes Dos  

óRganos consultivos
  l.  Os informes preceptivos que se pre-
vén  na  presente  lei  deberán  ser  emitidos 
no prazo máximo dun mes, e serán consi-
derados favorables de non seren emitidos 
no prazo sinalado. 
  2.  Os  informes  vinculantes  deberán  ser 
emitidos no prazo máximo de dous meses; 
transcorrido o dito prazo sen seren emitidos, 
e  reiterada a petición,  entenderanse  favora-
bles de non se emitiren no prazo dun mes. 

Disposición aDicional segunDa
Para  que  os  titulares  poidan  acollerse 

aos beneficios e ás axudas de calquera tipo 
que se establezan para o fomento do sector, 
as concesións ou autorizacións, se é o caso, 
de  aproveitamento  deberán  estar  inscritas 
no Rexistro de Augas Minerais, Termais e 
de Manancial a que se refire a presente lei. 

Disposición aDicional teRceiRa
Os servizos administrativos e profesio-

nais relacionados coas augas minerais, ter-
mais e de manancial recollidos na presente 
lei darán lugar á exacción das taxas que lles 
sexan  aplicables  nos  termos  previstos  no 
Decreto lexislativo 1/1992, do 11 de abril, 
polo que  se  aproba o  texto  articulado das 
bases contidas no capítulo 3° do título II da 
Lei  13/1991,  do  9  de  decembro,  de  taxas, 
prezos e exaccións  reguladoras da Comu-
nidade Autónoma de Galicia, e en concreto 
as previstas para actuacións sobre dereitos 
mineiros e de augas minerais. 

Disposición aDicional cuaRta
En todo o que non se prevexa na presente 

lei, será aplicable o disposto na lexislación 
estatal de minas. 
Garántenselles  aos  titulares  de  aprovei-
tamentos  de  augas  definidas  na  presente 
lei os dereitos adquiridos que se acrediten 
conforme a Lei 22/1973, de minas, o Real 
decreto do 25 de abril de 1928, polo que se 
aproba o Estatuto de explotación de manan-
ciais de augas minero-medicinais, e o Real 
decreto  1.164/1991,  do  22  de  xullo,  polo 
que  se  aproba  a  regulamentación  técnico-
sanitaria para a elaboración, circulación e 
comercio das augas de bebida envasadas. 

Disposición tRansitoRia pRimeiRa
  l.  Os  titulares  dos  aproveitamentos 
que  fosen  explotados  á  entrada  en vigor 
da  presente  lei  dispoñen  dun  prazo  dun 
ano  para  acreditar,  ante  a  consellería 
competente  en  materia  de  industria,  os 
seguintes extremos: 

a.  A  existencia  dunha  declaración  de 
mineral ou termal dos caudais aproveitados 
ou  ben  as  características  das  augas,  con 
base nas cales se outorgou a citada declara-
ción ou autorización de aproveitamento. 

b.  A  existencia  dunha  autorización  ou 
concesión  de  aproveitamento  a  favor  do 
interesado, se é o caso. 
  2.  Unha  vez  comprobadas  e  conformes 
as  acreditacións,  a  consellería  competente 
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en materia de industria verificará as perma-
nencias  das  características  que  motivaron 
a  declaración.  No  caso  de  augas  minero-
medicinais,  termais  para  usos  terapéuticos, 
minerais naturais e de manancial, precisarase 
o informe da consellería competente en ma-
teria de sanidade, que será vinculante. 
  3.  Verificada a permanencia das caracte-
rísticas das augas, a consellería competen-
te  en  materia  de  industria  comunicaralle 
ao interesado tal circunstancia e inscribirá 
de  oficio  o  aproveitamento  no  rexistro 
correspondente. 
  4.  Aquelas  explotacións  nas  que  non 
se poida acreditar o  recollido no punto 1 
serán  declaradas  ilegais  para  os  efectos 
desta lei. 

Disposición tRansitoRia segunDa
Se o interesado acreditase a existencia 

dunha declaración de condición de mine-
ral  das  augas,  pero  non  a  súa  concesión 
ou autorización, se é o caso, para o apro-
veitamento,  deberá  solicitala  conforme  o 
procedemento establecido na presente lei. 

Disposición tRansitoRia teRceiRa
Nos  expedientes  para  a  declaración 

ou  o  recoñecemento  de  denominación 
tamén  se  solicitará  informe  do  Instituto 
Tecnolóxico  Xeomineiro  de  España,  en 
tanto non exista organismo equivalente na 
Comunidade Autónoma de Galicia. 

Disposición tRansitoRia cuaRta
En tanto que regulamentariamente non 

se determine outro procedemento,  os  ex-
pedientes de aproveitamento destas augas 
tramitaranse  e  resolveranse  conforme  o 
que  se  establece  na  lexislación  básica  de 
minas, que tamén lle será aplicable. 

Disposición DeRRaDeiRa pRimeiRa
Autorízaselle ao Consello da Xunta de 

Galicia o desenvolvemento regulamenta-
rio da presente lei, que deberá efectuarse 
no prazo dun ano á súa entrada en vigor. 

Disposición DeRRaDeiRa segunDa
A  presente  lei  entrará  en  vigor  ao  día 

seguinte ao da súa publicación no “Diario 
Oficial de Galicia”.

8. LEI 5/2006, DO 30 DE XUÑO 
PARA A PROTECCIóN,  
A CONSERVACIóN E A 

MELLORA DOS RíOS GALEGOS  
(DOGA N.º 137, 17. 7. 2006) 

(…) 499

Artigo 1. Principios xerais.
  1.  Declárase  prioridade  de  interese 
xeral da Comunidade Autónoma de Gali-
cia a conservación do patrimonio natural 
fluvial,  que  inclúe  a  biodiversidade  da 
flora e da fauna dos ríos galegos, así como 
o patrimonio etnográfico e histórico-cul-
tural relacionado.
  2.  Declárase,  así  mesmo,  obriga  das 
administracións públicas galegas garantir 
a súa protección, conservación e mellora.
  3.  Con  tal  finalidade,  e  no  que  res-
pecta  aos  valores  naturais,  asúmense  os 
obxectivos  máis  avanzados  da  Directiva 
2000/60/CE, do Parlamento Europeo e do 
Consello, do 23 de outubro de 2000, pola 
que se establece un marco comunitario de 
actuación no ámbito da política de augas, e 
aplicaranse de forma prioritaria e urxente 
as medidas contidas nela.

Artigo 2. Planificación hidrolóxica.
A  administración  competente  elaborará 
os novos plans hidrolóxicos para as novas 
demarcacións  hidrográficas,  conforme 
os criterios básicos contidos na Directiva 
2000/60/CE, e os previstos pola normativa 
vixente, incluída esta lei.

Artigo 3. Contido  dos  plans  hidro-
lóxicos  e  rede  de  vixilancia  e  control  do 
estado ecolóxico dos ríos.
  1.  Os  plans  hidrolóxicos  aos  que  fai 
referencia  o  artigo  anterior  incluirán 
programas ou plans de medidas que, como 
resultado dos estudos técnicos e das aná-
lises económicas realizadas previamente, 

499	 Preámbulo	omitido.
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permitan  acadar  os  obxectivos  que  esta-
blece a Directiva 2000/60/CE.
Os programas ou plans de medidas inclui-
rán previsións en materia de:

a.  Restauración dos ecosistemas fluviais, 
especialmente no  referente  aos  indicado-
res de  réxime hidrolóxico e continuidade 
do  río  e  prevendo  as  necesidades de  res-
tauración que o requiran para garantir o bo 
estado das augas.

b.  Mellora  integral  dos  ecosistemas 
f luviais,  atendendo  ás  características 
morfolóxicas, tales como a avaliación de 
profundidade  e  anchura  do  río,  a  estru-
tura,  o  substrato  do  leito,  a  calidade  da 
zona  ribeirega  e  a  prevención  da  conta-
minación difusa.

c.  Medidas  de  restauración  de  zonas 
húmidas  e  de  zonas  de  inundación  dos 
ríos, e de restauración hidrolóxico-forestal 
das bacías.

d.  Medidas de saneamento integral dos 
cursos  fluviais  e  depuración  integral  de 
verteduras urbanas e industriais, aplicando 
as alternativas máis eficientes e modernas  
o punto de vista medioambiental.
  2.  Crearase  unha  rede  de  vixilancia 
e  control  do  estado  ecolóxico  dos  ríos, 
segundo  o  recomendado  pola  Directiva 
2000/60/CE,  que  conte  cos  equipos  de 
investigación  existentes  e  promova  os  es-
tudos encamiñados a determinar os valores 
de referencia para Galicia.

Artigo 4. Protección  integral  dos 
ecosistemas fluviais.
Desenvolveranse os estudos e as análises 
que determinen a categorización e a tipifi-
cación das masas de auga, coa indicación 
das condicións de referencia e a inclusión 
da catalogación e cuantificación da biodi-
versidade fluvial. O programa de medidas 
resultado destes estudos integrará:

a.  Un plan ou programa para o estudo 
hidrobiolóxico dos ríos.

b.  Un  plan  ou  programa  para  acadar  a 
protección integral dunha parte significativa 
dos ecosistemas fluviais galegos, co obxec-
tivo de garantir a conservación sustentable 
da paisaxe e a biodiversidade fluvial.

Artigo 5. Xestión do uso da auga.
  1.  As  diferentes  actuacións  relacio-
nadas  coa  auga  e  cos  ríos  basearanse 
nos  principios  de  xestión  da  demanda, 
recuperación de custos e consideración da 
auga e dos ríos como un activo ecosocial. 
Deberán establecerse dotacións de recurso 
de referencia, atendendo a criterios de dis-
poñibilidade,  eficiencia  e  racionalidade 
no uso, e compatibilidade cos obxectivos 
ambientais de non deterioración e recupe-
ración do bo estado das augas.
  2.  As  dotacións  de  referencia  serán 
aquelas  que  garantan  a  satisfacción  das 
necesidades  básicas  das  persoas  e  as 
que  deriven  da  aplicación  das  mellores 
tecnoloxías  dispoñibles  no  referido  aos 
usos agrogandeiro e industrial. As futuras 
infraestruturas hidráulicas, captacións de 
recursos, verteduras ou usos virán defini-
das  polas  dotacións  de  referencia  e  polo 
cumprimento  do  obxectivo  do  bo  estado 
dos ecosistemas fluviais.

Artigo 6. Participación  cidadá  nas 
políticas da auga.
  1.  Garantirase  a  participación  efectiva 
da cidadanía nos procesos de elaboración 
dos plans hidrolóxicos.
  2.  Garantirase  o  acceso  á  información 
ambiental,  á  participación  na  toma  de 
decisións e o acceso á xustiza en cuestións 
ambientais,  na  forma  que  o  establece  o 
Convenio internacional de Aahrus.
  3.  Naquelas  actividades  que  considere 
oportuno  o  organismo  competente  en 
materia  ambiental  impulsará,  de  acordo 
co Convenio internacional de Aahrus, un 
marco  efectivo  de  participación  que  se 
articulará  ao  inicio  do  procedemento,  no 
que se prestará especial atención á partici-
pación das poboacións locais interesadas.
  4.  Os organismos de toma de decisións 
no referido a plans e programas contarán 
cunha  representación  paritaria  de  mem-
bros de entidades  sociais  en  relación coa 
suma  dos  membros  da  administración  e 
das  entidades  directamente  interesadas 
nos usos da auga.
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Artigo 7. Educación ambiental e capaci-
tación técnica do persoal da administración
  1.  Elaborarase,  de  acordo  coas  liñas  e 
pautas  de  actuación  definidas  na  Estra-
texia galega de educación ambiental:

a.  Un plan de educación ambiental  re-
lacionado cos usos doméstico, industrial e 
agrogandeiro da auga, no que se prioriza-
rán a redución do consumo e a prevención 
da contaminación, con atención específica 
tanto ao medio urbano coma ao rural, coa 
finalidade  de  comezar  a  construír  unha 
nova cultura da auga.

b.  Un plan de educación ambiental para 
o  aforro  enerxético,  con  actuacións  par-
ticularizadas  para  cada  eido  de  interese, 
como o consumo doméstico, o transporte e 
desprazamentos, e o consumo industrial.

c.  Programas  de  concienciación  sobre 
os  perigos  das  especies  invasoras,  tanto 
do  público  en  xeral  coma  de  sectores 
clave, entre os que se atopan o turismo, o 
comercio, o transporte, etc.
  2.  Atenderanse,  de  forma  prioritaria, 
as necesidades de capacitación técnica do 
persoal  da  Administración  hidráulica  en 
particular, e do persoal da Administración 
autonómica  e  local  relacionado  cos  dife-
rentes aspectos desta lei.

Disposición aDicional pRimeiRa 
Dotación De RecuRsos

A  administración  dotarase  dos  recur-
sos  necesarios  para  o  desenvolvemento 
desta lei.

Disposición aDicional segunDa 
Ámbito De aplicación

Esta  lei  é  aplicable  naqueles  ámbitos 
territoriais  e  materias  nos  que  a  Comu-
nidade  Autónoma  de  Galicia  posúe  as 
competencias.

Disposicion tRansitoRia pRimeiRa 
Revisión Dos plans sectoRiais
Revisaranse os plans sectoriais que afecten 

o contido desta lei e axilizarase a elaboración 
dos novos plans hidráulicos cumprindo os 
prazos da Directiva 2000/60/CE.

Disposicion tRansitoRia segunDa 
Xestión Da paRticipación De 

galicia no comité De autoRiDaDes 
competentes nas bacÍas Dos 

sistemas miño-sil, limia e tÁmega
Mentres o Estado posúa as competencias 

en  materia  de  planificación  hidrolóxica 
nas  bacías  dos  sistemas  Miño-Sil,  Limia 
e Támega,  a Xunta de Galicia xestionará 
a súa participación como parte integrante 
no  comité  de  autoridades  competentes 
nas  citadas  bacías,  en  función  do  peso 
específico  que  no  citado  comité  lle  deba 
corresponder a Galicia.

Disposición DeRRogatoRia única 
 DeRRogación XeRal

Derróganse aquelas normas de igual ou 
inferior rango que entren en contradición 
cos contidos desta lei.

Disposición DeRRaDeiRa pRimeiRa 
Habilitación noRmativa

Autorízase a Xunta de Galicia para ditar 
as disposicións que sexan necesarias para o 
desenvolvemento e a aplicación desta lei.

Disposición DeRRaDeiRa segunDa 
entRaDa en vigoR

Esta lei entrará en vigor o día seguinte 
ao da súa publicacióno “Diario Oficial de 
Galicia”.

9. LEI 7/2008, DO 7 DE XULLO, 
DE PROTECCIóN  

DA PAISAXE DE GALICIA  
(DOGA 139. 18.7.2008)

(…)	500

capítulo i 
dIsposICIóns xerAIs

Artigo 1. Obxecto.
Esta  lei  ten  por  obxecto  o  recoñecemento 
xurídico,  a  protección,  a  xestión  e  a  or-
denación  da  paisaxe  de  Galicia,  co  fin  de 
preservar e ordenar todos os elementos que 
a configuran no marco do desenvolvemento 
500	 	Exposición	de	motivos	omitida.
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sostible, entendendo que a paisaxe ten unha 
dimensión  global  de  interese  xeral  para  a 
comunidade  galega,  por  canto  transcende 
os  eidos  ambientais,  culturais,  sociais  e 
económicos.
Para tal fin, esta lei impulsa a plena inte-
gración  da  paisaxe  en  todas  as  políticas 
sectoriais que incidan nela.

Artigo 2. Principios inspiradores.
  1.  Os principios que inspiran esta lei e 
que deben rexer as actuacións dos poderes 
públicos  en  materia  de  paisaxe  baséanse 
nos  contidos  do  Convenio  europeo  da 
paisaxe, asinado en Florencia por proposta 
do Consello de Europa o 20 de outubro de 
2000,  e  demais  convenios  internacionais 
vixentes na materia.
  2.  Sinaladamente,  estes  principios 
inspiradores son:

a.  Recoñecer xuridicamente a paisaxe, 
como  elemento  importante  do  noso  con-
torno  e  do  benestar  humano,  indicador 
da calidade de vida das persoas e compo-
ñente fundamental do patrimonio natural 
e  cultural  de  Galicia,  expresión  da  nosa 
identidade propia.

b.  Defender  e  preservar  a  paisaxe, 
favorecendo  unha  relación  harmónica  e 
respectuosa entre a xente e o seu contorno, 
e promovendo un uso racional e ordenado 
do territorio, que teña en conta os valores 
naturais e culturais das paisaxes.

c.  Ás  persoas  que  viven  nas  zonas  de 
especial  interese  paisaxístico  recoñéce-
selles  o  dereito  a  un  desenvolvemento 
económico,  cultural  e  social,  equilibrado 
e sostible.

d.  Deseñar  e  aplicar  políticas  destina-
das á protección, xestión e ordenación da 
paisaxe, integrando estas políticas nas de 
protección ambiental, de ordenación terri-
torial  e  urbanística,  en  materia  cultural, 
turística,  agraria,  social ou económica,  e 
naqueloutras  que  poidan  ter  un  impacto 
directo ou indirecto sobre as paisaxes.

e.  Fomentar a coordinación e a colabo-
ración  entre  as  distintas  administracións 
públicas en materia de paisaxe.

f.  Establecer  mecanismos  de  partici-
pación  social  na  toma  de  decisións  e  na 
definición  das  políticas  de  paisaxe,  sina-
ladamente coas entidades locais.

g.  Fomentar  a  sensibilización  da  so-
ciedade  galega  no  referente  ao  valor  da 
paisaxe,  da  súa  importancia  e  das  súas 
funcións,  e  dos  procesos  de  transforma-
ción que están a acontecer.

h.  Promover  o  estudo  e  a  formación 
en  materia  de  paisaxe,  desenvolvendo 
actividades específicas sobre a importancia, 
protección, xestión e ordenación da paisaxe.

Artigo 3. Definicións.
Para os efectos desta lei, e conforme a termi-
noloxía internacional definida polo Convenio 
europeo da paisaxe, enténdese por:

a.  Paisaxe: calquera parte do territorio 
tal  e  como  a  percibe  a  poboación,  cuxo 
carácter sexa o resultado da acción e da in-
teracción de factores naturais e humanos.

b.  Política de paisaxe: é a expresión por 
parte das autoridades públicas competen-
tes dos principios xerais e das estratexias 
e directrices que permiten a adopción de 
medidas  específicas  orientadas  á  protec-
ción, xestión e planificación das paisaxes.

c.  Obxectivos de calidade paisaxística: 
a  formulación  por  parte  das  autoridades 
públicas  competentes,  para  unha  paisaxe 
concreta, das aspiracións da colectividade 
en relación coas características paisaxísti-
cas do seu contorno.

Artigo 4. Ámbito de aplicación.
As disposicións desta lei aplicaranse a todo 
o territorio de Galicia, xa sexan áreas natu-
rais, rurais, urbanas e periurbanas, así como 
aqueloutras áreas de elevado valor ambiental 
e cultural, e incluso as paisaxes degradadas, 
comprendendo así mesmo as zonas terrestres, 
marítimo-terrestres e as augas interiores.

capítulo ii 
polítICAs de pAIsAxe

Artigo 5. Políticas  en  materia  de 
paisaxe.
  1.  Os  poderes  públicos  velarán  para 
que  no  ámbito  da  súa  competencia  e  da 
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natureza de cada  territorio  se  adopten as 
medidas específicas necesarias para a pro-
tección, xestión e ordenación da paisaxe.
  2.  Os  poderes  públicos  integrarán  a 
consideración da paisaxe nas políticas de 
ordenamento  territorial  e  urbanístico,  e 
nas súas políticas ambientais, do patrimo-
nio  cultural,  agrícolas,  forestais,  sociais, 
turísticas,  industriais  e  económicas,  así 
como en  calquera outra política  sectorial 
que poida producir un impacto directo ou 
indirecto sobre a paisaxe.
  3.  A Xunta de Galicia promoverá accións 
de cooperación transfronteiriza nos distin-
tos niveis territoriais, para a elaboración de 
políticas  e  programas  comúns  en  materia 
de  paisaxe,  así  como  coas  comunidades 
autónomas que limiten con Galicia.

Artigo 6. Fins  das  actuacións  das 
administracións  públicas  en  materia  de 
paisaxe.
As actuacións das administracións públi-
cas en materia de paisaxe deben atender, 
como mínimo, os seguintes fins:
  1.  A  protección  da  paisaxe:  entendida 
como  todas  aquelas  accións  que  teñan 
como  fin  a  preservación  e  conservación 
dos  elementos  máis  significativos  e  ca-
racterísticos  dunha  paisaxe,  xustificados 
polo  seu  valor  patrimonial  como  resul-
tante da  súa  configuración natural  ou da 
intervención humana sobre o medio.
  2.  A  xestión  da  paisaxe:  entendendo 
como tal aquelas accións que desde unha 
perspectiva  de  uso  sostible  do  territorio 
garantan  o  mantemento  regular  da  pai-
saxe,  co  fin  de  guiar  as  transformacións 
inducidas  polos  procesos  sociais,  econó-
micos e ambientais.
  3.  A ordenación da paisaxe: que  serán 
todas  aquelas  accións  que  presenten  un 
carácter  prospectivo  particularmente 
acentuado  con  vistas  a  manter,  mellorar, 
restaurar ou rexenerar paisaxes.

Artigo 7. Cooperación en materia de 
paisaxe.
A  Xunta  de  Galicia  impulsará  a  coope-
ración  con  todas  as  administracións 

públicas  con  competencia  no  territorio, 
especialmente  coas  administracións 
locais,  co  fin de promover o desenvolve-
mento  de  políticas  comúns,  debidamente 
coordinadas e programadas, que aseguren 
o  cumprimento  dos  fins  que  se  conteñen 
nesta lei.

capítulo iii 
Instrumentos pArA A 
proteCCIón, xestIón e 

ordenACIón dA pAIsAxe
Artigo 8. Instrumentos.

Establécense  os  seguintes  instrumentos 
para  o  seu  desenvolvemento  e  aplicación 
en canto a asegurar unha axeitada protec-
ción, xestión e ordenación das paisaxes de 
Galicia:
  1.  Catálogos da paisaxe de Galicia.
  2.  Directrices de paisaxe.
  3.  Estudos  de  impacto  e  integración 
paisaxística.
  4.  Plans de acción da paisaxe en áreas 
protexidas.

Artigo 9. Catálogos da paisaxe.
  1.  Son  os  documentos  de  referencia 
que  fundamentándose nas distintas  áreas 
xeográficas,  morfolóxicas,  urbanas  e 
litorais  existentes  no  territorio  galego 
deberán delimitar, con base nos diferentes 
estudos e  traballos existentes na materia, 
as grandes áreas paisaxísticas de Galicia, 
polo que identificarán os diversos tipos de 
paisaxes existentes en cada unha delas e as 
súas características diferenciais.
  2.  Os catálogos da paisaxe incluirán:

a.  A identificación dos diferentes tipos 
de  paisaxe  que  existen  en  cada  área  pai-
saxística.

b.  Un  inventario  dos  valores  paisaxís-
ticos presentes en cada área paisaxística, 
no que  identificarán aqueles ámbitos que 
en cada área presenten un especial estado 
de deterioración e que precisen especiais 
medidas de intervención e protección.

c.  Unha  análise  das  causas  que  de-
terminaron  a  existencia  deses  tipos  de 
paisaxe, daquelas que inciden hoxe sobre 
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os elementos da paisaxe, e a súa evolución 
futura prevista.

d.  Unha  diagnose  do  estado  actual  da 
paisaxe en cada área paisaxística.

e.  A  delimitación  das  unidades  de 
paisaxe presentes en cada área, entendidas 
como  ámbitos  territoriais  con  valores 
paisaxísticos homoxéneos e coherentes.

3.  Os catálogos da paisaxe poderán, se 
é  o  caso,  identificar  determinadas  zonas 
xeográficas como Áreas de especial inte-
rese paisaxístico, en atención aos valores 
naturais e culturais alí presentes.

4.  Correspóndelle  ao  Observatorio 
Galego  da  Paisaxe  a  elaboración  dos 
catálogos  da  paisaxe,  na  que  se  terán  en 
consideración outros catálogos existentes 
referidos á materia paisaxística.

5.  No procedemento de elaboración dos 
catálogos  da  paisaxe  abrirase  un  trámite 
de  información  pública  non  inferior  a 
dous  meses  para  que  todos  os  posibles 
interesados poidan formular as alegacións 
que estimen pertinentes.

6.  Os catálogos da paisaxe serán apro-
bados polo Consello da Xunta de Galicia, 
por proposta da consellería competente en 
materia de medio ambiente,  logo da con-
sulta previa aos departamentos competen-
tes en materia de ordenación do territorio 
e patrimonio cultural.

Artigo 10. Directrices de paisaxe.
  1.  As directrices  de paisaxe  son  as  de-
terminacións  que  baseadas  nos  catálogos 
da  paisaxe  definen  e  precisan  para  cada 
unidade de paisaxe os obxectivos de calida-
de paisaxística que se pretenden alcanzar.
  2.  Estes  obxectivos  de  calidade  pai-
saxística  deben  expresar  as  aspiracións  da 
cidadanía en canto á valoración e ao grao de 
compromiso da colectividade na protección 
das nosas paisaxes, polo que a determinación 
destes obxectivos se fará mediante un proce-
so de participación pública.
  3.  As directrices de paisaxe incluirán:

a.  A  definición  dos  obxectivos  de  ca-
lidade  paisaxística  para  cada  unidade  de 
paisaxe.

b.  Unha proposta de medidas e accións 
específicas  para  acadar  os  obxectivos  de 
calidade e de recuperación daquelas áreas 
nas que existen ámbitos degradados.

c.  Unha  descrición  dos  indicadores 
de  calidade  paisaxística  para  o  control  e 
seguimento do estado e da evolución das 
unidades de paisaxe.

d.  Unha  serie  de  normas  e  recomen-
dacións  para  a  definición  dos  plans 
urbanísticos e sectoriais e das estratexias 
rexionais ou locais encamiñadas a un des-
envolvemento sostible do territorio, co fin 
de integrar neles os obxectivos de calidade 
paisaxística.
  4.  As  directrices  de  paisaxe  serán 
congruentes  coas  determinacións  que  en 
materia de paisaxe poidan derivar doutros 
instrumentos  normativos.  As  normas  re-
collidas nas directrices de paisaxe, logo da 
súa aprobación,  terán carácter vinculante 
para  os  instrumentos  de  planificación 
sectorial e urbanística.
  5.  A  avaliación  ambiental  daqueles 
plans  e  programas  que  conforme  a  Lei 
9/2006,  do  28  de  abril,  sobre  avaliación 
dos  efectos  de  determinados  plans  e 
programas  no  medio  ambiente,  deban 
someterse  a  este  procedemento  integra-
rán  criterios  que  teñan  como  obxectivo 
a  protección  da  paisaxe  e  facilitar  a  súa 
ordenación e xestión. Para tal efecto, o do-
cumento  de  referencia  previsto  no  artigo 
19 da Lei  9/2006,  do 28 de  abril,  non  só 
establecerá as pautas e os criterios que se 
deben  seguir  na  avaliación  ambiental  do 
plan  e  programa,  senón  que  tamén  inte-
grará  preceptivamente  as  normas  que  se 
establezan nas directrices de paisaxe.
  6.  Correspóndelle  á  consellería  com-
petente  en  materia  de  medio  ambiente  e 
desenvolvemento  sostible  a  elaboración 
das  directrices  de  paisaxe,  en  cuxo  pro-
cedemento  se  observarán  os  seguintes 
trámites:

a.  Información pública, como mínimo, 
polo prazo de dous meses.

b.  Informe  preceptivo  dos  concellos 
afectados.
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c.  Informe preceptivo das  consellerías 
competentes en materia de ordenación do 
territorio e patrimonio cultural.
  7.  A competencia para a aprobación das 
directrices de paisaxe corresponderalle ao 
Consello da Xunta de Galicia.

Artigo 11. Estudos de impacto e inte-
gración paisaxística.
  1.  En todos os proxectos que deban so-
meterse ao procedemento de Declaración 
de  impacto  ambiental,  segundo  se  esta-
blece  na  lexislación  sectorial  vixente,  as 
entidades promotoras deberán  incorporar 
no estudo de impacto ambiental un estudo 
de  impacto  e  integración  paisaxística, 
documento  específico  no  que  se  avalia-
rán os efectos e  impactos que o proxecto 
poida provocar na paisaxe e as medidas de 
integración  paisaxística  propostas  polas 
devanditas entidades
  2.  Os estudos de impacto e integración 
paisaxística deberán conter:

a.  Unha  diagnose  do  estado  actual  da 
paisaxe:  principais  compoñentes,  valores 
paisaxísticos, visibilidade e fraxilidade da 
paisaxe.

b.  As  características  principais  do 
proxecto.

c.  O impacto previsto do proxecto sobre 
os elementos que configuran a paisaxe.

d.  A xustificación de como se incorpo-
raron  ao  proxecto  os  obxectivos  de  cali-
dade paisaxística e as determinacións das 
directrices  de  paisaxe  establecidas  para 
a  unidade  de  paisaxe  na  que  se  pretende 
executar  a  actuación.  O  contido  deste 
apartado  será  preceptivo  unha  vez  que 
sexan aprobadas as directrices de paisaxe.

e.  Os  criterios  e  as  medidas  que  se 
deben  adoptar  para  acadar  a  integración 
paisaxística do proxecto.
  3.  Correspóndelle  á  consellaría  compe-
tente en materia de medio ambiente emitir o 
informe de impacto e integración paisaxísti-
ca dentro dos procedementos de declaración 
e avaliación do impacto ambiental, informe 
que  resultará  integrado  na  correspondente 
declaración de impacto ambiental.

  4.  O  Consello  da  Xunta  de  Galicia 
determinará,  vía  regulamentaria,  nas 
zonas  xeográficas  identificadas  como 
Áreas  de  especial  interese  paisaxístico”, 
os supostos nos que se  lles poderá exixir 
ás  entidades  promotoras,  non  sometidas 
aos procedementos de declaración e ava-
liación  de  impacto  ambiental,  incorporar 
ao proxecto un estudo de impacto e  inte-
gración paisaxística, co obxecto de consi-
derar as repercusións que poidan ter sobre 
a  paisaxe  a  execución  das  actuacións, 
obras  ou  actividades  que  se  pretendan 
desenvolver, así como expoñer os criterios 
para a súa integración. Para tal efecto, na 
determinación destes supostos teranse en 
conta parámetros  tales como a existencia 
de espazos naturais protexidos, a distancia 
á liña de costa, o volume de edificación, a 
superficie afectada polo proxecto, as afec-
cións aos recursos naturais e a presenza de 
elementos valiosos do patrimonio natural 
e cultural.

Artigo 12. Plans de acción da paisaxe 
en áreas protexidas.
  1.  A  Xunta  de  Galicia  elaborará  plans 
de  acción  para  a  protección,  xestión  e 
ordenación  da  paisaxe  naqueles  territo-
rios  declarados  como  espazos  protexidos 
segundo  o  disposto  na  normativa  galega 
vixente  en  materia  de  conservación  da 
natureza.
  2.  O  plan  de  acción  axustarase  ás  de-
terminacións  contidas  nas  directrices  de 
paisaxe para o territorio onde se localice o 
espazo protexido, conforme os obxectivos 
de calidade paisaxística establecidos, e in-
cluirá ademais unha proposta de medidas 
para  o  mantemento,  a  mellora,  a  recupe-
ración  ou  a  rexeneración  das  paisaxes 
presentes naquela área. Os plans de acción 
integraranse  nos  instrumentos  de  plani-
ficación  e  ordenación  da  área  protexida, 
previstos na normativa galega vixente en 
materia de conservación da natureza.
  3.  A consellería competente en materia de 
medio ambiente e desenvolvemento sostible 
promoverá  que  todas  as  zonas  xeográficas 
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identificadas nos catálogos da paisaxe como 
Áreas  de  especial  interese  paisaxístico 
dispoñan a protección precisa que permita a 
preservación dos seus valores.
  4.  Naquelas  áreas  xeográficas  trans-
fronteirizas  ou  interautonómicas  que 
conten con algún espazo natural protexido 
a  administración  ambiental  promoverá  a 
elaboración dun plan de acción conxunto 
en materia de paisaxe.

capítulo iv 
Instrumentos de 

orGAnIzACIón, sensIbIlIzACIón 
e ConCertACIón dAs polítICAs 

de pAIsAxe
Artigo 13. O Observatorio Galego da 

Paisaxe.
  1.  O  Observatorio  Galego  da  Paisaxe 
configúrase como entidade de apoio e ase-
soramento á Xunta de Galicia en materia 
de paisaxe, e de colaboración e coordina-
ción con outras administracións e sectores 
da sociedade.
  2.  O  Observatorio  Galego  da  Paisaxe 
adoptará  a  forma  que  máis  se  adecúe  ás 
súas funcións.
  3.  Son funcións do Observatorio Gale-
go da Paisaxe:

a.  Delimitar as grandes áreas paisaxís-
ticas  sobre  as  que  se  desenvolverán  os 
catálogos da paisaxe.

b.  Elaborar  os  catálogos  da  paisaxe 
consonte o establecido nesta lei.

c.  Formar,  sensibilizar  e  concienciar 
a  sociedade  galega  na  necesidade  de 
protexer e xestionar debidamente as nosas 
paisaxes.

d.  Avaliar o estado de conservación das 
paisaxes galegas e analizar as súas trans-
formacións e a súa previsible evolución.

e.  Realizar estudos e propostas en ma-
teria de paisaxe.

f.  Promover a colaboración e a coopera-
ción en materia de paisaxe, sinaladamente 
mediante  asistencia  científica  e  técnica 
mutua, e intercambios de experiencias con 
fins de formación e información.

g.  Servir  como  órgano  asesor  as 
entidades  locais  co  fin  de  implementar 
as  políticas  de  paisaxe  na  planificación 
urbanística e territorial.

h.  Facer o seguimento de iniciativas de 
ámbito estatal, europeo e internacional en 
materia de paisaxe.

i.  Participar  nas  redes  de  observato-
rios  de  paisaxe  e  entidades  semellantes, 
tanto  no  resto  do  Estado  coma  europeos 
e internacionais, así como no seguimento 
de  iniciativas de  investigación e difusión 
de coñecementos que se adopten a escala 
estatal, europea e internacional.

j.  Fomentar o intercambio de informa-
ción e experiencias, así como a asistencia 
científica  e  técnica  mutua  en  materia  de 
paisaxes transfronteirizas.

k.  Elaborar cada catro anos un informe 
sobre o estado da paisaxe en Galicia, que a 
Xunta de Galicia presentará no Parlamen-
to de Galicia.
  4.  Mediante  a  norma  de  constitución 
do  Observatorio  Galego  da  Paisaxe  des-
envolveranse as funcións, a composición, 
o funcionamento, os recursos económicos 
e outros aspectos organizativos do obser-
vatorio.  Así  mesmo,  a  súa  composición 
garantirá a presenza equilibrada de homes 
e mulleres neste órgano.

Artigo 14. Formación,  sensibiliza-
ción, educación e concertación.
  1.  A  Xunta  de  Galicia,  consonte  co 
establecido nesta lei e na consideración da 
importancia  ambiental,  cultural,  social  e 
económica que posúen  as nosas paisaxes 
como sinal de calidade de vida, promoverá 
accións  de  formación,  sensibilización  e 
educación  dirixidas  á  sociedade  galega 
en  xeral,  e  aos  xestores  e  usuarios  do 
territorio  en  particular,  que  teñan  como 
finalidade a promoción do entendemento, 
do respecto e da salvagarda dos elementos 
que configuran as nosas paisaxes.
  2.  A  Xunta  de  Galicia  fomentará  a 
incorporación  da  materia  da  paisaxe  nos 
distintos ciclos educativos, e promoverá a 
formación de  especialistas  en materia  de 
intervención da paisaxe.
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  3.  A  Xunta  de  Galicia  impulsará  a 
subscrición  de  pactos  pola  paisaxe  como 
instrumentos  de  concertación  entre  as 
administracións  públicas,  as  entidades 
locais  e  outros  axentes  económicos  e 
sociais  dun  determinado  territorio  que 
de  xeito  voluntario  desexen  promover 
accións  de  protección  e  mellora  das  pai-
saxes e da calidade de vida dos cidadáns 
no  marco  do  desenvolvemento  sostible. 
Estes pactos incorporarán no seu contido 
as actuacións concretas e específicas que 
teñen que emprender os diferentes axentes 
intervenientes  para  acadar  os  obxectivos 
de calidade paisaxística.
  4.  Os  pactos  pola  paisaxe  que  se 
establezan  entre  a  Xunta  de  Galicia  e  as 
administracións  locais,  así  como  con 
outros  axentes  económicos  e  sociais, 
deberán ter en conta as recomendacións e 
determinacións  dos  catálogos  da  paisaxe 
e  das  directrices  de  paisaxe  para  ese 
ámbito xeográfico,  así  como a existencia 
de espazos ou elementos inventariados do 
patrimonio natural, artístico ou cultural.
  5.  A Xunta de Galicia favorecerá a rea-
lización de acordos voluntarios nas áreas 
de  especial  interese  paisaxístico  entre  as 
persoas propietarias das terras e entidades 
públicas,  co  fin  de  colaborar  e  apoiar  a 
defensa e a conservación dos valores na-
turais e culturais presentes nestas áreas.

Disposición tRansitoRia pRimeiRa 
noRmativa aplicable nos 
pRoceDementos iniciaDos

Aos  procedementos  administrativos 
iniciados  con  anterioridade  á  entrada  en 

vigor  desta  lei,  e  cuxa  regulación  subs-
tantiva exixa incorporar a dimensión pai-
saxística,  seralles  aplicable  a  normativa 
vixente no momento da súa iniciación.

Disposición tRansitoRia segunDa 
elaboRación Dos catÁlogos Da 

paisaXe
En tanto non se constitúa o Observato-

rio Galego da Paisaxe, corresponderalle á 
consellería competente en materia de me-
dio ambiente a elaboración dos catálogos 
da paisaxe.

Disposición DeRRaDeiRa 
pRimeiRa. Desenvolvemento 

RegulamentaRio
A  Xunta  de  Galicia,  no  prazo  de  seis 

meses contados desde a publicación desta 
lei, aprobará as disposicións regulamenta-
rias de desenvolvemento dos contidos pre-
vistos nos artigos 11, alínea 4, e 14 desta 
lei, referidos aos supostos nos que se lles 
poderá exixir ás entidades promotoras de 
proxectos públicos ou privados, non some-
tidas á declaración e avaliación de impac-
to  ambiental,  a  presentación  dun  estudo 
de  impacto e  integración paisaxística e a 
constitución, natureza xurídica, funcións, 
composición,  funcionamento  e  outros 
aspectos  organizativos  do  Observatorio 
Galego da Paisaxe, respectivamente.

Disposición DeRRaDeiRa segunDa 
entRaDa en vigoR

Esta  lei entrará en vigor no prazo dun 
mes  contado  desde o día  da  súa publica-
ción no Diario Oficial de Galicia.
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DE POLICíA DE GALICIA 

(DOGA N.º 120, 22. 6. 2007)

(…)501

TíTULO I
DISPOSICIóNS XERAIS, 

PRINCIPIOS DE ACTUACIóN E 
FUNCIóNS

capítulo i
dIsposICIóns xerAIs

Artigo 1. Obxecto da lei.
Esta  lei  ten  por  obxecto  a  creación  da 
Policía de Galicia.
Así  mesmo,  nela  estableceranse  a  súa 
estrutura e funcións e o réxime xurídico e 
estatutario do seu persoal.

Artigo 2. Ámbito territorial.
  1.  O ámbito de actuación da Policía de 
Galicia  estará  constituído  polo  territorio 
da dita comunidade autónoma.
  2.  Non obstante, de acordo co estable-
cido no artigo 42 da Lei orgánica 2/1986, 
do  13  de  marzo,  de  forzas  e  corpos  de 
seguridade,  a  Policía  de  Galicia  poderá 
actuar fóra do dito territorio:

a.  En situacións de emerxencia, logo de 
requirimento das autoridades estatais.

b.  Cando exerza funcións de protección 
de  autoridades  públicas  da  Comunidade 
Autónoma de Galicia.
  3.  Neste  último  suposto,  precísase  au-
torización previa do Ministerio do Interior 
e, cando proceda, comunicación ao órgano 
de goberno da comunidade autónoma co-
rrespondente, coas condicións e requisitos 
que se determinen regulamentariamente.

Artigo 3. Natureza.
A Policía de Galicia é un instituto armado de 
natureza civil, con estrutura e organización 

501	 Exposición	de	motivos	omitida.

xerarquizada,  que  se  constitúe  organica-
mente como un corpo único e que se  rexe, 
sen  prexuízo  do  establecido  na  normativa 
básica  reguladora  das  forzas  e  corpos  de  
seguridade, polo disposto nesta lei e, supleto-
riamente, na Lei da función pública galega.

Artigo 4. Uso de armas e uniforme.
  1.  Dado o carácter de instituto armado 
da  Policía  de  Galicia,  os  seus  membros 
portarán  as  armas  que  regulamentaria-
mente se determine, agás nos supostos que 
pola mesma vía se establezan.
  2.  Os  membros  da  Policía  de  Galicia 
vestirán  o  uniforme  regulamentario 
cando estean de servizo. Non obstante, en 
determinados postos de traballo ou polas 
características  do  servizo  poden  exercer 
as  súas  funcións  sen  o  uniforme.  Tales 
excepcións determinaranse regulamenta-
riamente.
  3.  Pola  mesma  vía  determinaranse  as 
divisas, os distintivos e a documentación 
policial, así como os saúdos e honores.

Artigo 5. Misión da Policía de Galicia.
  1.  No ámbito das  súas competencias a 
Policía de Galicia  ten como misión esen-
cial protexer o libre exercicio dos dereitos 
e liberdades e garantir a seguridade cida-
dá.  Para  estes  efectos,  deberá  velar  pola 
pacífica convivencia e protexer as persoas 
e os seus bens de acordo co ordenamento 
xurídico.
  2.  Así mesmo, como policía ao servizo 
da  comunidade,  deberá  contribuír  á  con-
secución do benestar social e cooperar con 
outros axentes sociais, especialmente nos 
ámbitos da prevención, o civismo, a cohe-
sión  social,  a  loita  contra  a  violencia  de 
xénero, a axuda e a asistencia ao cidadán e 
a rehabilitación e reinserción social.

X 
seguRiDaDe
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Artigo 6. Acatamento á Constitución 
e  ao  Estatuto  de  autonomía  de  Galicia. 
Antes de  tomaren posesión do seu cargo, 
os membros da Policía de Galicia xurarán 
ou prometerán acatamento á Constitución, 
como norma fundamental do Estado, e ao 
Estatuto  de  autonomía  de  Galicia,  como 
norma institucional básica desta comuni-
dade autónoma.

Artigo 7. Réxime xurídico.
  1.  No relativo ao foro xurisdicional, ao 
réxime  de  protección  penal  e  ao  réxime 
penitenciario,  os  membros  da  Policía  de 
Galicia réxense polo establecido pola Lei 
orgánica  2/1986,  de  forzas  e  corpos  de 
seguridade do Estado.
  2.  Na súa aplicación establécese:

a.  No  exercicio  das  súas  funcións,  os 
membros da Policía de Galicia terán para 
todos os efectos legais o carácter de axen-
tes da autoridade.

b.  No  caso  dos  delitos  de  atentado  na 
comisión dos cales se empreguen armas de 
fogo, explosivos ou outros medios de agre-
sión  de  perigosidade  análoga  que  poidan 
poñer en perigo grave a integridade física 
dos membros da Policía de Galicia, estes 
teñen,  para  os  efectos  da  súa  protección 
penal, a consideración de autoridade.

c.  A  xurisdición  competente  para  co-
ñecer  dos  delitos  que  se  cometan  contra 
membros da Policía de Galicia así como os 
cometidos por estes no exercicio das súas 
funcións é a xurisdición ordinaria.

d.  Os  membros  da  Policía  de  Galicia 
cumprirán a prisión preventiva e as penas 
privativas  de  liberdade  nos  establece-
mentos  penais  ordinarios.  Non  obstante, 
garántese  a  súa  separación  dos  demais 
detidos ou presos.

e.  A  iniciación  dun  procedemento 
penal  contra  un  membro  da  Policía  de 
Galicia  non  impide  a  tramitación  dun 
expediente  disciplinario  polos  mesmos 
feitos. Non obstante, a resolución definiti-
va do expediente tan só poderá producirse 
cando a ditada no ámbito penal sexa firme, 

vinculando á administración a declaración 
de feitos probados.

capítulo ii
prInCIpIos de ACtuACIón

Artigo 8. Disposicións xerais.
A  Policía  de  Galicia  exercerá  as  súas 
funcións  con  respecto  á Constitución,  ao 
Estatuto de autonomía e ao resto do orde-
namento  xurídico.  Así  mesmo,  cumprirá 
os  seus  deberes  servindo  a  comunidade 
e observando os principios básicos de ac-
tuación do código ético policial, contidos 
na normativa básica dos corpos e forzas de 
seguridade e nesta lei.

Artigo 9. Principios básicos de actua-
ción.
  1.  Os  membros  da  Policía  de  Galicia 
actuarán  con  absoluta  neutralidade  polí-
tica,  de  maneira  equitativa  e  con  impar-
cialidade,  respectando  en  todo  momento 
os  principios  de  igualdade  e  non-discri-
minación por razón de ideoloxía, relixión 
ou crenzas, situación familiar, pertenza a 
etnia ou raza, orixe nacional, idioma, sexo, 
orientación  sexual,  xénero,  enfermidade, 
discapacidade ou calquera outra condición 
ou circunstancia persoal ou social.
Así  mesmo,  deberán  observar  e  acatar 
todos  os  demais  principios,  dereitos  e 
liberdades  que  se  consignan  na  Cons-
titución  e  na  Declaración  universal  de 
dereitos humanos.
  2.  Así mesmo,  evitarán  calquera prác-
tica  abusiva,  arbitraria  ou  que  entrañe 
violencia  física  e/ou  moral  e  deberán 
actuar en todo momento con integridade e 
dignidade, evitando  todo comportamento 
que  poida  significar  perda  da  confianza 
e  consideración  que  requiren  as  súas 
funcións, ou comprometer o prestixio ou 
eficacia do servizo ou da administración. 
En particular, absteranse de  todo acto de 
corrupción e opoñeranse a el.
  3.  Na  súa  actuación  profesional 
rexeranse  polos  principios  de  xerarquía 
e  subordinación  e  débenlles  respecto  e 
obediencia  ás  autoridades  e  superiores 
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xerárquicos. Non obstante,  absteranse de 
cumprir  ordes  que  entrañen  a  execución 
de  actos  que  manifestamente  constitúan 
delito ou sexan contrarios á Constitución 
ou ás leis, sen que no dito caso poida ser 
adoptada  ningunha  medida  disciplinaria 
contra eles.
  4.  Os membros da Policía de Galicia res-
pectarán a autoridade dos tribunais e deben 
colaborar  e  auxiliar  a  Administración  de 
xustiza nos termos que dispoñan as leis.
Así mesmo, no desempeño da súa función 
como policía xudicial, estarán ao servizo 
e baixo a dependencia da dita administra-
ción, nos termos legalmente establecidos.

Artigo 10. Relacións coa comunidade.
  1.  Nas súas relacións coa cidadanía os 
membros  da  Policía  de  Galicia  manterán 
un  trato  correcto  e  esmerado,  proporcio-
nándolles  información  cumprida  e  tan 
ampla como sexa posible sobre as causas 
e  finalidade  das  súas  intervencións.  Así 
mesmo,  procurarán  o  seu  auxilio  e  pro-
tección  sempre  que  as  circunstancias  o 
exixan ou sexan requiridos para iso.
Ademais,  acreditarán  a  súa  condición 
profesional  sempre  que  sexa  necesario  e 
cando  o  demanden  as  persoas  coas  cales 
se relacionen nas súas actuacións.
  2.  No  exercicio  das  súas  funcións,  os 
membros  da  Policía  de  Galicia  actuarán 
sen demora e coa decisión necesaria cando 
diso dependa evitar un dano grave, inme-
diato e irreparable.
  3.  As  súas  intervencións  rexeranse 
polos  principios  de  congruencia,  oportu-
nidade e proporcionalidade na utilización 
dos  medios  ao  seu  alcance,  e  non  reco-
rrerán  á  forza  salvo  no  caso  de  absoluta 
necesidade e co exclusivo fin de conseguir 
un obxectivo lexítimo.
  4.  Non  deberán  utilizar  as  armas  salvo 
que  exista  un  risco  racionalmente  grave 
para  a  súa  vida  ou  integridade  física  ou 
para a vida e integridade física de terceiras 
persoas, así como naquelas circunstancias 
en que concorra un grave risco para a segu-
ridade  cidadá.  Ao  facelo,  rexeranse  polos 
principios a que se refire o punto anterior.

Artigo 11. Tratamento dos detidos.
Os  membros  da  Policía  de  Galicia,  no 
tratamento  cos  detidos,  observarán  os 
seguintes principios:

a.  Identificarse debidamente como tales 
no momento de efectuar unha detención.

b.  Dar  cumprimento  e  observar  coa 
debida  dilixencia  os  trámites,  prazos  e 
requisitos  exixidos  polo  ordenamento 
xurídico.

c.  Velar pola vida,  integridade física e 
saúde das persoas que deteñan ou que se 
atopen baixo a súa custodia e respectar o 
seu honor, dignidade e os demais dereitos 
recoñecidos na Constitución e no resto do 
ordenamento xurídico.

Artigo 12. Dedicación profesional.
Os membros da Policía de Galicia levarán 
a cabo as súas funcións con total dedica-
ción. Ademais, mesmo cando estean  fóra 
de servizo, están obrigados a observar os 
deberes inherentes á súa función e deben 
intervir sempre en defensa da lei e da se-
guridade cidadá e prestar auxilio naqueles 
casos en que fose necesario.

Artigo 13. Deber de segredo.
Os membros da Policía de Galicia deberán 
gardar segredo respecto de todas as infor-
macións  que  coñezan  por  razón  ou  con 
ocasión do desempeño das súas funcións. 
Polo tanto, non estarán obrigados a revelar 
as  súas  fontes  de  información,  salvo  que 
llelo impoña o exercicio das súas funcións 
ou as disposicións legais.

Artigo 14. Responsabilidade.
Todos os membros da Policía de Galicia 
son responsables, persoal e directamente, 
dos actos que leven a cabo na súa actua-
ción profesional ao infrinxir ou vulnerar 
as  normas  legais  así  como  as  regula-
mentarias que rexen a súa profesión e os 
principios  enumerados  neste  capítulo, 
sen  prexuízo  da  responsabilidade  patri-
monial que como consecuencia daqueles 
lle  poida  corresponder  á  administración 
pública  da  cal  dependen,  de  acordo  coa 
normativa vixente.
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capítulo iiI
FunCIóns dA polICíA de GAlICIA
Artigo 15. Funcións.

  1.  O  Corpo  de  Policía  de  Galicia, 
consonte o artigo 5 desta  lei, exercerá as 
seguintes competencias e funcións:

a.  No ámbito de seguridade cidadá:
1.º A vixilancia e protección de persoas, 

órganos,  edificios,  establecementos  e 
dependencias  da  Comunidade  Autónoma 
de Galicia, garantindo o normal funciona-
mento das instalacións e a seguridade dos 
usuarios dos seus servizos.

2.º Prestar  auxilio  nos  casos  de  acci-
dente, catástrofe ou calamidade pública e 
participar na execución dos plans de pro-
tección civil na forma en que se determina 
nas leis.

3.º Prestar  auxilio  nas  actuacións  en 
materia de salvamento, se é requirido para 
iso.

4.º As demais funcións legalmente atri-
buídas, especialmente:

-  Protexer as persoas e os bens.
-  Manter a orde pública, de acordo co 

ordenamento xurídico.
-  Vixiar os espazos públicos.
-  Protexer  e  colaborar  nas  manifesta-

cións e manter a orde pública nas grandes 
concentracións  humanas  cando  fose 
requirido para iso.

-  Prever a comisión de actos delituosos 
e intervir cando fosen cometidos.

-  Intervir  na  resolución  amigable  de 
conflitos privados se fose requirido.

-  Cumprir  as  funcións  de  protección 
de seguridade cidadá atribuídas ás forzas 
e corpos de seguridade pola Lei orgánica 
1/1992.

b.  No ámbito de policía administrativa:
1.º Velar  polo  cumprimento  das  leis 

e  disposicións  do  Estado  aplicables  en 
Galicia  e  garantir  o  funcionamento  dos 
servizos públicos esenciais.

2.º Velar polo cumprimento das  leis de 
Galicia e das normas, disposicións e actos 
emanados das demais institucións e órga-
nos da Comunidade Autónoma, mediante 

as  actividades  de  investigación,  inspec-
ción e denuncia, e a execución forzosa das 
súas resolucións.

3.º A inspección das actividades sometidas 
á  ordenación  ou  disciplina  da  Comunidade 
Autónoma  de  Galicia,  denunciando  toda 
actividade ilícita.
Na execución deste tipo de funcións pres-
tarase especial atención a:

-  Velar polo cumprimento da normativa 
vixente  sobre  medio  ambiente,  recursos 
mariños,  caza,  gandaría,  saúde  pública, 
incendios forestais, pesca fluvial, ordenación 
urbanística, protección de camiños, costas e 
asuntos  marítimos,  transporte  e  contamina-
ción acústica.

-  Velar polo cumprimento da normati-
va sobre o patrimonio histórico e cultural 
galego  para  evitar  o  seu  espolio  ou  des-
trución e para garantir a súa salvagarda e 
protección.

-  No marco das funcións que lle atribúa 
a normativa específica, vixiar e controlar 
o  cumprimento  da  lexislación vixente  en 
materia de xogo e de espectáculos.

4.º Vixilancia  e  control  do  tráfico  nas 
vías  interurbanas do  territorio da Comu-
nidade Autónoma de Galicia.

5.º Vixiar,  inspeccionar  e  controlar  as 
empresas  de  seguridade  privada,  os  seus 
servizos  e  actuacións  e  os  medios  e  per-
soal ao seu cargo, nos termos establecidos 
na lexislación vixente.

6.º Informar, asistir e orientar os cidadáns.
7.º Colaborar  coas  institucións  públi-

cas  de  protección  e  tutela  de  menores 
na  consecución  dos  seus  obxectivos,  de 
conformidade coa lexislación civil, penal 
e penitenciaria do Estado.

8.º Colaborar coas institucións públicas 
e privadas de protección e tutela da inmi-
gración e con aqueloutras que teñan como 
obxectivo  previr  e  evitar  calquera  forma 
de marxinación.

9.º Colaborar coas institucións públicas 
de  protección  e  asistencia  ás  vítimas  de 
violencia de xénero.
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10.º  As demais funcións que lle atribúa 
a lexislación vixente.

c.  No  ámbito  de  policía  xudicial, 
aquelas  funcións  que  lle  correspondan 
de acordo co establecido no artigo 126 da 
Constitución,  na  Lei  orgánica  do  poder 
xudicial e na restante normativa vixente.
  2.  As  funcións  enumeradas  no  punto 
anterior  cumpriranse  baixo  os  principios 
de  cooperación,  coordinación  e  mutua 
colaboración  co  resto  de  forzas  e  corpos 
de seguridade.
  3.  Ademais, a Policía de Galicia poderá 
asumir  todas  aqueloutras  funcións  que 
sexan delegadas ou  transferidas á Comu-
nidade Autónoma pola vía do artigo 150.2 
da Constitución, así como aqueloutras que 
lle sexan encomendadas.

Artigo 16. Convenios de colaboración 
coas entidades locais.
As  entidades  locais  e  a  consellaría  com-
petente en materia de seguridade poderán 
subscribir convenios de colaboración para 
a asistencia da Policía de Galicia naquelas 
funcións de natureza  técnica e operativa, 
estritamente  policial,  que  correspondan 
aos  corpos  de  Policía  local,  nos  casos 
en  que  non  dispoñan  del  ou,  aínda  que 
dispoñan, os  seus efectivos non alcancen 
a dar cobertura á  totalidade dos servizos 
da  súa  competencia.  En  ningún  caso 
estes  convenios  de  colaboración  poderán 
eximir do exercicio de competencias que 
as  entidades  locais  teñen  en  materia  de 
Policía local.

TíTULO II
ORGANIZACIóN 

ADMINISTRATIVA

capítulo i
órGAnos de dIreCCIón

Artigo 17. Órganos de dirección.
  1.  Correspóndelle ao Consello da Xun-
ta de Galicia,  a  través do  seu presidente, 
o  mando  supremo  da  Policía  de  Galicia. 

O  dito  mando  exérceo  a  persoa  titular 
da  consellaría  competente  en  materia  de 
seguridade, segundo o previsto nesta lei.
  2.  Á  devandita  consellaría,  de  confor-
midade cos obxectivos xerais establecidos 
polo Consello da Xunta de Galicia, corres-
póndelle a xefatura e superior dirección da 
Policía de Galicia, respecto da cal exerce 
as seguintes competencias:

a.  A dirección, coordinación e  inspec-
ción dos servizos policiais.

b.  A  elaboración  de  plans  e  proxectos 
de  actuación  policial,  o  seguimento  e  a 
execución deles.

c.  A elaboración dos plans e proxectos 
de actuación económica e a coordinación 
e execución deles, coa excepción daqueles 
que  correspondan  ao  Consello  da  Xunta 
de Galicia ou a outros órganos, de confor-
midade coa legalidade vixente.

d.  A elaboración de estudos relativos a 
organización, coordinación e desenvolve-
mento que afecten o Corpo de Policía de 
Galicia.

e.  A aplicación e supervisión do réxime 
estatutario dos funcionarios da Policía de 
Galicia,  con excepción das competencias 
que  correspondan  ao  Consello  da  Xunta 
de  Galicia  e  das  que  estean  atribuídas 
a  outros  órganos  da  Administración  da 
Comunidade  Autónoma,  en  virtude  do 
disposto  nesta  lei  e  no  resto  do  ordena-
mento xurídico.

f.  As  funcións  relativas  a  selección, 
formación,  especialización,  promoción, 
situacións  administrativas  e  réxime 
disciplinario  dos  funcionarios  da  Policía 
de  Galicia,  sen  prexuízo  do  disposto  na 
alínea anterior.

g.  A  determinación  da  representación 
da  Administración  da  Xunta  de  Galicia 
nas  negociacións  cos  representantes  dos 
funcionarios  da  Policía  de  Galicia,  de 
acordo coa normativa vixente.

h.  Fomentar  a  coordinación  da  Policía 
de  Galicia  e  dos  seus  servizos  de  soporte 
técnico-administrativo coas policías locais, 
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respectando,  en  todo  caso,  a  autonomía 
orgánica e funcional desta.

i.  Promover  a  creación  dos  órganos 
e  servizos  necesarios  para  o  desenvol-
vemento  das  tarefas  policiais  referidas 
a  coordinación,  información,  consulta  e 
asesoramento da Policía de Galicia.

j.  As demais previstas no ordenamento 
xurídico.
  3.  As competencias previstas no punto 
anterior  entenderanse  sen  prexuízo  de 
calquera outra que lle atribúa a normativa 
vixente, e o seu exercicio correspondera-
lles aos órganos da consellaría competente 
en materia de seguridade que regulamen-
tariamente se determinen.

capítulo iI
órGAnos de CoordInACIón

Artigo 18. Xunta  de  Seguridade  de 
Galicia.
  1.  De  conformidade  co  disposto  no 
artigo 50 da Lei orgánica 2/1986, do 13 de 
novembro,  de  forzas  e  corpos  de  seguri-
dade,  constitúese  a Xunta de Seguridade 
de Galicia, integrada por igual número de 
representantes do Estado e da Comunida-
de Autónoma,  coa misión de coordinar  a 
actuación  das  forzas  e  corpos  de  seguri-
dade  do  Estado  e  da  Policía  de  Galicia, 
nos  termos  que  regulamentariamente  se 
determinen.
  2.  A  Xunta  de  Seguridade  de  Galicia 
será  o  órgano  competente  para  resolver 
as  incidencias  que  puidesen  xurdir  na 
colaboración entre os membros das forzas 
e corpos de seguridade do Estado e os da 
Policía de Galicia.
  3.  Para  tal efecto, as autoridades com-
petentes  da  Comunidade  Autónoma  de 
Galicia e a Delegación do Goberno debe-
rán informar periodicamente á dita xunta 
verbo das deficiencias que se observen na 
coordinación,  mutuo  auxilio  e  informa-
ción  recíproca  entre  aqueles,  indicando 
as  medidas  oportunas  para  corrixir  os 
problemas suscitados.

Artigo 19. Centro  de  Elaboración  e 
Proceso de Datos para o Servizo Policial.
  1.  Créase  o  Centro  de  Elaboración  e 
Proceso de Datos para o Servizo Policial, 
como  órgano  administrativo  encargado 
da  captación,  análise,  clasificación, 
elaboración,  depósito  e  conservación, 
en  ficheiros  automatizados  con  soporte 
físico,  dos  datos  que  lles  sexan  precisos 
aos servizos policiais para o exercicio das 
súas funcións. O dito órgano tamén levará 
a  cabo  a  súa  comunicación  aos  suxeitos 
autorizados.
  2.  A  organización  e  o  funcionamento 
deste  órgano  determinaranse  regulamen-
tariamente,  de  acordo  co  previsto  legal-
mente sobre o tratamento automatizado de 
datos de carácter persoal, especificando a 
súa dependencia orgánica, a súa estrutura-
ción, as persoas autorizadas para acceder 
a  el,  os  mecanismos  de  control,  as  con-
dicións  de  acceso  e  seguridade  e  cantas 
cautelas sexan necesarias para o correcto 
uso da información.
  3.  O  centro  coordinarase  coa  Admi-
nistración  xeral  do  Estado  nos  termos 
previstos na lexislación vixente.
  4.  Para facilitar a coordinación policial 
e  mediante  o  correspondente  convenio, 
a  Policía  de  Galicia  e  as  policías  locais 
poderán utilizar as bases de datos comúns 
no necesario para o cumprimento das súas 
respectivas funcións.

capítulo iii
órGAnos ConsultIvos

Artigo 20. Consello  da  Policía  de 
Galicia.
  1.  Créase  o  Consello  da  Policía  de 
Galicia como órgano consultivo e de parti-
cipación no cal se integran representantes 
da  consellaría  competente  en  materia  de 
seguridade e representantes dos membros 
da Policía de Galicia.
O dito consello estará presidido polo titu-
lar  da  consellaría  competente  en  materia 
de  seguridade,  que  será  quen  designe  e 
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destitúa os representantes do seu departa-
mento que integrarán o dito órgano.
Os  representantes  dos  membros  da 
Policía  de  Galicia  designaranse  do  xeito 
que  regulamentariamente  se  determine. 
Establecerase  tamén,  pola  mesma  vía, 
todo  o  relativo  a  número  de  integrantes, 
organización, estrutura e réxime interno.
  2.  Correspóndenlle  ao  Consello  da 
Policía de Galicia as seguintes funcións:

a.  Formular propostas relativas aos cri-
terios  de  aplicación  no  desenvolvemento 
dos concursos para a provisión de postos 
de traballo.

b.  Realizar consultas en materias relativas 
ao estatuto profesional.

c.  Participar en programas de moderni-
zación dos métodos e técnicas de traballo.

d.  Con  carácter  previo  á  adopción  da 
resolución  que  proceda,  emitir  informe 
nos  expedientes  disciplinarios  que  se 
instrúan por faltas moi graves contra fun-
cionarios da Policía de Galicia e en todos 
aqueles  que  se  instrúan  contra  os  seus 
representantes ou delegados sindicais. Así 
mesmo, será  informado da  incoación dos 
restantes expedientes disciplinarios que se 
instrúan, así como da súa resolución e das 
rehabilitacións.

e.  Emitir informe sobre os anteproxec-
tos de  lei e os proxectos de calquera nor-
mativa que afecten o réxime estatutario.

f.  Emitir  informe  na  determinación 
das  condicións  de  prestación  do  servizo 
policial.

g.  Debater e propoñer medidas en rela-
ción coa política de persoal e, en especial, 
en  materia  de  sistemas  de  ingreso,  rela-
cións  de  postos  de  traballo,  promoción 
e  carreira  profesional  e  aplicación  de 
retribucións.

h.  Aprobar as súas normas de organiza-
ción e funcionamento.

i.  As demais que lle atribúa a normativa 
vixente.

Artigo 21. Comisión Galega de Segu-
ridade.
  1.  Créase a Comisión Galega de Segurida-
de, como órgano de encontro e  intercambio 

de ideas e experiencias para favorecer a cohe-
rencia nas actuacións das diversas entidades 
e  institucións  implicadas  e  afectadas  pola 
política de seguridade.
  2.  Poderán  formar  parte  da dita  comi-
sión representantes:

a.  Da  Administración  da  Comunidade 
Autónoma, a través da consellaría compe-
tente en materia de seguridade.

b.  Da Administración do Estado.
c.  Da Administración local.
d.  Da  Administración  de  xustiza  de 

Galicia.
Así  mesmo,  poderán  participar  nas  súas 
sesións  aquelas  persoas  físicas  ou  xurí-
dicas, xa sexan públicas ou privadas, que 
resulten de interese aos fins da comisión.
  3.  Regulamentariamente  estableceran-
se  as normas que  rexerán  a  constitución, 
a composición e o funcionamento da Co-
misión Galega de Seguridade.

capítulo iv
órGAnos de pArtICIpACIón 

CIdAdÁ
Artigo 22. Gabinete  de  Iniciativas 

Cidadás para  a Optimización  do Servizo 
Policial.
  1.  Na consellaría competente en mate-
ria de seguridade existirá un Gabinete de 
Iniciativas  Cidadás  para  a  Optimización 
do  Servizo  Policial,  que  se  encargará  de 
estudar  as  iniciativas  dirixidas  á mellora 
do  funcionamento  dos  servizos  policiais 
que  sexan  presentadas  por  calquera  ad-
ministrado  con  suxeición  aos  requisitos 
e  límites  establecidos  polo  ordenamento 
xurídico.
Ademais,  o  dito  gabinete  proporá  a 
adopción  daquelas  medidas  que  coide 
convenientes para o perfeccionamento do 
servizo.
  2.  As  iniciativas  poderán  ser  presen-
tadas  en  calquera  dependencia  policial, 
e  o  funcionario  responsable  dela  estará 
obrigado á súa inmediata tramitación.
  3.  Quedan  excluídas  do  ámbito  deste 
gabinete as peticións derivadas de accións 
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administrativas,  penais  ou  doutra  orde 
suxeitas a regulación específica.
  4.  De  todas  as  iniciativas  daráselle 
conta á Comisión Galega de Seguridade.

TíTULO III
DO RéXIME FUNCIONARIAL 

DA POLICíA DE GALICIA

capítulo i
dIsposICIóns xerAIs

Artigo 23. Regulación.
  1.  Os membros do Corpo da Policía de 
Galicia  son  funcionarios  de  carreira  da 
Administración  da  Comunidade  Autóno-
ma  galega  e  rexeranse  polas  normas  de 
aplicación directa da Lei orgánica 2/1986, 
do 13 de novembro, de forzas e corpos de 
seguridade,  polo  establecido  nesta  lei  e 
polas normas que a desenvolvan.
  2.  Será aplicable ademais, con carácter 
supletorio, a normativa vixente en materia 
de  función  pública  galega  e,  así  mesmo, 
terase en conta o disposto na Lei 7/2004, 
do  16  de  xullo,  para  a  igualdade  entre 
mulleres e homes.

Artigo 24. Escalas e categorías.
  1.  O  Corpo  de  Policía  de  Galicia  es-
trutúrase  xerarquicamente  nas  seguintes 
escalas e categorías:

a.  Escala  de  mando  e  dirección,  que 
comprende  as  categorías  de  comisario, 
inspector xefe e inspector.

b.  Escala  executiva,  que  comprende  a 
categoría de subinspector.

c.  Escala  básica,  que  comprende  as 
categorías de oficial e policía.
2. Correspóndenlles  ás  escalas  da  Policía 
de Galicia os seguintes grupos:

a.  Á escala de mando e dirección, gru-
po A.

b.  Á escala executiva, grupo B.
c.  Á escala básica, grupo C.
Artigo 25. Funcións.

  1.  Correspóndelles  aos  membros  da 
Policía de Galicia, segundo as respectivas 

categorías, cumprir con carácter preferen-
te as seguintes funcións:

a.  Comisario:  o  mando,  a  dirección,  a 
orientación, a coordinación e a inspección, 
a nivel superior, dos servizos policiais.

b.  Inspector xefe: a xestión das distintas 
áreas e unidades.

c.  Inspector:  o  mando  e  a  xestión  dos 
grupos policiais.

d.  Subinspector:  o  control  operativo  e 
a supervisión das tarefas executivas e dos 
subgrupos policiais.

e.  Oficial:  as  funcións  de  mando  dun 
ou máis funcionarios da mesma escala nos 
diferentes servizos policiais.

f.  Policía:  as  tarefas  executivas  de-
rivadas  do  cumprimento  das  funcións 
policiais.
  2.  Ademais  do  establecido  no  punto 
anterior, os funcionarios da Policía de Ga-
licia  están obrigados,  en xeral,  a  realizar 
os labores que exixa a execución dos ser-
vizos policiais no marco das competencias 
que se teñan asumidas.

Artigo 26. Persoal non policial.
  1.  Na  Policía  de  Galicia  existirán  as 
prazas  de  facultativos  e  de  técnicos,  con 
títulos dos grupos A e B, que se precisen 
para  a  cobertura  de  apoio  do  servizo 
policial dentro das súas respectivas espe-
cialidades.
  2.  Tamén  se  dispoñerá  do  persoal 
que  fose  necesario  para  levar  a  cabo  as 
funcións  administrativas  e  auxiliares  de 
apoio á función policial.
  3.  O persoal dos dous puntos anteriores 
poderá  pertencer,  como  funcionario,  á 
Administración  da  Comunidade  Autó-
noma de Galicia. Neste  caso,  integrarase 
nos corpos e escalas que establece a Lei da 
función pública de Galicia.

capítulo ii
ACCeso e promoCIón

Artigo 27. Principios  do  sistema  de 
selección.
  1.  Os  sistemas  de  selección  para  o 
acceso  ás  diferentes  categorías  do  Corpo 
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da Policía de Galicia rexeranse polas bases 
da  respectiva convocatoria, que  se deberá 
axeitar aos principios de libre concorrencia, 
igualdade,  mérito  e  capacidade,  así  como 
ao de publicidade do proceso selectivo.
  2.  As  convocatorias  publicaranse  no 
Diario  Oficial  de  Galicia  e  vinculan  a 
administración,  os  tribunais  que  avalíen 
as probas selectivas e os que tomen parte 
nelas.
  3.  As  probas  selectivas  para  ingresar 
nas  escalas  e  nas  categorías  do  Corpo 
de  Policía  de  Galicia  serán  de  carácter 
teórico-práctico  e  incluirán  probas  de 
capacidade física, psicotécnicas, médicas 
e  de  coñecementos,  tanto  xerais  como 
específicos,  en  materias  relacionadas  co 
exercicio  profesional,  así  como  a  demos-
tración do coñecemento da lingua galega.

Artigo 28. Requisitos de ingreso.
  1.  Ademais  de  estar  en  posesión  da 
titulación  requirida  en  cada  caso,  os  re-
quisitos  de  ingreso  na  Policía  de  Galicia 
serán  os  establecidos  con  carácter  xeral 
para o  ingreso na  función pública galega 
e  aqueloutros  relacionados  co  carácter 
específico deste corpo, os cales  se deter-
minarán regulamentariamente.
  2.  En todo caso, para o ingreso na Po-
licía de Galicia polo sistema de oposición 
libre requirirase unha idade non superior 
a 35 anos para a escala básica e a 40 anos 
para a escala executiva. Cando o ingreso 
se produza desde outros corpos policiais, 
a idade máxima será a de 42 anos para a 
escala básica, a de 45 anos para a escala 
executiva e a de 52 anos para a de mando 
e dirección.

Artigo 29. Titulación.
  1.  Para  ingresar  na  Policía  de  Galicia 
exíxese  cumprir  os  requisitos  que  se  es-
tablecen nesta lei e no resto da normativa 
aplicable.
  2.  De acordo co establecido na norma-
tiva  xeral  en  materia  de  función  pública 
galega,  a  titulación  exixida  para  o  seu 
ingreso será a seguinte:

a.  Grupo  A:  doutor,  licenciado,  enxe-
ñeiro, arquitecto ou equivalente.

b.  Grupo  B:  diplomado  universitario, 
enxeñeiro  técnico,  arquitecto  técnico, 
formación profesional de terceiro grao ou 
equivalente.

c.  Grupo C: bacharelato, formación pro-
fesional de segundo grao ou equivalente.

Artigo 30. Ingreso  na  categoría  de 
policía.
  1.  O  ingreso  na  categoría  de  policía 
realízase polo sistema de oposición libre.
  2.  O  dito  sistema  require,  ademais  de 
superar as probas selectivas que estableza 
a convocatoria, aprobar un curso de forma-
ción  na  Academia  Galega  de  Seguridade 
Pública e superar un período de prácticas.
A avaliación do curso de  formación e do 
período de prácticas débese restrinxir aos 
méritos e ás capacidades profesionais.
  3.  Unha  vez  que  se  superen  as  probas 
selectivas,  o  curso  de  formación  e  o 
período  de  prácticas,  os  aspirantes  serán 
nomeados funcionarios de carreira da Co-
munidade Autónoma de Galicia da escala 
e categoría correspondente.

Artigo 31. Funcionarios en prácticas.
  1.  Durante  o  curso  de  formación  e 
o  período  de  prácticas,  os  aspirantes 
terán  a  consideración  de  funcionarios  en 
prácticas.  A  dita  situación  leva  consigo 
a  percepción  dunha  remuneración  e  a 
correspondente  cotización  á  Seguridade 
Social.
  2.  O nomeamento como funcionario de 
carreira unicamente se pode efectuar unha 
vez que se superen o curso de formación e 
o período de prácticas, de acordo co que se 
estableza na convocatoria correspondente.
  3.  Con  independencia  da  proba  de  re-
coñecemento médico que poida establecer 
a dita convocatoria, en calquera momento 
anterior a seren nomeados funcionarios de 
carreira, os aspirantes poderán ser someti-
dos ás probas médicas que sexan precisas 
para comprobar a súa idoneidade, de acor-
do co cadro de exclusións médicas que se 
determinará regulamentariamente. Se das 
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probas practicadas se deduce a existencia 
dalgunha  delas,  o  órgano  responsable 
poderá  propoñer  a  exclusión  da  persoa 
aspirante do proceso selectivo; neste caso 
correspóndelle  ao  órgano  competente  do 
nomeamento  adoptar  a  resolución  que 
proceda,  sen  que  en  ningún  caso  se  teña 
dereito a indemnización.
  4.  Malia  o  disposto  no  punto  anterior, 
se a causa de exclusión a que se  fai  refe-
rencia  no  punto  anterior  sobreveu  como 
consecuencia de lesións sufridas no exer-
cicio  dos  seus  labores  como  funcionario 
en prácticas, o órgano responsable pódelle 
propoñer o seu nomeamento como funcio-
nario  de  carreira  ao  órgano  competente. 
No  devandito  caso,  débeselle  asignar  ao 
dito funcionario un posto de traballo axei-
tado ás súas capacidades.

Artigo 32. Acceso  á  categoría  de 
oficial.
O  acceso  á  categoría  de  oficial  levarase 
a  cabo  pola  modalidade  de  promoción 
interna,  mediante  concurso  oposición, 
entre  membros  da  Policía  de  Galicia  en 
situación  de  servizo  activo  cun  mínimo 
de dous anos de antigüidade na categoría 
inmediatamente inferior e que superen no 
proceso  de  selección  o  curso  específico 
que  para  estes  efectos  se  impartirá  na 
Academia Galega de Seguridade Pública.

Artigo 33. Acceso  á  categoría  de 
subinspector.
  1.  O acceso á categoría de subinspector 
realizarase por promoción  interna ou por 
oposición libre.
  2.  O  50  %  das  prazas  cubriranse  por 
promoción  interna.  O  dito  sistema  leva-
rase a cabo mediante concurso oposición 
entre  membros  da  Policía  de  Galicia  en 
situación  de  servizo  activo  cun  mínimo 
de  tres  anos  de  antigüidade  na  categoría 
inmediatamente  inferior  que  posúan 
a  titulación  exixida  e  que  superen  no 
proceso  de  selección  o  curso  específico 
que se  impartirá na Academia Galega de 
Seguridade Pública.

  3.  O outro 50 % accederá polo sistema 
de oposición libre, no cal se exixirá, ade-
mais da  superación das probas  selectivas 
que  estableza  a  convocatoria,  aprobar un 
curso de  formación na Academia  Galega 
de Seguridade Pública e superar un perío-
do de prácticas.
  4.  Os aspirantes á categoría de subins-
pector que se presenten á correspondente 
proba selectiva pola quenda libre, durante 
o  período  de  prácticas,  terán  a  consi-
deración  de  funcionarios  en  prácticas  e 
seralles de aplicación o previsto no artigo 
31 desta lei.
  5.  As  convocatorias  de  prazas  de  su-
binspector,  sexa  por  quenda  libre  ou  por 
promoción  interna,  poden  establecer  que 
as prazas ofertadas que non se cubran por 
un sistema se acumularán ás ofertadas no 
outro.

Artigo 34. Acceso  á  categoría  de 
inspector.
O  acceso  á  categoría  de  inspector  reali-
zarase  mediante  concurso  oposición  por 
promoción  interna,  entre  os  membros  da 
Policía de Galicia en situación de servizo 
activo  que  teñan  un  mínimo  de  cinco 
anos  de  antigüidade  na  categoría  inme-
diatamente  inferior,  posúan  a  titulación 
exixida e superen un curso de  formación 
específico impartido para estes efectos na 
Academia Galega de Seguridade Pública.

Artigo 35. Acceso  á  categoría  de 
inspector xefe.
O  acceso  á  categoría  de  inspector  xefe 
realizarase  por  promoción  interna,  me-
diante concurso entre membros da Policía 
de Galicia  en  situación de  servizo activo 
que  teñan  un  mínimo  de  tres  anos  de 
antigüidade na categoría  inmediatamente 
inferior e superen un curso de formación 
específico impartido para estes efectos na 
Academia Galega de Seguridade Pública.

Artigo 36. Acceso  á  categoría  de 
comisario.
Sen  prexuízo  das  previsións  efectuadas 
no artigo 43 da Lei orgánica 2/1986, do 13 
de novembro, de forzas e corpos de segu-
ridade, o acceso á categoría de comisario 
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realizarase  por  promoción  interna,  me-
diante concurso, entre membros da Policía 
de Galicia  en  situación de  servizo activo 
que  teñan  un  mínimo  de  cinco  anos  de 
antigüidade na categoría  inmediatamente 
inferior e superen un curso de formación 
específico impartido para estes efectos na 
Academia Galega de Seguridade Pública.

Artigo 37. Integración  de  membros 
doutras forzas e corpos de seguridade.
  1.  Sen  prexuízo  do  disposto  nos  ante-
riores artigos, cando se trate de membros 
procedentes  doutras  forzas  e  corpos  de 
seguridade, o acceso ás diferentes escalas 
e categorías levarase a cabo na forma que 
regulamentariamente se determine.
  2.  Requirirase, en todo caso, a supera-
ción dun curso de adecuación á Policía de 
Galicia  que  para  estes  efectos  se  organi-
zará  na  Academia  Galega  de  Seguridade 
Pública.

capítulo iii
FormACIón

Artigo 38. Formación.
  1.  Promoveranse  as  condicións  máis 
favorables  para  a  adecuada  formación 
profesional,  social  e  humana  dos  mem-
bros da Policía de Galicia, de acordo cos 
principios de obxectividade, igualdade de 
oportunidades, mérito e capacidade.
  2.  A formación e perfeccionamento dos 
membros da Policía de Galicia adecuarase 
aos principios de actuación  recollidos no 
capítulo II do título I desta lei, e ademais:

a.  Terá  carácter  profesional  e  perma-
nente.

b.  A  Academia  Galega  de  Seguridade 
Pública  elaborará  un  plan  de  carreira 
profesional  para  o  acceso  ás  distintas 
categorías que establece esta lei.

c.  Igualmente,  a  Academia  Galega  de 
Seguridade  Pública  organizará  cursos 
de  formación  permanente,  de  actualiza-
ción,  de  especialidades  e  de  promoción. 
Para  impartir  as  ensinanzas  e  os  cursos 
referidos  promoverase  a  colaboración 

institucional das universidades, do poder 
xudicial, do ministerio fiscal, das demais 
forzas e corpos de seguridade, das forzas 
armadas  e  doutras  institucións,  centros 
ou  establecementos  que  especificamente 
interesen para os referidos fins docentes.

d.  Así  mesmo,  a  Academia  Galega  de 
Seguridade  Pública  promoverá  a  valida-
ción académica dos estudos que  se  reali-
cen no centro docente  e validará  aquelas 
materias,  cursos ou  titulacións que  fosen 
superados  previamente  noutros  centros 
educativos oficiais, de acordo coa norma-
tiva aplicable e na forma que se determine 
regulamentariamente.

capítulo iv
relACIóns de postos de 

trAbAllo e A súA provIsIón
Artigo 39. Relación  de  postos  de 

traballo.
  1.  A  relación  de  postos  de  traballo  da 
Policía de Galicia será a que figure dotada 
nos  orzamentos  xerais  da  Comunidade 
Autónoma, distribuída nas escalas e cate-
gorías que establece o artigo 24 desta lei.
  2.  A mencionada  relación,  estruturada 
organicamente, inclúe a totalidade de pra-
zas da Policía de Galicia. Correspóndelle 
ao Consello da Xunta de Galicia aprobar 
esta  relación,  que  se  publicará  no  Diario 
Oficial de Galicia.
  3.  Para cada posto de traballo a relación 
incluirá,  polo  menos,  a  denominación,  o 
nivel, as funcións que se van desenvolver, 
as exixencias  formativas, os complemen-
tos  que  teñan  asignados  e  a  forma  de 
provisión, así como calquera outra carac-
terística significativa do destino.
  4.  Na  relación  figurarán  os  postos 
reservados para os membros da Policía de 
Galicia en situación de segunda actividade 
e a forma de adscrición.
  5.  A relación de postos de traballo apro-
barase de conformidade co procedemento 
establecido  na  normativa  da  función  pú-
blica galega.
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Artigo 40. Adscrición.
  1.  Con  carácter  xeral,  os  postos  serán 
de adscrición indistinta para todos os com-
poñentes do corpo pertencentes á escala e 
categoría de que se trate, sen prexuízo dos 
requisitos específicos que poidan exixir.
  2.  A  relación  de  postos  de  traballo 
determinará  os  postos  que  poidan  ser 
cubertos  por  funcionarios  procedentes 
doutras forzas e corpos de seguridade.

Artigo 41. Adscrición para os funcio-
narios de novo ingreso.
O destino dos funcionarios de novo ingre-
so en cada categoría realizarase pola orde 
de puntuación, de acordo coa clasificación 
obtida no proceso selectivo.

Artigo 42. Grao persoal.
De conformidade co establecido na Lei da 
función pública galega,  cada  funcionario 
da  Policía  de  Galicia  posúe  un  grao  per-
soal que corresponde a algún dos niveis en 
que se clasifican os postos de traballo.

Artigo 43. Permanencia nos postos.
Os  funcionarios  adscritos  definitiva-
mente a un posto de traballo mediante os 
procedementos  de  libre  designación  ou 
concurso  de  méritos  non  poderán  tomar 
parte  noutro  procedemento  de  provisión 
de  postos  de  traballo  durante  o  prazo  de 
dous anos.

Artigo 44. Desempeño provisional de 
funcións.
Nos  casos  de  urxencia,  de  se  producir 
algunha  vacante  nun  posto  de  traballo 
das  categorías  superiores  á  de  policía, 
o  xefe  do  corpo  pódelle  encomendar  o 
desempeño  provisional  de  funcións  a  un 
funcionario da Policía de Galicia perten-
cente á categoría inmediatamente inferior. 
Este desempeño non pode durar máis dun 
ano prorrogable por outro. Estes destinos 
en postos de traballo de superior categoría 
dan dereito a percibir as retribucións com-
plementarias do posto a que se accede.

Artigo 45. Permuta.
Poderanse efectuar permutas de posto de 
traballo  de  igual  natureza  cando  os  inte-
resados  cumpran  os  requisitos  exixibles 

para  o  posto  a  que  aspiran  acceder  e  os 
responsables  das  unidades  de  destino 
dos solicitantes emitan informe favorable 
sobre  a  petición;  a  súa  autorización  co-
rrespóndelle á xefatura do corpo.

capítulo v
CArreIrA proFesIonAl dA 

polICíA de GAlICIA
Artigo 46. Concepto.

  1.  A  carreira  profesional  dos  funcio-
narios  da  Policía  de  Galicia  articúlase 
mediante  a  promoción,  consistente  na 
progresión  nas  diversas  categorías  que  a 
compoñen ou a través dos distintos desti-
nos  que  integran  a  relación  de  postos  de 
traballo.
  2.  A  carreira  profesional  farase  res-
pectando a normativa que a Comunidade 
Autónoma  de  Galicia  estableza  para  o 
seu  funcionariado,  coas  peculiaridades 
propias deste corpo policial. En todo caso 
velarase  polo  estrito  cumprimento  do 
principio  de  igualdade  de  oportunidades 
entre mulleres e homes.

Artigo 47. Progresión entre categorías 
profesionais.
A  progresión  a  unha  categoría  ou  escala 
superior  á  que  se  posúe  efectuarase  con 
ocasión de vacantes nelas. Periodicamente 
publicaranse  as  vacantes  existentes  nas 
distintas  categorías,  agás  nos  supostos 
de  promoción  interna,  e  ofreceranse  en 
convocatoria pública, na cal poderán par-
ticipar os funcionarios da categoría inme-
diatamente  inferior  sempre  que  cumpran 
os  requisitos  establecidos  na  normativa 
vixente.

TíTULO IV
RéXIME ESTATUTARIO

capítulo i
dereItos e deberes

Artigo 48. Principios xerais.
  1.  Os  membros  da  Policía  de  Galicia 
teñen os dereitos e deberes que lles corres-
ponden  como  funcionarios  da  Xunta  de 



- 817 -

seguridade

se
gu

ri
da

de

Galicia, no marco da especificidade da súa 
función, de acordo coa lexislación vixente.
  2.  A  Xunta  de  Galicia  protexerá  os 
funcionarios  da  Policía  de  Galicia  no 
exercicio  das  súas  funcións  e  outorga-
ralles  a  consideración  social  debida  á 
súa  xerarquía  e  á  dignidade  do  servizo 
policial.

Artigo 49. Retribucións.
  1.  Os funcionarios da Policía de Galicia 
terán dereito a unha remuneración xusta, 
que atenderá o seu nivel de  formación, o 
réxime de incompatibilidades, a mobilida-
de por razón de servizo, a dedicación e o 
risco que comporta a súa misión, así como 
a especificidade dos horarios de traballo e 
a súa peculiar estrutura.
  2.  As retribucións básicas terán idéntica 
contía para todos os membros dun mesmo 
grupo.
  3.  As retribucións complementarias es-
tableceranse tendo en conta os conceptos 
expostos no punto 1 e dentro dos  límites 
fixados pola lexislación vixente.

Artigo 50. Réxime  da  Seguridade 
Social.
Os  funcionarios  da  Policía  de  Galicia 
estarán  acollidos  ao  réxime  xeral  da 
Seguridade  Social,  sen  prexuízo  doutros 
réximes que lles sexan de aplicación e que 
se rexerán pola súa normativa específica.

Artigo 51. Saúde e seguridade laboral.
Así  mesmo,  terán  dereito  á  promoción 
da seguridade e da saúde no desenvolve-
mento  da  súa  función  e  á  prevención  de 
riscos  laborais  nos  termos  que  estableza 
a lexislación específica para o ámbito das 
funcións públicas de policía e seguridade.

Artigo 52. Asistencia xurídica.
  1.  Os  membros  da  Policía  de  Galicia 
recibirán asesoramento xurídico naquelas 
situacións derivadas do  servizo en que o 
precisen.
  2.  De acordo coa normativa aplicable, a 
Xunta de Galicia garantirá a defensa xurí-
dica dos funcionarios da Policía de Galicia 
no exercicio das súas funcións.

Artigo 53. Formación e capacitación 
profesional permanente.
Os membros da Policía de Galicia recibi-
rán unha formación e capacitación profe-
sionais permanentes, co fin de garantir o 
axeitado cumprimento das súas funcións, 
de acordo cos principios de obxectividade 
e  de  igualdade  de  oportunidades.  Para 
estes efectos, pódese establecer a obriga-
toriedade  da  asistencia  a  determinadas 
actividades formativas.

Artigo 54. Medios e instalacións.
Os  membros  da  Policía  de  Galicia  dis-
poñerán  dos  medios  e  das  instalacións 
apropiados para o cumprimento das  súas 
funcións  e  para  a  atención  adecuada  á 
cidadanía.

Artigo 55. Incompatibilidades.
Os  membros  da  Policía  de  Galicia  teñen 
incompatibilidade para o exercicio de cal-
quera outra actividade pública ou privada, 
salvo  as  exceptuadas  do  réxime  xeral  de 
incompatibilidades. A este  respecto,  será 
de aplicación o disposto na normativa de 
incompatibilidades do persoal ao servizo 
das administracións públicas.

Artigo 56. Consumo de drogas, estu-
pefacientes e substancias psicotrópicas.
  1.  Os  membros  da  Policía  de  Galicia 
non poderán consumir bebidas alcohólicas 
nin calquera outra droga tóxica, estupefa-
ciente ou substancia psicotrópica mentres 
estean  de  servizo  ou  se  atopen  nalgunha 
dependencia policial.
Tampouco poderán estar de servizo baixo a 
influencia de calquera destas substancias.
  2.  Para  verificar  que  un  funcionario 
policial  está  baixo  os  efectos  do  alcohol 
ou dalgunha das substancias sinaladas no 
punto anterior, poderanse realizar probas 
técnicas de comprobación.
  3.  Os  funcionarios  que  estean  baixo 
tratamento médico con algunha das subs-
tancias  mencionadas  estarán  obrigados 
a  advertilo  para  adecuar  o  réxime  dos 
servizos que se lles asignen.
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Artigo 57. Revisións médicas.
Os  membros  da  Policía  de  Galicia  teñen 
dereito a unha revisión médica anual.

Artigo 58. Deber de residencia.
  1.  Os  membros  da  Policía  de  Galicia 
poderán  residir  fóra  da  localidade  onde 
traballan, agás os casos en que por razón 
do servizo sexa necesario o deber de resi-
dencia na propia localidade.
  2.  Sen prexuízo do que se establece no 
punto  1,  determinarase  regulamentaria-
mente a distancia máxima en quilómetros, 
respecto  da  localidade  de  destino,  a  que 
están  obrigados  a  residir  os  membros  da 
Policía de Galicia.

Artigo 59. Xornada e horario.
  1.  Os  membros  da  Policía  de  Galicia 
cumprirán estritamente a xornada e o ho-
rario de  traballo que determine o órgano 
competente.
  2.  En situacións excepcionais, cando se 
produzan feitos ou emerxencias que así o 
exixan, os funcionarios poderán ser requi-
ridos para o  servizo  fóra da  súa xornada 
de traballo.
  3.  No  caso  de  que  as  necesidades 
do  servizo  obrigasen  a  prolongar  a  súa 
prestación, terán que se cumprir as ordes 
referidas  ao  respecto,  sen  prexuízo  da 
compensación que proceda polo exceso de 
xornada realizado na forma que se deter-
mine regulamentariamente.

Artigo 60. Permisos,  licenzas  e  va-
cacións.
O  réxime  de  licenzas,  permisos  e  vaca-
cións establecerase de acordo co sinalado 
na lexislación vixente.

Artigo 61. Distincións e recompensas.
  1.  Regulamentariamente  regularanse 
as  distincións  e  recompensas  para  os 
membros da Policía de Galicia.
  2.  Todas as distincións e as recompen-
sas outorgadas aos membros da Policía de 
Galicia  constarán  nos  seus  expedientes 
persoais  e  valoraranse  como  mérito  nos 
concursos  de  provisión  de  postos  de 
traballo.  Tamén  se  poderán  ter  en  conta 
nos procesos de provisión polo sistema de 
libre designación.

Artigo 62. Dereito de sindicación.
  1.  Para a representación, defensa e pro-
moción  dos  seus  intereses  profesionais, 
económicos  e  sociais,  os  funcionarios 
da  Policía  de  Galicia  poderanse  integrar 
libremente  nas  organizacións  sindicais, 
separarse  delas  e  constituír  outras  or-
ganizacións,  de  acordo  co  marco  legal 
aplicable.
  2.  As organizacións  sindicais  inscribi-
ranse  nun  rexistro  especial  de  sindicatos 
da Policía de Galicia.

Artigo 63. Limitación  do  dereito  de 
folga.
Os funcionarios da Policía de Galicia, de 
acordo  co  establecido  pola  Lei  orgánica 
2/1986, do 13 de marzo, de forzas e corpos 
de  seguridade,  non  poderán  exercer  en 
ningún caso o dereito de folga nin accións 
substitutivas deste ou concertadas co fin 
de  alterar  o  normal  funcionamento  dos 
servizos.

capítulo ii
xubIlACIón e sItuACIóns 

AdmInIstrAtIvAs
Artigo 64. Xubilación.

A  xubilación  forzosa  dos  membros  da 
Policía de Galicia declararase de oficio ao 
cumprir o funcionario os 65 anos.

Artigo 65. Situacións administrativas.
  1.  Os funcionarios do Corpo da Policía 
de  Galicia  poderanse  atopar,  ademais  de 
nas  situacións  administrativas  recollidas 
na  lexislación  básica  da  función  pública, 
na situación de segunda actividade.
  2.  As citadas situacións rexeranse polo 
disposto  nesta  lei  e  nas  normas  que  a 
desenvolvan.  Supletoriamente  aplicarase 
o disposto no capítulo II do título V da Lei 
4/1988, do 26 de maio, da función pública 
de Galicia.

capítulo iii
seGundA ACtIvIdAde

Artigo 66. Natureza.
A  segunda  actividade  é  unha  situación 
administrativa  especial  que  ten  como 
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obxecto  garantir  unha  axeitada  aptitude 
psicofísica  dos  integrantes  da  Policía  de 
Galicia  mentres  permanezan  en  servizo 
activo, asegurando a eficacia do servizo.

Artigo 67. Causas.
  1.  Poderase pasar a segunda actividade 
por:

a.  Cumprimento  das  idades  que  se 
determinan para cada escala.

b.  Diminución das condicións psicofísi-
cas para o desempeño da función policial.

c.  Embarazo e lactación.
  2.  En  situación  de  segunda  actividade 
permanecerase ata o pase a xubilación ou 
a outra situación que non poderá ser a de 
servizo activo, agás que a causa do pase á 
situación  de  segunda  actividade  fose  por 
embarazo,  lactación  ou  insuficiencia  das 
aptitudes  psicofísicas  e  tales  circunstan-
cias desaparecesen.
No suposto de diminución das condicións 
psicofísicas deberá ser o  tribunal médico 
a que se refire o artigo 76 desta lei o que 
aprecie que tal insuficiencia desapareceu.
  3.  Ao persoal non policial a que se refi-
re o artigo 26 non se lle aplica a situación 
de segunda actividade.

Artigo 68. Por razón de idade.
  1.  O pase a segunda actividade por ida-
de terá lugar ao se cumpriren as seguintes 
idades:

a.  Escala de mando e dirección: aos 62 
anos de idade.

b.  Escala  executiva:  aos  60  anos  de 
idade.

c.  Escala básica: aos 58 anos de idade.
  2.  Logo de escoitar A xunta de persoal, 
a  consellaría  competente  en  materia  de 
seguridade poderá motivadamente limitar 
por cada ano natural e categoría o número 
de  funcionarios  que  poidan  acceder  á 
situación de segunda actividade por razón 
de  idade,  prorrogando  a  permanencia  no 
servizo activo dos que, na orde  inversa á 
data en que cumpran a idade, excedan da 
cota así fixada.
  3.  Así mesmo, a consellaría competente 
en materia de seguridade poderá aprazar o 

pase  á  situación  de  segunda  actividade, 
por  sucesivos  períodos  dun  ano,  cando 
exista solicitude expresa do  interesado, e 
sempre  que  medie  informe  favorable  do 
tribunal  médico,  constituído  segundo  o 
establecido no artigo 76 desta lei.

Artigo 69. Por diminución de aptitu-
des psicofísicas.
  1.  Pasarán  á  situación  de  segunda 
actividade,  sen  a  limitación  das  idades 
determinadas  no  artigo  anterior,  aqueles 
funcionarios  da  Policía  de  Galicia  que 
teñan  diminuídas  as  aptitudes  físicas, 
psíquicas ou sensoriais necesarias para o 
desempeño  da  función  policial,  ben  por 
incapacidade  temporal  ben  doutro  tipo, 
e  sempre  que  non  constitúan  causa  de 
incapacidade  permanente.  O  dito  proce-
demento poderase iniciar de oficio ou por 
solicitude do interesado.
  2.  A  avaliación  da  diminución  deberá 
ser ditaminada polo tribunal médico a que 
se refire o artigo 76 desta lei.
  3.  Poderase  acordar,  de  oficio  ou  por 
solicitude  do  interesado,  o  reingreso  no 
servizo  activo  no  caso  de  desapareceren 
as causas que motivaron a diminución de 
aptitudes  físicas, psíquicas ou sensoriais, 
tras o ditame médico.
  4.  No  caso  de  que  o  pase  á  segunda 
actividade  sexa  motivado  por  accidente 
laboral ou enfermidade profesional, o fun-
cionario percibirá o 100% das retribucións 
que  viña  percibindo  no  momento  de  se 
producir o feito causante do referido pase.

Artigo 70. Cadro de aptitudes.
Regulamentariamente  establecerase  para 
cada  escala  o  cadro  de  causas  de  dimi-
nución das aptitudes físicas, psíquicas ou 
sensoriais que orixinen o pase á situación 
de segunda actividade.

Artigo 71. Por  embarazo  ou  lacta-
ción.
  1.  As funcionarias da Policía de Galicia 
poderán pasar á situación de segunda acti-
vidade durante o embarazo, tras o ditame 
médico que o acredite.
  2.  Igualmente, poden permanecer nesta 
situación  durante  o  período  de  lactación 
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sempre  que,  segundo  o  informe  faculta-
tivo,  as  condicións do  seu posto habitual 
de  traballo  poidan  influír  no  seu  estado 
de saúde.

Artigo 72. Razóns excepcionais.
A  persoa  titular  da  consellaría  compe-
tente  en  materia  de  seguridade  poderá 
requirir,  motivadamente,  os  funcionarios 
da  Policía  de  Galicia  en  situación  de 
segunda  actividade  para  o  cumprimento 
de  funcións  policiais,  cando  concorran 
razóns excepcionais que se determinarán 
regulamentariamente.

Artigo 73. Postos de traballo.
A  situación  administrativa  de  segunda 
actividade  declararase  con  indicación  de 
destino. Aos funcionarios que pasen á dita 
situación asignaránselles postos de traba-
llo  desta  natureza  ben  dentro  do  mesmo 
corpo  policial  ben  nun  posto  de  traballo 
da  Administración  da  Comunidade  Au-
tónoma que se corresponda coa categoría 
que se posúa, preferentemente na área de 
seguridade e axeitado á súa experiencia e 
capacidade.

Artigo 74. Catálogo  de  postos  de 
traballo.
  1.  O catálogo de postos de  traballo de 
segunda actividade precisará os que poden 
ser cubertos con persoal nesta situación.
  2.  O  catálogo  determinará  para  cada 
posto a función, o horario, a localización, 
o  perfil  necesario,  a  formación  axeitada 
e calquera outra circunstancia apropiada. 
Estas  definicións  poderanse  cambiar  e 
adaptar en función das necesidades.
  3.  O  catálogo  de  postos  de  traballo 
de  segunda  actividade  aprobarase  coa 
relación de postos de traballo da Policía de 
Galicia.

Artigo 75. Réxime xurídico.
  1.  O pase á situación de segunda activi-
dade non comportará a perda da condición 
de axente da autoridade.
  2.  Os  funcionarios  en  situación  de 
segunda  actividade  estarán  suxeitos  a 
idéntico  réxime  disciplinario  e  de  in-
compatibilidade  que  no  servizo  activo, 

agás  que  desempeñen  postos  de  traballo 
distintos  aos  da  Policía  de  Galicia;  neste 
caso  estarán  sometidos  ao  réxime  xeral 
disciplinario  dos  funcionarios  da  Xunta 
de Galicia ou ao específico de aplicación 
ao posto que ocupen.
  3.  O tempo de permanencia na segunda 
actividade é computable para os efectos de 
perfeccionamento de trienios e de dereitos 
pasivos.
  4.  Na  situación  de  segunda  actividade 
non se poderá participar en procedemen-
tos  de  promoción  interna  ou  concursos 
de  traslados,  agás  cando  se  accedese por 
causa de embarazo ou lactación.

Artigo 76. Tribunal médico.
  1.  Regulamentariamente determinarase 
a composición dos tribunais médicos que 
ditaminarán  se  as  afeccións  ou  enfermi-
dades  físicas  ou psíquicas  están  incursas 
ou  non  no  cadro  de  incompatibilidades 
médicas  para  a  prestación  do  servizo 
ordinario.
  2.  O tribunal emitirá un ditame médico 
e dirixirallo ao órgano competente para a 
súa resolución, no cal propoñerá o pase a 
segunda actividade ou que se tramite o co-
rrespondente  expediente de  incapacidade 
ou, se procede, de xubilación forzosa.

Artigo 77. Regulamento.
As  circunstancias  e  condicións  da  situa-
ción administrativa da segunda actividade 
non  recollidas  nesta  lei  determinaranse 
regulamentariamente.

capítulo iv
réxIme dIsCIplInArIo

Artigo 78. Disposicións xerais.
  1.  O réxime disciplinario da Policía de 
Galicia,  sen prexuízo da observancia das 
garantías recoñecidas no ordenamento xu-
rídico,  inspirarase  nos  principios  básicos 
de actuación que se establecen no capítulo 
II do título I desta lei.
  2.  Sen  prexuízo  das  responsabilidades 
civís  e  penais  que  puidesen  proceder,  o 
réxime  disciplinario  aplicable  aos  mem-
bros  da  Policía  de  Galicia  será  o  que  se 
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establece nesta lei e, no seu defecto, na Lei 
da función pública de Galicia.

Artigo 79. Ámbito de aplicación.
  1.  Esta  lei élles de aplicación aos  fun-
cionarios  da  Policía  de  Galicia,  calquera 
que sexa a situación administrativa en que 
se  atopen,  sempre  que  a  falta  cometida 
sexa compatible, atendidas as circunstan-
cias, coa dita situación.
  2.  Os  funcionarios  en  prácticas  some-
teranse ás normas de réxime disciplinario 
que se establezan regulamentariamente.

Artigo 80. Suxeitos responsables.
  1.  Os funcionarios da Policía de Galicia 
poden incorrer en responsabilidade disci-
plinaria  pola  comisión  das  faltas  que  se 
tipifican neste capítulo desde o momento 
da toma de posesión ata o da xubilación ou 
a perda da condición de funcionario.
  2.  Incorrerán  na  mesma  responsabi-
lidade  que  os  autores  dunha  falta  os  que 
induzan  á  súa  comisión  e  os  xefes  que  a 
toleren.
  3.  Así  mesmo,  incorrerán  en  falta  de 
inferior grao os que encubrisen a comisión 
dunha  falta  moi  grave  ou  grave.  Débese 
entender  por  encubrimento  non  lle  dar 
conta ao superior xerárquico competente, 
de xeito inmediato e por escrito, dos feitos 
constitutivos  de  falta  dos  cales  se  teña 
coñecemento, agás cando sexa este o pre-
sunto infractor; neste caso a comunicación 
faráselle ao seu superior inmediato.

Artigo 81. Clases de faltas.
As faltas que poden cometer os membros 
da  Policía  de  Galicia  poderán  ser  leves, 
graves e moi graves.

Artigo 82. Faltas moi graves.
Consideraranse faltas moi graves:

a.  O  incumprimento  do  deber  de  fi-
delidade  á  Constitución  e  ao  Estatuto  de 
autonomía no exercicio das súas funcións.

b.  Ter  sido  condenado  en  virtude  de 
sentenza firme a pena privativa de liberda-
de, como autor dunha conduta constitutiva 
de delito doloso, relacionada co servizo ou 
que cause grave dano á administración ou 
aos administrados.

c.  O acoso moral e o acoso sexual.
d.  O abuso de atribucións que lles cause 

grave  dano  aos  cidadáns,  aos  subordina-
dos  ou  á  administración,  e  a  práctica  de 
tratos  inhumanos, degradantes, discrimi-
natorios  ou  vexatorios  ás  persoas  que  se 
atopen baixo a súa custodia.

e.  A  insubordinación  individual  ou 
colectiva,  respecto  das  autoridades  ou 
mandos de que dependan.

f.  A  non-prestación  de  auxilio  con 
urxencia,  naqueles  feitos  ou  circunstan-
cias  graves  en  que  sexa  obrigada  a  súa 
actuación.

g.  O abandono do servizo.
h.  A publicación ou a utilización inde-

bida  de  segredos  declarados  oficiais  ou 
cualificados como tales.

i.  A  violación  do  segredo  profesional 
e  a  falta  do  debido  sixilo  respecto  dos 
asuntos  que  coñezan  por  razón  do  seu 
cargo, sempre que prexudique o desenvol-
vemento do labor policial, cause prexuízo 
á administración, aos detidos e investiga-
dos  ou  a  calquera  outra  persoa  afectada 
pola investigación policial ou se utilice o 
dito  coñecemento  no  proveito  do  propio 
funcionario.

j.  A  realización  de  actividades  decla-
radas  incompatibles  legalmente,  cando 
estas  comprometan  a  imparcialidade  ou 
independencia.

k.  A participación en folgas, en accións 
substitutivas  delas  ou  en  actuacións 
concertadas  co  fin  de  alterar  o  normal 
funcionamento dos servizos.
  l.  Incorrer en falta grave cando o fun-
cionario  fose  sancionado  anteriormente, 
en  virtude  de  resolucións  firmes,  por 
outras tres faltas de carácter grave ou moi 
grave,  cometidas no período dun  ano  in-
mediatamente anterior á comisión da nova 
infracción.

m. A falta de colaboración manifesta cos 
demais membros da Policía de Galicia e cos 
membros das forzas e corpos de seguridade 
do Estado, cando resulte prexudicado gra-
vemente o servizo ou deriven consecuencias 
graves para a seguridade cidadá.



- 822 -

Código da Administración Galega

n.  Embriagarse  ou  consumir  drogas 
tóxicas,  estupefacientes  ou  substancias 
psicotrópicas durante o servizo ou sempre 
que prexudique a súa prestación.

ñ.  Toda  actuación  que  supoña  discri-
minación por razón de ideoloxía, relixión 
ou crenzas, situación familiar, pertenza a 
etnia ou raza, orixe nacional, idioma, sexo, 
orientación  sexual,  xénero,  enfermidade, 
discapacidade ou calquera outra condición 
ou circunstancia persoal ou social.

o.  A  obstaculización  grave  ao  exer-
cicio  das  liberdades  públicas  e  dereitos 
sindicais.

p.  Así  mesmo,  son  faltas  moi  graves, 
para  os  efectos  do  establecido na Lei  or-
gánica 4/1997, do 4 de agosto, pola que se 
regula a utilización de videocámaras polas 
forzas e corpos de seguridade en  lugares 
públicos:

1.º A  alteración  ou  manipulación  de 
imaxes  e  sons  gravados,  sempre  e  cando 
non constitúan delito.

2.º A  cesión,  transmisión  e  revelación 
a  terceiras  persoas  non  autorizadas,  por 
calquera  medio  e  con  calquera  ánimo  e 
finalidade, dos soportes orixinais das gra-
vacións ou as súas copias, de xeito íntegro 
ou parcial.

3.º A  reprodución  de  imaxes  e  sons 
gravados  con  finalidades  distintas  das 
establecidas na Lei orgánica 4/1997.

4.º A  utilización  de  imaxes  e  sons 
gravados ou dos medios  técnicos de gra-
vación afectos ao servizo para finalidades 
distintas das establecidas na Lei orgánica 
4/1997.

q.  Calquera outra conduta non enume-
rada nos puntos anteriores tipificada como 
falta moi grave na lexislación xeral.

Artigo 83. Faltas graves.
Son faltas graves:

a.  A  grave  desconsideración  cos  su-
periores,  compañeiros,  subordinados  ou 
cidadáns,  no  exercicio  das  súas  funcións 
ou con ocasión delas.

b.  A  desobediencia  aos  superiores  xe-
rárquicos ou responsables do servizo con 

motivo das ordes ou instrucións dadas por 
aqueles.

c.  A omisión da obriga de lles dar conta 
aos seus superiores, coa debida dilixencia, 
de todo asunto que requira o seu coñece-
mento ou decisión urxentes.

d.  A  infracción  de  deberes  ou  obrigas 
legalmente  establecidos  inherentes  ao 
cargo  ou  función,  cando  se  produzan  de 
maneira grave e reiterada.

e.  Os  actos  e  condutas  que  atenten 
gravemente  contra  a  dignidade  dos  fun-
cionarios,  contra  a  imaxe  da  Policía  de 
Galicia e contra o prestixio e a considera-
ción debidos á Xunta de Galicia.

f.  A  falta  de  presentación  ou  posta  á 
disposición  inmediata  na  dependencia 
de destino ou na máis próxima nos casos 
de  declaración  dos  estados  de  alarma, 
excepción ou sitio, ou cando así se dispoña 
no caso de alteración grave da seguridade 
cidadá.

g.  A  terceira  falta  inxustificada  de 
asistencia ao servizo nun período de  tres 
meses,  cando  as  dúas  anteriores  fosen 
obxecto de sanción firme por falta leve.

h.  Non  prestar  servizo  alegando  su-
posta  enfermidade  ou  simulando  maior 
gravidade desta.

i.  A  falta  de  rendemento  manifesta, 
reiterada e non xustificada, que ocasione 
un grave prexuízo á cidadanía ou á efica-
cia dos servizos.

j.  A emisión de informes sobre asuntos 
de  servizo  que,  sen  faltar  abertamente  á 
verdade,  a  terxiversen,  valéndose  de  ter-
mos ambiguos, confusos ou tendenciosos, 
ou a alteren mediante inexactitudes, cando 
se cause prexuízo á administración ou aos 
cidadáns, sempre que o feito non constitúa 
delito ou falta moi grave.

k.  A  intervención  nun  procedemento 
administrativo  cando  concorra  algunha 
das causas legais de abstención.

l.  Non ir provisto nos actos de servizo 
da  uniformidade  regulamentaria  cando 
o  seu  uso  sexa  preceptivo,  así  como  dos 
distintivos da categoría ou cargo, da arma 
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regulamentaria ou dos medios de protec-
ción ou acción que se determinen, sempre 
que non medie autorización en contrario.

m. O extravío, a perda ou a subtracción 
da arma regulamentaria, sempre que con-
corra neglixencia grave.

n.  A  utilización  da  arma  en  acto  de 
servizo ou fóra del sen causa que o xustifi-
que, creando alarma entre os cidadáns ou 
grave desprestixio do corpo.

ñ.  Asistir de uniforme a calquera mani-
festación ou reunión pública ou facer uso 
ou  ostentación  da  arma  regulamentaria 
e/ou dos distintivos de identificación, agás 
que  se  trate de actos de  servizo ou actos 
oficiais en que a asistencia con uniforme 
estea indicada.

o.  Causar danos graves na conservación 
de  locais,  material  ou  demais  elementos 
relacionados co servizo, ou dar  lugar por 
neglixencia  grave  ao  extravío,  perda  ou 
subtracción destes.

p.  Impedir,  limitar  ou  obstaculizar  os 
subordinados  no  exercicio  dos  dereitos 
que  teñan  recoñecidos,  sempre  que  non 
constitúa falta moi grave.

q.  Embriagarse  ou  consumir  drogas 
tóxicas,  estupefacientes  ou  substancias 
psicotrópicas,  en  ambos  os  casos  con 
habitualidade ou cando afecte a imaxe do 
corpo ou da función policial.
Entenderase  por  habitualidade  a  existen-
cia acreditada de máis de dous episodios 
de consumo.

r.  A negativa a someterse á realización 
das probas técnicas tendentes a comprobar 
que se está baixo a  influencia do alcohol 
ou  de  drogas  tóxicas,  estupefacientes  ou 
substancias psicotrópicas.

s.  Solicitar e obter cambios de destino 
mediando calquera recompensa ou ánimo 
de lucro ou falseando as condicións que o 
regulen.

t.  A  realización  de  actos  ou  declara-
cións  que  vulneren  os  límites  ao  dereito 
de acción  sindical  sinalados no artigo 19 
da  Lei  orgánica  2/1986,  do  13  de  marzo, 
sempre  que  se  cause  perturbación  grave 
no normal funcionamento dos servizos.

u.  Promover  ou  asistir  a  encerros  en 
locais de titularidade pública ou ocupalos 
sen  autorización,  sempre  que  cause  per-
turbación grave no normal funcionamento 
dos servizos.

v.  Ter  sido  condenado  por  sentenza 
firme  como  autor  dun  delito  ou  falta 
imprudentes  cando  afecte  o  servizo  ou 
cause grave dano á administración ou aos 
cidadáns.

w. As  infraccións  ao  disposto  na  Lei 
orgánica 4/1997, do 4 de agosto, non cons-
titutivas de falta moi grave.

x.  O  incumprimento  dos  prazos  ou 
outras  disposicións  de  procedemento  en 
materia de incompatibilidades, cando non 
supoñan  mantemento  dunha  situación  de 
incompatibilidade.

y.  O incumprimento do deber do segre-
do profesional no que se refire aos asuntos 
coñecidos  por  razón  ou  con  ocasión  do 
desempeño das súas  funcións que prexu-
dique o desenvolvemento do labor policial 
ou a calquera persoa.

z.  As  accións  ou  omisións  tipificadas 
como  faltas  moi  graves  e  que,  de  acordo 
cos criterios que se establecen no artigo 85 
desta lei, merezan a cualificación de falta 
grave.

Artigo 84. Faltas leves.
Son faltas leves:

a.  O atraso ou neglixencia no  cumpri-
mento das funcións e ordes recibidas ou a 
falta de interese na instrución ou prepara-
ción persoal para desempeñalas.

b.  A  incorrección  cos  cidadáns,  con 
outros membros da Policía de Galicia ou 
cos  membros  doutras  forzas  e  corpos  de 
seguridade, sempre que non mereza unha 
cualificación máis grave.

c.  A  inasistencia  ao  servizo  que  non 
constitúa  falta  de  maior  gravidade  e  o 
incumprimento da xornada de traballo, así 
como as reiteradas faltas de puntualidade.

d.  O  mal  uso  ou  o  descoido  na  con-
servación  dos  locais,  material  ou  demais 
elementos dos servizos, así como o incum-
primento das normas dadas nesta materia, 
cando non constitúa falta máis grave.



- 824 -

Código da Administración Galega

e.  Prescindir  do  conduto  regulamen-
tario  para  formular  calquera  solicitude, 
reclamación  ou  queixa  nas  relacións  de 
servizo, así como non tramitar as peticións 
ou  reclamacións  formuladas  na  debida 
forma.

f.  O  descoido  no  aseo  persoal  e  o 
incumprimento  das  normas  de  uniformi-
dade, sempre que non constitúa falta máis 
grave.

g.  O extravío, a perda ou a subtracción 
dos  distintivos  e  credenciais  de  identifi-
cación,  sempre  que  concorra  neglixencia 
grave.

h.  A ausencia inxustificada de calquera 
servizo,  cando  non  mereza  cualificación 
máis grave.

i.  A  omisión  intencionada  do  deber 
de  saúdo,  a  non  devolución  deste  ou  o 
incumprimento,  de  calquera  outro  xeito, 
das normas que o regulan.

j.  Calquera clase de xogo que se leve a 
cabo  nas  dependencias  policiais,  sempre 
que prexudique a prestación do servizo ou 
menoscabe a imaxe policial.

k.  A exhibición ou ostentación da arma 
regulamentaria,  dos distintivos  e  creden-
ciais do cargo ou da condición de axente 
da autoridade sen causa que o xustifique.

l.  As  accións  ou  omisións  tipificadas 
como  faltas  graves  e  que,  de  acordo  cos 
criterios  que  se  establecen  no  artigo  85 
desta lei, merezan a cualificación de falta 
leve.

Artigo 85. Criterios de graduación.
Para  a  determinación  da  cualificación 
dunha falta como grave ou leve, así como 
para a graduación das sancións, teranse en 
conta os seguintes criterios:

a.  A intencionalidade.
b.  A perturbación que poidan producir 

no normal funcionamento da administra-
ción e dos servizos policiais.

c.  Os  danos  e  perdas  ou  a  falta  de 
consideración que poidan implicar para os 
cidadáns e subordinados.

d.  O quebrantamento que poida supoñer 
dos  principios  de  disciplina  e  xerarquía 
propios do corpo.

e.  A falta de consideración para outros 
membros  da  Policía  de  Galicia,  para  as 
demais  forzas e corpos de  seguridade ou 
para os cidadáns.

f.  A  reincidencia.  Existe  reincidencia 
cando  o  funcionario,  ao  cometer  a  falta, 
xa  fose  anteriormente  sancionado  en 
resolución firme por outra falta de maior 
gravidade ou por dúas de gravidade igual 
ou inferior e que non fosen canceladas.
Para  os  efectos  de  reincidencia  non  se 
computarán os antecedentes disciplinarios 
cancelados ou que o debesen ser.

g.  O  descrédito  e  desprestixio  para  a 
imaxe pública da institución policial.

h.  O historial profesional do funcionario.
i.  En  xeral,  a  transcendencia  para  a 

seguridade pública.
Artigo 86. Sancións.

  1.  As sancións que se poderán impoñer 
ás  faltas anteriormente expostas  serán as 
seguintes:

a.  Por faltas moi graves:
1.º Separación do servizo.
2.º Suspensión de funcións por máis dun 

ano e ata tres anos.
3.º Traslado con cambio de residencia.
b.  Por faltas graves:
1.º Suspensión de funcións desde cinco 

días ata un ano.
2.º Traslado  a  outro  posto  de  traballo 

dentro da mesma localidade.
c.  Por faltas leves:
1.º Perda dun a catro días de remunera-

ción  e  suspensión  de  funcións  por  igual 
período, que non supoñerá a perda de anti-
güidade nin implicará a inmobilización no 
escalafón.

2.º Apercibimento.
  2.  As sancións inscribiranse nos respec-
tivos expedientes persoais con indicación 
das faltas que as motivaron.
  3.  Os  funcionarios  sancionados  con 
traslado  con  cambio  de  residencia  non 
poderán  obter  novo  destino  por  ningún 
procedemento  na  localidade  da  cal  foron 
trasladados no prazo dun a dous anos.
  4.  O traslado a outro posto de  traballo 
dentro  da  mesma  localidade  comporta  a 
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imposibilidade  de  concursar  ao  mesmo 
posto no período de seis meses a un ano.
  5.  Os  prazos  mencionados  nos  dous 
puntos  anteriores  computaranse  desde  o 
momento en que se efectúe o traslado.

Artigo 87. Prescrición das faltas.
  1.  As faltas moi graves prescribirán aos 
dous anos desde a data da súa comisión, as 
graves ao ano e as leves ao mes.
  2.  O  prazo  de  prescrición  comezará  a 
contar desde que a falta se cometese, agás 
que esta derive de feitos que fosen obxecto 
de condena por delito doloso; neste caso o 
prazo comezará a contar desde a data da 
firmeza da sentenza condenatoria.
  3.  A  prescrición  interromperase  pola 
iniciación do procedemento disciplinario.
  4.  Cando  se  inicie  un  procedemento 
penal  contra  un  funcionario  da  Policía 
de  Galicia,  a  prescrición  das  infraccións 
disciplinarias  que  dos  feitos  puidesen  de-
rivar quedará interrompida pola incoación 
daquel procedemento, mesmo cando non se 
procedese  disciplinariamente.  Nestes  su-
postos, o prazo volverase computar desde 
a data da firmeza da resolución xudicial.

Artigo 88. Prescrición das sancións.
  1.  As  sancións  por  faltas  moi  graves 
prescribirán  aos  tres  anos,  as  impostas 
por faltas graves ao ano e as impostas por 
faltas leves ao mes.
  2.  O  prazo  de  prescrición  comezará  a 
contar desde o día seguinte a aquel en que 
adquira  firmeza  a  resolución  pola  cal  se 
impón a sanción ou desde que se quebran-
tase o seu cumprimento, se comezase.

Artigo 89. Cancelación.
  1.  As sancións disciplinarias anotaran-
se  no  rexistro  de  persoal  con  indicación 
das faltas que as motivan.
  2.  Transcorridos  seis  meses  desde  o 
cumprimento  da  sanción,  de  se  tratar  de 
faltas leves, ou un e tres anos, respectiva-
mente, segundo se trate de faltas graves ou 
moi graves non sancionadas con separación 
do  servizo,  acordarase  de  oficio  a  cance-
lación  daquelas  anotacións  sempre  que 
durante  aquel  tempo  non  fose  sancionado 

o  interesado  por  feitos  cometidos  neses 
mesmos períodos. A cancelación producirá 
o  efecto de  anular  a  anotación  sen que  se 
poida  certificar  sobre  ela,  agás  cando  o 
soliciten  as  autoridades  competentes  para 
iso,  facéndose  constar  expresamente  a 
cancelación, e para os únicos efectos do seu 
expediente persoal.

Artigo 90. Procedemento.
  1.  Non  se  poderán  impor  sancións 
por faltas graves ou moi graves senón en 
virtude  de  expediente  instruído  para  o 
efecto,  cuxa  tramitación  se  determinará 
regulamentariamente e se rexerá, en todo 
caso,  polos  principios  de  sumariedade  e 
celeridade, sen que en ningún momento se 
poida producir indefensión.
  2.  A  sanción por  faltas  leves poderase 
impoñer sen máis trámites que a audiencia 
do interesado.

Disposicións aDicional pRimeiRa 
RecuRsos pRovenientes 
De acoRDos con outRas 

aDministRacións
Na  Lei  de  orzamentos  da  Comuni-

dade  Autónoma  de  Galicia  figurarán  os 
recursos  económicos  provenientes  dos 
acordos  con outras  administracións para 
o  desenvolvemento,  por  parte  da  Policía 
de  Galicia,  das  funcións  e  servizos  que 
viñesen  desenvolvendo  ou  fosen  compe-
tencia daquelas.

Disposicións aDicional segunDa 
coRResponDencia De categoRÍas

  1.  O  persoal  das  forzas  e  corpos  de 
seguridade  do  Estado  que  se  integre  na 
Policía  de  Galicia  farao  de  acordo  coas 
equiparacións seguintes:

a.  Escala de mando e dirección da Poli-
cía de Galicia:

1.º Asimílanse á categoría de comisario 
as  de  comisario  e  comisario  principal 
do  Corpo  Nacional  de  Policía,  e  as  de 
comandante, tenente coronel e coronel da 
Garda Civil.
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2.º Asimílanse á categoría de  inspector 
xefe a de inspector xefe do Corpo Nacional 
de Policía e a de capitán da Garda Civil.

3.º Asimílanse á categoría de inspector a 
de inspector do Corpo Nacional de Policía 
e as de alférez e tenente da Garda Civil.

b.  Escala executiva da Policía de Galicia:
Asimílanse  á  categoría  de  subinspector 
a  de  subinspector  do  Corpo  Nacional  de 
Policía e as correspondentes aos distintos 
empregos  da  escala  de  suboficiais  da 
Garda Civil.

c.  Escala básica da Policía de Galicia:
1.º Asimílanse  á  categoría  de  oficial  a 

de oficial do Corpo Nacional de Policía e 
as de cabo, cabo primeiro e cabo maior da 
Garda Civil.

2.º Asimílanse  á  categoría  de  policía  a 
de policía do Corpo Nacional de Policía e 
a de garda da Garda Civil.
  2.  No suposto de que na mesma catego-
ría  da  Policía  de  Galicia  se  poidan  equi-
parar empregos ou categorías distintos das 
forzas e corpos de seguridade do Estado, 
terase  en  conta  a  súa  procedencia  á  hora 
do  seu  escalafonamento  no  novo  corpo, 
así como o recoñecemento individual dos 
dereitos adquiridos que procedese.
  3.  Para  a  integración  de  membros 
doutras  forzas  ou  corpos  de  seguridade 
na Policía de Galicia atenderase, con ca-
rácter xeral, ás escalas e categorías en que 
se  atopasen  dentro  dos  seus  respectivos 
corpos,  tendo  en  conta  o  disposto  nos 
artigos  24,  28  e  29  desta  lei,  así  como  a 
normativa  de  desenvolvemento  dela  que 
poida afectar.

Disposicións aDicional teRceiRa 
escalafón

Os funcionarios  integrantes da Policía 
de Galicia constituirán o escalafón do dito 
corpo, ordenados por categorías e, dentro 
destas, por antigüidade. No dito escalafón 
faranse constar os apelidos e nomes, data 
de  nacemento,  antigüidade,  situación  e 
documento nacional de identidade.

Disposición tRansitoRia pRimeiRa 
integRación Dos funcionaRios 

peRtencentes Á uniDaDe Do coRpo 
nacional De policÍa aDscRita Á 

comuniDaDe autónoma De galicia
No momento da entrada en vigor desta 

lei, os membros da Unidade do Corpo Na-
cional  de  Policía  adscrita  á  Comunidade 
Autónoma de Galicia que  se  atopasen na 
situación  de  activo  e  segunda  actividade 
con destino poderanse  integrar  nas  esca-
las  e  categorías  que  lles  correspondesen, 
segundo a disposición adicional segunda, 
sen que lles sexa de aplicación o disposto 
no artigo 28 desta lei respecto do requisito 
da  idade  e  respectándolles  os  dereitos 
individuais adquiridos, no momento da in-
tegración, no Corpo Nacional de Policía.

Disposición tRansitoRia segunDa 
pRomoción Dos funcionaRios 

peRtencentes Á uniDaDe Do coRpo 
nacional De policÍa aDscRita Á 

comuniDaDe autónoma De galicia
  1.  Os  membros  da  Unidade  do  Corpo 
Nacional de Policía adscrita á Comunida-
de Autónoma de Galicia que  se  atopasen 
na situación de activo nela no momento da 
entrada en vigor desta lei poderán acceder, 
pola modalidade de concurso de méritos, 
á  escala  ou  categoría  inmediatamente 
superior,  en  función  das  vacantes  que  se 
puidesen  producir,  sempre  que  cumpran 
os requisitos de  titulación que, para cada 
escala e categoría, se recollen no artigo 29 
desta lei.
  2.  Para  tales  efectos,  no  suposto  de 
careceren  da  titulación  exixida,  poderán 
ser dispensados do dito requisito, por esta 
única vez e só para os efectos de facilitar o 
acceso á promoción.

Disposición tRansitoRia teRceiRa 
pRomoción Dos funcionaRios 

peRtencentes a outRas foRZas e 
coRpos De seguRiDaDe

  1.  Os  membros  doutras  forzas  e  cor-
pos  de  seguridade  que  se  integrasen,  en 
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virtude da correspondencia de categorías 
descrita na disposición adicional segunda, 
no Corpo de Policía de Galicia só poderán 
acceder  á  escala  ou  categoría  inmedia-
tamente  superior  pola  modalidade  de 
promoción  interna,  sempre  que  cumpran 
os requisitos de  titulación que, para cada 
escala e categoría, se recollen no artigo 29 
desta lei.
  2.  No suposto de careceren da titulación 
exixida para a categoría á cal opten, pode-
rán ser dispensados nun grao do requisito 
de  titulación exixido, por unha soa vez e 
só para os  efectos de  facilitar o  acceso á 
promoción, sempre que superen un curso 
para  o  efecto  na  Academia  Galega  de 
Seguridade Pública.

Disposición tRansitoRia cuaRta 
peRÍoDo tRansitoRio

Mentres se leve a cabo o despregamen-
to da Policía de Galicia e mentres se pro-
longue,  a  través  das  necesarias  reformas 
legais  e  estatutarias,  o  proceso  de  asun-
ción plena pola Comunidade Autónoma de 
Galicia de  todas  as  competencias que  lle 
atribúe o artigo 15 desta lei, estas seguirán 
sendo exercidas polas  forzas  e  corpos de 
seguridade do Estado, nos termos e acor-
dos de coordinación que se establezan coa 
administración da que estes dependen.

Disposición tRansitoRia quinta 
tRansfeRencias

As funcións contidas no artigo 15 que 
se  refiran a  competencias de  titularidade 
estatal  no  momento  da  entrada  en  vigor 
desta lei non serán exercidas pola Policía 
de Galicia ata que non se produza a previa 
transferencia  ou  delegación  polo  proce-
demento  establecido  no  artigo  150.2º  da 
Constitución.

Disposición DeRRogatoRia única
Quedan  derrogadas  todas  as  disposi-

cións  de  igual  ou  inferior  rango  no  que 
se  opoñan  ou  contradigan  o  establecido 
nesta lei.

Disposición DeRRaDeiRa pRimeiRa 
Desenvolvemento noRmativo
Facúltase  o  Consello  da  Xunta  de 

Galicia  para  realizar  o  desenvolvemento 
regulamentario desta lei.

Disposición DeRRaDeiRa segunDa 
entRaDa en vigoR

Esta lei entrará en vigor aos vinte días 
da  súa  publicación  no  Diario  Oficial  de 
Galicia.

2. LEI 4/2007, DO 20 DE ABRIL, 
DE COORDINACIóN  
DE POLICíAS LOCAIS  

(DOGA N.º 85, 3. 5. 2007) 502

(…) 503

TíTULO I 
OBXECTO E áMBITO  

DE APLICACIóN

Artigo 1. Obxecto.
O  obxecto  desta  lei  é  regular  a  coor-
dinación  das  policías  locais  no  ámbito 
territorial  da Comunidade Autónoma de 
Galicia, sen prexuízo da súa dependencia 
das autoridades municipais, de conformi-
dade co disposto na lexislación orgánica 
de  forzas  e  corpos  de  seguridade,  e  con 
pleno respecto ao principio de autonomía 
municipal.

Artigo 2. Ámbito de aplicación.
  1.  Esta  lei  é  de  aplicación  aos  corpos 
de Policía local dos diferentes municipios 
da Comunidade Autónoma de Galicia e ao 
seu persoal.
  2.  Nos  municipios  onde  non  exista 
corpo de Policía local, a coordinación es-
tenderase ao persoal que realice funcións 
propias de auxiliar de Policía local, que, a 
partir da entrada en vigor desta lei, pasan 
a denominarse vixilantes municipais.

Artigo 3. Formación.

502	Decreto	243/2008,	do	16	de	outubro,	polo	que	se	
desenvolve	a	Lei	4/2007,	do	20	de	abril,	de	coordina-
ción	de	policías	locais.
503	 Exposición	de	motivos	omitida.
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Constitúen  obxectivos  básicos  da  co-
ordinación  a  formación  homoxénea  e  o 
adecuado perfeccionamento dos membros 
dos corpos de Policía local e dos vixilantes 
municipais.

TíTULO II 
DOS CORPOS  

DA POLICíA LOCAL

capítulo i 
FInAlIdAde, nAturezA  

e ÁmbIto de ACtuACIón
Artigo 4. Finalidade.

No  exercicio  das  competencias  que  lles 
corresponden  aos  concellos,  os  corpos  de 
Policía  local  protexerán  o  libre  exercicio 
dos dereitos  e  liberdades  e  contribuirán  a 
garantir a seguridade cidadá e a consecución 
do  benestar  social,  cooperando  con  outros 
axentes  sociais,  especialmente  nos  ámbitos 
preventivo, asistencial e de rehabilitación.

Artigo 5. Natureza  xurídica  e  deno-
minación.
  1.  Os corpos de Policía local son institu-
tos armados de natureza civil, con estrutura 
e organización xerarquizada baixo a supe-
rior  autoridade  e  dependencia  directa  do 
alcalde  respectivo,  ou  do  concelleiro  en 
que este delegue.
  2.  Nos  municipios  en  que  existan 
policías  locais,  estes  integraranse  nun 
corpo  propio  e  único,  coa  denominación 
xenérica de corpo de Policía local. As súas 
dependencias denominaranse Xefatura da 
Policía local.
  3.  O mando inmediato e operativo da Po-
licía local correspóndelle ao xefe do corpo.
  4.  No  exercicio  das  súas  funcións,  os 
membros dos corpos de Policía local teñen, 
para todos os efectos legais, o carácter de 
axentes da autoridade.
  5.  Os policías  locais  son  funcionarios 
de  carreira  dos  respectivos  concellos. 
Queda  expresamente  prohibida  calquera 
outra  relación  de  prestación  de  servizos 
coa  Administración  local,  agás  o  dis-
posto  para  a  contratación  de  auxiliares 

de Policía  local  nos  termos previstos  no 
artigo 95 desta lei.
  6.  Os concellos deberán exercer direc-
tamente as funcións no exercicio das súas 
competencias  en  materia  de  mantemento 
da  seguridade,  sen  que  poidan  constituír 
entidades nin órganos especiais de admi-
nistración ou xestión, nin caiba, en ningún 
caso,  a  prestación  do  servizo  mediante 
sistemas de xestión indirecta.

Artigo 6. Ámbito  territorial  de  ac-
tuación.
  1.  Os  corpos de Policía  local  actuarán 
no ámbito territorial dos seus municipios. 
Non  obstante,  os  seus  membros  poderán 
actuar fóra do seu termo municipal cando 
sexan  requiridos  pola  autoridade  compe-
tente  en  situacións  de  emerxencia  e  tras 
a  autorización  dos  respectivos  alcaldes. 
Nestes casos, actuarán baixo a dependen-
cia do alcalde do concello que os requira, 
e baixo o mandato do xefe do corpo deste 
municipio,  sen  prexuízo  das  tarefas  de 
coordinación que lle correspondan á conse-
llería competente en materia de coordinación 
de policías locais e emerxencias.
  2.  Cando exerzan funcións de protección 
de  autoridades  das  corporacións  locais, 
poderán  actuar  fóra  do  termo  municipal 
segundo o disposto na lexislación vixente.
  3.  Eventualmente,  cando  pola  insu-
ficiencia  temporal  dos  servizos  sexa 
necesario  reforzar  o  cadro  de  persoal  do 
corpo  de  Policía  local  dalgún  concello, 
o  seu  alcalde  poderá  chegar  a  acordos 
con  outros  concellos  para  que  membros 
da  Policía  destes  últimos  poidan  actuar 
no  ámbito  territorial  do  solicitante,  por 
tempo  determinado  e,  de  ser  preciso,  en 
réxime de comisión de  servizo, aceptado 
voluntariamente polo funcionario.
  4.  Para  os  efectos  previstos  nos  puntos 
anteriores, poderase instar a colaboración da 
consellería competente en materia de seguri-
dade, á cal, en todo caso, se lle dará conta dos 
acordos  adoptados  polos  concellos,  para  a 
súa anotación no Rexistro de Policías Locais 
de Galicia.
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capítulo ii 
prInCIpIos e FunCIóns

Artigo 7. Principios  básicos  de  ac-
tuación.
Son  principios  básicos  de  actuación  para 
os membros dos corpos de Policía local, de 
acordo co artigo 5 da Lei Orgánica 2/1986:

a.  Adecuación ao ordenamento xurídi-
co, especialmente:

1º. Exercer as súas funcións con absoluto 
respecto á Constitución, ao Estatuto de Auto-
nomía e ao resto do ordenamento xurídico.

2º. Actuar,  no  cumprimento  das  súas 
funcións, con absoluta neutralidade políti-
ca e imparcialidade e, en consecuencia, sen 
discriminación ningunha por razón de raza, 
etnia, nacionalidade, ideoloxía, relixión ou 
crenzas persoais, opinión, sexo, orientación 
sexual, lingua, lugar de veciñanza, lugar de 
nacemento ou calquera outra condición ou 
circunstancia persoal ou social.

3º. Actuar con integridade e dignidade, 
absténdose  de  todo  acto  de  corrupción  e 
opoñéndose a el resoltamente.

4º. Suxeitarse,  na  súa  actuación  pro-
fesional,  aos  principios  de  xerarquía  e 
subordinación.  En  ningún  caso  a  obe-
diencia debida poderá amparar ordes que 
entrañen a execución de actos que mani-
festamente  constitúan  delitos  ou  sexan 
contrarios á Constitución ou ás leis.

5º. Colaborarán  coa  Administración  de 
xustiza e auxiliarana nos  termos estable-
cidos na lei.

b.  En  relación  coa  sociedade,  singular-
mente:

1º. Impedir,  no  exercicio  da  súa  actua-
ción profesional, calquera práctica abusiva, 
arbitraria  ou  discriminatoria  que  entrañe 
violencia  física  ou  moral,  con  especial 
atención  ás  derivadas  das  desigualdades 
por razón de xénero.

2º. Observar  en  todo  momento  un  trato 
correcto e esmerado nas súas relacións cos 
cidadáns,  aos  cales  procurarán  auxiliar 
e  protexer,  sempre  que  as  circunstancias  o 

aconsellen ou fosen requiridos para iso, en es-
pecial en todos os supostos e manifestacións 
de violencia de xénero, e proporcionarlles 
información  cumprida,  e  tan  ampla  como 
sexa posible,  sobre  as  causas  e  finalidade 
de todas as súas intervencións.

3º. No  exercicio das  súas  funcións,  ac-
tuar coa decisión necesaria e sen demora 
cando diso dependa evitar un dano grave, 
inmediato  ou  irreparable,  rexéndose,  ao 
facelo,  polos  principios  de  congruencia, 
oportunidade  e  proporcionalidade  na 
utilización dos medios ao seu alcance.

4º. Usar armas só nas situacións en que 
exista un risco racionalmente grave para a 
súa vida, a súa integridade física ou as de 
terceiras persoas, ou naquelas circunstan-
cias que poidan supor un grave risco para 
a seguridade cidadá, rexéndose, ao facelo, 
polos principios a que se refire o punto 3º. 
desta letra.

c.  En relación co tratamento de detidos, 
especialmente:

1º. Os  membros  dos  corpos  da  Policía 
local da Comunidade Autónoma de Galicia 
deberanse identificar debidamente como ta-
les no momento de efectuar unha detención.

2º. Velarán  pola  vida  e  a  integridade 
física  das  persoas  ás  cales  detivesen  ou 
que  se  atopen  baixo  a  súa  custodia,  res-
pectando os seus dereitos, a súa honra e a 
súa dignidade.

3º. Cumprirán e observarán coa debida 
dilixencia os trámites, prazos e requisitos 
esixidos polo ordenamento xurídico, can-
do se proceda á detención dunha persoa.

d.  En canto á dedicación profesional, o 
deber de realizar as súas funcións con total 
dedicación. Intervirán sempre, en calquera 
tempo e lugar, estean ou non de servizo, en 
defensa da lei e da seguridade cidadá.

e.  En relación co segredo profesional, o 
deber de gardar rigoroso segredo respecto 
de todas as informacións que coñezan por 
razón  ou  con  ocasión  do  desempeño  das 
súas  funcións.  Non  estarán  obrigados  a 
revelar as fontes de información, salvo que 
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llelo impoña o exercicio das súas funcións 
ou as disposicións legais.

f.  Respecto da responsabilidade, serán 
responsables, persoal e directamente, po-
los actos que na súa actuación profesional 
levasen a cabo infrinxindo ou vulnerando 
as normas legais ou regulamentarias e os 
principios  enunciados  anteriormente,  sen 
prexuízo da responsabilidade patrimonial 
que  poida  corresponder  ás  administra-
cións públicas de que dependan.

Artigo 8. Funcións  dos  corpos  de 
Policía local.
  1.  De  acordo  co  disposto  no  artigo  53 
da Lei de  forzas e corpos de  seguridade, 
son funcións dos corpos da Policía local as 
que se indican:

a.  Protexer as autoridades das corpora-
cións locais e vixiar ou custodiar os seus 
edificios e instalacións.

b.  Ordenar, regular, sinalizar, denunciar 
infraccións e dirixir o tráfico no ámbito da 
súa competencia no solo urbano legalmente 
delimitado,  de  acordo  co  establecido  nas 
normas de tráfico e seguridade viaria.

c.  Instruír  atestados  por  accidentes 
de circulación no ámbito da  súa compe-
tencia dentro do solo urbano  legalmente 
delimitado.

d.  Policía  administrativa,  no  relativo 
ás ordenanzas, bandos e demais disposi-
cións municipais dentro do ámbito da súa 
competencia.

e.  Participar  nas  funcións  da  Policía 
xudicial, na  forma establecida na norma-
tiva vixente.

f.  A  prestación  de  auxilio,  nos  casos 
de  accidentes,  catástrofe  ou  calamidade 
pública,  participando,  na  forma  prevista 
nas leis, en canto á execución dos plans de 
protección civil.

g.  Efectuar  dilixencias  de  prevención  e 
cantas actuacións tendan a evitar a comisión 
de actos delituosos no marco de colabora-
ción establecido nas xuntas de seguridade.

h.  Vixiar os espazos públicos e colabo-
rar coas forzas e corpos de seguridade do 
Estado e coa Policía de Galicia na protec-
ción das manifestacións e no mantemento 

da orde en grandes concentracións huma-
nas, cando sexan requiridos para iso.

i.  Cooperar na resolución dos conflitos 
privados cando sexan requiridos para iso.

j.  Calquera  outra  función  en  materia  de 
seguridade pública que, de acordo coa lexis-
lación vixente, lles sexa encomendada.
  2.  As  actuacións  que  practiquen  os 
corpos  de  Policía  local  no  exercicio  das 
funcións previstas nas alíneas c) e g) de-
berán ser comunicadas ás forzas e corpos 
de  seguridade  do  Estado  e  á  Policía  de 
Galicia  segundo  corresponda,  de  confor-
midade coa lexislación orgánica de forzas 
e corpos de seguridade.
  3.  En  virtude  de  convenio  entre  a 
Xunta de Galicia e os concellos, no marco 
das  competencias  da  Policía  de  Galicia, 
os corpos de Policía local tamén poderán 
exercer, dentro do seu termo municipal, as 
seguintes funcións:

a.  Velar  polo  cumprimento  das  dispo-
sicións  e  ordes  singulares  ditadas  polos 
órganos  da  comunidade  autónoma,  con 
especial  atención  ás  materias  relativas  á 
protección do menor, o ambiente, a saúde 
e a muller, sobre todo no ámbito da violen-
cia de xénero.

b.  A  vixilancia  e  protección  de  per-
soas,  órganos,  edificios,  establecementos 
e dependencias da comunidade autónoma e 
dos seus entes instrumentais, garantindo 
o normal funcionamento das instalacións 
e a seguridade dos usuarios dos servizos.

c.  A inspección das actividades sometidas 
á ordenación e disciplina da comunidade au-
tónoma, denunciando toda actividade ilícita.

d.  O uso da coacción para a execución 
forzosa dos actos ou disposicións da pro-
pia comunidade autónoma.

capítulo iii 
unIFormIdAde, ACredItACIón  

e medIos téCnICos

Artigo 9. Uniformidade.
  1.  A  uniformidade  será  común  para 
todos os corpos de Policía local de Galicia 
e  incorporará  preceptivamente  o  escudo  de 
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Galicia, o do concello respectivo e o número 
de identificación profesional do funcionario.
  2.  Todos  os  membros  dos  corpos  de 
Policía  local  vestirán  o  uniforme  regula-
mentario  cando  estean  de  servizo,  agás 
nos  casos  de  dispensa  previstos  na  Lei 
Orgánica de corpos e forzas de seguridade 
e  naqueles  casos  excepcionais  en  que  o 
órgano competente autorice en contrario. 
Neste  suposto  deberanse  identificar  co 
documento de acreditación profesional.
  3.  O  uso  do  uniforme  e  do  material 
complementario  está  prohibido  cando  se 
atopen  fóra  de  servizo,  agás  nos  casos 
excepcionais  que,  legal  ou  regulamenta-
riamente, se establezan.
  4.  Regulamentariamente estableceranse 
as pezas que constitúen o uniforme necesario 
para o desempeño das diferentes funcións.
  5.  Ningún  Policía  local  uniformado 
poderá  exhibir  publicamente  outros 
distintivos  que  non  sexan  os  fixados 
regulamentariamente.
  6.  Para  ocasións  especiais,  cando  sexa 
necesario  por  motivos  de  protocolo, 
representación ou solemnidade, os mem-
bros dos corpos da Policía local poderán 
vestir o uniforme de gala que se determi-
ne regulamentariamente.

Artigo 10. Acreditación profesional.
  1.  A  acreditación  profesional  será  co-
mún para todos os corpos e establecerase 
regulamentariamente.
  2.  Todos  os  membros  dos  corpos  de 
Policía  local de Galicia  estarán provistos 
do  documento  de  acreditación  profesio-
nal  e  da  placa-emblema,  que  expedirá 
o  concello  respectivo,  segundo  modelo 
homologado  pola  Xunta  de  Galicia,  logo 
de informe da Comisión de Coordinación 
das Policías Locais.
Neste documento constará cando menos o 
nome do concello, o nome e os apelidos e a 
fotografía do funcionario, a súa categoría, 
o  número  de  identificación  profesional, 
que será o mesmo da placa-emblema, e o 
número do documento nacional de identi-
dade, asinado polo alcalde respectivo e co 
selo do concello.

  3.  Terán  a obriga de  identificarse  ante 
os cidadáns ou as cidadás que así o esixan, 
no caso das actuacións que os  afectasen, 
directa ou indirectamente.

Artigo 11. Medios técnicos.
  1.  Os medios técnicos son os elementos, 
aparellos e sistemas que os corpos da Poli-
cía  local utilizan para poder cumprir coas 
súas  obrigas.  As  administracións  locais 
competentes  teñen  a  obriga  de  propor-
cionárllelos.  Estes  medios  técnicos  serán 
homoxéneos para todos os corpos, segundo 
se estableza legal e regulamentariamente.
  2.  Os policías locais, como integrantes 
dun instituto armado, levarán o armamen-
to  regulamentario  que  se  lles  asigne,  de 
acordo coa normativa vixente na materia 
de armamento.
  3.  O  alcalde  poderá  decidir,  de  forma 
motivada,  os  servizos  que  se  presten  sen 
armas,  sempre  que  non  comporten  un 
risco  racionalmente  grave  para  a  vida  ou 
a  integridade  física  do  funcionario  ou  de 
terceiras persoas. Non obstante, os servizos 
na vía pública e os de custodia prestaranse 
sempre con armas.
  4.  Co  fin  de  garantir  unha  adecuada 
preparación no uso da arma, os concellos 
promoverán  a  realización  do  número 
anual de prácticas de exercicios de tiro que 
regulamentariamente se determine.
  5.  Os  concellos  deberán  dispor  de 
lugares  adecuados  para  a  custodia  do 
armamento asignado, coas condicións que 
prevexa  a  normativa  aplicable.  Os  mem-
bros  dos  corpos  de  Policía  local,  baixo  a 
súa responsabilidade, poderán custodiar o 
armamento asignado.
  6.  Os  vixilantes  municipais  e  os  auxi-
liares de policía non poderán levar armas.

TíTULO III 
DA COORDINACIóN  

DAS POLICíAS LOCAIS

Artigo 12. Concepto.
  1.  Para  os  efectos  desta  lei,  enténdese 
por coordinación o conxunto de técnicas e 
medidas que posibiliten a unificación dos 
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criterios  de  organización  e  actuación,  a 
formación e o perfeccionamento uniforme 
do persoal e a homoxeneización dos recur-
sos técnicos e materiais ao seu dispor, así 
como  o  establecemento  de  información 
recíproca,  asesoramento  e  colaboración. 
As ditas técnicas e medidas irán dirixidas 
a  obter  o  funcionamento  homoxéneo  e 
integrado  dos  corpos  de  Policía  local  de 
Galicia,  co  obxectivo  de  acadar  unha 
acción  conxunta  e  eficaz  no  sistema  de 
seguridade pública.
  2.  Nos concellos onde non exista corpo 
de  Policía  local,  a  coordinación  farase 
extensiva aos vixilantes municipais.

Artigo 13. Funcións  en  materia  de 
coordinación.
A coordinación da actuación das policías 
locais  de  Galicia  farase  respectando  a 
autonomía  local  recoñecida  pola  Consti-
tución, así como as competencias estatais 
en materia de seguridade, e comprenderá 
o exercicio das seguintes funcións:

a.  Determinar  as  normas  marco  ou  cri-
terios  xerais  a  que  se  terán  que  axustar  os 
regulamentos das policías locais de Galicia.

b.  Establecer a homoxeneización en ma-
teria  de  medios  técnicos  e  dos  distintivos 
externos de identificación e uniformidade, 
respectando  en  todo  caso  os  emblemas 
propios de cada entidade local.

c.  Propiciar  a  homoxeneización  en 
materia de retribucións.

d.  Fixar  os  criterios  básicos  de  selec-
ción, formación, promoción e mobilidade 
dos membros dos corpos das policías locais, 
atendendo o disposto no capítulo I, título II 
(sobre o acceso ao emprego público gale-
go), da Lei 7/2004, do 16 de xullo, galega 
para a igualdade de mulleres e homes.

e.  Coordinar  a  formación  profesional 
dos policías locais, a través da Academia 
Galega de Seguridade Pública.

f.  Propiciar  a  homoxeneización  da  es-
trutura, cadros de persoal, organización e 
funcionamento dos corpos da Policía local.

g.  Fixar o réxime xurídico (dereitos, de-
beres e réxime disciplinario) dos membros 

dos  corpos  de  Policía  local  no  marco  da 
normativa aplicable.

h.  Proporcionarlles  aos  concellos  que 
o soliciten a información e o asesoramen-
to  necesarios  en  materia  de  seguridade 
pública.

i.  Dispor  os  instrumentos  e  medios 
materiais  que  posibiliten  un  sistema  de 
información  recíproca  e  de  actuación 
conxunta  e  coordinada,  nos  termos  que 
regulamentariamente se establezan.

j.  Dispor  os  medios  de  información 
necesarios para garantir a efectividade da 
coordinación, mediante o establecemento 
dunha  rede  de  transmisións  que  enlace 
os  diferentes  corpos  da  Policía  local  e 
mediante  a  creación  dun  centro  de  coor-
dinación e dun banco de datos, nos termos 
que regulamentariamente se establezan.

k.  Regular  a  colaboración  eventual 
entre os diversos concellos co obxecto de 
atender as súas necesidades en situacións 
especiais ou extraordinarias.

l.   Establecer plans conxuntos de actua-
ción policial en previsión de circunstancias 
extraordinarias que así o requiran.

m. Calquera  outra  que  legalmente  se 
lles encomende.

Artigo 14. Órganos de coordinación.
  1.  As competencias en materia de coordi-
nación das policías locais serán exercidas:

a.  Polo Consello da Xunta de Galicia.
b.  Pola  consellería  competente  en  ma-

teria de seguridade.
c.  Pola Comisión de Coordinación das 

Policías Locais de Galicia.
  2.  Sen  prexuízo  dos  órganos  citados, 
poderanse  constituír  outros  con  carácter 
asesor,  de  preparación  ou  de  execución 
dos traballos que estes lles encomenden.
  3.  As  funcións  a  que  se  refire  esta  lei 
realizaranse, en todo caso, tendo en conta 
as normas e os procedementos de colabora-
ción entre as forzas e corpos de seguridade 
que  se  adopten  no  seo  dos  distintos  ór-
ganos  de  coordinación,  en  especial  nas 
xuntas locais de seguridade.
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Artigo 15. Competencias do Consello 
da Xunta de Galicia.
Correspóndelle  ao  Consello  da  Xunta  de 
Galicia, por proposta da consellería com-
petente en materia de seguridade, ditar as 
normas xerais  de  coordinación no marco 
desta  lei,  logo  do  informe  da  Comisión 
de  Coordinación  das  Policías  Locais  da 
Comunidade Autónoma de Galicia.

Artigo 16. Competencias da conselle-
ría competente en materia de seguridade.
Correspóndelle  á  consellería  competente 
en materia de seguridade:

a.  Establecer  as  medidas  de  control 
e  seguimento  necesarias  para  garantir 
que  os  concellos  apliquen  as  normas  de 
coordinación,  así  como  determinar  o 
sistema  de  información  que  asegure  a 
efectividade delas.

b.  Aprobar a programación dos cursos 
básicos,  de  promoción  interna  e  de  for-
mación que se desenvolvan na Academia 
Galega de Seguridade Pública.

c.  Prestarlles aos concellos a asistencia 
necesaria  para  a  elaboración  dos  plans 
municipais de seguridade, cando  lle sexa 
solicitada por estes.

Artigo 17. Competencias  da  Comi-
sión de Coordinación das Policías Locais.
  1.  A  Comisión  de  Coordinación  das 
Policías Locais, como órgano consultivo 
e de participación en materia de coordi-
nación,  terá,  entre  outras,  as  seguintes 
funcións,  que  teñen  carácter  non  vin-
culante  para  os  órganos  de  resolución, 
excepto  nos  casos  en  que  a  lexislación 
aplicable o prevexa expresamente:

a.  Emitir  informe  sobre  os  proxectos 
de disposicións xerais que, en materia de 
policía local, diten os distintos órganos da 
Xunta de Galicia e as corporacións locais.

b.  Proporlles  aos  órganos  competentes 
en  materia  de  Policía  local  das  distintas 
administracións  públicas  a  adopción  de 
cantas  medidas  considere  oportunas  para 
mellorar a prestación dos servizos policiais, a 
formación e o perfeccionamento uniforme 
do persoal e a homoxeneización dos recur-
sos técnicos e materiais ao seu dispor.

c.  Emitir  informe  sobre  a  homoxe-
neización  en  materia  de  medios  técnicos 
e  distintivos  externos  de  identificación  e 
uniformidade.

d.  Emitir  informe  sobre  criterios  bási-
cos  de  selección,  formación,  promoción 
e  mobilidade  dos  membros  das  policías 
locais, atendendo o disposto no capítulo I, 
título II, da Lei 7/2004.

e.  Emitir  informes  sobre  materias  de 
retribución económica e homoxeneización 
de retribucións.

f.  Asesorar  a  consellería  competente 
nas  materias  obxecto  de  coordinación 
desta  lei,  cos  informes  técnicos  que  lle 
solicite,  sobre a estrutura, organización, 
funcionamento  e  medios  técnicos  da 
Policía  local,  ou  sobre  calquera  outra 
materia relacionada.

g.  Emitir informe sobre a programación 
e  homologación  dos  cursos  básicos,  de 
promoción interna e de formación que se 
realicen  na  Academia  Galega  de  Seguri-
dade Pública, para os efectos da oportuna 
aprobación pola consellería competente.

h.  Emitir informe sobre os plans muni-
cipais de seguridade pública.

i.  As demais que lle atribúan as dispo-
sicións vixentes.
  2.  Os informes a que se refire a alínea 
anterior  deste  artigo  non  terán  carácter 
vinculante para os órganos de resolución, 
excepto  nos  casos  en  que  a  lexislación 
aplicable o prevexa expresamente.

Artigo 18. Composición da Comisión 
de Coordinación.
  1.  A  Comisión  de  Coordinación  das 
Policías  Locais  de  Galicia,  adscrita  á 
consellería  competente  en  materia  de 
seguridade,  estará  constituída  polos  se-
guintes membros.

a.  Presidente: o/a conselleiro/a compe-
tente en materia de seguridade.

b.  Vicepresidente:  o/a  director/a  xeral 
con competencia en materia de seguridade.

c.  Vogais:
  1º.  Cinco  representantes  da  Xunta  de 
Galicia, designados polo conselleiro com-
petente en materia de seguridade.
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  2º.  Cinco  representantes  dos  concellos 
de máis de 50.000 habitantes.
  3º.  Cinco  representantes  dos  concellos 
de menos de 50.000 habitantes.
Os  representantes dos concellos serán de-
signados pola federación ou federacións de 
concellos galegos legalmente constituídas.
  4º.  Catro  representantes  dos  membros 
dos corpos das policías locais designados 
polos  sindicatos  máis  representativos  no 
sector da Administración local no ámbito 
da Comunidade Autónoma galega.
  5º.  Un  representante  dos  membros  dos 
corpos das policías locais designado pola 
asociación profesional de xefes dos corpos 
de Policía local que teña a maior represen-
tación deles.

d.  Secretario: un funcionario da conse-
llería competente en materia de seguridade, 
con  categoría  mínima  de  xefe  de  servizo, 
que actuará con voz pero sen voto.
  2.  O  presidente  da  comisión  poderá 
convocar, con voz e sen voto, ás reunións 
da  dita  comisión  representantes  doutras 
administracións públicas, para os efectos 
de facilitar as accións de coordinación, así 
como técnicos especialistas ou asesores.
  3.  A condición dos vogais representan-
tes dos concellos e dos sindicatos policiais 
estará  ligada  á  representatividade  que  se 
posúa,  perdéndose  ao  desaparecer  esta, 
polo que deberán ser designados novamente 
despois  de  cada  proceso  electoral,  en 
función dos resultados. Esta circunstancia 
notificaráselle, no prazo dun mes, ao pre-
sidente da comisión, sen prexuízo de que 
se poida propor a súa substitución noutro 
momento e por outras razóns.

Artigo 19. Réxime de funcionamento.
  1.  A  comisión  reunirase  preceptiva-
mente, con carácter ordinario, unha vez ao 
trimestre,  e  de  forma  extraordinaria  por 
petición  dun  terzo  dos  seus  membros  ou 
por disposición do presidente.
  2.  O quórum necesario para a constitu-
ción válida da comisión será o de maioría 
absoluta  dos  seus  membros  en  primeira 
convocatoria.  En  segunda  convocatoria, 

que  terá  lugar  media  hora  despois,  será 
suficiente a asistencia dun vogal por cada 
representación, ademais do presidente ou 
vicepresidente (que o substituirá, se fose o 
caso) e do secretario.
  3.  Os acordos adoptaranse por maioría 
dos membros presentes. Cando nas vota-
cións  se  produza  un  empate,  decidirá  o 
voto de calidade do presidente.
  4.  No seo da comisión poderanse cons-
tituír grupos técnicos de traballo con carácter 
permanente  ou  puntual  para  un  mellor 
desenvolvemento das súas funcións.
  5.  No  primeiro  trimestre  de  cada  ano, 
a  comisión  elevará  á  Xunta  de  Galicia  a 
memoria das actividades de coordinación 
realizadas durante o exercicio anterior.
  6.  A Comisión de Coordinación rexerase 
no seu funcionamento, no non previsto por 
esta lei, polo disposto no título II, capítulo 
II, da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de 
réxime  xurídico  das  administracións  pú-
blicas  e  do  procedemento  administrativo 
común, sobre órganos colexiados.

Artigo 20. Gabinete Técnico.
  1.  O  Gabinete  Técnico  é  o  órgano 
adscrito  á  consellería  competente  en 
materia de seguridade que intervirá pre-
ceptivamente na realización dos traballos 
de  documentación,  preparación,  aseso-
ramento,  proposta  e  demais  actividades 
que  lle  encomende  a  consellería  ou  a 
Comisión de Coordinación.
  2.  A  súa  composición  e  réxime  de 
funcionamento  determinarase  por  orde 
do  conselleiro  competente nesta materia, 
a  quen  lle  corresponde  a  facultade  de 
dispor o nomeamento e mais o cesamento 
dos  seus  membros,  de  conformidade  co 
previsto na normativa aplicable en materia 
de función pública 504.

Artigo 21. O  Rexistro  das  Policías 
Locais de Galicia.
  1.  Como  instrumento  á  disposición  da 
consellería competente en materia de co-
ordinación de policías locais para garantir 
504	Orde	 do	 9	 de	 xaneiro	 2008	 pola	 que	 se	 regula	 a	
composición	e	o	funcionamento	do	gabinete	técnico	en	
materia	de	coordinación	das	policías	locais.
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o  cumprimento  das  funcións  de  coordi-
nación  desenvolvidas  nesta  lei,  crearase 
o  Rexistro  de  membros  dos  corpos  das 
policías locais de Galicia.
  2.  Nel  inscribiranse  preceptivamente 
todos os membros pertencentes aos corpos 
de Policía local e os vixilantes municipais.
  3.  Regulamentariamente determinara-
se a información que deberá figurar nel, 
referida exclusivamente aos datos profe-
sionais,  así  como  as  cautelas  necesarias 
para garantir a confidencialidade dos da-
tos nos termos que establece a normativa 
vixente sobre a materia 505.

TíTULO IV 
DA CREACIóN, ESTRUTURA  

E ORGANIZACIóN

Artigo 22. Creación  do  corpo  de 
Policía local.
  1.  Os  concellos  da  Comunidade  Au-
tónoma  de  Galicia  poderán  crear  corpos 
de  Policía  local  propios,  sempre  que  o 
consideren oportuno en función das súas 
necesidades, de acordo co previsto na Lei 
Orgánica de forzas e corpos de segurida-
de, na Lei reguladora das bases de réxime 
local,  na  Lei  de  Administración  local  de 
Galicia,  nesta  lei  e  noutras  disposicións 
que sexan de aplicación.
  2.  Nos  concellos  de  máis  de  5.000 
habitantes a creación deste corpo corres-
ponderalle  ao  pleno  da  corporación.  Nos 
concellos  de  poboación  inferior  a  5.000, 
ademais  do  acordo  da  corporación  local, 
será  necesario  o  informe  preceptivo  da 
persoa  titular  da  consellería  competente 
en materia de seguridade.
  3.  Os municipios que creen o corpo de 
Policía  local,  con  independencia  doutras 
limitacións  legais,  deberán  cumprir  as 
seguintes condicións mínimas:

505	Decreto	105/2008,	do	8	de	maio,	polo	que	se	crea	e	
regula	o	Rexistro	das	Policías	Locais	de	Galicia.
-	 Orde	 do	 27	 de	 xaneiro	 de	 2009	 pola	 que	 se	 des-
envolve	 o	Decreto	105/2008,	 do	8	de	maio,	 polo	 que	
se	 crea	 e	 se	 regula	 o	 Rexistro	 de	 Policías	 Locais	 de	
Galicia.

a.  Dispor de dependencias específicas e 
adecuadas ás súas funcións, medios técnicos 
idóneos e suficiente dotación orzamentaria.

b.  Dispor dos medios humanos e mate-
riais necesarios para garantir a prestación 
das súas funcións de forma adecuada.

Artigo 23. Organización.
A Policía  local  de  cada  concello  integra-
rase  nun  corpo  único,  sen  prexuízo  da 
organización  interna  que  se  adopte  por 
regulamento,  axustándose  ao  establecido 
nesta lei e ás disposicións regulamentarias 
que a desenvolvan.

Artigo 24. Escalas e categorías.
  1.  Os corpos de Policía local de Galicia 
estrutúranse xerarquicamente nas seguin-
tes escalas e categorías:

a.  Escala  superior,  que  comprende  a 
categoría de superintendente.

b.  Escala técnica, que comprende as cate-
gorías de intendente principal e intendente.

c.  Escala  executiva,  que  comprende  as 
categorías de inspector principal e inspector.

d.  Escala básica, que comprende a cate-
goría de oficial e policía.
  2.  Cada escala corresponde cos seguintes 
grupos de clasificación:

a.  As escalas superior e técnica, grupo A.
b.  A escala executiva, grupo B.
c.  A escala básica, grupo C.

  3.  A titulación exixible para cada grupo 
será a establecida na lexislación xeral sobre 
función pública e, en particular, a seguinte:

a.  Grupo  A:  doutor,  licenciado,  enxe-
ñeiro, arquitecto ou equivalentes.

b.  Grupo  B:  diplomado  universitario, 
enxeñeiro  técnico,  arquitecto  técnico ou 
equivalentes.

c.  Grupo C: bacharelato, técnico superior 
de formación profesional ou equivalentes.

Artigo 25. Funcións.
  1.  Sen  prexuízo  doutras  funcións  que 
se  lles  atribúan,  de  acordo  coas  dispo-
sicións  vixentes,  corresponderalles  aos 
funcionarios de cada escala, con carácter 
xeral, as seguintes:

a.  Escala  superior:  a  organización,  di-
rección,  coordinación  e  supervisión  das 
distintas unidades e servizos do corpo.
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b.  Escala  técnica:  a  responsabilidade 
inmediata  na  planificación  e  execución 
dos servizos.

c.  Escala executiva: o mando operativo 
e a supervisión das tarefas executivas das 
unidades ao seu cargo.

d.  Escala  básica:  o  cumprimento  das 
funcións  policiais  propias  do  servizo.  A 
realización de funcións planificadas polos 
seus superiores.
  2.  Corresponderanlle,  en  todo  caso, 
ao xefe do corpo as  funcións  atribuídas  á 
escala superior, que se deberán adecuar ás 
particularidades de organización e dimen-
sionamento do cadro de persoal respectivo.

Artigo 26. Subescala facultativa.
  1.  Os concellos poderán crear a subes-
cala  facultativa,  á  cal  lle  corresponderá 
desempeñar  tarefas  de  cobertura  e  apoio 
ás  funcións  policiais  nas  especialidades 
que  se consideren oportunas,  segundo as 
súas  peculiaridades  propias  de  organiza-
ción e funcionamento.
  2.  A provisión destas prazas, nas dife-
rentes categorías sinaladas no parágrafo 1 
do artigo 24, producirase polo sistema de 
oposición libre, exixíndose como requisi-
tos de acceso, ademais dos xenéricos para 
cada categoría, estar en posesión da titula-
ción académica ou profesional exixible en 
cada caso.
Ademais, os aspirantes que superen a oposi-
ción seguirán un curso na Academia Galega 
de  Seguridade  Pública,  coa  duración  e 
contido que regulamentariamente se deter-
mine e, que en todo caso, terá por obxecto 
o  coñecemento  da  estrutura,  funcións  e 
réxime  estatutario  dos  corpos  de  Policía 
local da Comunidade Autónoma de Galicia, 
así  como  a  adecuación  dos  coñecementos 
propios da especialidade de que se trate ás 
necesidades da función policial.
  3.  Sen  prexuízo  do  disposto  no  pa-
rágrafo  anterior,  en  cada  convocatoria 
reservarase ata un vinte e cinco por cento 
das prazas convocadas para a súa provi-
sión polo sistema de concurso-oposición 

entre  os  membros  dos  corpos  da  Policía 
local de Galicia,  sempre que  conten  coa 
titulación necesaria e cunha experiencia 
de polo menos cinco anos no exercicio da 
función policial.
Neste  caso,  os  aspirantes  que  superen  o 
concurso-oposición seguirán un curso na 
Academia Galega de Seguridade Pública, 
coa duración e contido que  regulamenta-
riamente se determine e que, en todo caso, 
terá por obxecto a adecuación dos coñece-
mentos propios da especialidade de que se 
trate ás necesidades da función policial.

Artigo 27. Xefe  do  corpo  de  Policía 
local.
  1.  O nomeamento do xefe do corpo de 
Policía  local  será  efectuado  polo  alcalde 
polo  sistema  de  libre  designación,  de 
acordo cos principios de igualdade, mérito 
e capacidade,  tras a convocatoria pública 
en  que  poderán  participar  funcionarios 
de  carreira  que  teñan  a  máxima  categoría 
do cadro de persoal do corpo de Policía do 
concello, ou entre funcionarios de carreira 
dos corpos de Policía local doutros conce-
llos da Comunidade Autónoma de Galicia 
ou da Policía de Galicia,  sempre e cando 
pertenzan a unha categoría igual á da pra-
za que se vai proceder a cubrir e cumpran 
os requisitos do posto de traballo.
  2.  O posto de xefatura exerce a máxima 
responsabilidade  na  Policía  local  e  ten  o 
mando inmediato sobre todas as unidades, 
seccións  e  servizos  en que  se organiza o 
corpo, baixo a superior autoridade do al-
calde ou do concelleiro en quen delegue.
  3.  Correspóndelle ao xefe do corpo:

a.  Transformar  en  ordes  concretas  as 
directrices recibidas do alcalde ou do mem-
bro da corporación en quen aquel delegue.

b.  Dirixir,  coordinar  e  supervisar  os 
servizos operativos do corpo, así como as 
actividades  administrativas  relacionadas 
directamente  coas  súas  funcións,  para 
asegurar a súa eficacia.

c.  Avaliar  as  necesidades  de  recursos 
humanos e materiais e formular as corres-
pondentes propostas.
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d.  Informar  ao  alcalde,  ou  o  cargo  en 
quen  este  delegue,  do  funcionamento  do 
servizo e do cumprimento dos obxectivos 
e ordes recibidas.

e.  Cumprir calquera outra función que 
lle  atribúa  o  regulamento  do  corpo  da 
Policía local.
  4.  Nos  casos  de  ausencia  ou  enfer-
midade  do  funcionario  titular,  o  alcalde 
poderao  substituír  por  outro  funcionario 
do  corpo  da  mesma  categoría  ou,  se  non 
o  hai,  da  inmediata  inferior,  atendendo 
os  criterios  de  mérito  e  capacidade.  Esta 
substitución será sempre temporal.
  5.  No  caso  de  vacante,  o  alcalde  cu-
brirá  o  posto  de  forma  inmediata  polo 
procedemento anterior e, en todo caso, no 
prazo máximo de doce meses publicará a 
convocatoria pública do posto.

Artigo 28. Creación de categorías.
  1.  Non  se  poderá  crear  unha  categoría 
sen  que  existan  todas  as  inferiores  e  non 
poderá  haber  na  estrutura  de  cada  escala 
tres ou máis postos da mesma categoría sen 
que exista a inmediata superior, aínda que 
esta estea composta por un só integrante.
  2.  A  categoría  de  superintendente  po-
derase  crear  nos  concellos  de  poboación 
superior a 75.000 habitantes e, así mesmo, 
nos  de  inferior  poboación  se  o  número 
de  membros  excede  os  150,  sendo  obri-
gatoria nos concellos de máis de 150.000 
habitantes ou que conten con máis de 200 
efectivos no seu cadro de persoal.
  3.  A  categoría  de  intendente  principal 
poderase crear nos concellos de poboación 
superior a 50.000 habitantes e, así mesmo, 
nos de inferior poboación se o número de 
membros  do  corpo  excede  os  100,  sendo 
obrigatoria  nos  concellos  de  máis  de 
75.000 habitantes ou que conten con máis 
de 150 efectivos no seu cadro de persoal.
  4.  A  categoría  de  intendente  poderase 
crear  nos  concellos  de  poboación  supe-
rior a 25.000 habitantes e nos de  inferior 
poboación  se  o  número  de  membros  do 
corpo excede os 50, sendo obrigatoria nos 
concellos  con  máis  de  50.000  habitantes 

ou que conten con máis de 100 efectivos 
no seu cadro de persoal.
  5.  A  categoría  de  inspector  principal 
poderase crear nos concellos de poboación 
superior a 15.000 habitantes e nos de infe-
rior  poboación  se  o  número  de  membros 
do corpo excede os 25, sendo obrigatoria 
nos concellos con máis de 25.000 habitan-
tes ou que conten con máis de 50 efectivos 
no seu cadro de persoal.
  6.  A  categoría  de  inspector  poderase 
crear  nos  concellos  de  poboación  supe-
rior a 10.000 habitantes e nos de  inferior 
poboación  se  o  número  de  membros  do 
corpo excede os 10, sendo obrigatoria nos 
concellos  con  máis  de  15.000  habitantes 
ou que conten con máis de 25 efectivos no 
seu cadro de persoal.
  7.  As  categorías  de  oficial  e  policía 
serán  obrigatorias  cando  estea  creado  o 
respectivo corpo de Policía local.

Artigo 29. Cadros de persoal.
  1.  Correspóndelle a cada concello apro-
bar o cadro de persoal do respectivo corpo 
de Policía local, no cal se integrarán todos 
os  postos  de  traballo  correspondentes  a 
cada escala e categorías previstas nesta lei, 
coa determinación dos niveis respectivos.
  2.  A aprobación dos cadros de persoal 
seralle  comunicada  á  consellería  compe-
tente en materia de seguridade.

Artigo 30. Número mínimo de mem-
bros.
  1.  O  número  mínimo  de  efectivos  con 
que  contarán  os  corpos  de  Policía  local 
será de dous policías e un oficial.
  2.  O número máximo de vixilantes mu-
nicipais que poderán ter os concellos que 
non teñan creado o corpo de Policía local 
será de dous.

Artigo 31. Dispensa de requisitos.
A  consellería  competente  en  materia  de 
seguridade,  con  carácter  excepcional, 
poderá dispensar dos  requisitos mínimos 
recollidos nos artigos anteriores, en canto 
á estrutura do respectivo corpo de Policía 
local, aqueles concellos que o solicitasen 
e  xustificasen  a  imposibilidade  do  seu 
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cumprimento, tras o informe da Comisión 
de Coordinación das Policías Locais.

TíTULO V 
SELECCIóN, PROMOCIóN, 

MOBILIDADE E FORMACIóN
capítulo i 

InGreso, promoCIón e mobIlIdAde
Artigo 32. Principios do sistema de 

selección.
  1.  Os  sistemas  de  selección  para  o 
acceso  ás  diferentes  categorías  dos  cor-
pos de Policía  local serán os de oposición 
libre,  concurso  ou  concurso-oposición  e 
rexeranse polas bases da respectiva con-
vocatoria,  que,  ao  igual  que  a  provisión 
de  postos  de  traballo,  respectarán  os 
principios  de  libre  concorrencia,  igual-
dade, mérito e capacidade, así como o de 
publicidade do proceso selectivo.
A  este  respecto  será  de  aplicación  o  dis-
posto na Lei 7/2004, do 16 de xullo, para 
igualdade de mulleres e homes.
  2.  As  convocatorias  publicaranse  no 
boletín  oficial  da  provincia  e  no  “Diario 
Oficial de Galicia”, e vinculan a adminis-
tración, os tribunais que avalíen as probas 
selectivas e os que tomen parte nelas.
  3.  As  probas  selectivas  para  ingresar 
nas  escalas  e  categorías  dos  corpos  da 
Policía  local  de  Galicia  son  de  carácter 
teórico  e  práctico  e  poden  incluír  probas 
de  capacidade  física,  psicotécnicas,  mé-
dicas  e  de  coñecementos,  que  se  fixarán 
nas  bases  da  convocatoria.  Así  mesmo, 
deberase  demostrar  o  coñecemento  do 
idioma galego.
  4.  Por  vía  regulamentaria  fixaranse  os 
programas dos temarios para o ingreso na 
categoría de policía, os baremos dos concur-
sos de méritos e os programas dos cursos 
selectivos que se desenvolvan na Academia 
Galega de Seguridade Pública.
  5.  Os  concellos  poderanlle  solicitar 
á  consellería  competente  en  materia  de 
seguridade a colaboración na realización 
das  probas  de  selección  para  o  ingreso, 
ascenso  ou  promoción  aos  corpos  de 

Policía  local na  forma que  regulamenta-
riamente se estableza.
  6.  Así  mesmo,  a  Xunta  de  Galicia 
poderá  asumir  a  convocatoria das prazas 
vacantes e, de ser o caso, a formación e o 
período  de  prácticas  naqueles  concellos 
que así o acorden mediante os oportunos 
convenios de colaboración.

Artigo 33. Requisitos para o ingreso.
  1.  Ademais  de  estar  en  posesión  da 
titulación  requirida  en  cada  caso,  os  re-
quisitos de  ingreso nos corpos da Policía 
local de Galicia serán os establecidos con 
carácter xeral para o ingreso na Adminis-
tración local e aqueloutros relacionados co 
carácter específico deste corpo, os cales se 
determinarán regulamentariamente.
  2.  En todo caso, para o ingreso na catego-
ría de policía requirirase non ter cumpridos 
os 36 anos, salvo cando o acceso se produza  
outros  corpos  policiais  locais  de  Galicia; 
neste caso deberán faltar máis de doce anos 
para pasar á situación de segunda actividade 
con destino por razón de idade.
  3.  As probas  selectivas de  ingreso nas 
categorías  de  policía  e  inspector  serán 
de  carácter  teórico  e  práctico  e  nelas  in-
cluirase, en todo caso, un recoñecemento 
médico, un exame psicotécnico, probas de 
aptitude física e probas de capacitación de 
coñecementos, tanto xerais como específi-
cos, en materias relacionadas co exercicio 
profesional,  así  como  a  demostración  do 
coñecemento da lingua galega.

Artigo 34. Tribunais de selección.
  1.  Os tribunais de oposición e órganos 
similares  de  selección  serán  designados 
polo alcalde correspondente.
  2.  Estarán constituídos por cinco mem-
bros titulares e cinco suplentes.
  3.  A totalidade dos vogais deberá posuír 
un nivel de titulación igual ou superior ao 
esixido para o acceso á categoría da que 
se trate.
  4.  A súa composición será a seguinte:

a.  Presidente: o alcalde ou alcaldesa do 
concello  convocante  ou  o  concelleiro  ou 
concelleira en quen delegue.
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b.  Tres vogais con coñecementos técnicos 
designados polo alcalde:
  1º.  Un proposto pola Academia Galega 
de Seguridade Pública, en representación 
da Xunta de Galicia.
  2º.  Outro proposto polos sindicatos exis-
tentes na xunta de persoal do concello.
  3º.  O terceiro vogal, que deberá ser téc-
nico na materia, por proposta do alcalde.

c.  Secretario:  un  funcionario  do  con-
cello  convocante  con  habilitación  de 
carácter nacional.

Artigo 35. Ingreso  na  categoría  de 
policía.
  1.  O  ingreso  na  categoría  de  policía 
realízase polo sistema de oposición libre.
  2.  O  modo  de  ingreso  por  oposición 
libre  require,  ademais  da  superación  das 
probas  selectivas  que  estableza  a  convo-
catoria, aprobar un curso de formación na 
Academia Galega de Seguridade Pública e 
superar un período de prácticas. A avalia-
ción do curso de formación e o período de 
prácticas  debe  restrinxirse  aos  méritos  e 
ás capacidades profesionais.
  3.  Unha vez superadas as probas selec-
tivas, o curso de formación e o período de 
prácticas,  os  aspirantes  serán  nomeados 
funcionarios de carreira da escala e cate-
goría correspondente.
  4.  Así  mesmo,  para  seren  cubertas  me-
diante concurso, reservarase como mínimo 
un vinte e cinco por cento das prazas con-
vocadas para funcionarios doutros corpos 
da Policía local da comunidade autónoma. 
Estes  funcionarios  deberán  ter  unha  ca-
tegoría  igual  á  da  convocatoria  e  unha 
antigüidade mínima nela de cinco anos.

Artigo 36. Funcionarios en prácticas.
  1.  Durante  o  curso  de  formación  e  o 
período de prácticas, os aspirantes que non 
procedan doutros corpos de seguridade da 
Comunidade Autónoma terán a considera-
ción de funcionarios en prácticas. Durante 
este  período  os  aspirantes  percibirán  as 
retribucións que lles correspondan de acor-
do coa lexislación vixente. O nomeamento 

como  funcionario  de  carreira  efectuarase 
unicamente tras a superación do curso e do 
período de prácticas, de acordo co que  se 
estableza na correspondente convocatoria.
  2.  Con  independencia  da  proba  de  re-
coñecemento médico que poida establecer 
a dita convocatoria, en calquera momento 
anterior a seren nomeados funcionarios de 
carreira os aspirantes poderán ser someti-
dos ás probas médicas que sexan precisas 
para comprobar a súa idoneidade, de acor-
do co cadro de exclusións médicas que se 
determinará regulamentariamente. Se das 
probas practicadas se deduce a existencia 
dalgunha  delas,  o  órgano  responsable 
poderá propor a exclusión da persoa aspi-
rante  do proceso  selectivo. No  dito  caso, 
correspóndelle ao órgano competente para 
efectuar o nomeamento adoptar a  resolu-
ción que proceda, sen que en ningún caso 
se teña dereito a indemnización.
  3.  Malia o disposto no punto anterior, 
se a causa de exclusión a que se fai refe-
rencia  no  punto  anterior  sobreveu  como 
consecuencia de lesións sufridas no exer-
cicio dos seus  labores como funcionario 
en prácticas, o órgano responsable propora-
lle o seu nomeamento como funcionario 
de carreira ao órgano competente. En tal 
caso, debe asignárselle ao citado funcio-
nario  un  posto  de  traballo  axeitado  ás 
súas capacidades.

Artigo 37. Acceso  á  categoría  de 
oficial.
O acceso á categoría de oficial realizarase:

a.  Por  promoción  interna,  mediante 
concurso-oposición,  entre  membros  do 
corpo que  teñan un mínimo de  tres  anos 
de antigüidade na categoría de policía.

b.  Así  mesmo,  para  seren  cubertas  me-
diante concurso, reservarase, como mínimo, 
un vinte e cinco por cento das prazas con-
vocadas  para  funcionarios  doutros  corpos 
da  Policía  local  da  comunidade  autónoma. 
Estes funcionarios deberán ter unha categoría 
igual á da convocatoria e unha antigüidade 
mínima nela de cinco anos.
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Artigo 38. Acceso  á  categoría  de 
inspector.
O  acceso  á  categoría  de  inspector  reali-
zarase:

a.  Por  promoción  interna,  mediante 
concurso-oposición,  entre  membros  do 
corpo que teñan un mínimo de tres anos de 
antigüidade na categoría de oficial.

b.  Así mesmo, para seren cubertas me-
diante concurso, reservarase como mínimo 
un vinte e cinco por cento das prazas con-
vocadas para funcionarios doutros corpos 
da Policía local da comunidade autónoma. 
Estes funcionarios deberán ter unha categoría 
igual á da convocatoria e unha antigüidade 
mínima nela de cinco anos.

Artigo 39. Acceso  á  categoría  de 
inspector principal.
O acceso á categoría de  inspector princi-
pal realizarase:

a.  Por  promoción  interna,  mediante 
concurso-oposición,  entre  membros  do 
corpo que  teñan un mínimo de  tres  anos 
de antigüidade na categoría de inspector.

b.  Así mesmo, para seren cubertas me-
diante concurso, reservarase como mínimo 
un vinte e cinco por cento das prazas con-
vocadas para  funcionarios doutros corpos 
da Policía local da comunidade autónoma. 
Estes funcionarios deberán ter unha categoría 
igual á da convocatoria e unha antigüidade 
mínima nela de cinco anos.

Artigo 40. Acceso  á  categoría  de 
intendente.
O acceso á categoría de  intendente  reali-
zarase:

a.  Por promoción interna, mediante con-
curso-oposición,  entre membros do  corpo 
que teñan un mínimo de tres anos de antigüi-
dade na categoría de inspector principal.

b.  Así  mesmo,  para  seren  cubertas 
mediante concurso, reservarase como mí-
nimo un vinte e cinco por cento das prazas 
convocadas  para  funcionarios  doutros 
corpos  da  Policía  local  da  comunidade 
autónoma. Estes funcionarios deberán ter 
unha  categoría  igual  á  da  convocatoria  e 

unha  antigüidade  mínima  nela  de  cinco 
anos.

Artigo 41. Acceso  á  categoría  de 
intendente principal.
O acceso á categoría de intendente princi-
pal realizarase:

a.  Por  promoción  interna,  mediante 
concurso,  entre  membros  do  corpo  que 
teñan un mínimo de tres anos de antigüi-
dade na categoría de intendente.

b.  Así mesmo, para seren cubertas me-
diante concurso, reservarase como mínimo 
un vinte e cinco por cento das prazas con-
vocadas para  funcionarios doutros corpos 
da Policía local da comunidade autónoma. 
Estes funcionarios deberán ter unha categoría 
igual á da convocatoria e unha antigüidade 
mínima nela de cinco anos.

Artigo 42. Acceso  á  categoría  de 
superintendente.
O  acceso  á  categoría  de  superintendente 
realizarase:

a.  Por  promoción  interna,  mediante 
concurso,  entre  membros  do  corpo  que 
teñan un mínimo de tres anos de antigüi-
dade na categoría de intendente principal.

b.  Así mesmo, para seren cubertas me-
diante concurso, reservarase como mínimo 
un vinte e cinco por cento das prazas con-
vocadas para  funcionarios doutros corpos 
da Policía local da comunidade autónoma. 
Estes funcionarios deberán ter unha categoría 
igual á da convocatoria e unha antigüidade 
mínima nela de tres anos.

Artigo 43. Garantía da mobilidade.
Para  garantir  o  dereito  á  mobilidade  dos 
membros  dos  corpos  de  Policía  local  de 
Galicia, reflectido nos artigos 35 e 37 a 42, 
cando non fose posible cubrir as vacantes 
coas  porcentaxes  sinaladas,  as  fraccións 
sobrantes  acumularanse  á  seguinte  ou 
seguintes convocatorias.

Artigo 44. Permutas.
Os alcaldes, logo do informe dos respectivos 
xefes  da  Policía  local,  poderán  autorizar 
a  permuta  de  destinos  entre  os  membros 
correspondentes dos corpos de Policía local 
ou axentes de policía en activo que sirvan 
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en  diferentes  concellos,  sempre  e  cando 
cumpran os seguintes requisitos:

a.  Que  ambos  sexan  funcionarios  dos 
corpos de Policía local.

b.  Que  pertenzan  á  mesma  escala  e 
categoría.

c.  Que teñan dez anos ininterrompidos 
de  servizo  activo  e  cun número de  anos 
de servizo que non difira entre si en máis 
de dez anos.

d.  Que falten como mínimo cinco anos 
para cumprir a idade para o pase á situa-
ción  de  segunda  actividade  con  destino 
por razón de idade.

e.  Que  a  ningún  dos  solicitantes  se  lle 
estea incoando un expediente disciplinario.

f.  Non  se  poderá  solicitar  unha  nova 
permuta por parte de ningún dos permu-
tantes  ata  que  transcorran  cinco  anos  a 
obtención dunha anterior.

capítulo ii 
A FormACIón

Artigo 45. Formación e capacitación 
profesional.
  1.  Os  membros  dos  corpos  da  Policía 
local de Galicia recibirán unha formación 
e  capacitación  profesional  con  carácter 
permanente que garanta o axeitado cum-
primento  das  súas  funcións  e  asegure  o 
mantemento e a mellora das súas aptitudes 
e capacidade profesional, que comprenda 
necesariamente  cursos  de  formación  en 
igualdade  de  xénero  e  sobre  a  violencia 
contra as mulleres.
  2.  A Academia Galega de Seguridade 
Pública  elaborará  un  plan  de  carreira 
profesional que inclúa os cursos de ingre-
so,  perfeccionamento,  especialización  e 
promoción  dos  membros  dos  corpos  da 
Policía local de Galicia. Se é o caso, para 
conseguir  axeitadamente  tales  obxectivos, 
a  academia  pode  subscribir  acordos  ou 
convenios  con  institucións  análogas  ou 
doutra natureza.
  3.  A  Academia  Galega  de  Seguridade 
Pública  procurará  a  validación,  pola  ad-
ministración  competente,  dos  cursos  que 

se  impartan  nos  seus  centros  e  validará, 
pola súa vez, aqueles que fosen superados 
noutros centros oficiais, na  forma que  se 
determine regulamentariamente.

Artigo 46. Cursos.
  1.  A  duración  e  o  contido  dos  cursos 
e  programas  formativos  determinaranse 
regulamentariamente.
  2.  A asistencia por parte dos membros 
das policías  locais a cursos de formación 
e  capacitación  profesional  deberá  ser 
autorizada  polo  alcalde,  quen  só  poderá 
denegar a solicitude de forma motivada e 
por esixencia do servizo público.
  3.  Durante  a  súa  estadía  na  Academia 
Galega de Seguridade Pública, os alumnos 
estarán suxeitos a esta lei e ao regulamen-
to de funcionamento desta institución.

TíTULO VI 
DO RéXIME ESTATUTARIO

capítulo i 
dereItos e deberes

Artigo 47. Principios xerais.
  1.  Os  membros  dos  corpos  da  Policía 
local  de  Galicia  e  os  vixilantes  munici-
pais  teñen  os  dereitos  e  deberes  que  lles 
corresponden como funcionarios da admi-
nistración do concello a que pertenzan, no 
marco  da  especificidade  da  súa  función, 
de acordo coa lexislación vixente.
  2.  Os concellos protexerán os funciona-
rios dos corpos de Policía local no exercicio 
das súas funcións e outorgaranlles a con-
sideración social debida á súa xerarquía e 
á dignidade do servizo policial.

Artigo 48. Retribucións.
  1.  Os funcionarios dos corpos da Policía 
local  terán  dereito  a  unha  remuneración 
xusta,  que  abranguerá  as  retribucións 
básicas e as complementarias no marco da 
lexislación da función pública de Galicia.
  2.  As  retribucións  básicas  terán  idén-
tica  contía  para  todos  os  membros  dun 
mesmo grupo.
  3.  As  retribucións  complementarias 
fixaranse  regulamentariamente,  dentro 
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dos límites fixados pola lexislación vixen-
te, de acordo cos seguintes criterios:

a.  Nivel de formación.
b.  Réxime de incompatibilidades.
c.  Mobilidade por razón de servizo.
d.  Dedicación.
e.  Risco que comporta a súa misión.
f.  Especificidade dos horarios de traballo.
g.  Peculiar estrutura.
Artigo 49. Seguridade Social.

Os  funcionarios  dos  corpos  da  Policía 
local  da  Comunidade  Autónoma  de  Ga-
licia  están  acollidos  ao  réxime  xeral  da 
Seguridade  Social,  sen  prexuízo  doutros 
réximes que lles sexan de aplicación e que 
se rexerán pola súa normativa específica.

Artigo 50. Saúde e seguridade laboral.
Así mesmo, terán dereito á promoción da 
seguridade e á saúde no desenvolvemento 
da  súa  función  e  á  prevención  de  riscos 
laborais nos termos que estableza a lexisla-
ción específica para o ámbito das funcións 
públicas de policía e seguridade.

Artigo 51. Asistencia xurídica.
  1.  Os  membros  dos  corpos  da  Policía 
local  recibirán  asesoramento  xurídico 
naquelas  situacións  derivadas  do  servizo 
en que o precisen.
  2.  Así mesmo, terán dereito a ser repre-
sentados  e  defendidos  polos  profesionais 
designados  polo  concello  de  que  depen-
den, e a cargo deste, en todas as actuacións 
xudiciais en que se lles esixan responsabi-
lidades por  feitos cometidos no exercicio 
das  súas  funcións.  En  ningún  caso  terá 
dereito á asistencia xurídica o funcionario 
que  incorrese  en  dolo,  neglixencia  grave 
ou abuso de funcións.

Artigo 52. Dereitos sindicais.
Para  a  representación,  defensa  e  pro-
moción  dos  seus  intereses  profesionais, 
económicos  e  sociais,  os  funcionarios  dos 
corpos da Policía local de Galicia poderanse 
integrar  libremente  nas  organizacións 
sindicais,  separarse  delas  e  constituír 
outras organizacións, de acordo co marco 
legal aplicable.

Artigo 53. Limitación  do  dereito  de 
folga.
Os funcionarios dos corpos da Policía local, 
de  acordo  co  establecido  pola  lexislación 
orgánica de forzas e corpos de seguridade, 
non  poderán  exercer  en  ningún  caso  o 
dereito  de  folga  nin  accións  substitutivas 
deste  ou  concertadas  co  fin  de  alterar  o 
normal funcionamento dos servizos.

Artigo 54. Deber de residencia.
  1.  Os  membros  dos  corpos  da  Policía 
local  poderán  residir  fóra  da  localidade 
onde  traballan,  exceptuados  os  casos  en 
que por razón do servizo sexa necesario o 
deber de residencia na propia localidade.
  2.  Sen prexuízo do que se establece no 
número 1, determinarase regulamentaria-
mente a distancia máxima en quilómetros, 
respecto  da  localidade  de  destino,  a  que 
están obrigados a residir os membros dos 
corpos da Policía local.

Artigo 55. Xornada laboral e horario.
  1.  Os  membros  dos  corpos  da  Policía 
local  cumprirán  estritamente  a  xornada 
e  o  horario  de  traballo  que  determine  o 
órgano competente.
  2.  En situacións excepcionais, cando se 
produzan feitos ou emerxencias que así o 
esixan, os funcionarios poderán ser requi-
ridos para o servizo fóra da súa xornada de 
traballo.
  3.  No caso de que as necesidades extraor-
dinarias do servizo obrigasen a prolongar 
a  súa  prestación,  terán  que  cumprirse  as 
ordes  referidas ao  respecto,  sen prexuízo 
da compensación que proceda polo exceso 
de  xornada  realizado  na  forma  que  se 
determine regulamentariamente.

Artigo 56. Revisións médicas.
Os membros dos corpos da Policía local te-
ñen dereito a unha revisión médica anual.
Regulamentariamente  determinaranse  as 
probas  médicas  que  se  deban  incluír  na 
revisión anual.

Artigo 57. Medios e instalacións.
Os  membros  dos  corpos  da  Policía  local 
disporán  dos  medios  e  das  instalacións 
apropiados  para  o  cumprimento  das  súas 
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funcións  e  para  a  atención  adecuada  á 
cidadanía.

Artigo 58. Incompatibilidades.
Os membros dos corpos da Policía local non 
poderán exercer ningunha outra actividade 
pública ou privada, agás as exceptuadas no 
réxime xeral de incompatibilidades.

Artigo 59. Consumo de drogas, estu-
pefacientes e substancias psicotrópicas.
  1.  Os  membros  dos  corpos  da  Policía 
local  non  poderán  consumir  bebidas  al-
cohólicas nin calquera outra droga tóxica, 
estupefaciente ou substancia psicotrópica 
mentres  estean  de  servizo  ou  se  atopen 
nalgunha dependencia policial. Tampouco 
poderán estar de servizo baixo a influen-
cia de calquera destas substancias.
  2.  Para  verificar  que  un  funcionario 
policial está baixo os efectos do alcohol ou 
dalgunha das substancias sinaladas no nú-
mero  anterior,  poderanse  realizar  probas 
técnicas  de  comprobación.  Tales  probas 
deberán  ser  ordenadas  de  forma  expresa 
polo superior responsable.
  3.  Co fin de adecuar o réxime dos ser-
vizos que se lles asignen, os funcionarios 
que  estean  baixo  tratamento  médico  con 
algunha  das  substancias  mencionadas 
estarán obrigados a advertilo, por escrito 
e cos oportunos informes médicos.

capítulo ii 
sItuACIóns AdmInIstrAtIvAs  

e xubIlACIón
Artigo 60. Situacións administrativas.

  1.  Os funcionarios dos corpos da Policía 
local de Galicia poderanse atopar, ademais 
de nas situacións  recollidas na  lexislación 
básica  da  función  pública,  na  situación 
administrativa de segunda actividade.
  2.  As  devanditas  situacións  rexeranse 
polo disposto nesta  lei  e nas normas que 
a  desenvolvan  e,  supletoriamente,  polo 
previsto na lexislación vixente en materia 
de función pública.

Artigo 61. Idade de xubilación.
A xubilación forzosa dos membros dos cor-
pos da Policía local de Galicia declararase 

de  oficio  ao  cumprir  o  funcionario  os  65 
anos de idade.

capítulo iii 
seGundA ACtIvIdAde

Artigo 62. Segunda actividade.
A  segunda  actividade  é  unha  situación 
administrativa  especial  que  ten  como 
obxecto  garantir  unha  axeitada  aptitude 
psicofísica dos  integrantes dos corpos da 
Policía  local  de  Galicia  mentres  perma-
nezan  en  servizo  activo,  asegurando  a 
eficacia do servizo.

Artigo 63. Causas.
  1.  Poderase pasar á segunda actividade 
por:

a.  Cumprimento  das  idades  que  se 
determinan para cada escala.

b.  Diminución das condicións psicofísi-
cas para o desempeño da función policial.

c.  Embarazo e lactación.
  2.  Na  situación  de  segunda  actividade 
permanecerase ata o pase á xubilación ou 
a outra situación que non poderá ser a de 
servizo activo, salvo que a causa do pase 
á  situación  de  segunda  actividade  fose 
por  embarazo,  lactación  ou  insuficiencia 
das  aptitudes  psicofísicas  e  que  tales 
circunstancias desaparecesen. No suposto 
de diminución das condicións psicofísicas 
será  o  tribunal  médico  a  que  se  refire  o 
artigo  73  desta  lei  o  que  aprecie  que  tal 
insuficiencia desapareceu.

Artigo 64. Por razón de idade.
  1.  O pase á segunda actividade por idade 
terá lugar ao cumprirse as seguintes idades:

a.  Escala  superior  e  técnica:  aos  62 
anos de idade.

b.  Escala  executiva:  aos  60  anos  de 
idade.

c.  Escala básica: aos 58 anos de idade.
  2.  Logo de escoitar á xunta de persoal, 
o concello, motivadamente, co fin de opti-
mizar os seus recursos, e tras o informe á 
consellería competente en materia de segu-
ridade, poderá limitar por cada ano natural 
e categoría o número de  funcionarios que 
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poidan acceder á situación de segunda ac-
tividade por razón de idade, prorrogando a 
permanencia no servizo activo dos que, na 
orde inversa á data na que cumpran a idade, 
excedan da cota así fixada.
  3.  Así  mesmo,  o  concello,  tras  a  co-
municación  á  consellería  competente  en 
materia  de  seguridade,  poderá  aprazar  o 
pase  á  situación  de  segunda  actividade, 
por  sucesivos  períodos  dun  ano,  cando 
exista solicitude expresa do  interesado, e 
sempre  que  medie  informe  favorable  do 
tribunal  médico,  constituído  segundo  o 
establecido no artigo 73 desta lei.

Artigo 65. Por diminución de aptitu-
des psicofísicas.
  1.  Pasarán  á  situación  de  segunda 
actividade,  sen  a  limitación  das  idades 
determinadas  no  artigo  anterior,  aqueles 
funcionarios  dos  corpos  da  Policía  local 
que teñan diminuídas as aptitudes físicas, 
psíquicas ou sensoriais necesarias para o 
desempeño  da  función  policial,  ben  por 
incapacidade  temporal  ou  doutro  tipo, 
e  sempre  que  non  constitúan  causa  de 
incapacidade  permanente.  O  dito  proce-
demento poderase iniciar de oficio ou por 
solicitude do interesado.
  2.  A  avaliación  da  diminución  deberá 
ser ditaminada polo tribunal médico a que 
se refire o artigo 73 desta lei.
  3.  Poderase  acordar,  de  oficio  ou  por 
solicitude  do  interesado,  o  reingreso  no 
servizo activo no caso de que desaparece-
sen as causas que motivaron a diminución 
de  aptitudes  físicas,  psíquicas  ou  senso-
riais, tras o ditame médico.
  4.  No  caso  de  que  o  pase  á  segunda 
actividade  sexa  motivado  por  accidente 
laboral  ou  enfermidade  profesional,  o 
funcionario  percibirá  o  cen  por  cento 
das  retribucións  que  viña  percibindo  no 
momento de  se producir  o  feito  causante 
do referido pase.

Artigo 66. Cadro de aptitudes.
Regulamentariamente  establecerase,  para 
cada escala, o cadro de causas de diminución 

das aptitudes físicas, psíquicas ou sensoriais 
que orixinen o pase á situación de segunda 
actividade.

Artigo 67. Por razón de embarazo ou 
lactación.
  1.  As funcionarias dos corpos de Policía 
local  poderán  solicitar  o  pase  á  segunda 
actividade  no  destino  máis  acorde  coa 
situación do seu embarazo, tras o informe 
facultativo que o acredite.
  2.  Igualmente  poden  permanecer  na 
segunda  actividade  durante  o  período  de 
lactación, logo da solicitude e sempre que, 
segundo  o  informe  facultativo,  as  condi-
cións do seu posto habitual de traballo non 
sexan as máis axeitadas á súa situación.

Artigo 68. Razóns excepcionais.
O  alcalde  poderá  requirir,  motivada-
mente, dándolle conta ao responsable da 
consellería en materia de seguridade, os 
funcionarios dos corpos da Policía  local 
en  situación de  segunda  actividade para 
o  cumprimento  de  funcións  policiais, 
cando concorran razóns excepcionais de 
seguridade  cidadá  que  regulamentaria-
mente se determinarán.

Artigo 69. Postos de traballo.
A  situación  administrativa  de  segunda 
actividade  declararase  con  indicación 
de  destino.  Aos  funcionarios  que  pasen 
á  dita  situación  asignaránselles  postos 
de  traballo desta natureza, ben dentro do 
mesmo corpo policial ou ben noutro posto 
do concello, que se corresponda coa cate-
goría que se teña, preferentemente na área 
de seguridade e axeitado á súa experiencia 
e capacidade.

Artigo 70. Catálogo  de  postos  de 
traballo.
  1.  O catálogo de postos de  traballo de 
segunda actividade precisará os que poden 
ser cubertos con persoal nesta situación.
  2.  O  catálogo  determinará  para  cada 
posto  a  función,  o  horario,  a  situación, 
o  perfil  necesario,  a  formación  axeitada 
e  calquera  outra  circunstancia  axeitada. 
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Estas  definicións  poderanse  cambiar  e 
adaptar en función das necesidades.
  3.  O catálogo de postos de  traballo de 
segunda  actividade  aprobarase  coa  rela-
ción de postos de traballo do concello.

Artigo 71. Retribucións  na  segunda 
actividade.
  1.  O pase á segunda actividade non su-
porá diminución das retribucións básicas e 
complementarias fixas e periódicas.
  2.  O  tempo  de  permanencia  na  situa-
ción de segunda actividade é computable 
para  os  efectos  de  perfeccionamento  de 
trienios e de dereitos pasivos.

Artigo 72. Réxime xurídico.
  1.  O pase á situación de segunda activi-
dade non comportará a perda da condición 
de axente da autoridade.
  2.  Os  funcionarios  en  situación  de 
segunda  actividade  estarán  suxeitos  a 
idéntico  réxime  disciplinario  e  de  in-
compatibilidade  que  no  servizo  activo, 
agás  que  desempeñen  postos  de  traballo 
distintos  aos dos corpos de Policía  local. 
Neste  caso  estarán  sometidos  ao  réxime 
xeral  disciplinario  dos  funcionarios  da 
Administración local ou ao específico de 
aplicación ao posto que ocupen.
  3.  Na  situación  de  segunda  actividade 
non se poderá participar en procedemen-
tos  de  promoción  interna  ou  concursos 
de  traslados,  agás  cando  se  accedese por 
causa de embarazo ou lactación.

Artigo 73. Tribunal médico.
  1.  Regulamentariamente determinara-
se  a  composición  dos  tribunais  médicos 
que  ditaminarán  se  as  afeccións  ou 
enfermidades  físicas  ou  psíquicas  están 
incursas  ou  non  no  cadro  de  incompati-
bilidades  médicas  para  a  prestación  do 
servizo ordinario.
  2.  O tribunal emitirá un ditame médico 
e  dirixirallo  ao  órgano  competente  para 
a súa resolución, no cal proporá o pase á 
segunda actividade ou que se tramite o co-
rrespondente  expediente de  incapacidade 
ou, se procede, de xubilación forzosa.

capítulo iv 
dIstInCIóns e reCompensAs

Artigo 74. Distincións e recompensas.
  1.  Os  membros  dos  corpos  de  Policía 
local  de  Galicia  poden  ser  distinguidos 
ou  recompensados  de  acordo  co  que  se 
determine regulamentariamente.
  2.  Todas as distincións e as recompen-
sas outorgadas aos membros dos corpos de 
Policía local de Galicia constarán nos seus 
expedientes  persoais  e  valoraranse  como 
mérito  nos  concursos  de  provisión  de 
postos de  traballo. Tamén  se poderán  ter 
en  conta  nos  procesos  de  provisión  polo 
sistema de libre designación.

TíTULO VII 
DO RéXIME DISCIPLINARIO

Artigo 75. Disposicións xerais.
  1.  O réxime disciplinario dos corpos da 
Policía local, sen prexuízo da observancia 
das garantías recoñecidas no ordenamento 
xurídico,  inspirarase  nos  principios  bá-
sicos  de  actuación  que  se  establecen  no 
capítulo II do título II desta lei.
  2.  Sen  prexuízo  das  responsabilidades 
civís e penais que puidesen proceder, o réxi-
me disciplinario aplicable aos membros dos 
corpos da Policía local será o que se estable-
ce nesta lei e, no seu defecto, na lexislación 
vixente en materia de función pública.

Artigo 76. Ámbito de aplicación.
  1.  Esta lei é de aplicación aos funciona-
rios dos corpos da Policía  local, calquera 
que sexa a situación administrativa en que 
se  atopen,  sempre  que  a  falta  cometida 
sexa compatible, atendidas as circunstan-
cias, coa dita situación.
  2.  Os  funcionarios  en  prácticas  some-
teranse ás normas de réxime disciplinario 
que se establezan regulamentariamente.

Artigo 77. Suxeitos responsables.
  1.  Os funcionarios dos corpos da Policía 
local  poden  incorrer  en  responsabilidade 
disciplinaria  pola  comisión  das  faltas  que 
se  tipifican  neste  capítulo,  o  momento  da 
toma de posesión ata o da xubilación ou a 
perda da condición de funcionario.
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  2.  Incorrerán na mesma responsabilidade 
que os autores dunha falta os que induzan á 
súa comisión e os xefes que a toleren.
  3.  Así  mesmo,  incorrerán  en  falta  de 
inferior  grao  os  que  encubrisen  a  co-
misión  dunha  falta  moi  grave  ou  grave. 
Debe  de  entenderse  por  encubrimento  o 
feito de non lle dar conta ao superior xe-
rárquico competente, de xeito inmediato 
e por  escrito, dos  feitos  constitutivos de 
falta dos cales se teña coñecemento, agás 
cando  sexa  este  o  presunto  infractor; 
neste caso a comunicación efectuarase ao 
seu superior inmediato.

Artigo 78. Clases de faltas.
As faltas que poden cometer os membros 
dos  corpos  da  Policía  local  poderán  ser 
leves, graves e moi graves.

Artigo 79. Faltas moi graves.
Consideraranse faltas moi graves:

a.  O incumprimento do deber de fideli-
dade á Constitución e ao Estatuto de Au-
tonomía no exercicio das súas funcións.

b.  Ser  condenado,  en  virtude  de  sen-
tenza firme, a pena privativa de liberdade, 
como  autor  dunha  conduta  constitutiva 
de  delito  doloso  relacionada  co  servizo 
ou que cause grave dano á administración 
ou aos administrados.

c.  O acoso moral e o acoso sexual.
d.  O  abuso  de  atribucións  que  cause 

grave  dano  aos  cidadáns,  aos  subordina-
dos  ou  á  administración,  e  a  práctica  de 
tratos  inhumanos, degradantes, discrimi-
natorios  ou  vexatorios  ás  persoas  que  se 
atopen baixo a súa custodia.

e.  A  insubordinación,  individual  ou  co-
lectiva, respecto das autoridades ou mandos 
de que dependan.

f.  A non prestación de auxilio con urxen-
cia naqueles feitos ou circunstancias graves 
en que sexa obrigada a súa actuación.

g.  O abandono do servizo.
h.  A publicación ou a utilización inde-

bida  de  segredos  declarados  oficiais  ou 
cualificados como tales.

i.  A violación do  segredo profesional 
e  a  falta  do  debido  sixilo  respecto  dos 

asuntos  que  coñezan  por  razón  do  seu 
cargo,  sempre  que  prexudique  o  des-
envolvemento  do  labor  policial,  cause 
prexuízo á administración, aos detidos e 
investigados  ou  a  calquera  outra  persoa 
afectada pola investigación policial ou se 
utilice o dito coñecemento no proveito do 
propio funcionario.

j.  A  realización  de  actividades  decla-
radas  incompatibles  legalmente,  cando 
estas  comprometan  a  imparcialidade  ou 
independencia.

k.  A participación en folgas, en accións 
substitutivas  delas  ou  en  actuacións 
concertadas  co  fin  de  alterar  o  normal 
funcionamento dos servizos.

l.   Incorrer en falta grave cando o fun-
cionario  fose  sancionado  anteriormente, 
en  virtude  de  resolucións  firmes,  por 
outras  tres  faltas  de  carácter  grave  ou 
moi grave, cometidas no período dun ano 
inmediatamente  anterior  á  comisión  da 
nova infracción.

m. A  falta  de  colaboración  manifesta 
cos membros do corpo da Policía  local  e 
demais  membros  dos  corpos  de  Policía 
local así como cos membros das forzas e 
corpos  de  seguridade  do  Estado,  cando 
resulte prexudicado gravemente o servizo 
ou  deriven  consecuencias  graves  para  a 
seguridade cidadá.

n.  Embriagarse  ou  consumir  drogas 
tóxicas,  estupefacientes  ou  substancias 
psicotrópicas durante o servizo ou sempre 
que prexudique a súa prestación.

ñ.  Toda  actuación  que  supoña  discri-
minación por razón de ideoloxía, relixión 
ou crenzas, situación familiar, pertenza a 
etnia ou raza, orixe nacional, idioma, sexo, 
orientación  sexual,  xénero,  enfermidade, 
discapacidade ou calquera outra condición 
ou circunstancia persoal ou social.

o.  A obstaculización grave ao exercicio 
das liberdades públicas e dereitos sindicais.

p.  Así  mesmo,  son  faltas  moi  graves, 
para  os  efectos  do  establecido  na  Lei 
Orgánica 4/1997, do 4 de agosto, pola que 
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se  regula  a  utilización  de  videocámaras 
polas  forzas  e  corpos  de  seguridade  en 
lugares públicos:
  1º.  A  alteración  ou  manipulación  de 
imaxes  e  sons  gravados,  sempre  e  cando 
non constitúan delito.
  2º.  A  cesión,  transmisión  e  revelación 
a  terceiras  persoas  non  autorizadas,  por 
calquera  medio  e  con  calquera  ánimo  e 
finalidade, dos soportes orixinais das gra-
vacións ou as súas copias, de xeito íntegro 
ou parcial.
  3º.  A  reprodución  de  imaxes  e  sons 
gravados  con  finalidades  distintas  das 
establecidas na Lei Orgánica 4/1997.
  4.º  A utilización de imaxes e sons grava-
dos  ou  dos  medios  técnicos  de  gravación 
afectos ao servizo para finalidades distintas 
das establecidas na Lei Orgánica 4/1997.

q.  Calquera outra conduta non enume-
rada nos puntos anteriores tipificada como 
falta moi grave na lexislación xeral.

Artigo 80. Faltas graves.
Son faltas graves:

a.  A  grave  desconsideración  cos  su-
periores,  compañeiros,  subordinados  ou 
cidadáns,  no  exercicio  das  súas  funcións 
ou con ocasión delas.

b.  A desobediencia aos superiores xe-
rárquicos ou responsables do servizo con 
motivo  das  ordes  ou  instrucións  dadas 
por aqueles.

c.  A omisión da obriga de dar conta aos 
seus  superiores  coa  debida  dilixencia  de 
todo asunto que requira o seu coñecemen-
to ou decisión urxentes.

d.  A  infracción  de  deberes  ou  obrigas 
legalmente  establecidos  inherentes  ao 
cargo  ou  función,  cando  se  produzan  de 
maneira grave e reiterada.

e.  Os actos e condutas que atenten grave-
mente contra a dignidade dos funcionarios, 
contra a imaxe dos corpos da Policía local 
e contra o prestixio e a consideración de-
bidos ao concello e á Xunta de Galicia.

f.  A  falta  de  presentación  ou  posta  á 
disposición  inmediata  na  dependencia  de 

destino ou na máis próxima nos casos de de-
claración dos estados de alarma, excepción 
ou sitio, ou cando así se dispoña no caso de 
alteración grave da seguridade cidadá.

g.  A  terceira  falta  inxustificada  de 
asistencia ao servizo nun período de  tres 
meses,  cando  as  dúas  anteriores  fosen 
obxecto de sanción firme por falta leve.

h.  Non  prestar  servizo  alegando  su-
posta  enfermidade  ou  simulando  maior 
gravidade desta.

i.  A  falta  de  rendemento  manifesta, 
reiterada e non xustificada, que ocasione 
un grave prexuízo á cidadanía ou á efica-
cia dos servizos.

j.  A emisión de informes sobre asuntos 
de  servizo  que,  sen  faltar  abertamente  á 
verdade,  a  terxiversen,  valéndose  de  ter-
mos ambiguos, confusos ou tendenciosos, 
ou a alteren mediante inexactitudes, cando 
se cause prexuízo á administración ou aos 
cidadáns, sempre que o feito non constitúa 
delito ou falta moi grave.

k.  A  intervención  nun  procedemento 
administrativo  cando  concorra  algunha 
das causas legais de abstención.

l.   Non ir provisto nos actos de servizo 
da  uniformidade  regulamentaria  cando 
o  seu  uso  sexa  preceptivo,  así  como  dos 
distintivos da categoría ou cargo, da arma 
regulamentaria ou dos medios de protec-
ción ou acción que se determinen, sempre 
que non medie autorización en contrario.

m. O extravío, a perda ou a subtracción 
da arma regulamentaria, sempre que con-
corra neglixencia grave.

n.  A  utilización  da  arma  en  acto  de 
servizo ou fóra del sen causa que o xustifi-
que, creando alarma entre os cidadáns ou 
grave desprestixio do corpo.

ñ.  Asistir  a  calquera  manifestación  ou 
reunión pública de uniforme ou facer uso 
ou  ostentación  da  arma  regulamentaria 
e/ou dos distintivos de identificación, agás 
que  se  trate de actos de  servizo ou actos 
oficiais nos que a asistencia de uniforme 
estea indicada.
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o. Causar danos graves na conservación 
de  locais,  material  ou  demais  elementos 
relacionados co servizo, ou dar lugar, por 
neglixencia  grave,  ao  extravío,  perda  ou 
subtracción destes.

p.  Impedir,  limitar  ou  obstaculizar  os 
subordinados  no  exercicio  dos  dereitos 
que  teñan  recoñecidos  sempre  que  non 
constitúa falta moi grave.

q.  Embriagarse  ou  consumir  drogas 
tóxicas,  estupefacientes  ou  substancias 
psicotrópicas,  en  ambos  os  casos  con 
habitualidade ou cando afecte a imaxe do 
corpo ou da función policial.
Entenderase  por  habitualidade  a  existen-
cia acreditada de máis de dous episodios 
de consumo.

r.   A negativa a someterse á realización 
das probas técnicas tendentes a comprobar 
que se está baixo a  influencia do alcohol 
ou  de  drogas  tóxicas,  estupefacientes  ou 
substancias psicotrópicas.

s.  Solicitar e obter cambios de destino 
mediando calquera recompensa ou ánimo 
de lucro ou falseando as condicións que o 
regulen.

t.   A  realización  de  actos  ou  declara-
cións  que  vulneren  os  límites  ao  dereito 
de acción  sindical  sinalados no artigo 19 
da Lei Orgánica 2/1986, do 13 de marzo, 
sempre  que  se  cause  perturbación  grave 
no normal funcionamento dos servizos.

u.  Promover  ou  asistir  a  encerros  en 
locais de titularidade pública ou ocupalos 
sen  autorización,  sempre  que  cause  per-
turbación grave no normal funcionamento 
dos servizos.

v.  Ter  sido  condenado  por  sentenza 
firme  como  autor  dun  delito  ou  falta 
imprudentes  cando  afecte  o  servizo  ou 
cause grave dano á administración ou aos 
cidadáns.

w.  As  infraccións  ao  disposto  na  Lei 
Orgánica  4/1997,  do  4  de  agosto,  non 
constitutivas de falta moi grave.

x.  O  incumprimento  dos  prazos  ou 
outras  disposicións  de  procedemento  en 

materia de incompatibilidades, cando non 
supoñan  mantemento  dunha  situación  de 
incompatibilidade.

y.  O incumprimento do deber do segre-
do profesional no que se refire aos asuntos 
coñecidos  por  razón  ou  con  ocasión  do 
desempeño das súas  funcións que prexu-
dique o desenvolvemento do labor policial 
ou a calquera persoa.

z.  As  accións  ou  omisións  tipificadas 
como  faltas moi graves  e  que de  acordo 
cos criterios que se establecen no artigo 
82  desta  lei  merezan  a  cualificación  de 
falta grave.

Artigo 81. Faltas leves.
Son faltas leves:

a.  O atraso ou neglixencia no  cumpri-
mento das funcións e ordes recibidas ou a 
falta de interese na instrución ou prepara-
ción persoal para desempeñalas.

b.  A  incorrección  cos  cidadáns,  con 
outros  membros  dos  corpos  da  Policía 
local  ou  cos  membros  doutras  forzas  e 
corpos  de  seguridade,  sempre  que  non 
merezan unha cualificación máis grave.

c.  A non asistencia ao servizo que non 
constitúa  falta  de  maior  gravidade  e  o 
incumprimento da xornada de traballo, así 
como as reiteradas faltas de puntualidade.

d.  O  mal  uso  ou  o  descoido  na  con-
servación  dos  locais,  material  ou  demais 
elementos dos servizos, así como o incum-
primento das normas dadas nesta materia, 
cando non constitúan falta máis grave.

e.  Prescindir  do  conduto  regulamen-
tario  para  formular  calquera  solicitude, 
reclamación  ou  queixa  nas  relacións 
de  servizo,  así  como  non  tramitar  as 
peticións ou reclamacións formuladas na 
debida forma.

f.  O  descoido  no  aseo  persoal  e  o  in-
cumprimento das normas de uniformidade, 
sempre que non constitúa falta máis grave.

g.  O extravío, a perda ou a subtracción dos 
distintivos  e  credenciais  de  identificación, 
sempre que concorra neglixencia grave.
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h.  A ausencia inxustificada de calquera 
servizo,  cando  non  mereza  cualificación 
máis grave.

i.  A omisión intencionada do deber de 
saúdo, a non devolución del ou incumprir 
de  calquera  outro  xeito  as  normas  que  o 
regulan.

j.  Calquera clase de xogo que se leve a 
cabo  nas  dependencias  policiais,  sempre 
que prexudique a prestación do servizo ou 
menoscabe a imaxe policial.

k.  A exhibición ou ostentación da arma 
regulamentaria,  dos distintivos  e  creden-
ciais do cargo ou da condición de axente 
da autoridade sen causa que o xustifique.

l.   As  accións  ou  omisións  tipificadas 
como faltas graves e que, de acordo cos cri-
terios que se establecen no artigo 82 desta 
lei, merezan a cualificación de falta leve.

Artigo 82. Criterios de graduación.
Para  a  determinación  da  cualificación 
dunha falta como grave ou leve, así como 
para a graduación das sancións, teranse en 
conta os seguintes criterios:

a.  A intencionalidade.
b.  A  perturbación  que  poida  producir 

no normal funcionamento da administra-
ción e dos servizos policiais.

c.  Os  danos  e  perdas  ou  a  falta  de 
consideración que poida  implicar para os 
cidadáns e subordinados.

d.  O  quebrantamento  que  poida  supor 
dos  principios  de  disciplina  e  xerarquía 
propios do corpo.

e.  A falta de consideración para outros 
membros dos corpos da Policía local, para 
as  demais  forzas  e  corpos  de  seguridade 
ou para os cidadáns.

f.  A  reincidencia.  Existe  reincidencia 
se o funcionario, ao cometer a falta, xa foi 
anteriormente  sancionado  en  resolución 
firme por outra  falta  de maior  gravidade 
ou por dúas de gravidade igual ou inferior 
e que non foran canceladas.
Para  os  efectos  de  reincidencia  non  se 
computarán os antecedentes disciplinarios 
cancelados ou que deberan selo.

g.  O  descrédito  e  desprestixio  para  a 
imaxe pública da institución policial.

h.  O historial profesional do funcionario.
i.  En  xeral,  a  transcendencia  para  a 

seguridade pública.
Artigo 83. Sancións.

  1.  As  sancións  que  se  poderán  impor 
ás  faltas anteriormente expostas  serán as 
seguintes:

a.  Por faltas moi graves:
1º. Separación do servizo.
2º. Suspensión de funcións por máis dun 

ano e ata tres anos.
b.  Por faltas graves:
1º. Suspensión  de  funcións  cinco  días 

ata un ano.
2º. Inmobilización  na  escala  por  un 

período non superior a cinco anos.
3º. Traslado  a  outro  posto  de  traballo 

dentro da mesma localidade.
c.  Por faltas leves:
1º. Perda dun a catro días de remunera-

ción  e  suspensión  de  funcións  por  igual 
período,  que  non  suporá  a  perda  de  an-
tigüidade nin implicará a inmobilización 
na escala.

2º. Apercibimento.
  2.  As sancións inscribiranse nos respec-
tivos expedientes persoais con indicación 
das faltas que as motivaron.

Artigo 84. Prescrición das faltas.
  1.  As  faltas  moi  graves  prescribirán 
aos dous anos a data da súa comisión, as 
graves ao ano e as leves ao mes.
  2.  O prazo de prescrición comezarase a 
contar  que  a  falta  se  cometese,  agás  que 
esta derive de feitos que fosen obxecto de 
condena  por  delito  doloso;  neste  caso  o 
prazo comezará a contar a data da firmeza 
da sentenza condenatoria.
  3.  A  prescrición  interromperase  pola 
iniciación do procedemento disciplinario.
  4.  Cando  se  inicie  un  procedemento 
penal contra un funcionario dos corpos da 
Policía local, a prescrición das infraccións 
disciplinarias  que  dos  feitos  puidesen  de-
rivar quedará interrompida pola incoación 
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daquel  procedemento,  mesmo  cando  non 
se  procedese  disciplinariamente.  Nestes 
supostos,  o  prazo  volverase  computar  a 
data da firmeza da resolución xudicial.

Artigo 85. Prescrición das sancións.
  1.  As  sancións  por  faltas  moi  graves 
prescribirán  aos  tres  anos,  as  impostas 
por faltas graves ao ano e as impostas por 
faltas leves ao mes.
  2.  O  prazo  de  prescrición  comezarase 
a  contar  o  día  seguinte  a  aquel  en  que 
adquira  firmeza  a  resolución  pola  cal  se 
impón a sanción ou que se quebrantase o 
seu cumprimento, se comezase.

Artigo 86. Cancelación.
  1.  As sancións disciplinarias anotaran-
se  no  rexistro  de  persoal  con  indicación 
das faltas que as motivan.
  2.  Transcorridos  seis  meses  o  cumpri-
mento  da  sanción  se  se  tratase  de  faltas 
leves, ou un e tres anos, respectivamente, 
segundo  se  trate  de  faltas  graves  ou  moi 
graves  non  sancionadas  con  separación 
do servizo, acordarase de oficio a cance-
lación  daquelas  anotacións,  sempre  que 
durante aquel tempo non fose sancionado 
o  interesado  por  feitos  cometidos  neses 
mesmos períodos.
  3.  A  cancelación  producirá  o  efecto  de 
anular a anotación sen que poida certificarse 
sobre ela, agás cando o soliciten as autorida-
des competentes para iso, facéndose constar 
expresamente  a  cancelación,  e  para  os 
únicos efectos do seu expediente persoal.

Artigo 87. Procedemento.
  1.  Non  se  poderán  impor  sancións 
por faltas graves ou moi graves senón en 
virtude  de  expediente  instruído  para  o 
efecto,  cuxa  tramitación  se  determinará 
regulamentariamente e se rexerá, en todo 
caso,  polos  principios  de  sumariedade  e 
celeridade, sen que en ningún momento se 
poida producir indefensión.
  2.  A  sanción por  faltas  leves poderase 
impor  sen  máis  trámites  que  a  audiencia 
do interesado.

TíTULO VIII 
VIXILANTES MUNICIPAIS E 

AUXILIARES DA POLICíA LOCAL

Artigo 88. Vixilantes municipais.
  1.  De  acordo  co  disposto  na  Lei  Or-
gánica de  forzas e corpos de  seguridade, 
nos concellos que non dispoñan de corpo 
de  Policía  local  poderanse  realizar  as 
funcións  de  custodia  e  vixilancia  de 
bens,  servizos  e  instalacións  con  persoal 
funcionario de carreira, que recibirá a de-
nominación de vixilantes municipais.
  2.  Os  concellos  poderán  crear  un 
máximo  de  dous  postos  de  traballo  de 
vixilantes municipais. De as necesidades 
do servizo demandaren un número maior, 
os  concellos  poderán  iniciar  a  creación 
do  corpo  de  Policía  local  tal  e  como  se 
establece nesta lei.
  3.  Nos concellos en que xa exista o cor-
po  de  Policía  local  non  se  poderán  crear 
prazas de vixilantes municipais.

Artigo 89. Funcións.
  1.  Sen prexuízo doutras que poidan ter 
asignadas  nos  respectivos  concellos,  as 
funcións de carácter policial que poderán 
desempeñar os vixilantes municipais  son 
as seguintes:

a.  Custodiar  e  vixiar  bens,  servizos, 
instalacións e dependencias municipais.

b.  Ordenar, sinalizar e dirixir o tráfico 
no solo urbano legalmente delimitado, de 
acordo coas normas de circulación.

c.  Velar  polo  cumprimento  das  orde-
nanzas,  bandos  e  demais  disposicións  e 
actos municipais dentro do seu ámbito de 
competencia.

d.  Participar  nas  tarefas  de  auxilio  ao 
cidadán e de protección civil, de acordo co 
disposto nas leis.
  2.  O  exercicio  das  funcións  das  alíneas 
b)  e  c) do número 1 deberá  axustarse  aos 
principios básicos de actuación establecidos 
na Lei Orgánica de forzas e corpos de se-
guridade, e recollidos no artigo 7 desta lei, 
posuíndo no exercicio das súas competen-
cias a condición de axentes da autoridade.



- 851 -

seguridade

se
gu

ri
da

de

Artigo 90. Ámbito de actuación.
  1.  O ámbito de actuación dos vixilantes 
municipais será o do concello a que perten-
zan, sen prexuízo do disposto na lexislación 
vixente  en  cada  caso  para  os  supostos  de 
catástrofe ou calamidade pública.
  2.  Os  concellos  que  só  dispoñan  de 
vixilantes  municipais  poderanse  acoller 
ao disposto no artigo 6 desta lei, de xeito 
que en datas determinadas poidan atender 
as necesidades do servizo de seguridade 
do  concello  coa  actuación  de  membros 
das  policías  locais,  ou  vixilantes  mu-
nicipais,  se  é  o  caso,  doutros  concellos 
cos  cales  previamente  se  establecese  o 
convenio oportuno.

Artigo 91. Organización e funciona-
mento.
  1.  Con  carácter  xeral,  os  vixilantes 
municipais  estarán  sometidos  ás mesmas 
normas de organización e funcionamento 
que o resto de funcionarios do concello.
  2.  Onde  exista  corpo  de  Policía  local 
e,  polo  tanto,  os  vixilantes  municipais 
sexan  unha  clase  para  extinguir,  depen-
derán  orgánica  e  funcionalmente  del,  e 
seranlles de aplicación as normas comúns 
de funcionamento e, así mesmo, os debe-
res  e  dereitos  que  non  sexan  exclusivos 
do  persoal  sometido  ao  estatuto  policial 
establecido polo propio regulamento.

Artigo 92. Ingreso.
  1.  As prazas de vixilante municipal se-
rán ocupadas por funcionarios de carreira.
  2.  A  selección  farase  polo  procede-
mento  de  oposición,  seguindo  criterios 
semellantes aos fixados para os integran-
tes dos corpos da Policía local, recollidos 
no artigo 33 desta lei, adaptando as probas 
de  coñecementos  á  titulación  correspon-
dente,  sempre  de  acordo  coa  normativa 
aplicable á  selección dos  funcionarios da 
Administración local.
  3.  Para o acceso a vixilante municipal 
requirirase  a  certificación  de  ter  supe-
rada  a  educación  secundaria  obrigatoria, 
título de graduado escolar ou equivalente, 

correspondente  ao  grupo  D  dos  estable-
cidos  no  artigo  25  da  Lei  30/1984,  do  2 
de agosto, de medidas para a reforma da 
función pública.
  4.  O  acceso  á  condición  de  vixilante 
municipal requirirá inescusablemente que 
os  aspirantes  realicen  e  superen  previa-
mente un curso de formación programado 
pola  Academia  Galega  de  Seguridade 
Pública  e  adaptado  ás  características  da 
súa función.

Artigo 93. Réxime estatutario.
Sen prexuízo do disposto nesta lei, os vixi-
lantes  municipais  rexeranse  polo  estatuto 
aplicable aos funcionarios da Administra-
ción local.

Artigo 94. Uniformidade  e  medios 
técnicos.
  1.  Os  vixilantes  municipais  actuarán 
co  uniforme  e  distintivos  propios  da  súa 
clase,  de  conformidade  co  que  dispoña 
regulamentariamente  a  Xunta  de  Galicia 
en desenvolvemento desta lei.
  2.  En  todo  caso,  a  uniformidade  dos 
vixilantes municipais deberase diferenciar 
claramente da que sexa propia dos corpos 
da Policía local.
  3.  Os vixilantes municipais  non pode-
rán portar armas de fogo.

Artigo 95. Auxiliares de Policía local.
  1.  Nos  concellos  con  aumento  notorio 
de  poboación  en  tempadas  determinadas 
poderase  incrementar  transitoriamente  o 
seu cadro de persoal mediante a contrata-
ción de persoal con funcións de auxiliar de 
policía. O dito incremento non superará o 
cincuenta por cento do persoal  funciona-
rio da Policía local, e tampouco poderá ter 
unha duración de máis de catro meses en 
período anual.
  2.  O  establecemento  do  persoal  a  que 
se refire este punto requirirá a tramitación 
polos respectivos concellos dun expedien-
te  motivado,  do  cal  se  deberá  dar  conta 
á  consellería  competente  en  materia  de 
seguridade da Xunta de Galicia.
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  3.  Os auxiliares de Policía local desem-
peñarán as funcións de apoio e de auxilio 
aos  membros  do  corpo  de  Policía  local 
no  marco  do  disposto  na  lexislación  de 
corpos e forzas de seguridade.
  4.  A selección farase seguindo criterios 
semellantes aos fixados para os integran-
tes dos corpos da Policía local, recollidos 
no artigo 35 desta lei.
  5.  Para  o  acceso  a  auxiliar  da  Policía 
local requirirase a certificación de ter su-
perada a educación secundaria obrigatoria, 
título de graduado escolar ou equivalente, 
correspondente  ao  grupo  D  dos  estable-
cidos  no  artigo  25  da  Lei  30/1984,  do  2 
de  agosto,  de medidas para  a  reforma da 
función pública.
  6.  Para poder exercer estas funcións, os 
auxiliares  terán que  superar  previamente 
un  curso  teórico-práctico  na  Academia 
Galega de Seguridade Pública.
  7.  En  determinados  casos,  debida  e 
obxectivamente  xustificados  á  conse-
llería  competente,  poderase  permitir  a 
contratación  aos  concellos  dun  número 
de  auxiliares  superior  ao  mencionado  no 
número  1  deste  artigo,  ou  por  prazo  de 
tempo superior que non excederá, en todo 
caso, os seis meses dentro do ano natural.

Artigo 96. Uniformidade.
Para  o  desempeño  das  súas  funcións,  os 
auxiliares de Policía local deberán vestir o 
uniforme correspondente ao corpo de Po-
licía  local  en  que  presten  temporalmente 
os seus servizos, diferenciándose daqueles 
nas seguintes particularidades:

a.  Non  levarán  placa-emblema  nin 
distintivo  ningún  nas  ombreiras  e  farán 
constar  a  súa  condición  coa  lenda  de 
“AUXILIAR DE POLICÍA LOCAL”.

b.  Irán  provistos  dun  documento  de 
acreditación  semellante  ao  dos  membros 
dos corpos de Policía local, no cal se subs-
tituirá a categoría de policía por “auxiliar 
de Policía local”, e o seu número de identi-
ficación, dado polo concello, irá precedido 
dun “A” maiúsculo.

Disposición aDicional pRimeiRa 
ReintegRación De categoRÍas Dos 
coRpos Da policÍa local De galicia
  1.  A  partir  da  entrada  en  vigor  desta 
lei, as anteriores categorías de inspector, 
subinspector,  oficial,  suboficial,  sarxen-
to, cabo e garda pasarán a integrarse nas 
seguintes categorías: inspector na de super-
intendente, subinspector na de intendente 
principal,  oficial  na  de  intendente,  sub-
oficial na de inspector principal, sarxento 
na de inspector, cabo na de oficial e garda 
na de policía.
  2.  Onde non exista corpo de Policía local, 
os auxiliares de Policía local ou os funcio-
narios con funcións semellantes, calquera 
que  sexa  a  súa  denominación,  pasarán  a 
denominarse vixilantes municipais.

Disposición aDicional segunDa 
integRación Dos viXilantes e 

auXiliaRes De policÍa ou inteRinos 
nos coRpos De policÍa local

Os  vixilantes  e  auxiliares  de  policía 
e  interinos,  cunha  antigüidade  mínima 
nestes  postos  de  tres  anos  continuados 
na respectiva entidade local e que no mo-
mento da entrada en vigor desta lei estean 
prestando servizos no concello de que se 
trate,  integraranse  no  corpo  de  Policía 
local xa existente ou no que se cree,  tras 
a  superación,  nun  prazo  de  dous  anos  a 
entrada en vigor desta lei e por un máximo 
de  dúas  convocatorias,  dun  concurso-
oposición  con  dispensa  dos  requisitos  de 
idade  e  estatura.  Á  titulación  esixida  no 
devandito  concurso  equipárase  a  supe-
ración  dun  curso  específico  que  para  tal 
efecto  impartirá  a  Academia  Galega  de 
Seguridade Pública.

Disposición tRansitoRia pRimeiRa 
clasificación e integRación Dos 
funcionaRios Da policÍa local

  1.  No prazo de  tres  anos  a  entrada  en 
vigor desta lei, os funcionarios dos corpos 
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de  Policía  local  da  escala  básica,  execu-
tiva,  técnica  e  superior  entenderanse 
clasificados,  unicamente  para  os  efectos 
retributivos, nos grupos C, B e A, sen que 
este feito poida supor necesariamente un 
incremento de gasto público nin modifi-
cación do cómputo anual das retribucións 
totais  dos  funcionarios  desas  escalas  e 
categorías.
  2.  Transcorridos  tres  anos,  contados  
a entrada en vigor desta  lei, os funciona-
rios  que  posúan  a  titulación  académica 
requirida  para  o  acceso  ás  escalas  e 
categorías en que son reclasificados que-
darán  integrados,  para  todos  os  efectos, 
nelas.  Pola  contra,  aqueles  que  carezan 
da  citada  titulación  académica  quedarán 
integrados,  para  todos  os  efectos,  nas 
escalas  e  categorías  en  que  son  reclasi-
ficados,  pero  neste  caso  na  situación  de 
“para  extinguir”,  e  permanecerán  nelas 
ata  que  acrediten  a  obtención  dos  niveis 
de  titulación académica esixidos en cada 
caso ou superen as actividades formativas 
que, para os efectos de promoción interna, 
se puidesen establecer.
  3.  Os  trienios  que  se  perfeccionasen 
nas escalas  e  categorías que estruturan a 
Policía  local  con  anterioridade  á  entrada 
en vigor da Lei de Policía da Comunida-
de  Autónoma  de  Galicia  valoraranse  de 
acordo  co  grupo  de  clasificación  a  que 
pertencía  o  funcionario  no  momento  do 
seu perfeccionamento.
  4.  A  clasificación  dos  funcionarios  da 
Policía  local  prevista  nesta  disposición 
levarase a efecto de modo que non supoña 
necesariamente  incremento  no  cómputo 
conxunto  das  súas  retribucións.  Nestes 
casos  percibirán  o  soldo  base  e  os  trie-
nios  correspondentes  ao  novo  grupo  de 
titulación, pero o exceso sobre o do grupo 
anterior  deducirase das  súas  retribucións 
complementarias,  preferentemente  do 
concepto de produtividade, se o hai, refe-
ridas a catorce mensualidades ao cómputo 
anual, de forma que se perciban idénticas 

remuneracións  globais  respecto  da  situa-
ción anterior.

Disposición tRansitoRia segunDa 
pRoceDementos selectivos en 

cuRso nos coRpos De policÍa local
Os  procesos  de  selección  convocados 

con  anterioridade  á  entrada  en  vigor 
desta lei rexeranse, en canto ás titulacións 
esixibles  para  o  acceso  ao  corpo,  pola 
normativa anterior.

Disposición tRansitoRia teRceiRa 
 segunDa activiDaDe

Os  funcionarios  que  teñan  cumprida, 
no  momento  da  entrada  en  vigor  desta 
lei, a  idade mínima establecida nela para 
o pase á  situación de  segunda actividade 
irán  accedendo  a  esta  última  de  maneira 
gradual. Os concellos deberán regularizar 
a situación no prazo de cinco anos, conta-
dos a entrada en vigor desta lei.

Disposición DeRRogatoRia única 
DeRRogación noRmativa

Queda derrogada a Lei 3/1992, do 23 de 
marzo, de coordinación das policías locais, 
e todas as disposicións de igual ou inferior 
rango no que se opoñan ou contradigan o 
establecido nesta lei.

Disposición DeRRaDeiRa pRimeiRa 
 Desenvolvemento noRmativo
Facúltase  o  Consello  da  Xunta  de 

Galicia  para  realizar  o  desenvolvemento 
regulamentario desta lei.
O decreto de homologación dos distintivos 
de  acreditación  profesional  e  rexistro  de 
policías locais publicarase no prazo de seis 
meses a entrada en vigor desta lei.

Disposición DeRRaDeiRa segunDa 
Regulamento Da  

segunDa activiDaDe
As circunstancias e condicións da situa-

ción administrativa da segunda actividade 
non  recollidas  nesta  lei  determinaranse 
regulamentariamente.
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Disposición DeRRaDeiRa teRceiRa 
entRaDa en vigoR

Esta  lei  entrará  en  vigor  aos  vinte  días 
da  súa  publicación  no  “Diario  Oficial  de 
Galicia”. 

3. LEI 1/2007, DO 15 DE XANEIRO, 
DA ACADEMIA GALEGA DE 

SEGURIDADE PúBLICA  
(DOGA N.º 16, 23. 1. 2007) 506

(…) 507

Artigo 1. Natureza xurídica.
  1.  Créase a Academia Galega de Segu-
ridade  Pública  (Agasp)  como  organismo 
autónomo  de  carácter  administrativo 
adscrito organicamente á consellería com-
petente en materia de interior e xustiza.
  2.  Para o cumprimento dos seus fins a 
Academia  Galega  de  Seguridade  Pública 
goza  de  personalidade  xurídica  propia, 
autonomía  funcional  e  plena  capacidade 
de  obrar.  Dispón  de  patrimonio  propio  e 
rexerase por esta lei e, de xeito supletorio, 
polas demais normas que lle sexan aplica-
bles de acordo coa súa natureza xurídica.

Artigo 2. Sede.
A  sede  da  Academia  Galega  de  Segu-
ridade  Pública  radica  na  localidade 
pontevedresa da Estrada, sen prexuízo da 
organización  de  actividades  formativas 
noutras  localidades da Comunidade Au-
tónoma de Galicia.

Artigo 3. Fins.
A Academia Galega de Seguridade Públi-
ca orientará a súa actuación ao:
  1.  Enriquecemento  do  capital  huma-
no  dos  servizos  de  seguridade  pública 
mediante  a  súa  capacitación  a  través  da 
formación, a innovación e a excelencia.
  2.  Compromiso de xerar e  transferir as 
bases  de  coñecemento  para  a  mellora  das 
políticas en materia de seguridade pública.
506	Orde	do	4	de	febreiro	de	2009	pola	que	se	aproba	o	
Regulamento	de	réxime	interior	da	Academia	Galega	de	
Seguridade	Pública	(Agasp).
507	 Exposición	de	motivos	omitida.

  3.  Impulso  da  calidade  nos  servizos 
de  seguridade  pública  para  unha  mellor 
atención  ao  cidadán  e  maior  satisfacción 
dos seus xestores.

Artigo 4. Funcións formativas.
As funcións formativas da Academia Gale-
ga de Seguridade Pública son as seguintes:
  1.  No  ámbito  da  formación  xudicial  e 
penitenciaria e da seguridade privada:
Organizar e realizar nas materias de seguri-
dade pública, en colaboración co Consello 
Xeral do Poder Xudicial e cos ministerios 
competentes  en  materia  de  xustiza  e 
interior,  así  como  con  outros  organismos, 
universidades ou centros de investigación, 
actividades dirixidas á formación de xuíces 
e  fiscais,  dos  funcionarios  de  institucións 
penitenciarias e dos traballadores da segu-
ridade privada, a través do asinamento dos 
oportunos convenios.
  2.  No ámbito da formación policial:

a.  Elaborar  os  programas  formativos  e 
impartir os cursos dirixidos ao ingreso e á 
promoción interna nas distintas escalas dos 
corpos da policía de Galicia e das policías 
locais, así como a súa formación continua, 
perfeccionamento e especialización.

b.  Colaborar coas administracións com-
petentes na selección do persoal dos corpos 
da policía de Galicia e das policías locais.

c.  Facilitarlles aos concellos os medios 
de  coñecemento  e  información  precisos 
para unha mellor  execución dos  servizos 
específicos das policías locais.
  3.  No  ámbito  da  formación  de  protec-
ción civil, bombeiros e axentes forestais:

a.  Elaborar os programas formativos e 
impartir os cursos de formación e perfec-
cionamento dirixidos aos  integrantes dos 
servizos de protección civil e aos membros 
dos  corpos  de  bombeiros  das  entidades 
locais coas que se formalice o correspon-
dente convenio de colaboración.

b.  Impartir  os  cursos  dirixidos  aos 
axentes forestais.

c.  Colaborar  coas  entidades  locais  na 
selección e formación continua do persoal 
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integrante  dos  corpos  de  bombeiros  e  de 
protección civil.

d.  Facilitarlles aos concellos os medios 
de  coñecemento  e  información  precisos 
para  unha  mellor  execución  dos  servizos 
específicos de bombeiros e protección civil, 
establecéndose os convenios oportunos.

Artigo 5. Outras funcións.
Son tamén funcións da Academia Galega 
de  Seguridade  Pública  nas  materias  que 
lle son propias:
  1.  Investigar,  estudar  e  divulgar  conti-
dos, técnicas e documentación, con especial 
referencia á realidade galega.
  2.  Promover relacións de intercambio e 
colaboración  coas  universidades  e  insti-
tucións  de  Galicia,  así  como  con  outros 
centros docentes e  investigadores de ám-
bito autonómico, estatal ou internacional.
  3.  Homologar, cando proceda, os títulos 
correspondentes aos cursos de formación 
impartidos por outras academias, escolas 
ou centros.
  4.  Calquera outra que lle poida ser atri-
buída polas normas, de conformidade coa 
súa natureza.

Artigo 6. Medidas de fomento.
  1.  Para  conseguir  os  seus  fins,  a 
Academia  Galega  de  Seguridade  Pública 
poderá convocar e outorgar bolsas, axudas 
e  premios,  así  como  levar  a  cabo  outras 
medidas de  fomento dirixidas  a  favorecer 
a investigación, facilitar a incorporación de 
mulleres aos corpos de seguridade e obter 
unha adecuada formación e innovación dos 
servizos galegos de seguridade pública.
  2.  Para  os  efectos  das  disposicións 
vixentes, a Academia Galega de Segurida-
de Pública ten o carácter de centro oficial 
de investigación.

Artigo 7. Órganos.
  1.  Os órganos de goberno e administra-
ción  da  Academia  Galega  de  Seguridade 
Pública son:

a.  O consello reitor.
b.  O/A director/a xeral.

  2.  O  órgano  asesor  en  materia  de  for-
mación continua no campo da seguridade 

pública  será  o  Consello  Autonómico  de 
Formación Continua para os empregados 
públicos da seguridade.

Artigo 8. Composición  do  consello 
reitor.
O Consello Reitor da Academia Galega de 
Seguridade  Pública  está  formado  por  un 
presidente, un vicepresidente, oito vogais 
e un secretario.
  1.  Presidente: a persoa  titular da con-
sellería competente en materia de interior 
e xustiza.
  2.  Vicepresidente: o/a director/a xeral da 
Academia Galega de Seguridade Pública.
  3.  Vogais:

a.  A  persoa  titular  da  dirección  xeral 
competente en materia de interior.

b.  A  persoa  titular  da  dirección  xeral 
competente en materia de protección civil.

c.  A persoa titular da dirección da Es-
cola Galega de Administración Pública.

d.  Un representante, con categoría polo 
menos de director xeral, do departamento 
competente en materia de menores.

e.  Tres  vogais  designados  pola  presi-
dencia  do  consello  reitor  entre  persoas 
expertas  e  de  prestixio  en  materias  de 
seguridade pública.

f.  Un  representante  dos  concellos  de 
Galicia, designado pola Federación Gale-
ga de Municipios e Provincias.
A condición do vogal representante dos con-
cellos  estará vinculada  á  representatividade 
posuída, e perderase ao desaparecer esta.
  4.  Secretario:  a  persoa  titular  da 
secretaría  xeral  da  Academia  Galega  de 
Seguridade Pública, que actuará ademais 
como secretario do consello reitor.

Artigo 9. Funcións do consello reitor.
  1.  O  Consello  Reitor  da  Academia 
Galega de Seguridade Pública é o órgano 
colexiado  de  control,  planificación  e  su-
pervisión xeral da actividade do centro.
  2.  O  consello  reitor  debe  coñecer  e 
aprobar:

a.  As directrices xerais de actuación do 
organismo.
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b.  O plan anual de actividades.
c.  A memoria das actividades do exer-

cicio anterior.
d.  O regulamento de réxime interior.
e.  Os programas mínimos para o ingre-

so, a formación e a promoción interna ás 
distintas escalas dos corpos da policía de 
Galicia e das policías locais.

f.  O anteproxecto do orzamento anual 
da academia e as súas contas.
  3.  O  consello  reitor  debe  coñecer  e 
emitir informe sobre:

a.  Aquelas normas relativas ás disposi-
cións e actos que afecten as funcións que a 
academia ten encomendadas nesta lei.

b.  Os  asuntos  que  o  presidente  do 
consello  reitor  ou  o  director  xeral  da 
Academia  Galega  de  Seguridade  Pública 
sometan á súa consideración.
  4.  O consello reitor debe ser informado 
de:

a.  A  estrutura  orgánica  e  o  cadro  de 
persoal da academia.

b.  Os convenios de colaboración e co-
operación subscritos polo seu presidente.

c.  Os baremos reguladores das remune-
racións das actividades docentes no caso 
do  persoal  colaborador  a  que  se  refire  o 
artigo 15.2.

Artigo 10. Funcionamento do conse-
llo reitor.
  1.  O  funcionamento  do  consello  reitor 
axustarase  ao  disposto  na  Lei  de  réxime 
xurídico das administracións públicas e do 
procedemento administrativo común, título 
II, capítulo II, sobre órganos colexiados.
  2.  O  consello  reitor  reunirase  como 
mínimo unha vez cada ano, e en calquera 
caso  sempre  que  sexa  convocado  polo 
presidente  ou  sexa  solicitado  por  unha 
terceira parte dos seus membros.
  3.  O  presidente  do  consello  reitor  ou  o 
director xeral da Academia Galega de Segu-
ridade Pública poderán convocar técnicos ou 
especialistas ás reunións para asesoramento.

Artigo 11. O/A director/a xeral.
O/A director/a xeral da Academia Galega 
de Seguridade Pública será nomeado/a por 

decreto da Xunta de Galicia, por proposta 
da persoa titular da consellería competen-
te  en  materia  de  interior  e  xustiza,  entre 
persoas  con  acreditados  coñecementos 
e  experiencia  nas  materias  obxecto  da 
actividade do centro.

Artigo 12. Funcións  do  director/a 
xeral.
Correspóndelle ao director/a xeral da Aca-
demia Galega de Seguridade Pública:
  1.  Ter  a  representación  ordinaria  do 
organismo.
  2.  Executar os acordos do consello reitor.
  3.  Elaborar o anteproxecto de orzamen-
to  anual,  que  será  posto  en  coñecemento 
do consello reitor.
  4.  Propoñerlle ao consello reitor o plan 
anual de actividades.
  5.  Elaborar  o  regulamento  de  réxime 
interior.
  6.  Dirixir  a  xestión  orzamentaria, 
autorizar e dispoñer os gastos e ordenar 
os pagamentos.
  7.  Dirixir os servizos administrativos e 
exercer a xefatura de persoal da Academia 
Galega de Seguridade Pública de Galicia.
  8.  Preparar  a  memoria  de  actividades 
para sometela ao consello reitor.
  9.  Expedir diplomas e certificados.
  10.  Homologar, cando proceda, os títulos 
correspondentes aos cursos de formación 
impartidos por outras academias, escolas 
ou centros.
  11.  As  funcións  que  lle  poida  delegar 
o  consello  reitor  ou  o  seu  presidente  e 
aqueloutras competencias que, correspon-
dendo á Academia Galega de Seguridade 
Pública, non estean atribuídas legal ou re-
gulamentariamente a outro órgano desta.

Artigo 13. O  Consello  Autonómico 
de Formación Continua para os emprega-
dos públicos da seguridade.
O  Consello  Autonómico  de  Formación 
Continua para os empregados públicos da 
seguridade  actuará  como  órgano  asesor 
da  academia  en  materia  de  formación 



- 857 -

seguridade

se
gu

ri
da

de

continua no campo da seguridade pública 
e  estará  formado  por  representantes  das 
administracións públicas e dos sindicatos 
e asociacións dos colectivos mencionados 
no  artigo  4.  A  súa  estrutura  e  réxime  de 
funcionamento  serán  determinados  por 
decreto da Xunta de Galicia por proposta 
da persoa titular da consellería competen-
te en materia de interior e xustiza.

Artigo 14. Estrutura orgánica.
Para  a  realización  das  súas  funcións,  a 
Academia  Galega  de  Seguridade  Pública 
terá  asignadas  as  unidades  organizativas 
que  se  determinen  por  decreto  da  Xunta 
de  Galicia  por  proposta  da  persoa  titular 
da  consellería  competente  en  materia  de 
interior e xustiza.

Artigo 15. Persoal.
  1.  Os  postos  de  traballo  da  Academia 
Galega de Seguridade Pública serán cuber-
tos  por  persoal  funcionario  ou  laboral  da 
Comunidade Autónoma de Galicia ou, nos 
casos en que proceda, por persoal doutras 
administracións públicas, de acordo co dis-
posto na Lei da función pública de Galicia.
  2.  Os  membros  integrantes  do  persoal 
docente  ou  investigador  que  non  formen 
parte  do  cadro  de  persoal  da  Academia 
Galega  de  Seguridade  Pública  terán  a 
condición  de  colaboradores  temporais 
e  o  dereito  a  percibir  as  compensacións 
económicas  que  lles  correspondan  por 
asistencia,  horas  lectivas,  conferencias, 
seminarios ou traballos determinados. Es-
tas colaboracións rexeranse polo disposto 
na  Lei  de  contratos  das  administracións 
públicas  sobre  réxime  de  contratación 
para actividades docentes.
  3.  A Academia Galega de Seguridade 
Pública  poderá  encargar  traballos  de 
investigación,  estudos  e  documentación 
para o mellor cumprimento dos seus fins, 
aténdose  ás  normas  sobre  contratación 
administrativa  do  sector  público  que 
sexan aplicables.

Artigo 16. Recursos  económicos  e 
patrimonio.
  1.  A  Academia  Galega  de  Seguridade 
Pública  dispoñerá,  para  o  cumprimento 
dos seus fins, dos seguintes recursos:

a.  As  cantidades  que  se  lle  asignen 
nos  orzamentos  xerais  da  comunidade 
autónoma.

b.  Os bens e dereitos que constitúan o 
seu patrimonio e os rendementos deste.

c.  As  subvencións  e  outras  achegas 
públicas ou privadas.

d.  As  contraprestacións  derivadas  dos 
convenios en que sexa parte.

e.  Os dereitos de matrícula dos cursos, 
se é o caso.

f.  Os  rendementos  das  publicacións 
e  calquera  outro  servizo  retributivo  do 
centro que así se estableza.
  2.  Terán carácter de patrimonio adscri-
to os bens que lle adscriba a Comunidade 
Autónoma.

Artigo 17. Réxime de recursos.
  1.  Os  actos  administrativos  ditados 
polos  órganos  de  goberno  e  administra-
ción  da  Academia  Galega  de  Seguridade 
Pública poderán ser obxecto de recurso de 
alzada perante  a persoa  titular  da  conse-
llería competente en materia de interior e 
xustiza. A resolución ditada poñerá fin á 
vía  administrativa,  e  poderá  ser  obxecto 
dos recursos previstos na lexislación xeral 
sobre o procedemento administrativo e na 
lexislación sobre a xurisdición contencio-
so-administrativa.
  2.  O recurso extraordinario de revisión 
será interposto perante a persoa titular da 
consellería competente en materia de inte-
rior e xustiza, de acordo co procedemento 
específico previsto na Lei  de  réxime xu-
rídico  das  administracións  públicas  e  do 
procedemento administrativo común.
  3.  O exercicio das accións civís e labo-
rais  rexerase  polas  normas  específicas,  e 
formularanse  perante  a  persoa  titular  da 
consellería  competente  en  materia  de  in-
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terior e xustiza, que será competente para 
resolver,  sen prexuízo de  lles  solicitar os 
informes que considere oportunos aos ór-
ganos da Academia Galega de Seguridade 
Pública.

Disposición tRansitoRia pRimeiRa
A  Academia  Galega  de  Seguridade 

Pública asumirá o patrimonio, as obrigas 
e  os  dereitos  orzamentarios,  así  como os 
convenios  asinados  en  materia  de  segu-
ridade  pública  polo  extinto  Centro  de 
Estudos  Xudiciais  e  Seguridade  Pública 
de Galicia.

Disposición tRansitoRia segunDa
O persoal que figure como dependente 

do Centro de Estudos Xudiciais e Seguri-
dade Pública de Galicia na correspondente 
relación  de  postos  de  traballo  pasará  a 
depender  da  nova  Academia  Galega  de 
Seguridade Pública, conservando os seus 
dereitos económicos e administrativos.

Disposición tRansitoRia teRceiRa
O  plan  e  os  cursos  de  formación 

elaborados  e  convocados  polo  Centro  de 
Estudos  Xudiciais  e  Seguridade  Pública 
de Galicia serán asumidos pola nova Aca-
demia Galega de Seguridade Pública.

Disposición DeRRogatoRia
Queda derrogada a Lei 1/2005, do 4 de 

xaneiro, do Centro de Estudos Xudiciais e 
Seguridade Pública de Galicia, o Decreto 
575/2005, do 15 de decembro, e as demais 
disposicións  que  se  opoñan  ao  disposto 
nesta lei.

Disposición DeRRaDeiRa pRimeiRa
Facúltase a Xunta de Galicia para ditar 

as  disposicións  necesarias  para  o  desen-
volvemento e cumprimento desta lei.

Disposición DeRRaDeiRa segunDa
Esta lei entrará en vigor o día seguinte 

ao da  súa publicación no  “Diario Oficial 
de Galicia”.
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1. LEI 4/1994, DO 14 DE 
SETEMBRO, DE ESTRADAS  

DE GALICIA (DOGA N.º 210,  
31. 10. 1994)

(…) 508

capítulo i 
dIsposICIóns xerAIs

Sección 1.ª  
Obxecto e definicións

Artigo 1. É  obxecto  da  presente  lei 
a  regulación  da  planificación,  proxecto, 
construción, conservación, financiamen-
to,  uso  e  explotación  das  estradas  con 
itinerario  comprendido  integramente  no 
territorio  da  Comunidade  Autónoma  de 
Galicia  e  que  non  sexan  de  titularidade 
do Estado.

Artigo 2. 1. Para os efectos desta lei 
considéranse estradas as vías de dominio 
e  uso  público  proxectadas  e  construídas 
fundamentalmente  para  a  circulación 
de  vehículos  automóbiles,  nas  que  o  iti-
nerario  non  se  desenvolva  integramente 
en  solo  cualificado  como  urbano  polo 
correspondente  instrumento  de  planea-
mento  urbanístico,  coas  excepcións  que 
poidan  derivarse  do  disposto  respecto 
das redes arteriais.
  2.  Polas  súas  características,  as  estradas 
clasifícanse en autoestradas, autovías, corre-
dores, vías rápidas e estradas convencionais.
  1)  Son  autoestradas  as  estradas  que 
están  especialmente  proxectadas,  cons-
truídas  e  sinalizadas  como  tales  para  a 
exclusiva circulación de automóbiles e que 
reúnen as seguintes características:

a.  Non teren acceso a elas as propieda-
des contiguas.

508	 Exposición	de	motivos	omitida.

b.  Non  cruzaren  a  nivel  ningunha 
outra  senda,  vía,  liña  de  ferrocarril  ou 
de tranvía, nin seren cruzadas a nivel por 
ningunha senda, vía de comunicación ou 
servidume de paso.

c.  Constaren de distintas calzadas para 
cada  sentido  de  circulación,  separadas 
entre si, agás en puntos singulares ou con 
carácter  temporal,  por  unha  franxa  de 
terreo non destinada á circulación ou, en 
casos excepcionais, por outros medios.
  2)  Son  autovías  as  estradas  que,  non 
reunindo  todos  os  requisitos  das  autoes-
tradas,  teñen  calzadas  separadas  para 
cada  sentido  da  circulación  e  limitación 
de accesos as propiedades contiguas.
  3)  Son  corredores  as  estradas  con 
limitación de accesos as propiedades con-
tiguas, constituídas por unha soa calzada, 
que  sexan  proxectadas  con  previsión  do 
seu  futuro  desdobramento.  As  obras  de 
fábrica, se é o caso, realizaranse tendo en 
conta a devandita previsión. Os concellos 
recollerán  nos  seus  instrumentos  de  pla-
neamento os ditos usos futuros 509.
  4)  Son  vías  rápidas  as  estradas  dunha 
soa calzada e con limitación total de acce-
sos de e ás propiedades contiguas.
  5)  Son  estradas  convencionais  as  que 
non reúnen as características propias das 
autoestradas,  autovías,  corredores  ou 
vías rápidas.
  3.  Regulamentariamente  estableceran-
se as limitacións á circulación nas estradas 
dos diferentes tipos de vehículos.
  4.  Son  áreas  de  servizo  as  zonas 
contiguas  ás  estradas  deseñadas  expre-
samente  para  albergaren  instalacións 

509	Art.	2.2.3	modificado	por	Lei	7/2002,	do	27	de	decem-
bro,	de	medidas	fiscais	e	de	réxime	administrativo.

Xi 
meDios e infRaestRutuRas De tRanspoRtes
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e  servizos  destinados  á  cobertura  das 
necesidades da circulación e facilitaren a 
comodidade e a seguridade dos usuarios 
da estrada, podendo incluír estacións de 
subministración  de  carburantes,  hoteis, 
restaurantes,  talleres  de  reparación  e 
outros servizos análogos.
  5.  É elemento funcional dunha estrada 
todo  terreo  ou  instalación  permanente-
mente  afecto  á  conservación  dela  ou  á 
explotación do servizo público viario que 
fose  adquirido  mediante  título  lexítimo 
pola Administración titular da estrada ou 
da entidade concesionaria da súa explota-
ción, se é o caso.

Artigo 3. 1. Para os efectos desta  lei 
non  terán  a  consideración  de  estradas, 
nin se  incluirán, polo  tanto, nas  redes da 
Comunidade  Autónoma,  das  provincias 
ou dos concellos:

a.  As vías que compoñen a rede urbana 
de comunicacións municipais.

b.  Os camiños de servizo dos que sexan 
titulares o Estado, a Comunidade Autóno-
ma, as entidades locais e demais entidades 
de dereito público.

c.  Os  camiños  construídos  polas  per-
soas ou entidades privadas con finalidade 
análoga aos camiños de servizo.
  2.  Consideraranse camiños de servizo 
os  construídos  como  elementos  auxilia-
res  ou  complementarios  das  actividades 
específicas  dos  seus  titulares,  aos  que 
lles corresponde atender todos os gastos 
que  ocasione  a  súa  construción,  repara-
ción e conservación.
Cando  as  circunstancias  que  concorran 
nos  camiños  de  servizo  o  permitan  e  o 
esixa o interese xeral, estes deberán abrir-
se ao uso público, segundo a súa natureza 
e lexislación específica.

Artigo 4. A titularidade das estradas 
de Galicia correspóndelles á Comunidade 
Autónoma ou ás entidades locais.
O Consello da Xunta de Galicia, por propos-
ta  da  consellería  competente  en  materia  de 

estradas, aprobará por decreto a relación das 
estradas de titularidade autonómica 510.
As entidades locais aprobarán así mesmo 
a relación de estradas de titularidade pro-
vincial e municipal.
As anteditas aprobacións faranse de acordo 
cos  correspondentes  plans  de  estradas,  e 
poderán modificarse nos seguintes supostos:

a.  Por cambio de titularidade de estradas, 
de acordo cos procedementos desta lei.

b.  Por construción de novas estradas.
c.  Por variación de trazado en estradas 

existentes.
Artigo 5. Os cambios de titularidade 

de estradas incluídas nas redes dependentes 
da Comunidade Autónoma e das entidades 
locais deberán  ser aprobados por decreto 
da  Xunta  de  Galicia,  por  proposta  da 
consellería  competente  en  materia  de 
estradas e logo de acordo entre as admi-
nistracións afectadas.

Sección 2.ª 
Competencias

Artigo 6. Correspóndelle ao Consello 
da Xunta de Galicia:

a.  Aprobar os plans de estradas de Ga-
licia e as súas modificacións, nos  termos 
previstos  na  presente  lei,  que  lle  serán 
remitidos para o seu exame ao Parlamento 
de Galicia.

b.  Aprobar  a  relación  e  clasificación 
das estradas de titularidade das entidades 
locais, en defecto do correspondente plan.

c.  Aprobar  a  incorporación  á  rede  de 
titularidade autonómica,  se é o caso, dos 
camiños particulares, así como dos cami-
ños de servizo, cando sexan abertos ao uso 
público con carácter permanente.

d.  Aprobar a incorporación de estradas ou 
de  tramos delas doutras  redes  á  rede de  ti-
tularidade autonómica ou viceversa, logo de 
acordo entre as administracións afectadas.

e.  Outorgar  as  concesións  de  explo-
tación  de  novas  estradas  con  itinerario 
510	 Véxase	 Decreto	 308/2003,	 do	 26	 de	 xuño,	 polo	
que	se	aproba	a	relación	de	estradas	de	titularidade	da	
Comunidade	Autónoma	de	Galicia.
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comprendido  integramente  no  territorio 
da Comunidade Autónoma de Galicia que 
non sexan de competencia local.

f.  Aprobar as redes arteriais e adscribir as 
vías  incluídas nelas ás redes de  titularidade 
autonómica, provincial ou municipal, segun-
do corresponda.

g.  Aprobar  a  relación  de  estradas  de 
Galicia  que  pertencen  á  categoría  de  au-
toestrada, autovía, corredor ou vía rápida.

h.  As restantes competencias que lle en-
comende o ordenamento xurídico vixente.

Artigo 7. Correspóndelle  á  conselle-
ría competente en materia de estradas:

a.  Elaborar  o  Plan  de  estradas  da  Co-
munidade Autónoma.

b.  Elevarlle  ao  Consello  da  Xunta  de 
Galicia os expedientes que lle deban ser so-
metidos, de conformidade co artigo anterior.

c.  Aprobar os estudos, anteproxectos e 
proxectos  relativos  a  estradas de  titulari-
dade autonómica.

d.  Exercer as facultades necesarias para 
a construción, conservación e explotación 
das estradas de titularidade autonómica.

e.  Coordinar  os  plans  provinciais  e 
municipais de estradas e supervisar a súa 
execución.

f.  Outorgar  as  concesións de  elemen-
tos  susceptibles  de  explotación  indivi-
dualizada en áreas de servizo de estradas 
de titularidade autonómica con control de 
accesos.

g.  Aprobar, no ámbito das súas compe-
tencias, a normativa técnica e administrativa 
para as estradas de titularidade autonómi-
ca, provincial e municipal.

h.  Cantas  outras  facultades  non  lles 
estean  expresamente  atribuídas  a  outros 
órganos da Administración nas materias a 
que se refire a presente lei.

Artigo 8. Correspóndelles  ás  enti-
dades  locais  o  exercicio  das  seguintes 
competencias:
  1.  O  proxecto,  construción,  xestión, 
explotación,  conservación  e  sinalización 
dos  tramos  da  rede  da  súa  titularidade, 

así como o exercicio nela das funcións de 
disciplina viaria, sen prexuízo dos acordos 
que poidan alcanzar coa Xunta de Galicia 
para o desempeño destas cuestións.
  2.  As  restantes  previstas  no  ordena-
mento xurídico.

capítulo ii 
réxIme dAs estrAdAs

Sección 1.ª  
Planificación. Estudos e proxectos

Artigo 9. Os  plans  de  estradas  de 
Galicia  deberán  coordinarse  entre  si, 
mediante  os  procedementos  establecidos 
nos  artigos  11  e  12  da  presente  lei,  para 
garantir  a  funcionalidade  do  sistema  de 
comunicacións e harmonizar os intereses 
públicos afectados.
Correspóndelle  á  consellería  competente 
en materia de estradas fixar as directrices 
de coordinación e planificación en materia 
de estradas de Galicia, co fin de garantir 
a coherencia e funcionalidade do sistema 
viario da Comunidade Autónoma.

Artigo 10. 1.  Os  plans  de  estradas 
comprenderán  as  previsións,  os  obxecti-
vos e a programación de actuacións nelas, 
así como os criterios de revisión do propio 
plan. Neles,  as  estradas clasificaranse en 
tres redes: primaria básica, primaria com-
plementaria e secundaria.
  2.  A rede primaria básica está formada 
por  grandes  eixes  que,  xunto  coa  rede 
de  interese  xeral  do  Estado,  vertebran  o 
territorio, conéctano coa rede de estradas 
das comunidades autónomas veciñas e re-
lacionan entre si tanto os grandes centros 
de  poboación  coma  os  principais  lugares 
de actividade económica.
  3.  A  rede  primaria  complementaria 
comprende  as  demais  estradas  que  co-
nectan  coas  cabeceiras  comarcais  e  cos 
núcleos de poboación importantes.
  4.  A rede secundaria comprende  todas 
as estradas non incluídas nas redes básica 
e complementaria.
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  5.  Os  plans  de  estradas  incluirán  a 
análise  e  o  diagnóstico  da  rede  existente 
no  momento  da  súa  redacción,  as  pre-
visións  da  situación  da  rede  de  estradas 
ao  final  do  período  de  vixencia  do  plan, 
a programación de actuacións e o estudo 
económico e financeiro.

Artigo 11. 1.  Para  as  estradas  que 
sexan  de  titularidade  das  deputacións, 
os plans provinciais de estradas conterán 
a clasificación da rede da súa titularidade.
  2.  A  elaboración,  redacción  e  aproba-
ción  inicial  dos  plans  provinciais  a  que 
se refire o apartado anterior, así como as 
modificacións  deles,  correspóndenlles  ás 
respectivas entidades provinciais.
Redactado  o  plan,  e  antes  da  súa  apro-
bación  inicial  polo  Pleno  da  deputación, 
este  someterase  a  informe  dos  concellos 
afectados. Os anteditos informes deberán 
ser  emitidos  no  prazo  de  dous  meses,  e 
entenderase que son favorables se non se 
emitiron no referido prazo.
A  aprobación  definitiva  destes  plans 
corresponderalle  ao  Consello  da  Xunta 
de  Galicia,  logo  de  informe  da  conselle-
ría  competente  en  materia  de  estradas, 
dándose  por  producida  a  dita  aprobación 
polo  transcurso  de  seis  meses  a  entrada 
do expediente no Rexistro do concello sen 
que este comunique resolución.
As determinacións do plan considéranse 
vinculantes para efectos da súa inclusión 
nos  programas  de  investimentos  das 
deputacións.

Artigo 12. 1. Os concellos poden for-
mular plans municipais de estradas cando 
así o decidan ou o esixa a densidade das 
redes existentes.
  2.  A elaboración dos plans municipais, 
así  como  as  súas  modificacións,  corres-
póndenlles ás respectivas entidades locais 
e a súa aprobación inicial aos plenos delas. 
Logo  de  aprobados  inicialmente,  serán 
sometidos  a  informe  da  deputación  pro-
vincial,  que  deberá  emitilo  no  prazo  de 

dous meses, e entenderase que é favorable 
se non se emitiu no dito prazo.
A  aprobación  definitiva  destes  plans 
corresponderalle  ao  Consello  da  Xunta 
de Galicia, logo de informe da consellería 
competente  en  materia  de  estradas,  dán-
dose por producida a dita aprobación polo 
transcurso de  seis meses a entrada do ex-
pediente completo no Rexistro do concello 
sen que este comunique resolución.

Artigo 13. 1. Todos os estudos, ante-
proxectos e proxectos a que fai referencia 
este  capítulo  redactaranse  con  suxeición 
ás normas técnicas aprobadas pola Admi-
nistración  competente,  particularmente 
no  que  se  refire  á  sinalización  e  ao  bali-
zamento de estradas, así como a calquera 
outro  aspecto  que  se  derive  do  cumpri-
mento  de  tratados,  convenios,  acordos  e 
recomendacións de carácter internacional 
subscritos polo Estado español.
  2.  Os  proxectos  de  novas  estradas  das 
que  sexan  titulares  as  entidades  locais 
serán aprobados pola corporación corres-
pondente  e  sometidos  a  informe  previo 
con  carácter  vinculante  da  consellería 
competente en materia de estradas.

Artigo 14. 1. Os  estudos de  estradas 
que  en  cada  caso  requiran  a  execución 
dunha obra adaptaranse aos seguintes tipos 
establecidos en razón da súa finalidade:

a.  Estudo de planeamento.
Consiste  na  definición  dun  esquema  vial 
nun determinado ano horizonte, así como 
das  súas  características  e  dimensións 
recomendables,  necesidades  de  solo  e 
outras limitacións á vista do planeamento 
territorial e de transporte.

b.  Estudo previo.
Consiste na recompilación e análise dos da-
tos necesarios para definir, en liñas xerais, 
as  diferentes  solucións  dun  determinado 
problema, valorando todos os seus efectos.

c.  Estudo informativo.
Consiste  na  definición,  en  liñas  xerais, 
do trazado da estrada para efectos de que 
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poida servir de base para o expediente de 
información pública que se poida incoar.

d.  Anteproxecto.
Consiste no estudo a escala adecuada e na 
conseguinte  avaliación  das  mellores  so-
lucións ao problema presentado, de xeito 
que se poida concretar a solución óptima.

e.  Proxecto de construción.
Consiste  no  desenvolvemento  completo 
da  solución  óptima,  co  detalle  necesario 
para que sexa factible a súa construción e 
posterior explotación.

f.  Proxecto de trazado.
É a parte do proxecto de construción que 
contén os aspectos xeométricos deste, así 
como  a  definición  concreta  dos  bens  e 
dereitos afectados.
  2.  Os estudos e proxectos citados constarán 
dos documentos que regulamentariamente 
se determinen.

Artigo 15. 1. Cando se trate da cons-
trución dunha nova estrada ou variante de 
poboación  non  prevista  no  planeamento 
urbanístico  vixente,  a  Administración 
titular  da  estrada  aprobará  tecnicamente 
o  correspondente  estudo  informativo  ou 
proxecto  de  trazado,  que  deberá  some-
terse  ao  trámite  de  información  pública 
durante  un  prazo  de  trinta  días  hábiles, 
na  forma  prevista  na  Lei  30/1992,  do  26 
de  novembro,  de  réxime  xurídico  das 
administracións  públicas  e  do  procede-
mento administrativo común. Unicamente 
poderán ser tidas en conta neste trámite as 
observacións  relativas  ás  circunstancias 
que xustifiquen a declaración de  interese 
xeral  da  estrada  e  sobre  a  concepción 
global do seu trazado.
A  aprobación  do  expediente  de  informa-
ción pública correspóndelle ao conselleiro 
competente en materia de estradas.
  2.  Simultaneamente  coa  información 
pública antedita, deberá remitirse o estudo 
ou  proxecto  á  consellería  competente  en 
materia  de  estradas  e  ás  administracións 
afectadas  para  que,  no  prazo  de  un  mes, 

examinen se o trazado proposto é o máis 
axeitado  para  o  interese  xeral  e  para  os 
intereses  das  localidades  e  provincias 
afectadas.  Transcorrido  o  dito  prazo  e 
un  mes  máis  sen  que  as  administracións 
afectadas emitan informe ao respecto, en-
tenderase que están conformes co estudo 
ou proxecto.
No caso de desconformidade, que necesa-
riamente deberá ser motivada, o expediente 
seralle  elevado  ao  Consello  da  Xunta  de 
Galicia, que o aprobará, se procede.
  3.  A  aprobación  definitiva  do  estudo 
informativo ou proxecto de trazado dunha 
nova  estrada  ou  variante  de  poboación 
comportará  a  modificación  ou  revisión 
do planeamento urbanístico existente, que 
deberá acomodarse ás determinacións do 
estudo  no  prazo  dun  ano  a  data  da  dita 
aprobación.
A  antedita  aprobación  definitiva  com-
portará  a  inclusión  da  nova  estrada  ou 
variante nos instrumentos de planeamento 
que se elaboren con posterioridade.
A  delimitación  do  tramo  da  estrada  que 
constitúe a variante de poboación corres-
póndelle  ao  organismo  competente  da 
Administración titular da estrada.
  4.  Acordada  a  redacción,  revisión  ou 
modificación dun instrumento de planea-
mento  que  afecte  estradas,  o  organismo 
competente para outorgar a súa aprobación 
inicial  deberá  enviarlles,  con  anteriori-
dade á dita aprobación, o correspondente 
documento  ás  administracións  titulares 
das estradas afectadas para que emitan, no 
prazo dun mes, e con carácter vinculante, 
informe  comprensivo  das  suxestións  que 
estimen convenientes.
  5.  A Administración  titular da estrada 
someterá  os  estudos  e  proxectos  que 
afecten as actividades das distintas conse-
llerías da Xunta de Galicia ao seu informe, 
de  conformidade  co  establecido  sobre  o 
particular polas disposicións vixentes.

Artigo 16. 1. A aprobación dos proxec-
tos de estradas de titularidade autonómica 
implicará a declaración de utilidade pública 
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e da necesidade de ocupación dos bens e 
de  adquisición  de  dereitos  correspon-
dentes  aos  fins  de  expropiación,  de 
ocupación temporal ou de imposición ou 
modificación de servidumes.
  2.  A  declaración  de  utilidade  pública  e 
da necesidade de ocupación inclúe tamén os 
bens e dereitos comprendidos no replanteo 
do proxecto e nas modificacións de obras 
que se poidan aprobar posteriormente.
  3.  Para os efectos  indicados nos apar-
tados anteriores, os proxectos de estradas 
e  as  súas  modificacións  deberán  com-
prender  a  definición  do  seu  trazado  e  a 
determinación  dos  terreos,  construcións 
ou outros bens ou dereitos que se estime 
preciso  ocupar  ou  adquirir  para  a  cons-
trución actual ou prevista, para a defensa 
ou servizo daquelas e para a seguridade 
da circulación.
  4.  A aprobación dun proxecto de cons-
trución ou de  trazado,  se  é o  caso, dunha 
nova estrada implicará a aplicación a ela dos 
preceptos relativos ao uso e á defensa das 
estradas en igual forma que as existentes.

Artigo 17. Nos supostos de actuación 
sobre  travesías  existentes  que  afecten  te-
rreos situados fóra da zona de circulación, 
a Administración titular da estrada remiti-
ralle o proxecto ao concello correspondente 
para que no prazo dun mes emita informe 
sobre el. No caso de non emitir informe no 
prazo indicado, entenderase que non existe 
ningunha obxección ao proxecto.

Artigo 18. Os estudos, anteproxectos 
ou  proxectos  de  novas  estradas  ou  de 
variantes de poboación que deban ser so-
metidos ao trámite de información pública 
deberán incluír, en todo caso, o correspon-
dente estudo de impacto ambiental.

Sección 2.ª  
Construción

Artigo 19. Só  se  poderán  construír 
novas estradas cando estean previstas no 
seu correspondente plan.
Non obstante, a Consellería de Política Te-
rritorial, Obras Públicas e Vivenda poderá, 
excepcionalmente,  realizar  actuacións  ou 

executar  obras  non  previstas  no  Plan  de 
estradas no caso de recoñecida urxencia ou 
excepcional interese público, debidamente 
apreciados polo Consello da Xunta, e de-
berá darlle conta á Comisión de Economía, 
Facenda  e  Orzamentos  do  Parlamento  de 
Galicia 511.

Artigo 20. 1.  As  obras  de  cons-
trución,  reparación  ou  conservación  de 
estradas,  por  constituíren  obras  públicas 
de interese xeral, non están sometidas aos 
actos  de  control  preventivo  municipal  a 
que se refire o artigo 84.1.b) da Lei 7/1985, 
do  2  de  abril,  reguladora  das  bases  de 
réxime local.
  2.  A  execución  das  anteditas  obras, 
sempre  que  se  realice  de  acordo  cos 
proxectos  aprobados,  unicamente  poderá 
ser suspendida pola autoridade xudicial.

Sección 3.ª  
Financiamento

Artigo 21. 1.  O  financiamento  das 
actuacións  na  rede  de  estradas  efectua-
rase  mediante  as  consignacións  que  para 
tal  efecto  se  inclúan  nos  presupostos  da 
Administración  titular  delas,  os  recursos 
que  proveñan  doutras  administracións 
públicas e doutras entidades ou, excepcio-
nalmente, de particulares.
  2.  Tamén poderá producirse o financia-
mento  mediante  contribucións  especiais 
na  forma  e  cos  requisitos  contidos  no 
artigo 22.
  3.  As estradas que se vaian construír e 
explotar  en  virtude  dun  contrato  de  con-
cesión de obras públicas ou a través dunha 
sociedade pública autonómica, así como as 
que se vaian explotar en réxime de xestión 
indirecta, financiaranse mediante recursos 
propios  das  entidades  adxudicatarias,  os 
alleos que estas mobilicen e as transferen-
cias que puidesen outorgarse 512.
511	 Art.	19	modificado	por	Lei	7/2002,	do	27	de	decembro,	
de	medidas	fiscais	e	de	réxime	administrativo.
512	 Art.	21.3	modificado	por	Lei	7/2002,	do	27	de	decem-
bro,	de	medidas	fiscais	e	de	réxime	administrativo.
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Artigo 21 bis.  1.  Para  os  efectos 
desta lei, terá a consideración de contrato 
de  concesión  de  obras  públicas  aquel  no 
que,  ao  ser  o  seu  obxecto  a  construción 
de estradas, a contraprestación a favor do 
concesionario consista no dereito a explo-
tar a obra e, se é o caso, a recibir un prezo, 
sendo o seu réxime xurídico o establecido 
na lexislación básica estatal.
  2.  A utilización das estradas construídas e 
explotadas polos titulares da concesión dará 
dereito a percibir dos usuarios as correspon-
dentes  tarifas.  Para  estes  fins  a  consellería 
competente en materia de estradas determi-
nará os prezos máximos delas.
  3.  A administración titular da vía poderá 
establecer  no  prego  de  cláusulas  admi-
nistrativas  particulares  a  transferencia 
de fondos públicos, de carácter orzamen-
tario, calculados en función dos usuarios 
da infraestrutura e da rendibilidade social 
producida,  tanto  pola  construción  coma 
pola utilización dela.
  4.  Coa  finalidade  de  determinar  as 
transferencias  de  fondos  públicos,  reali-
zarase un estudo de viabilidade no que se 
deberán expresar as hipóteses económicas 
e no que se concretará o marco financeiro 
da concesión 513.

Artigo 22. 1. Poderanse  impoñer  con-
tribucións especiais cando da execución das 
obras  que  se  realicen  para  a  construción 
de  estradas,  accesos  ou  vías  de  servizo 
resulte  a  obtención  por  persoas  físicas 
ou  xurídicas  dun  beneficio  especial, 
aínda  que  este  non  se  poida  fixar  nunha 
cantidade  concreta.  O  aumento  de  valor 
de determinados predios por mor da exe-
cución das obras terá para estes efectos a 
consideración de beneficio especial.
  2.  Serán suxeitos pasivos destas contri-
bucións especiais aqueles que se beneficien 
de  modo  directo  coas  estradas,  accesos 
ou  vías  de  servizo  e,  especialmente,  os 
titulares  dos  predios  e  establecementos 
513	 Art.	21	bis	engadido	por	Lei	7/2002,	do	27	de	decem-
bro,	de	medidas	fiscais	e	de	réxime	administrativo.

contiguos  e  os  das  urbanizacións  que 
resulten melloradas na súa comunicación.
  3.  A  base  impoñible  determinarase 
pola  seguinte  porcentaxe  do  custo  total 
das  obras,  incluído  o  prezo  xusto  das 
expropiacións,  agás,  en  canto  ao  suxeito 
pasivo que sexa titular do ben expropiado, 
a parte correspondente do prezo xusto:

a.  Con carácter xeral, ata o 25 por 100.
b.  En vías de servizo, ata o 50 por 100.
c.  Nos accesos de uso particular para de-

terminado número de predios, urbanizacións 
ou establecementos, ata o 90 por 100.
  4.  O  importe  total  das  contribucións 
especiais  repartirase  entre  os  suxeitos 
pasivos  atendendo  a  aqueles  criterios 
obxectivos  que,  segundo  a  natureza  das 
obras,  construcións  e  circunstancias  que 
concorran  naqueles,  se  determinen  de 
entre os que figuran a continuación:

a.  Superficie dos predios beneficiados.
b.  Situación,  proximidade  e  accesos  á 

estrada dos predios, construcións, instala-
cións, explotacións ou urbanizacións.

c.  Bases  impoñibles nas  contribucións 
territoriais dos predios beneficiados.

d.  Os que determine o decreto que esta-
bleza a contribución especial en atención 
ás circunstancias particulares que conco-
rran na obra.
  5.  O  Consello  da  Xunta  de  Galicia 
acordará,  mediante  decreto  aprobado  por 
proposta  das  consellerías  competentes  en 
materia de economía e facenda e de estradas, 
o establecemento de contribucións especiais 
nos supostos a que se refire a presente lei, 
as  cales  só  se  poderán  referir  á  rede  de 
titularidade da Comunidade Autónoma.
  6.  No caso das entidades locais haberá 
que  aterse  ao  disposto  na  lexislación  de 
réxime local.

Artigo 23. 1. A Administración autonó-
mica poderá construír e explotar estradas 
mediante  sociedades  públicas  nas  que 
a  Administración  xeral  participe,  ben 
directamente ou a través de calquera en-
tidade ou sociedade pública autonómica, 
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logo  de  autorización  da  correspondente 
Lei de orzamentos.
  2.  A utilización das estradas construí-
das  e  explotadas  pola  sociedade  pública 
dará  dereito  a  percibir  dos  usuarios  as 
correspondentes tarifas.
  3.  A  administración  titular  da  vía 
poderá  realizar  transferencias  de  fondos 
públicos,  de  carácter  orzamentario, 
calculados  en  función  dos  usuarios  da 
infraestrutura  e  da  rendibilidade  social 
producida,  tanto  pola  construción  coma 
pola utilización dela 514.

Sección 4.ª  
Explotación

Artigo 24. 1.  As  estradas  poden  ser 
explotadas  pola  Comunidade  Autónoma, 
as entidades locais e os particulares.
  2.  A Comunidade Autónoma e as enti-
dades locais, como regra xeral, explotarán 
directamente as autoestradas ao seu cargo.
Nos supostos de peaxe, as  tarifas corres-
pondentes ás autoestradas de titularidade 
autonómica serán aprobadas polo Conse-
llo da Xunta de Galicia.

Artigo 25. 1. As estradas poderán ser 
explotadas  mediante  contrato  de  conce-
sión de obra pública, en réxime de xestión 
indirecta  ou  a  través  dunha  sociedade 
pública autonómica.
  2.  As estradas en réxime de concesión 
administrativa rexeranse polo disposto na 
lexislación específica.
  3.  No caso da rede de titularidade auto-
nómica, se a explotación dunha estrada se 
efectúa por xestión interesada, por concerto 
con persoa natural ou xurídica,  por  socie-
dade de economía mixta ou por sociedade 
pública  autonómica,  correspóndelle  ao 
Consello da Xunta de Galicia acordar, por 
decreto, os termos da xestión e a constitu-
ción da sociedade 515.

Artigo 26. 1.  As  persoas  físicas  ou 
xurídicas,  públicas  ou  privadas,  que  en 
514	 Art.	23	modificado	por	Lei	7/2002,	do	27	de	decem-
bro,	de	medidas	fiscais	e	de	réxime	administrativo.
515	 Art.	25	modificado	por	Lei	7/2002,	do	27	de	decem-
bro,	de	medidas	fiscais	e	de	réxime	administrativo.

aplicación  doutros  sistemas  de  xestión 
diferentes da concesión  resultasen  titula-
res  da  explotación  das  estradas  poderán 
gozar dos beneficios fiscais e financeiros 
que para o réxime de concesión dispoña a 
lexislación vixente. Tales beneficios están 
suxeitos  aos  mesmos  condicionamentos 
establecidos no suposto de ser as estradas 
obxecto de concesión administrativa.
  2.  O  contrato  de  xestión,  calquera  que 
sexa a súa modalidade,  terá que determinar 
o  correspondente  réxime  xurídico-adminis-
trativo e económico-financeiro, así como as 
fórmulas de reparto entre os contratantes ou 
socios, dos beneficios e riscos da xestión.

Artigo 27. 1. A explotación das estradas 
comprende as operacións de conservación 
e  mantemento,  as  actuacións  encamiña-
das á defensa da vía e ao seu mellor uso, 
incluíndo as referentes a sinalización, es-
tudo e aplicación da normativa de tráfico 
e seguridade vial, así como a ordenación 
de  accesos  e  uso  das  zonas  de  dominio 
público, de servidume e de afección.
  2.  A  Administración  titular  da  estrada 
ou,  se é o caso, a persoa  física ou xurídica 
titular da súa xestión será a única competente 
para a sinalización permanente dela fóra das 
travesías, debendo considerarse ilegal, para 
todos os efectos, toda sinalización estable-
cida por calquera outra persoa ou entidade 
sen previa autorización da antedita Admi-
nistración, agás no caso de emerxencia.

Artigo 28. 1. A Administración titular 
da estrada facilitará a existencia das áreas 
de servizo necesarias para a seguridade e 
comodidade  do  usuario  e  o  bo  funciona-
mento da circulación.
  2.  Regulamentariamente estableceranse 
as distancias mínimas entre as ditas áreas 
e  mais  as  súas  características  funcionais, 
de tal xeito que se garanta a prestación dos 
servizos esenciais así como a protección da 
paisaxe e dos demais elementos naturais do 
contorno e a seguridade da circulación.
  3.  As  áreas  de  servizo  poderán  ser 
explotadas  por  calquera  dos  sistemas  de 
xestión de servizos públicos.
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As  condicións  para  o  outorgamento  de 
concesións de áreas de servizo establece-
ranse nun prego de condicións xerais, que 
será aprobado pola consellería competente 
en  materia  de  estradas  e  publicado  no 
“Diario Oficial de Galicia”.

capítulo iii 
uso e deFensA dAs estrAdAs

Sección 1.ª  
Limitacións da propiedade

Artigo 29. 1. Para os efectos da pre-
sente  lei  establécese  a  área de  influencia 
das  estradas,  que  está  integrada  polas 
seguintes  zonas:  de  dominio  público,  de 
servidume e de afección.
  2.  As obras, instalacións, edificacións, 
cerramentos  e  calquera  outra  actividade 
que  afecte  terreos  comprendidos  na  área 
de  influencia  das  estradas,  incluída  a 
plantación de árbores, requirirán, en todo 
caso,  expresa  autorización  do  órgano 
competente  da  Administración  titular 
da  estrada,  sen  prexuízo  doutras  com-
petencias  concorrentes  e  do  disposto  no 
artigo  53  da  presente  lei,  exceptuándose 
os labores agrícolas que non supoñan unha 
modificación da configuración do terreo.
  3.  As  autorizacións  a  que  se  refire  o 
apartado  anterior  entenderanse  outorga-
das  sen  prexuízo  de  terceiro,  e  sempre  a 
precario na parte en que afecten a zona de 
dominio  público.  O  órgano  competente 
da  Administración  titular  da  estrada 
establecerá,  se  é  o  caso,  unha  fianza  en 
metálico  para  garantir  a  execución  das 
obras  conforme  as  condicións  impostas, 
que deberá depositar a persoa ou entidade 
que materialmente as realice.
  4.  Serán  nulas  de  pleno  dereito  as 
licenzas  e  autorizacións  administrativas 
outorgadas  sen  axustarse  ao  disposto 
nesta lei.
  5.  Aprobado o proxecto de construción 
ou  de  trazado,  se  é  o  caso,  dunha  nova 
estrada,  as  ditas  áreas  e  zonas  quedarán 
establecidas para ela con igual efecto que 
para as estradas existentes.

Artigo 30. 1.  Integran  a  zona  de 
dominio público os terreos adquiridos por 
título lexítimo pola Administración titular 
da estrada para a construción desta e dos 
seus elementos funcionais.
O límite exterior da zona de dominio pú-
blico non poderá sobrepasar os quince me-
tros de largo a cada lado da explanación en 
autoestradas,  autovías,  corredores  e  vías 
rápidas, e os dez metros de largo no resto 
das estradas, medidos en horizontal e per-
pendicularmente ao eixe da calzada máis 
próxima, a aresta exterior da explanación 
correspondente ás calzadas previstas e aos 
seus elementos funcionais.
A aresta exterior da explanación é a inter-
sección do noiro do desmonte, do terraplén 
ou, se é o caso, dos muros de sustentación 
que a delimitan co terreo natural.
Nos  casos  especiais  de  pontes,  viadutos, 
túneles,  estruturas  ou  obras  similares, 
poderase  fixar  como  aresta  exterior  da 
explanación a  liña de proxección vertical 
do  bordo  das  obras  sobre  o  terreo.  Será 
en  todo  caso  de  dominio  público,  como 
mínimo, o  terreo ocupado polos soportes 
da estrutura.
  2.  Só se poderán realizar obras, actua-
cións ou instalacións na zona de dominio 
público da estrada cando a prestación dun 
servizo  público  de  interese  xeral  así  o 
esixa, se trate de conexión con ese servi-
zo, de obras imprescindibles para acceder 
á  estrada  ou  de  instalacións  provisionais 
por  prazo  fixado,  logo  de  audiencia  do 
órgano  competente  da  Administración 
titular da estrada. Todo isto sen prexuízo 
doutras  competencias  concorrentes  e  do 
establecido no artigo 1.

Artigo 31. 1. A zona de circulación da 
estrada é a parte da zona de dominio público 
constituída pola calzada e as súas beiravías.
  2.  En ningún caso se poderán executar 
obras,  actuacións  ou  instalacións  que 
afecten  a  zona  de  circulación  da  estrada 
sen autorización do órgano competente da 
Administración titular dela.
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Artigo 32. 1.  A  zona  de  servidume 
das estradas consistirá en dúas franxas de 
terreo a ambos os lados delas, delimitadas 
interiormente pola zona de dominio públi-
co  definida  no  artigo  30  e  exteriormente 
por  dúas  liñas  paralelas  ao  dito  límite, 
a  unha  distancia  de  dezasete  metros  en 
autoestradas,  autovías,  corredores  e  vías 
rápidas, e de dous metros no resto das es-
tradas, medidas o límite exterior da zona 
de dominio público.
  2.  Na zona de servidume non se pode-
rán realizar obras nin se permitirán máis 
usos  que  aqueles  que  sexan  compatibles 
coa seguridade vial, logo de autorización, 
en  calquera  caso,  do  órgano  competente 
da Administración titular da estrada, sen 
prexuízo  doutras  competencias  conco-
rrentes e do establecido no artigo 53.
  3.  En  todo  caso,  o  organismo  compe-
tente da Administración titular da estrada 
poderá  utilizar  ou  autorizar  a  utilización 
da  zona  de  servidume  por  razóns  de  in-
terese  xeral  ou  cando  o  requira  o  mellor 
servizo da estrada.
  4.  Serán indemnizables a ocupación da 
zona de servidume e os danos e perdas que 
se causen pola súa utilización.

Artigo 33. 1. A zona de afección das 
estradas  consistirá  en  dúas  franxas  de 
terreo a ambos os lados delas, delimitadas 
interiormente  pola  zona  de  servidume  e 
exteriormente por dúas  liñas paralelas ás 
arestas  da  explanación,  a  unha  distancia 
de  cen  metros  no  caso  das  autoestradas, 
autovías,  corredores  e  vías  rápidas,  e  de 
trinta metros no resto das estradas, medi-
das as citadas arestas.
  2.  Para executar na zona de afección cal-
quera tipo de obras ou instalacións fixas ou 
provisionais, cambiar o uso ou destino de-
las e plantar ou cortar árbores, requirirase a 
previa autorización do órgano competente 
da  Administración  titular  da  estrada,  sen 
prexuízo doutras competencias concorren-
tes e do establecido no artigo 53.

Artigo 34. 1.  Prohíbese  toda  aquela 
publicidade  que  sexa  visible  as  zonas  de 

dominio  público  da  estrada,  agás  nos 
tramos  urbanos,  onde  a  publicidade 
estará  sometida  ás  ordenanzas  munici-
pais,  debendo  situarse  fóra  das  zonas 
de  dominio  público  e  non  afectar  nin 
interferir  as  sinalizacións,  iluminación 
ou balizamento da  estrada,  sen que  esta 
prohibición  poida  dar,  en  ningún  caso, 
dereito a indemnización.
Os  planeamentos  municipais  deberán 
adaptarse a esta normativa.
  2.  Non se considera publicidade para os 
efectos desta lei:

a.  A rotulación informativa das vías.
b.  As  indicacións  de  orde  xeral  que 

sexan de interese para o usuario, tales como 
información  sobre  talleres,  restaurantes, 
exposicións, feiras, celebracións, etc., sem-
pre que non conteñan nomes comerciais.

c.  Os rótulos e marcas comerciais que 
se dispoñan no edificio ou predio no que se 
desenvolva a actividade anunciada.
  3.  En  todo  caso,  para  a  colocación  de 
calquera  clase  de  letreiro,  cartel  ou  recla-
mo, fóra das zonas urbanas, será preceptiva 
a  autorización  do  órgano  competente  da 
Administración  titular  da  estrada,  que 
atenderá ademais do anteriormente expre-
sado que as condicións de forma, tamaño, 
situación e iluminación non sexan prexudi-
ciais para a seguridade da circulación, para 
o que deberán axustarse ás características 
que regulamentariamente se determinen.

Artigo 35. 1. A ambos os dous lados 
das  estradas  establécese  a  liña  límite 
de  edificación,  a  cal  ata  a  estrada  queda 
prohibido calquera tipo de obras de cons-
trución,  reconstrución  ou  ampliación, 
agás as que resulten imprescindibles para 
a  mera  conservación  e  mantemento  das 
construcións  existentes,  que  precisarán 
autorización  do  órgano  competente  da 
Administración titular da estrada.
A  liña  límite  de  edificación  sitúase  ás 
distancias que se  indican a continuación, 
medidas horizontalmente a partir da ares-
ta exterior da explanación correspondente 
ás calzadas previstas e aos seus elementos 
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funcionais  e  perpendicularmente  ao  eixe 
da calzada máis próxima:

a.  Autoestradas,  autovías,  corredores, 
vías  rápidas  e  variantes  de  poboación: 
trinta metros.

b.  Estradas  da  rede  primaria  básica 
non  incluídas  nas  categorías  anteriores: 
doce metros.

c.  Estradas  da  rede  primaria  comple-
mentaria: nove metros e medio.

d.  Resto das estradas: sete metros.
  2.  Cando nunha estrada de titularidade 
provincial  ou  municipal  as  edificacións 
sexan  continuadas,  ou  as  características 
do  lugar  fagan  imposible  o  respecto  das 
distancias sinaladas no apartado anterior, 
a Administración  titular da estrada,  logo 
de informe favorable da consellería com-
petente  en  materia  de  estradas,  poderá 
reducir excepcionalmente aquelas, sempre 
que quede garantida unha suficiente orde-
nación das marxes da estrada e o adecuado 
control dos seus accesos.
  3.  Con  carácter  excepcional,  nos  tra-
mos de estradas que discorran por zonas 
urbanas,  a  consellería  competente  en 
materia  de  estradas  poderá  establecer  a 
liña límite de edificación a unha distancia 
distinta  á  fixada  no  apartado  1  anterior, 
de  conformidade  co  procedemento  que 
regulamentariamente se estableza.
  4.  Así mesmo, o Consello da Xunta de 
Galicia, por proposta da consellería compe-
tente en materia de estradas e logo de informe 
das entidades locais afectadas, poderá por 
razóns  xeográficas  ou  socio-económicas 
fixar  unha  liña  límite  de  edificación  a 
unha  distancia  inferior  á  establecida  con 
carácter  xeral,  aplicable  a  determinadas 
estradas  en  zonas  ou  comarcas  perfecta-
mente delimitadas.
  5.  Nos  lugares  onde  a  liña  límite  de 
edificación,  definida  de  acordo  co  dis-
posto  no  apartado  1  do  presente  artigo, 
quedase  dentro  da  zona  de  servidume, 
a  citada  liña  farase  coincidir  co  bordo 
exterior da dita zona.
Exceptúanse os casos previstos nos apar-
tados 2, 3 e 4 do presente artigo.

Artigo 36. No  caso  dos  corredores, 
a  área  de  influencia  e  a  liña  de  edifica-
ción  fixaranse  en  función  do  seu  futuro 
desdobramento.

Artigo 37. Desde o límite exterior da 
zona de dominio público ata a liña límite 
de edificación, a Administración titular da 
estrada poderá proceder á expropiación dos 
bens  existentes  de  acordo  coa  normativa 
vixente, entendéndose implícita a declara-
ción de utilidade pública e a necesidade de 
ocupación, sempre que exista previamente 
un  proxecto  aprobado  de  trazado  ou  de 
construción,  para  reparación,  ampliación 
ou conservación da estrada.

Artigo 38. 1. A Administración titular 
das estradas pode limitar os accesos a elas e 
establecer con carácter obrigatorio os lugares 
nos que tales accesos se poidan construír.
  2.  Así  mesmo  queda  facultada  para 
reordenar os accesos existentes co obxecto 
de mellorar a explotación da estrada e a se-
guridade vial, para o que poderá expropiar 
os terreos necesarios.
  3.  Cando os accesos non previstos sexan 
solicitados polos particulares directamen-
te  interesados,  o  órgano  competente  da 
Administración  titular  da  estrada  poderá 
convir con estes a contribución económica 
procedente  en  cada  caso,  sempre  que  o 
acceso sexa de  interese público ou exista 
imposibilidade doutro tipo de acceso.
  4.  As propiedades contiguas non terán 
acceso  directo  ás  novas  estradas  e  va-
riantes de poboación, de acordo co que se 
determine nos correspondentes estudos.

Artigo 39. 1. Non se autorizarán ce-
rramentos  nas  zonas  de  dominio  público 
nin nas de servidume.
  2.  Por circunstancias especiais de apro-
veitamento agrícola ou gandeiro, poderán 
ser  autorizados  cerramentos  diáfanos 
nas  zonas  de  servidume  ou  afección  das 
estradas pero non nas de dominio público. 
Cando  por  razón  de  interese  público  ou 
por  obras  de  novas  vías,  desdobramento 
de calzada ou ensanche da plataforma da 
estrada resulte necesario o retranqueo de 
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cerramentos  de  predios,  estes  poderán 
levarse  a  efecto  nas  mesmas  condicións 
existentes  con  anterioridade  ao  proxecto 
de  obra,  en  canto  á  súa  estrutura  e  dis-
tancia  da  aresta  exterior  á  plataforma, 
debendo quedar en todo caso fóra da zona 
de dominio público.
Non  terán  o  dereito  de  reposición  a  que 
se  refire  o  parágrafo  anterior  aqueles 
cerramentos  que  fosen  denunciados 
por  construírse  sen  a  correspondente 
autorización  ou  con  incumprimento  das 
condicións dela.

Sección 2.ª  
Uso das estradas

Artigo 40. A Administración titular 
das estradas, sen prexuízo do establecido 
noutras  disposicións  e  das  facultades 
doutros  organismos,  poderá  impoñer, 
no ámbito das súas competencias, cando 
as  condicións,  situacións,  esixencias 
técnicas ou seguridade vial das estradas 
o  requiran,  limitacións  temporais  ou 
permanentes á circulación en certos  tra-
mos ou partes das estradas e sinalizar as 
correspondentes  ordenacións  resultantes 
da  circulación.  Compételle  igualmente 
fixar  as  condicións  das  autorizacións 
excepcionais que, segundo o caso, poida 
outorgar o órgano competente.

Artigo 41. As  actuacións  públicas 
ou  privadas  que  polas  súas  características 
propias  poidan  xerarlles,  a  xuízo  da  Ad-
ministración  titular  da  estrada,  problemas 
á circulación ou danos ás estradas deberán 
ser sometidas a un estudo de avaliación do 
seu impacto potencial sobre o sistema via-
rio, realizado polo seu promotor nos termos 
que regulamentariamente se determimen, e 
obter  a  correspondente  autorización  admi-
nistrativa,  que  contemplará  as  condicións 
que  se  deberán  cumprir  para  paliar  o  dito 
impacto.

Artigo 42. A  Administración  titular 
das  estradas poderá  establecer  en puntos 
estratéxicos  da  rede  de  estradas  instala-
cións para medir a densidade do tráfico e 

estacións  de  pesaxe  para  coñecemento  e 
control das características da demanda de 
tráfico sobre a infraestrutura das estradas. 
As sobrecargas que constitúan infracción 
serán sancionadas polas autoridades com-
petentes en cada caso.

Sección 3.ª  
Infraccións e sancións

Artigo 43. 1.  O  incumprimento  das 
disposicións da presente lei ten a conside-
ración de infracción administrativa.
As  infraccións  tipificadas  nos  apartados 
seguintes  deste  artigo  clasifícanse  en 
leves, graves e moi graves.
  2.  Son infraccións leves:

a.  Realizar  obras,  instalacións  ou 
actuacións  de  pouca  importancia  ou 
transcendencia  para  a  estrada  nas  zonas 
de  dominio  público,  de  servidume  ou  de 
afección  da  estrada,  levadas  a  cabo  sen  as 
autorizacións  ou  licenzas  requiridas,  ou 
incumprir algunha das prescricións impostas 
nas autorizacións outorgadas, cando poidan 
ser obxecto de legalización posterior.

b.  Colocar, verter, guindar ou abando-
nar dentro da zona de servidume obxectos 
ou materiais de calquera natureza que non 
produzan ningún dano.
  3.  Son infraccións graves:

a.  Realizar  obras,  instalacións  ou 
actuacións  non  permitidas  nas  zonas  de 
servidume ou de afección da estrada, ou de 
pouca  transcendencia na zona de dominio 
público,  levadas  a  cabo  sen  as  autoriza-
cións ou licenzas requiridas, ou incumprir 
algunha  das  prescricións  impostas  nas 
autorizacións  outorgadas,  cando  non  fose 
posible a súa legalización posterior.

b.  Deteriorar  non  intencionadamente 
calquera elemento da estrada directamen-
te relacionado coa ordenación, orientación 
e seguridade da circulación.

c.  Destruír,  deteriorar,  alterar  ou  mo-
dificar  calquera  obra  ou  instalación  da 
estrada ou dos elementos funcionais dela.

d.  Colocar, verter, guindar ou abandonar 
dentro da zona de dominio público obxec-
tos ou materiais de calquera natureza.
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e.  Realizar na zona de dominio público 
cruzamentos  aéreos  ou  subterráneos  non 
permitidos,  sen a pertinente autorización 
ou  sen  aterse  ás  condicións  da  autoriza-
ción outorgada.

f.  Colocar  carteis  informativos  nas 
zonas  de  dominio  público,  servidume  ou 
afección  sen  autorización  do  organismo 
competente  da  Administración  da  que 
dependa a estrada.

g.  Realizar  na  área  de  influencia  da 
estrada  calquera  obra  ou  actuación  que 
dalgunha forma interfira ou modifique as 
condicións de desaugamento da estrada e 
as súas obras de fábrica.

h.  A reincidencia en faltas leves.
  4.  Son infraccións moi graves:

a.  Realizar obras, instalacións ou actua-
cións non permitidas na  zona de dominio 
público,  levadas  a  cabo  sen  as  autoriza-
cións ou licenzas requiridas, ou incumprir 
algunha  das  prescricións  impostas  nas 
autorizacións  outorgadas,  cando  non  fose 
posible a súa legalización posterior.

b.  Substraer,  engadir  ou  modificar  en 
calquera forma un elemento ou conxunto 
de elementos permanentes da estrada, ou 
eventualmente  autorizados,  relacionados 
coa  ordenación  ou  seguridade  da  circu-
lación,  ou  alteralos  en  calquera  forma 
que  modifique  o  réxime  da  circulación 
establecido con aqueles.

c.  Destruír,  deteriorar,  alterar  ou  mo-
dificar  calquera  obra  ou  instalación  da 
estrada ou dos elementos funcionais dela 
cando as actuacións afecten a calzada ou 
as beiravías.

d.  Establecer  na  zona  de  afección  ins-
talacións de calquera natureza ou realizar 
algunha  actividade  que  resulte  perigosa, 
incómoda ou insalubre para os usuarios da 
estrada sen adoptar as medidas pertinen-
tes para evitalo.

e.  Danar ou deteriorar a estrada circu-
lando con pesos ou cargas que excedan os 
límites autorizados ou por calquera outro 
procedemento.

f.  As  cualificadas  como  graves  cando 
se aprecie reincidencia.

g.  Establecer calquera clase de publici-
dade na área de influencia da estrada.

h.  Depositar,  verter  ou  abandonar 
obxectos ou materiais de calquera nature-
za na zona de circulación da estrada.

Artigo 44. 1.  O  procedemento  para 
sancionar as infraccións aos preceptos des-
ta lei iniciarao de oficio a Administración 
titular  da  estrada  ou  como  consecuencia 
de denuncia formulada por particulares.
  2.  Nos supostos nos que actos cometi-
dos contra a estrada ou os seus elementos 
puidesen  ser  constitutivos  de  delito  ou 
falta, a Administración  titular da estrada 
pasaralle o tanto de culpa á autoridade xu-
dicial competente e absterase de proseguir 
o procedemento sancionador mentres esta 
non se pronuncie. A sanción da autoridade 
xudicial  excluirá  a  imposición  de  multa 
administrativa. De non se estimar a exis-
tencia de delito ou falta, a Administración 
poderá  proseguir  o  expediente  sanciona-
dor  con  base  nos  feitos  que  os  tribunais 
considerasen probados.

Artigo 45. O  órgano  competente  da 
Administración  titular  da  estrada  poderá 
adoptar  as  seguintes medidas cando  teña 
coñecemento dunha posible infracción:

a.  Ordenar  a  paralización  inmediata 
das obras ou usos non autorizados ou que 
non se axusten ás condicións impostas na 
autorización.

b.  Ordenar a restitución do medio físico 
ás condicións anteriores ás actuacións que 
poidan constituír infracción, cando supo-
ñan perigo para a circulación.

Artigo 46. Serán  responsables  das 
infraccións:
Polo modo ou forma de executar a obra ou 
actuación, o seu executor material.
Polo que  respecta  á  existencia ou non de 
autorización e ao cumprimento ou incum-
primento das condicións dela, o promotor 
ou titular da obra ou actuación.
No relativo á publicidade, será responsable a 
empresa anunciadora e, subsidiariamente, o 
propietario dos terreos nos que se instale.
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Artigo 47. 1. As  infraccións  ás que  se 
refire o artigo 43 serán sancionadas atenden-
do aos danos e perdas producidos, segundo o 
caso, ao risco creado e á intencionalidade do 
causante, coas seguintes multas:

a.  Infraccións leves, multa de 25.000 a 
250.000 pesetas.

b.  Infraccións graves, multa de 50.000 
a 1.000.000 de pesetas.

c.  Infraccións  moi  graves,  multa  de 
200.000 a 25.000.000 de pesetas.
  2.  Malia o que se dispón anteriormen-
te,  no  suposto  de  obras,  instalacións  ou 
construcións, segundo se trate de infrac-
cións leves, graves ou moi graves, a multa 
imposta non poderá ser  inferior ao 5, 10 
ou 15 por 100, respectivamente, do valor 
da obra realizada.
  3.  Cando as actuacións que constitúan 
infracción  non  poidan  ser  legalizadas 
conforme o disposto nesta lei, a resolución 
recaída no expediente sancionador inclui-
rá a obriga do responsable da infracción de 
repoñer o medio físico ao estado anterior 
á comisión da infracción, establecendo un 
prazo para o seu cumprimento.
  4.  Con  independencia  das  multas  pre-
vistas no apartado 1 anterior, e de  forma 
compatible  con  elas,  os  órganos  sancio-
nadores,  logo  de  transcorrido  o  prazo 
establecido na  resolución  correspondente 
sen que o infractor lle dese cumprimento 
á  obriga  de  reposición  recaída  no  expe-
diente  sancionador,  poderán  impoñer 
multas  coercitivas  de  conformidade  co 
establecido no procedemento sancionador 
administrativo  xeral,  co  correspondente 
requirimento e apercibimento previo.
  5.  A contía de cada unha das anteditas 
multas non superará o 20 por 100 da multa 
fixada  pola  infracción  cometida,  e  estas 
poderán  ser  reiteradas  indefinidamente 
mentres persistan os efectos da infracción.
  6.  En  caso  de  reincidencia  en  faltas 
moi graves, a contía da sanción poderase 
incrementar ata un 50 por 100.
  7.  Hai  reincidencia  cando  se  cometa 
unha  infracción  análoga  á  que  motiva 

a  sanción  anterior  no  prazo  dos  dezoito 
meses  seguintes  á  notificación  daquela. 
En tal suposto requirirase que a primeira 
resolución  sancionadora  xa  adquirise 
firmeza en vía administrativa.

Artigo 48. 1. A imposición de sancións 
por infraccións nas estradas de titularidade 
autonómica corresponderalles:

a.  Aos delegados provinciais da conse-
llería competente en materia de estradas, 
para as infraccións leves.

b.  Ao director xeral competente en mate-
ria de estradas, para as infraccións graves.

c.  Ao  conselleiro  competente  en  ma-
teria de estradas, para as infraccións moi 
graves que  leven aparellada multa de ata 
5.000.000 de pesetas.

d.  Ao Consello da Xunta de Galicia, por 
proposta do mesmo conselleiro, para as in-
fraccións moi graves que leven aparellada 
multa de máis de 5.000.000 de pesetas.
  2.  A  imposición  da  sanción  corres-
pondente  será  independente da obriga de 
restituír o medio físico ao estado anterior 
á  comisión  da  infracción,  se  é  o  caso, 
así  como  da  indemnización  dos  danos  e 
perdas causados, cun importe que fixará o 
órgano competente da Administración da 
que dependa a estrada.
  3.  O  prazo  de  prescrición  das  in-
fraccións  ás  que  se  refire  o  artigo  43 
será  de  cinco  anos  para  as  moi  graves, 
de  tres  anos  para  as  graves  e  de  un  ano 
para  as  leves,  que  se  contará  a  súa  total 
consumación.  Non  obstante,  esixirase  a 
restitución das cousas e a súa reposición 
ao  estado  anterior,  calquera  que  sexa  o 
tempo transcorrido.

Artigo 49. 1.  A  produción  de  danos 
a  unha  estrada  ou  aos  seus  elementos 
funcionais  orixinará  a  incoación  e  tra-
mitación  do  correspondente  expediente 
administrativo  ao  presunto  responsable, 
co  fin  de  determinar  a  indemnización 
dos  danos  e  perdas  causados,  que  serán 
avaliados  polo  organismo  competente  da 
Administración titular da estrada.
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  2.  Cando  a  reparación  dun  dano  sexa 
urxente para o servizo normal da estrada e 
para a seguridade da circulación, o órgano 
competente  da  Administración  titular  da 
estrada deberá  realizala  inmediatamente, 
a cargo do causante.

Artigo 50. O  importe  de  toda  clase 
de  multas  e  dos  gastos  ocasionados  pola 
execución subsidiaria das actuacións de res-
titución do medio físico ao estado anterior á 
comisión da infracción ou pola reparación de 
danos pode ser esixido pola vía administra-
tiva de constrinximento.

capítulo iv 
trAvesíAs e redes ArterIAIs

Artigo 51. Os  tramos  de  estrada 
que  discorran  por  solo  urbano  ou  estean 
incluídos  nunha  rede  arterial  rexeranse 
polas  disposicións  do  presente  capítulo 
e  polas  demais  contidas  nesta  lei  no  que 
resulten aplicables.

Artigo 52. 1.  Para  os  efectos  desta 
lei  denominarase  rede  arterial  dunha 
poboación  ou  grupo  de  poboacións  o 
conxunto  de  tramos  de  estradas  actuais 
ou  previstos  que  establezan  de  forma 
integrada  a  continuidade  e  a  conexión 
dos  distintos  itinerarios  de  estradas, 
ou  presten  debido  acceso  aos  núcleos 
de  poboación  afectados;  será  definida 
polo  Consello  da  Xunta  de  Galicia,  por 
proposta  da  consellería  competente  en 
materia de  estradas,  logo de  informe do 
concello ou concellos afectados.
Logo  de  definida  unha  rede  arterial,  os 
concellos  afectados  terán  a  obriga  de 
incluír  a  dita  rede  nos  instrumentos  de 
planeamento  urbanístico  que  se  aproben 
no futuro, así como de modificar os exis-
tentes coa mesma finalidade no prazo de 
un ano a súa definición.
  2.  Considéranse  tramos  urbanos  de 
estradas  aqueles  que  discorran  integra-
mente por solo cualificado como urbano 
polo  correspondente  instrumento  de 
planeamento urbanístico.

  3.  Considérase travesía a parte de tramo 
urbano no que existan, polo menos nunha 
das  súas  marxes,  edificacións  consolida-
das  en  máis  das  dúas  terceiras  partes  da 
súa lonxitude e unha trama de rúas; debe 
ser  delimitada  por  mutuo  acordo  dos 
órganos  competentes  da  Administración 
da  que  dependa  a  estrada  e  do  concello 
ou  concellos  afectados,  tendo  en  conta 
que, para  estes  efectos,  se  considera  edi-
ficación a obra ou fábrica construída para 
habitación ou usos análogos, constituíndo 
un espazo cuberto, delimitado por muros 
de cerramento.
  4.  Para  os  efectos  desta  lei  considé-
rase  que  nun  tramo  urbano  existe  unha 
poboación,  unicamente,  cando  nel  existe 
unha travesía.

Artigo 53. 1. O outorgamento de auto-
rizacións para realizar obras ou actividades 
non  executadas  pola  Administración 
titular  da  estrada  que  afecten  a  zona 
de  circulación  dos  tramos  urbanos  ou 
travesías  correspóndelle  á  referida 
Administración,  sen  prexuízo  doutras 
competencias concorrentes.
  2.  O  outorgamento  de  autorizacións 
para  realizar  obras  ou  actividades  non 
executadas  pola  Administración  titular 
da  estrada  no  resto  da  zona  de  dominio 
público dos tramos urbanos correspóndelles 
aos  concellos,  logo  de  informe  vincu-
lante  da  antedita  Administración,  que 
deberá  versar  sobre  aspectos  relativos 
a  disposicións  da  presente  lei  ou  do  seu 
regulamento.  Este  informe  será  tamén 
preciso no caso de obras que vaia realizar 
o propio concello.
  3.  Nas  zonas  de  servidume  e  afección 
dos  tramos  de  estrada  indicados  no  nú-
mero anterior, as autorizacións de usos e 
obras outorgaranas os concellos, debendo 
axustarse ao disposto no artigo 35 respec-
to da liña límite de edificación.
Se  o  instrumento  de  planeamento 
urbanístico  vixente  non  foi  sometido 
a  informe do órgano competente da Ad-
ministración titular da estrada, na forma 
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prevista no artigo 15, deberán obter, con 
carácter previo, o informe vinculante do 
referido órgano, que deberá versar sobre 
disposicións  contidas  na  presente  lei  ou 
no seu regulamento.
  4.  Nas  travesías  correspóndelles 
aos  concellos  o  outorgamento  de  toda 
clase  de  licenzas  e  autorizacións  sobre 
actividades  que  se  vaian  desenvolver  en 
terreos  contiguos  ás  estradas  situados 
nas  zonas  de  servidume  ou  afección.  Os 
concellos  poderán  sinalizar  as  estradas 
nas travesías,  logo de informe vinculante 
da Administración titular da estrada.
  5.  Calquera  autorización  outorgada  sen 
axustarse a esta lei, sen os informes previos 
requiridos ou sen axustarse a eles será nula.
  6.  As  competencias  dos  concellos  es-
tablecidas pola presente  lei para  autorizar 
obras  ou  actuacións  que  afectan  a  tramos 
urbanos  ou  travesías  de  estradas  compor-
tan a responsabilidade deles para sancionar 
as  infraccións  que  poidan  cometerse  nos 
ámbitos  afectados  polas  anteditas  compe-
tencias, sen prexuízo da execución das súas 
competencias polo órgano titular da vía.

Artigo 54. 1.  Sen  prexuízo  do  dis-
posto no artigo 4 as estradas autonómicas 
ou provinciais ou os tramos determinados 
delas  nos  que  a  circulación  adquira 
características  urbanas  entregaránselles 
aos  concellos  respectivos.  O  expediente 
promoverase por proposta do concello ou 
da Administración titular da estrada e será 
resolto polo Consello da Xunta de Galicia, 
por proposta da consellería competente en 
materia  de  estradas,  logo  de  informe  de 
ambos os organismos.
  2.  Malia o disposto no apartado anterior, 
a Administración titular da estrada e as en-
tidades locais respectivas poderán convir o 
que estimen procedente para a mellor con-
servación e funcionalidade de tales vías.

Disposición aDicional
A Xunta de Galicia, mediante decreto, 

poderá  actualizar  a  contía  das  sancións 
previstas nesta lei.

Disposición tRansitoRia pRimeiRa
No prazo dun ano a entrada en vigor da 

presente  lei  deberá  ser  retirada  calquera 
clase  de  publicidade  que  contraveña  dis-
posicións dela.

Disposición tRansitoRia segunDa
No prazo de dous anos a entrada en vigor 

da  presente  lei  deberán  adaptarse  todos  os 
instrumentos de planeamento urbanístico ás 
disposicións que nela se conteñen.

Disposición DeRRaDeiRa
A  Xunta  de  Galicia,  por  proposta  da 

consellería  competente  en  materia  de 
estradas,  aprobará  o  regulamento  xeral 
de  execución  da  presente  lei,  dentro  dos 
seis meses seguintes á súa publicación no 
“Diario Oficial de Galicia”.

2. LEI 6/1996, DO 9 DE XULLO, 
DE COORDINACIóN DOS 

SERVIZOS DE TRANSPORTES 
URBANOS E INTERURBANOS 
POR ESTRADA DE GALICIA 

(DOGA N.º 141, 18. 7. 1996) 516

(…) 517

TíTULO PRELIMINAR
Artigo 1. Obxecto da lei.

  1.  É  obxecto  da  presente  lei  a  co-
ordinación  dos  servizos  de  transporte 
público  urbano  de  viaxeiros  cos  servizos 
de  transporte  interurbanos, nos  supostos en 
que  o  establecemento  ou  a  ampliación  dos 
primeiros  afectan  os  servizos  interur-
banos  previamente  establecidos,  sempre 
que  se  presten  integramente  no  ámbito 

516	 Véxase	tamén:
-	 Decreto	 251/1998,	 do	 10	 de	 setembro,	 polo	 que	
se	 crea	 o	 comité	 galego	 de	 transporte	 por	 Estrada	 e	
se	 regula	 o	 rexistro	 de	 asociacións	 profesionais	 de	
transportistas	e	de	empresas	de	actividades	auxiliares	
e	complementarias	do	transporte	con	ámbito	de	actua-
ción	na	Comunidade	Autónoma	galega.
-	Decreto	303/2003,	do	19	de	xuño,	polo	que	se	regula	
a	 prestación	 de	 servizos	 regulares	 permanentes	 de	
transporte	 público	 de	 viaxeiros	 por	 estrada	 de	 uso	
xeral,	 de	 varios	 titulares	 mediante	 a	 utilización	 dun	
mesmo	vehículo.
517	 Exposición	de	motivos	omitida.
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territorial  da  Comunidade  Autónoma 
de Galicia. Compréndense no  ámbito de 
aplicación da lei tanto os servizos perma-
nentes coma os temporais e tanto os de uso 
xeral coma especial.
  2.  A  coordinación  a  que  se  refire  esta 
lei estenderase tamén aos servizos dos que 
o Estado lle delegue a súa ordenación ou 
xestión,  total  ou  parcial,  á  Comunidade 
Autónoma de Galicia.
  3.  Así mesmo é obxecto da presente lei 
a  regulación  de  situacións  peculiares  na 
prestación dos servizos de transporte pú-
blico discrecional interurbano en autotaxi, 
nos  cales  o  réxime  eminentemente  local 
do  transporte  necesita  ser  modulado,  co 
fin de evitar disfuncións na prestación do 
devandito transporte mediante autotaxi.

Artigo 2. Definicións.
Para os efectos desta lei entenderase por:

a.  Transporte público: aquel que se leva 
a  cabo  por  conta  allea  mediante  retribu-
ción económica.

b.  Transporte  de  viaxeiros:  aquel  que 
está dedicado a realizar os desprazamen-
tos  das  persoas  e  as  súas  equipaxes  en 
vehículos  construídos  e  acondicionados 
para tal fin.

c.  Transporte regular: o que se efectúa 
dentro  de  itinerarios  preestablecidos  e 
con  suxeición  a  calendarios  e  horarios 
prefixados.

d.  Transporte  regular  de  uso  xeral: 
aquel  que  vai  dirixido  a  satisfacer  unha 
demanda  xeral,  sendo  utilizable  por  cal-
quera interesado.

e.  Transporte  regular  de  uso  especial: 
aquel  que  está  destinado  a  servir,  regular 
e exclusivamente, a un grupo específico de 
usuarios, tales como escolares, traballadores, 
militares ou grupos homoxéneos similares.

f.  Transporte  discrecional:  aquel  que 
se  leva  a  cabo  sen  suxeición  a  itinerario, 
calendario nin horario preestablecido.

g.  Transporte  permanente:  o  que  se 
realiza de forma continuada, para atender 
necesidades de carácter estable.

h.  Transporte  temporal:  o  destinado  a 
atender tráficos de carácter excepcional ou 
conxuntural e de duración  temporalmente 
limitada, se ben pode darse neles unha re-
petición periódica, tales como os de feiras, 
mercados, vacacións ou outros similares.

i.  Transporte  urbano:  aquel  que  dis-
corre  integramente  por  solo  urbano  ou 
urbanizable,  definido  de  conformidade 
coa lexislación urbanística de Galicia, ou 
estea  dedicado  de  forma  exclusiva  a  co-
municar entre si núcleos urbanos distintos 
dentro dun mesmo termo municipal.

j.  Áreas  territoriais  de  prestación 
conxunta:  son  aquelas  zonas  nas  que 
existe interacción ou influencia recíproca 
entre os servizos de transporte.

Artigo 3. Fins e principios.
  1.  A  coordinación  dos  servizos  de 
transporte  público  de  viaxeiros  servirá 
para os seguintes fins:

a.  Integración  nunha  soa  rede  dos 
seguintes  servizos de  transporte público: 
urbano, de titularidade municipal, e inter-
urbano,  de  titularidade  da  Comunidade 
Autónoma  de  Galicia  ou  xestionado  por 
delegación do Estado.

b.  Satisfacción  das  necesidades  da 
comunidade 518.

c.  Establecemento dos instrumentos de 
conexión necesarios entre o planeamento 
sectorial  de  transportes  e  a  ordenación 
territorial, así como, se é o caso, dos meca-
nismos para a fixación das infraestruturas 
de transporte.
  2.  A  coordinación  dos  servizos  de 
transporte público axustarase aos seguin-
tes principios:

a.  Eficacia na xestión co mínimo custo 
económico e social.

b.  Autonomía dos concellos na xestión 
dos seus servizos de transporte.

c.  Respecto  aos  dereitos  dos  conce-
sionarios de  liñas ou zonas de  transporte 
público, de acordo coas determinacións de 
cada título concesional.
518	 Véxase	Decreto	80/2005,	do	31	de	marzo,	polo	que	
se	regulan	os	servizos	de	transporte	público	a	lugares	
de	ocio.
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d.  Protección  dos  intereses  lexítimos 
dos titulares de autorizacións de transpor-
te público discrecional.

TíTULO I 
DA COORDINACIóN  

DE COMPETENCIAS ANTE  
O ESTABLECEMENTO OU  

A AMPLIACIóN DE SERVIZOS 
URBANOS OU INTERURBANOS  

DE TRANSPORTE REGULAR  
DE VIAXEIROS

capítulo i 
dA CoordInACIón Ante o 

estAbleCemento ou A AmplIACIón 
de servIzos urbAnos ColeCtIvos

Sección lª  
Concellos de ata 50.000 habitantes

Artigo 4. Ampliación  e  establece-
mento de servizos municipais.
  1.  Nos concellos de ata 50.000 habitan-
tes, a ampliación ou o establecemento de 
servizos  de  transporte  colectivo  urbano, 
cando  afecten  servizos  interurbanos 
previamente  establecidos,  axustaranse  ás 
seguintes regras:

a.  Iniciado  o  expediente  municipal 
para o establecemento ou a ampliación de 
servizos  de  transporte  colectivo,  cando 
este puidese coincidir con servizos  inter-
urbanos xa implantados, e unha vez que o 
proxecto municipal estea suficientemente 
definido, o Concello  remitirallo  á  conse-
llería  competente  por  razón  da  materia. 
O  proxecto  municipal  deberá  detallar  en 
todo caso:

-  O itinerario do novo servizo.
-  A  localización  das  paradas  en  solo 

urbano  e  urbanizable  ou  núcleo  rural, 
de  acordo  coas  previsións  da  lexislación 
urbanística de Galicia.

-  O número de expedicións do servizo 
proxectado.

-  Os  tráficos  dos  servizos  regulares 
permanentes  de  transporte  interurbano 
que puidesen resultar afectados.

-  Un  estudo  da  oferta  e  demanda  de 
viaxeiros no corredor no que se pretenda 
implantar,  prolongar  ou  incrementar  o 
servizo urbano.

b.  Co envío do proxecto municipal sus-
penderase a tramitación do expediente de 
establecemento ou ampliación de servizos 
de  transporte  urbano,  así  como  o  prazo 
para a súa resolución.

c.  A  Dirección  Xeral  competente  da 
Xunta  de  Galicia  ordenará  a  iniciación 
dun  expediente  de  ampliación  de  servi-
cios  de  transporte  público  interurbano 
regular  de  viaxeiros  co  obxecto  de  que 
esta satisfaga as necesidades demandadas 
polo Concello.

d.  Nun  mesmo  acto,  a  Dirección  Xe-
ral  competente  ordenará  a  práctica  dos 
seguintes  trámites:  solicitude  de  informe 
aos demais concellos da mesma área, no-
tificación da iniciación do expediente aos 
concesionarios  de  transporte  interurbano 
na área de influencia do Concello que pre-
tende  o  establecemento  ou  a  ampliación 
dos  seus  servizos  de  transporte  urbano, 
publicación da  resolución pola que se or-
dena a iniciación do expediente no “Diario 
Oficial  de  Galicia”  e  exposición  pública 
do proxecto municipal.

e.  Nas  notificacións  e  publicación 
determinaranse  o  lugar  e  o  horario  de  ex-
hibición  ao  público  do  proxecto  municipal 
de  ampliación  de  servizos.  A  exhibición 
prolongarase  polo  prazo  de  trinta  días 
naturais.  Durante  este  tempo  poderanse 
formular as alegacións oportunas.

f.  Os concesionarios de servicios inter-
urbanos coincidentes poderán acordar coa 
Dirección  Xeral  competente  a  asunción, 
como servizos de transporte interurbano, 
do  proxecto  de  establecemento  ou  am-
pliación  de  servizos  urbanos  formulado 
polo  Concello  coas  modificacións  non 
substanciais a que houbese lugar, de acor-
do co estudo da oferta e demanda ao que 
se  refire o parágrafo  seguinte. O contido 
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do  convenio  formará  parte  da  resolución 
definitiva  aprobatoria  da  ampliación  de 
servizos  interurbanos.  Só  por  razóns  so-
brevidas, debidamente motivadas, poderá 
desatenderse  o  contido  do  convenio  ou 
introducirse  modificacións  parciais,  para 
un  mellor  servizo,  que  en  ningún  caso 
entrañen  modificacións  substanciais  do 
proxecto municipal.

g.  A  resolución  definitiva  sobre  a 
ampliación  de  servizos  interurbanos  co-
rresponderalle  á  consellería  competente. 
Na  resolución  favorable  á  ampliación 
incluiranse  necesariamente  as  propostas 
municipais sobre itinerarios en núcleo ur-
bano e paradas urbanas, se ben o número 
de  expedicións  proposto  polo  Concello 
poderá  ser  corrixido  pola  consellería, 
atendendo a un estudo previo de oferta e 
demanda reais de transporte. A resolución 
do  conselleiro  tamén  incluirá  necesaria-
mente o contido do convenio previsto na 
letra f). A súa inclusión levará implícita a 
modificación ou novación das concesións 
nel  incluídas. A falta de acordo, a conse-
llería  competente  decidirá  tamén  sobre  a 
forma de xestión do servicio de transporte 
que se amplía.

h.  Non  obstante,  cando  a  pesar  do  es-
tudo  previo  da  oferta  e  demanda  reais  do 
transporte o Concello manteña o número de 
expedicións do seu proxecto, a súa implanta-
ción quedará condicionada a que o Concello 
garanta o  equilibrio  económico das  expe-
dicións  adicionais  que  se  lle  impoñan  ao 
concesionario do servizo interurbano.
En  ningún  caso  a  consellería  aprobará 
expedicións que  sexan  incompatibles cos 
principios  de  organización  e  funciona-
mento  do  sistema  de  transportes  que  se 
postulan no artigo l desta lei.

i.  Comunicada a resolución de amplia-
ción  do  servizo  interurbano,  o  Concello 
poñeralle  fin ao expediente municipal de 
ampliación. Non acordada a ampliación do 
servizo  interurbano,  o  Concello  poderá 

proseguir a  tramitación do expediente de 
establecemento ou ampliación de servizos 
de transporte urbano.
  2.  Transcorridos  seis  meses  a  recep-
ción do proxecto municipal na consellería 
competente por razón da materia sen que 
recaese  resolución dela,  cesará a  suspen-
sión a que se refire o parágrafo l.b) deste 
artigo.

Sección 2ª  
Concellos de máis  

de 50.000 habitantes

Artigo 5. Plans de explotación.
  1.  O establecemento ou a ampliación de 
servizos urbanos, cando afecten  servizos 
interurbanos previamente establecidos, en 
áreas  de  influencia  de  concellos  de  máis 
de  50.000  habitantes,  coordinaranse  a 
través dos plans de explotación regulados 
neste capítulo.
  2.  Cando  existan  razóns  de  interese 
público que  así  o  aconsellen,  e por orde 
da  consellería  competente,  poderanse 
incluír outros concellos no réxime propio 
deste capítulo.

Artigo 6. Iniciativa municipal.
  1.  Os  concellos,  previamente  ao  esta-
blecemento  ou  á  ampliación  dos  servizos 
urbanos de transporte público regular de uso 
xeral de viaxeiros, deberán redactar un plan 
de  explotación  de  servizos  de  transporte 
público, en adiante plan de explotación.
  2.  As  asociacións  de  transportistas  e 
demais  axentes  do  sector  do  transporte 
que  solicitasen  o  establecemento  ou  a 
ampliación  de  servizos  poderán  redactar 
e propoñerlle ao Concello un plan de ex-
plotación. O Concello, unha vez admitido 
o plan de iniciativa particular, proseguirá 
a súa tramitación de acordo co disposto no 
artigo 11 desta lei.
  3.  O  Concello  redactor  do  plan  de 
explotación poderá solicitar dos concellos 
da  súa  área  de  influencia  a  información 
necesaria relativa ao transporte público.
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  4.  Da  iniciativa  municipal  respecto  da 
elaboración do plan de explotación debe-
ráselle dar conta, no prazo de dez días, á 
Dirección Xeral competente.

Artigo 7. Documentación do plan de 
explotación.
Ao plan de explotación deberáselle achegar, 
en todo caso, a seguinte documentación:

a.  Estudo da oferta e demanda do trans-
porte  público  de  viaxeiros,  tanto  regular 
coma discrecional, no termo municipal e a 
súa área de influencia, co fin de xustificar 
a  insuficiencia  do  servizo  existente  para 
atender  adecuadamente  as  necesidades 
dos usuarios.

b.  Relación  de  concesionarios  lineais 
ou zonais existentes de servizos regulares, 
así como de  titulares de autorizacións de 
transporte regular de uso especial.

c.  Estudos  de  infraestruturas,  obras 
públicas  ou  privadas  vinculadas  á  pres-
tación dos servizos de transporte público 
previstas no plan de explotación.

d.  Instrumentos de planeamento urbanís-
tico do espazo sobre o que vai desenvolverse 
o servizo de transporte.

e.  Memoria sobre o financiamento dos 
distintos servizos de transporte integrados 
no plan de explotación.

Artigo 8. Determinacións  vinculantes 
na redacción do plan de explotación.
O  órgano  municipal  competente  axustará 
a  redacción  do  plan  de  explotación  ao  dis-
posto:

a.  Na  rede  de  transportes  da  Comuni-
dade Autónoma.

b.  Nos  instrumentos  de  ordenación 
urbana e territorial.

c.  Nos plans de infraestruturas.
d.  Nas normas locais de ordenación do 

tráfico.
e.  Nas  normas  estatais,  autonómicas  e 

locais sobre protección do medio ambiente, 
a paisaxe e o patrimonio histórico-artístico.

Artigo 9. Contido do plan.
O plan de explotación deberá conter:

a.  Novos itinerarios, calendarios, horarios 
e expedicións de transporte colectivo urbano 
ou, se é o caso, ampliación dos existentes.

b.  Determinación  dos  percorridos  coin-
cidentes,  total  ou  parcialmente,  cos  de 
concesionarios de transporte interurbano.

c.  Medidas de coordinación dos servizos 
urbanos cos interurbanos coincidentes.

d.  Se é o caso, medidas de compensación 
económica  en  favor  dos  concesionarios 
de transporte interurbano coincidente, de 
acordo co disposto no artigo 10. Entenderase 
por servizo coincidente aquel que, desenvol-
véndose ou non sobre un mesmo itinerario, 
se destine a cubrir os mesmos tráficos.

e.  Medidas de financiamento dos servizos 
coordinados.

f.  Medidas de integración ou coordina-
ción dos servizos urbanos e interurbanos.

g.  Se é o caso, módulos obxectivos para 
a  distribución  dos  ingresos  por  tarifas 
entre os distintos suxeitos prestadores dos 
servizos de transporte.

h.  Programa  de  execución  do  plan  de 
explotación conforme os instrumentos de 
planeamento urbanístico aplicables.

i.  Programa de  inspección coordinada 
de servizos.

j.  Infraestruturas  necesarias  para  a 
coordinación  de  servizos,  tales  como 
intercambiadores de transporte ou aparca-
mentos disuasorios.

Artigo 10. Compensación aos conce-
sionarios.
  1.  As  medidas  de  compensación  eco-
nómica a que se refire a letra d) do artigo 
9  poderán  consistir,  entre  outras,  nas 
seguintes:

-  Participación en contratos de xestión 
interesada dos concesionarios de servizos 
interurbanos afectados polo establecemen-
to ou a ampliación de servizos urbanos.

-  Xestión dos novos servizos de transpor-
te urbano, previstos no plan de explotación, 
mediante  concerto  co  concesionario  do 
servizo interurbano coincidente.

-  Participación  do  concesionario  inter-
urbano  en  sociedade  municipal  para  a 
xestión dos servizos de transporte públi-
co municipal.
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-  Integración  de  concesionarios  inter-
urbanos en cooperativas e posteriormente 
adxudicación directa de concesións zonais 
programadas no plan de explotación.

-  Preferencia  do  concesionario  inter-
urbano  coincidente  no  outorgamento  das 
concesións de servizo municipal incluídas 
no plan de explotación.

-  Calquera  outra  que  garanta  o  cum-
primento dos fins e principios do artigo 3 
desta lei.
  2.  As medidas de compensación poderán 
ser obxecto de convenio entre o Concello e os 
concesionarios de servizos interurbanos. O 
Concello incluirá o contido do convenio na 
redacción definitiva do plan, tendo efectos 
vinculantes para os signatarios.
  3.  Naqueles  supostos  nos  cales  non  se 
acorde  o  establecemento  das  medidas  de 
compensación  reguladas  no  punto  pri-
meiro  deste  artigo  poderase  proceder  ao 
rescate  da  concesión  interurbana,  ou  da 
parte  dela  afectada  que  sexa  susceptible 
de segregación, por parte da Comunidade 
Autónoma, en beneficio e a cargo dos ser-
vizos municipais. Entenderase que é posible 
o  rescate  parcial  cando  este  non  afecte 
substancialmente o  equilibrio  económico 
do resto da concesión.

Artigo 11. Tramitación.
  1.  Cando o plan de explotación alcanza-
se o suficiente grao de detalle, o Concello 
acordará, nun só acto de impulso:

a.  O  anuncio  no  “Diario  Oficial  de 
Galicia”, así como nun dos periódicos de 
maior  circulación  na  provincia,  da  expo-
sición  ao público do proxecto do plan de 
explotación. A exposición pública prolon-
garase durante trinta días, no horario que 
se fixe no anuncio público.

b.  A notificación da exposición pública 
do proxecto de plan,  tanto  ás  asociacións 
de empresarios de transporte da provincia 
afectada coma aos titulares de concesións e 
autorizacións de transporte regular de uso 
especial incluídos no seu ámbito espacial.

c.  A solicitude de informe a outros ór-
ganos ou organizacións xurídico-públicas 

que  exerzan  competencias  concorrentes 
coas do transporte público. En todo caso, o 
Concello solicitará informe da Deputación 
ou  deputacións  provinciais  afectadas,  da 
consellería  ou  consellerías  competentes 
en  materia  de  transportes,  urbanismo, 
obras públicas e medio ambiente e mais do 
Consello Galego de Transportes.
O  informe  ao  que  se  refire  o  presente 
parágrafo será vinculante, agás o do Con-
sello  Galego  de  Transportes,  e  deberase 
emitir no prazo de dous meses, contado a 
recepción  da  solicitude,  e  transcorrido  o 
cal sen a súa emisión entenderase que este 
é favorable.
  2.  Os  informes  dos  órganos  adminis-
trativos  mencionados  limitaranse  ao 
ámbito  competencial  que  teñen  atribuído 
e propoñerán con detalle as modificacións 
necesarias no plan, co fin de que este sexa 
compatible co exercicio das competencias 
que teñan atribuídas.
  3.  O Concello considerará a compatibi-
lidade entre as propostas de modificación 
recibidas  e  a  redacción  orixinaria  do 
plan  de  explotación.  Se  as  propostas  de 
modificación  doutros  órganos  adminis-
trativos  fosen  incompatibles  co  texto  do 
plan, o Concello iniciará a redacción dun 
novo  plan,  que  necesariamente  incluirá 
as  propostas  dos  mencionados  informes. 
Cando  a  desconformidade  entre  os  in-
formes  doutros  órganos  administrativos  e 
o texto inicial do plan non sexa esencial, o 
Concello modificará directamente o plan de 
explotación no que sexa necesario.
  4.  Aprobado  inicialmente  o  plan  de 
explotación polo Pleno do Concello, eleva-
ráselle á consellería competente por razón da 
materia, para a súa aprobación definitiva.

Artigo 12. Aprobación definitiva.
  1.  A consellería competente só poderá 
denegar a aprobación definitiva do plan de 
explotación nos seguintes casos:

a.  Defectos  na  tramitación  do  plan. 
Cando  os  defectos  sexan  reparables,  a 
consellería competente devolveralle o plan 
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ao  Concello,  detallando  os  trámites  que 
deben ser cumpridos. Se concorrese xunto 
a  un  defecto  reparable  de  procedemento 
algunha  outra  causa  de  desaprobación 
mencionada  neste  artigo,  a  consellería 
ordenará a devolución do plan ao Concello 
para  nova  redacción.  Se  só  concorresen 
defectos  reparables  de  tramitación,  a 
consellería competente, unha vez  repara-
dos  os  defectos  polo  Concello,  aprobará 
preceptivamente  o  plan,  a  non  ser  que, 
como consecuencia directa da reparación 
de  trámite,  resulte  que  o  plan  presenta 
outra  causa  de  desaprobación.  Cando  os 
defectos de tramitación non fosen repara-
bles, a consellería competente denegará a 
aprobación do plan.

b.  Incompatibilidade  do  plan  de  ex-
plotación cos plans ou as normas a que se 
refire  o  artigo  8,  ou  cos  informes  vincu-
lantes enumerados no artigo 11.1, letra c).

c.  Vulneración  do  equilibrio  financeiro 
das concesións de servizos  interurbanos  in-
cluídas no plan de explotación ou sacrificio 
desproporcionado  do  interese  económico 
dos titulares de autorizacións de transporte 
regular de uso especial, no ámbito espacial 
coordinado polo plan de explotación.
  2.  Os  proxectos  municipais  de  infraes-
truturas  de  transporte  incluídas  no  plan 
de explotación só vincularán a consellería 
competente, nos termos do artigo anterior, 
en canto á súa localización. A vinculación 
da  consellería  competente  comprenderá 
tamén o proxecto concreto de  infraestru-
turas cando no propio plan de explotación 
se prevexa o financiamento municipal das 
obras.  Aprobado  o  plan  de  explotación, 
os  plans  xerais  e  demais  instrumentos 
xerais de ordenación urbanística deberán 
cualificar  o  espazo  ocupado  polas  obras 
de  infraestrutura  como  sistema  xeral  de 
transportes e non poderán incluír determi-
nacións  que  supoñan  unha  interferencia 
ou  perturbación  no  exercicio  das  com-
petencias da Xunta  sobre ordenación dos 

transportes  interurbanos  e  coordinación 
cos transportes urbanos.

Artigo 13. Actos de execución.
Aprobado o plan de explotación, cada Ad-
ministración ditará as resolucións necesa-
rias para a súa execución, no ámbito da súa 
competencia, sen prexuízo do establecido 
no artigo 14.2 desta lei.

Artigo 14. Eficacia concentrada.
  1.  Cando o plan de explotación incluíse 
un  convenio  entre  Concello  e  concesiona-
rios, segundo o previsto no artigo 10.2 desta 
lei,  a  resolución  favorable  da  consellería 
competente levará implícita a modificación 
ou  novación  das  concesións  de  servizos 
interurbanos incluídas no convenio.
  2.  As  obras  de  infraestruturas  incluídas 
no  plan  de  explotación  teñen  o  carácter 
de obras públicas de interese xeral. A súa 
execución  non  estará  sometida  á  previa 
autorización  da  Xunta  ou  licenza  mu-
nicipal,  sempre  que  o  proxecto  de  obras 
quede suficientemente definido no plan de 
explotación aprobado.

Artigo 15. Silencio administrativo.
  1.  A consellería resolverá sobre a apro-
bación  do  plan  de  explotación  no  prazo 
de sete meses a entrada deste no Rexistro 
da consellería. Transcorrido este prazo, o 
Concello  poderá  iniciar  o  procedemento 
para o establecemento ou a ampliación de 
servizos urbanos de  transporte colectivo, 
sen necesidade de seguir o procedemento 
establecido no artigo 6 da presente lei.
  2.  A resolución favorable ou desfavora-
ble, unha vez transcorrido o prazo do pa-
rágrafo anterior e iniciado o procedemen-
to  municipal  de  creación  ou  ampliación 
do  servizo,  suspenderá  este,  pero  serán 
a  cargo  da  consellería  todos  os  gastos 
orixinados ao Concello ou concesionarios 
como  consecuencia  do  procedemento 
iniciado.
A aprobación ou denegación tardía da con-
sellería non paralizará o procedemento de 
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outorgamento de concesións de transporte, 
unha vez publicada a convocatoria.

Artigo 16. Medidas provisionais.
  1.  Encontrándose en elaboración o plan 
de explotación, a consellería competente 
por  razón  da  materia  poderá  adoptar, 
logo  de  audiencia  polo  prazo  de  cinco 
días  aos  concellos  e  aos  concesionarios 
afectados,  as  medidas  provisionais  ne-
cesarias para o cumprimento dos fins do 
artigo 3 desta lei.
  2.  As  medidas  provisionais  poderán 
consistir na ampliación das concesións de 
servizos  interurbanos.  A  dita  ampliación 
estará  condicionada  resolutoriamente  á 
aprobación do plan de explotación.

capítulo ii 
InICIAtIvA dA xuntA

Artigo 17. Modificación  de  servizos 
interurbanos.
  1.  A consellería competente por razón 
da materia, logo do trámite de audiencia 
ao  Concello,  poderá  acordar  a  modifi-
cación das  condicións de prestación dos 
servizos  de  transporte  interurbano  para 
atender as necesidades de desprazamento 
entre  núcleos  de  poboación  dun  mesmo 
termo  municipal,  sempre  que  estes  non 
estivesen  atendidos  polos  servizos  ur-
banos prestados polo Concello, todo isto 
de conformidade cos principos e fins do 
artigo 3 da presente lei.
  2.  De acordo co establecido no número 
anterior,  e  iniciado o expediente de mo-
dificación  de  servizos  interurbanos,  os 
concellos ou  as mancomunidades destes 
aos que se refire o servizo proxectado non 
poderán iniciar expedientes de ampliación 
ou  establecemento  de  servizos  urbanos 
colectivos para atender os mesmos tráficos 
durante o prazo de sete meses establecido 
no  punto  5  deste  artigo,  salvo  que  no 
trámite de audiencia establecido no punto 
anterior  o  Concello  non  acorde  facerse 
cargo do servizo.

  3.  Unha vez que o proxecto de servizo 
interurbano estea suficientemente defini-
do, o director xeral competente acordará, 
nun só acto de impulso:

a.  Solicitar  informe  dos  concellos  a 
que se refira o novo servizo interurbano. 
No informe dos concellos conteranse un 
mínimo  de  tres  propostas  alternativas 
de  itinerarios  e  paradas  no  tramo  de 
penetración do servizo interurbano sobre 
solo urbano e urbanizable. As propostas 
municipais  redactaranse  de  acordo  cos 
fins  e  principios  do  artigo  3  desta  lei. 
Transcorridos tres meses sen que se for-
mulasen as ditas propostas, continuarase 
a tramitación do expediente.

b.  Solicitar  informe,  en  todo  caso,  da 
Deputación  ou  deputacións  provinciais 
afectadas,  da  Dirección  Xeral  de  Urba-
nismo  e  Calidade  Medioambiental,  da 
Dirección  Xeral  de  Obras  Públicas  e  do 
Consello Galego de Transportes, que de-
berá ser emitido no prazo de dous meses.

c.  Publicar o proxecto de modificación 
de servizos de transporte no “Diario Oficial 
de Galicia”, así como nun dos periódicos 
de maior circulación na provincia. A partir 
da publicación abrirase un prazo de trinta 
días naturais de exposición pública e ale-
gacións ao proxecto da Xunta.

d.  Notificarlle  o  proxecto  de  modifi-
cación de servizos  tanto ás  federacións e 
asociacións de empresarios do transporte 
coma aos titulares de concesións de trans-
porte  interurbano  ou  urbano  da  mesma 
área  que  o  servizo  proxectado,  así  como 
aos titulares de autorizacións de transpor-
te regular de uso especial.
  4.  A resolución favorable do consellei-
ro competente á modificación do servizo 
incluirá, en todo caso, itinerario e paradas 
no solo urbano e urbanizable e de núcleos 
rurais  regulados  na  lexislación  do  solo 
de Galicia, de acordo cunha das tres pro-
postas  detalladas  nos  distintos  informes 
municipais, sempre que estas se formulasen 
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no  prazo  previsto  no  apartado  3.a)  deste 
artigo,  así  como  medidas  de  garantía 
do  equilibrio  económico  dos  servizos 
concesionais directamente afectados e do 
contido  patrimonial  das  autorizacións  de 
transporte regular de uso especial.
  5.  Transcorridos  sete  meses  a  data  de 
iniciación  do  expediente  de  modificación 
de servizos  interurbanos sen que  recaese 
resolución  expresa,  o  Concello  poderá 
proceder  á  iniciación  de  expedientes  de 
establecemento ou ampliación de servizos 
municipais  para  atender  os  mesmos  trá-
ficos. Para os  efectos  deste  prazo non  se 
computará o tempo que utilice o Concello 
na emisión das propostas ás que se refire o 
parágrafo 3.a) deste artigo.

Artigo 18. Mellora  da  penetración 
urbana.
A consellería competente poderá acordar a 
mellora da penetración dos servizos inter-
urbanos en solo urbano ou urbanizable, de 
acordo co seguinte procedemento:

a.  O director xeral competente requirirá 
do Concello unha proposta de mellora da 
penetración  do  servizo  interurbano,  con 
polo  menos  tres  solucións  alternativas. 
Emitida  a  proposta  municipal,  e  sempre 
que esta sexa adecuada aos fins do artigo 3 
desta lei, o director xeral competente pro-
poñeralle  ao  conselleiro  a  modificación 
das  concesións  interurbanas  de  acordo 
cunha  das  tres  solucións  de  mellora  de 
penetración propostas polo Concello.

b.  Transcorridos  tres  meses  o  requi-
rimento  da  Dirección  Xeral  competente 
sen  que  se  emitise  a  proposta  municipal, 
esta  poderalle  propoñer  ao  Concello  un 
proxecto de mellora da penetración urbana, 
con  polo  menos  tres  posibilidades  alter-
nativas,  todas  elas  redactadas  conforme 
os  fins e principios do artigo 3 desta  lei. 
O Concello poderá optar por calquera das 
tres posibilidades alternativas. Realizada a 
elección, a consellería competente poderá 
acordar  a  modificación  das  concesións 

interurbanas, de acordo coa opción esco-
llida polo Concello.

c. Transcorridos  vinte  días  a  data  de 
rexistro municipal da proposta da conse-
llería  competente  sen que o Concello  se 
pronunciase por algunha das alternativas, 
esta poderá acordar a mellora da penetra-
ción urbana dos servizos interurbanos de 
acordo con calquera das  solucións alter-
nativas previamente sometidas á elección 
do Concello.

TíTULO II 
DA COORDINACIóN DOS 

SERVIZOS DE TRANSPORTE 
DISCRECIONAL EN AUTOTAXI

capítulo único 
dIsposICIóns xerAIs

Artigo 19. Autorizacións interurbanas.
  1.  Cando  a  demanda  de  transporte 
interurbano  puntos  ou  infraestruturas 
tales  como  hospitais,  estacións,  portos, 
aeroportos,  feiras ou mercados non estea 
suficientemente  cuberta  coas  licenzas  de 
autotaxi do concello onde se localizan os 
focos de xeración do transporte, o axuste 
da  oferta  á  demanda  rexerase  polas  se-
guintes regras:

a.  Constatada  nun  concello  a  insufi-
ciente  oferta  de  transporte  interurbano 
en  autotaxi,  a  consellería  competente 
requirirá o Concello para que incremente 
o  número  de  licencias  municipais  de 
autotaxi.  A  constatación  a  que  se  refire 
este parágrafo resultará de expediente ad-
ministrativo iniciado de oficio e instruído 
pola  Dirección  Xeral  competente,  con 
informe do Concello afectado e audiencia 
das  asociacións  locais  de  autotaxi.  A 
consellería  comunicaralle  ao  Concello  o 
número preciso de licenzas que serían ne-
cesarias para atender a insuficiente oferta 
de transporte interurbano en autotaxi que 
resulte do expediente.

b.  Transcorridos  tres  meses  o  requi-
rimento  da  consellería  competente,  ou 
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rexeitado expresamente este polo Concello, 
a consellería poderá acordar o outorgamento 
de autorizacións de transporte interurbano 
en autotaxi, con inicio do servizo nos pun-
tos de xeración de transporte.

c.  As autorizacións de transporte interur-
bano en autotaxi, a que se refire o parágrafo 
anterior,  outorgaranse  baixo  condición 
resolutoria supeditada a que se produza un 
reequilibrio entre a oferta e a demanda de 
transporte os puntos e as infraestruturas a 
que fai referencia este número. A constata-
ción da adecuación entre oferta e demanda 
resultará  de  expediente  administrativo, 
non  antes  de  transcorridos  dous  anos  
a  resolución  do  expediente  regulado 
na  letra  a)  deste  número.  As  mesmas 
autorizacións  de  transporte  interurbano 
poderanse  outorgar  sometidas  a  reserva 
de revogación.
  2.  Nos  supostos  en  que  os  servizos  se 
orixinen nalgún dos centros a que se refire 
o número anterior, e sempre que se encon-
tren situados en máis dun termo municipal, 
a  regulación  do  servizo  de  autotaxis,  no 
que  afecta  exclusivamente  a  este  suposto, 
corresponderalle  á  Dirección  Xeral  com-
petente, aplicándose en todo caso o réxime 
tarifario dos servizos interurbanos.

Artigo 20. Servizos  interurbanos 
excepcionais.
  1.  Excepcionalmente,  os  titulares  de 
autorizacións  interurbanas  de  autotaxi 
poderán  iniciar  un  servizo  de  transporte 
en concello distinto do propio cando con-
corran  as  seguintes  circuntancias:  que  o 
contrato para a prestación do servizo teña 
lugar no concello que outorgou a licenza e 
que o servicio de  transporte  teña destino 
final no concello que outorgou a licenza.
  2.  Entenderase  por  lugar  do  contrato 
aquel onde o transportista reciba a oferta.
  3.  O  contrato  de  transporte  convirase 
co  usuario  do  servizo  ou  co  mandatario 
verbal deste.

  4.  A escritura é requisito de forma esen-
cial  do  contrato.  A  consellería  competente 
aprobará  o  modelo  oficial  do  contrato, 
onde  constarán  necesariamente  as  partes 
contratantes,  precisando  se  o  usuario 
contrata en nome propio ou por medio de 
mandatario; o lugar, data e hora da contra-
tación;  a hora previsible para o  inicio do 
servizo contratado; e os puntos de inicio e 
destino do servizo.
  5.  Cando  o  contrato  se  formalice  por 
mandatario  verbal,  o  usuario  deixará 
constancia escrita da existencia do manda-
to antes do inicio do servizo de transporte.
  6.  O contrato de transporte, que deberá 
levarse en lugar visible do vehículo durante 
o  servizo,  estará  á  disposición  da  Inspec-
ción de Transportes en calquera momento 
da prestación do citado servizo.
  7.  Terminado  o  servizo,  o  titular  da 
licenza  de  autotaxi  remitiralle  copia  do 
contrato  ao Servizo Provincial  de Trans-
portes competente.
  8.  A recollida de viaxeiros fóra do ám-
bito  espacial  da  licenza  de  autotaxi,  con 
incumprimento  do  disposto  neste  artigo, 
constituirá  infracción administrativa moi 
grave, que será sancionada de acordo coa 
lexislación vixente en materia de transpor-
tes.  Cando  a  denuncia  de  infracción  por 
particulares estea acompañada de solicitude 
de  iniciación  de  expediente  sancionador 
deberáselle  comunicar  ao  denunciante  a 
iniciación  ou  non  do  procedemento.  Da 
imposición da sanción daráselle conta ao 
Concello que outorgou a licenza. En todo 
o non previsto neste artigo, a  imposición 
da sanción  rexerase polos principios e as 
regras  do  procedemento  administrativo 
sancionador  establecido  na  Lei  16/1987, 
do  30  de  xullo,  de  ordenación  dos  trans-
portes  terrestres,  e  no  seu  regulamento 
de execución aprobado polo Real decreto 
1.211/1990,  así  como  no  establecido  no 
título IX da Lei estatal común 30/1992, do 
26 de novembro.
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  9.  A  acumulación  de  tres  ou  máis 
infraccións  no  período  de  doce  meses 
determinará a caducidade da autorización 
de  transporte  interurbano, sempre que as 
sancións  sexan  definitivas  en  vía  admi-
nistrativa,  e  logo  de  declaración  expresa 
da  Dirección  Xeral  competente.  No  pro-
cedemento  de  declaración  de  caducidade 
da autorización de transporte interurbano 
respectaranse,  en  todo  caso,  as  garantías 
procedementais do titular da autorización 
de  transporte  interurbano  previstas  no 
título VI da Lei estatal común 30/1992, do 
26 de novembro.
  10.  A Dirección Xeral competente, para 
garantir  a  harmónica  coordinación  dos 
servizos  de  autotaxis,  poderá  establecer 
limitacións á posibilidade da contratación 
previa para iniciar o servizo fóra do termo 
municipal onde estea localizada a tarxeta 
do vehículo.
As devanditas limitacións determinaranse 
con carácter xeral, para toda Galicia, logo 
de informe da Sección de Transporte Pú-
blico de Viaxeiros en vehículos de menos 
de 9 prazas, incluído o condutor, do Comi-
té Galego de Transportes.

Artigo 21. Unificación de tarifas.
  1.  Toda resolución ou convenio para a 
creación dunha área territorial de presta-
ción  conxunta  incluirá  necesariamente 
a unificación de  tarifas para os servizos 
que  se  inicien  nos  puntos  de  xeración 
de  transporte a que se  refire o artigo 19 
desta lei.
  2.  Os órganos que,  con  anterioridade  á 
aprobación desta  lei, estableceron ou con-
viñeron a creación dunha área territorial de 
prestación conxunta unificarán as tarifas a 
que se refire o parágrafo primeiro no prazo 
de  tres  meses  a  publicación  da  presente 
lei.  Transcorrido  este  prazo,  e  mentres 
non teña lugar a decisión ou o convenio de 
unificación tarifaria, entenderase por tarifa 
unificada a máis baixa de entre as existentes 

para  cada  clase  de  servicio  nos  distintos 
concellos da mesma área.

Artigo 22. Servizo nocturno.
  1.  Correspóndelle a cada Concello ase-
gurar a prestación de servizos de transporte 
nocturno interurbano en autotaxi.
  2.  Constatada a insuficiencia de servizos 
nocturnos  interurbanos  nun  determina-
do  concello,  a  consellería  competente, 
mediante  o  correspondente  expediente 
administrativo,  requirirá o Concello para 
o  cumprimento  da  obriga  enunciada  no 
parágrafo primeiro.
  3.  Transcorridos tres meses a recepción 
do requirimento, a consellería competente 
poderá acordar que os servizos nocturnos 
sexan prestados polos  autotaxis  dos  con-
cellos limítrofes ou máis próximos, cando 
os primeiros non permitisen garantir a súa 
prestación. Estas autorizacións poderanse 
outorgar  baixo  condición  resolutoria  ou 
sometidas a reserva de revogación.

Disposición aDicional
O  disposto  no  título  primeiro  da  pre-

sente  lei,  no  referente  ao  establecemento 
ou  á  ampliación  de  servizos  urbanos  co-
lectivos, seralles aplicable ademais de aos 
concellos  a  calquera  entidade  local,  con 
competencias  en  materia  de  transportes, 
constituída con anterioridade ou posterio-
ridade á aprobación desta lei.

Disposición tRansitoRia
O  disposto  na  presente  lei  seralles 

inmediatamente  aplicable  a  todos  os 
procedementos  de  ampliación  ou  esta-
blecemento  de  servicios  urbanos  que  se 
encontren  en  tramitación  á  entrada  en 
vigor da presente lei.

Disposición DeRRaDeiRa pRimeiRa
Facúltase o Consello da Xunta para que 

dicte cantas normas sexan precisas para o 
desenvolvemento da presente lei.
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Disposición DeRRaDeiRa segunDa
A  presente  lei  entrará  en  vigor  o  día 

seguinte  da  súa  publicación  no  “Diario 
Oficial de Galicia”.

3. LEI 5/1994, DO 29  
DE NOVEMBRO, DE CREACIóN  

DO ENTE PúBLICO  
PORTOS DE GALICIA  

(DOGA N.º 243, 20.12.1994) 519

(…) 520

capítulo i 
nAturezA e FunCIóns

Artigo 1. Natureza e personalidade.
  1.  Créase  no  ámbito  da  Comunidade 
Autónoma de Galicia a entidade de dereito 
público Portos de Galicia, que desenvolve-
rá  e xestionará  as  funcións  e os  servizos 
que, en materia de portos de competencia 
da  Comunidade  Autónoma,  lle  son  atri-
buídos pola presente lei, con suxeición aos 
principios  da  Lei  de  réxime  financeiro  e 
presupostario de Galicia.
  2.  O ente público ten personalidade xu-
rídica e patrimonio propios, así como plena 
capacidade  para  o  cumprimento  dos  seus 
fins, sen prexuízo das  relacións que nesta 
lei se establecen coa Xunta de Galicia.
  3.  O ente público quedará adscrito á con-
sellería competente en materia de portos.

Artigo 2. Obxecto.
  1.  Correspóndelle ao ente público Portos 
de Galicia o proxecto, construción, conser-
vación, mellora, ordenación, administración 
e  explotación  das  obras,  instalacións,  ser-
vizos e actividades portuarias, así como a 
planificación das zonas de servizo e as súas 
futuras ampliacións.
Asumirá  igualmente  as  funcións  que,  no 
ámbito de competencias da Comunidade Au-
tónoma, lle poidan ser atribuídas pola Xunta 
519	 Véxase	Decreto	227/1995,	do	20	de	xullo,	polo	que	
se	 aproba	 o	 Regulamento	 do	 Ente	 Público	 Portos	 de	
Galicia,	ditado	en	aplicación	e	desenvolvemento	da	Lei	
5/1994,	do	29	de	novembro.
520	 Exposición	de	motivos	omitida.

de Galicia en materia de xestión e actuacións 
no dominio público marítimo-terrestre.
  2.  Sen  prexuízo  das  competencias  que 
esta lei lles atribúe no seu capítulo III aos 
órganos  superiores  da  Administración 
autonómica galega, o ente público Portos de 
Galicia dispoñerá das potestades reguladas 
na presente lei e das facultades necesarias 
para a realización dos seus fins.
  3.  Para  os  efectos  do  desenvolve-
mento  e cumprimento dos anteditos  fins, 
o  ámbito  territorial  de  cada  porto  será  o 
comprendido  dentro  dos  límites  da  súa 
zona de servizos.
As augas de cada porto serán as adscritas 
pola Administración do Estado.

Artigo 3. Funcións.
  1.  Dentro da  esfera de  actividades  en-
cadradas no obxecto delimitado no artigo 
anterior, Portos de Galicia xestionará a ex-
plolación das instalacións portuarias e dos 
demais bens adscritos ao seu patrimonio.
  2.  Asumirá  o  fomento  global  da  acti-
vidade  económica  no  ámbito  dos  portos 
que  dependen  da  Administración  da 
Comunidade  Autónoma,  das  actividades 
industriais  ou  comerciais  directamente 
relacionadas  co  tráfico  portuario  e  o  fo-
mento da investigación e desenvolvemento 
tecnolóxico en materias  relacionadas coa 
explotación e construción portuarias.
  3.  Así  mesmo  poderá  realizar  coa 
iniciativa  pública  ou  privada  cantas  ope-
racións comerciais e industriais considere 
convenientes e xestionará todas as obras, 
instalacións e servizos, podendo celebrar, 
para estes efectos, calquera clase de nego-
cios xurídicos.

Artigo 4. Réxime xurídico.
  1.  Portos  de  Galicia  rexerase  pola 
presente lei, que constitúe o seu estatuto, 
e  polas  disposicións  que  se  diten  no  seu 
desenvolvemento.  Supletoriamente,  e  en 
materia de portos, será aplicable a lexisla-
ción estatal vixente.
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  2.  Sen prexuízo do disposto no aparta-
do  anterior,  nas  súas  relacións  xurídicas 
externas,  adquisicións  patrimoniais  e 
contratación, o ente público estará suxeito 
ao  réxime  de  dereito  privado,  sen  outras 
excepcións cás previstas nesta lei.

capítulo ii 
estruturA orGÁnICA

Artigo 5. Órganos do ente.
Para o desempeño das súas funcións Por-
tos  de  Galicia  estrutúrase  nos  seguintes 
órganos:

a.  Presidente do Consello de Adminis-
tración.

b.  Consello de Administración.
c.  Director.
Artigo 6. O presidente do Consello de 

Administración.
  1.  O presidente  do Consello  de Admi-
nistración é o órgano superior de dirección 
e xestión do ente público.
  2.  O  presidente  será  nomeado  polo 
Consello  da  Xunta  de  Galicia,  por 
proposta  do  conselleiro  competente  en 
materia de portos.
  3.  Compételle ao presidente:

a.  Exercer  a  representación  do  ente 
público.

b.  Desenvolver e executar as directrices 
que dite a Xunta de Galicia en materia da 
súa competencia.

c.  Exercer  a  alta  dirección  do  persoal 
do ente público.

d.  Propoñerlle ao Consello de Adminis-
tración  as políticas xerais  de  actuación  e 
xestión do ente, de acordo coas directrices 
e  cos  criterios  establecidos  para  o  efecto 
pola Xunta de Galicia.

e.  Exercer  a  iniciativa  na  elaboración 
dos  plans  de  obras,  de  instalacións  dos 
portos e das súas ampliacións, e dos plans 
especiais de ordenación portuaria.

f.  Formularlle  e  elevarlle  ao  Consello 
da Xunta, a  través da consellería compe-
tente en materia de portos e por proposta 

da  Consellería  de  Economía  e  Facenda, 
os  programas  xerais  pluarianuais  de  in-
vestimentos  e  o  seu  financiamento  anual 
cos  seus,  se  é  o  caso,  complementarios 
presupostos de explotación e capital.
Así  mesmo  compételle  formular  e  elevar 
ao Consello da Xunta, a través da conselle-
ría competente en materia de portos, logo 
de informe da Consellería de Economía e 
Facenda, o programa anual de actuacións 
e investimentos.

g.  Acordar a realización das obras e dos 
investimentos,  celebrando  todos  aqueles 
contratos, actos e negocios xurídicos que 
sexan necesarios para o desenvolvemento 
das funcións do ente e o cumprimento dos 
seus fins.

h.  Acordar  as  operacións  crediticias  a 
medio e longo prazo que sexan necesarias, 
logo de informe da Consellería de Econo-
mía e Facenda.

i.   Acordar  as  operacións  crediticias 
necesarias  para  paliar  os  desequilibrios 
transitorios de tesourería.

j.  Velar polo cumprimento dos acordos 
do Consello de Administración.

k.  Conferir as delegacións de facultades 
propias que considere convenientes.

l.   Exercer  todas  as  funcións  non  atri-
buídas expresamente a outros órganos do 
ente público.

Artigo 7. O  Consello  de  Adminis-
tración.
  1.  O  Consello  de  Administración  é  o 
órgano superior colexiado do ente público.
  2.  Estará constituído polo seu presiden-
te e o número de vogais que se estableza 
regulamentariamente,  nomeados  polo 
Consello da Xunta, entre os que, en  todo 
caso,  estarán  representadas  as  distintas 
consellerías  que  poidan  ter  intereses  na 
materia  por  razóns  da  súa  competencia, 
en  especial  a  consellería  competente  en 
materia  de  pesca,  así  como  as  entidades 
locais e os usuarios.
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  3.  Compételle  ao  Consello  de  Admi-
nistración,  en  todo  caso,  o  exercicio  das 
seguintes facultades:

a.  Controlar o cumprimento das direc-
trices aprobadas pola Xunta de Galicia.

b.  Aprobar as normas de réxime interior 
do  ente  público,  así  como  a  organización 
dos servizos administrativos e dos portos.

c.  Aprobar  a  dotación  de  persoal  do 
ente  público  e  o  seu  réxime  de  retribu-
cións, logo de informe da Consellería de 
Economía e Facenda.

d.  Elaborar  as  tarifas  por  servizos  por-
tuarios  para  a  súa  posterior  elevación  ao 
Consello da Xunta,  a  través da Consellería 
de  Economía  e  Facenda  e  por  proposta  da 
consellería competente en materia de portos.

e.  Propoñerlles  aos  órganos  compe-
tentes  da  Xunta  de  Galicia,  a  través  da 
consellería  competente  en  materia  de 
portos, a aprobación dos plans de obras, 
de instalacións dos portos e das súas am-
pliacións, así como dos plans especiais de 
ordenación portuaria.
Cando se trate de plans de obras ou insta-
lacións portuarias e as súas ampliacións 
ou plans especiais de ordenación portuaria 
cun contido de natureza pesqueira, previa-
mente á súa elevación ao órgano competente 
para a súa aprobación, pediráselle  infor-
me  á  consellería  competente  en  materia 
de pesca 521.

f.  Aprobar a xestión anual e o balance, 
así como a conta de resultados e a memo-
ria de cada exercicio económico.

g.  Promover  e  exercer,  dentro  do  ám-
bito  da  súa  competencia,  toda  clase  de 
pretensións,  accións  e  recursos  perante 
calquera  órgano  da  Administración  do 
Estado,  da Comunidade  Autónoma e  das 
administracións  locais,  así  como  perante 
os  xulgados  e  tribunais  de  xustiza  de 
calquera  grao  e  xurisdición,  desistir  dos 
521	 Art.	7.3.e	modificado	por	Lei	3/2002,	do	29	de	abril,	
de	medidas	de	réxime	fiscal	e	administrativo.

formulados  ou  interpostos  e  transixir  as 
cuestións  litixiosas,  conferindo  para  o 
efecto as procuracións oportunas.

h.  Conferir as delegacións de facultades 
que xulgue oportunas.

i.  Velar polo cumprimento da presente 
lei e das disposicións que se diten para o 
seu desenvolvemento e execución.
  4.  O  Consello  de  Administración  de-
signará,  por  proposta  do  seu  presidente, 
un  secretario,  que  exercerá  as  funcións 
propias do cargo nas empresas mercantís.
  5.  Regulamentariamente determinarase 
o funcionamento e réxime de adopción de 
acordos  do  Consello  de  Administración. 
No non previsto terase en conta o disposto 
no capítulo II do título II da Lei 30/1992, 
do  26  de  novembro,  de  réxime  xurídico 
das administracións públicas e do proce-
demento administrativo común.
Así  mesmo  poderá  preverse  regulamenta-
riamente a creación de comisións delegadas 
do Consello de Administración.

Artigo 8. Xuntas territoriais.
Para o estudo dos problemas concretos que 
afectan a cada fachada marítima, poderán 
designarse xuntas de traballo, que actuarán 
con funcións consultivas e informativas.
Os  membros  das  anteditas  xuntas,  que 
serán  representantes  dos  distintos  órga-
nos  da  Administración  e  dos  sectores  de 
usuarios, serán designados polo Consello 
de Administración, por proposta do presi-
dente do ente.
O seu ámbito territorial de actuación será 
fixado polo Consello de Administración.

Artigo 9. O director.
  1.  O  director  é  o  órgano  de  xestión  do 
ente público, baixo a directa dependencia do 
presidente do Consello de Administración.
  2.  Será nomeado polo conselleiro com-
petente en materia de portos, por proposta 
do presidente da  entidade,  entre  técnicos 
de recoñecida experiencia 522.
522	 Art.	9.2	modificado	por	Lei	2/1998,	do	8	de	abril,	de	
medidas	 tributarias,	 de	 réxime	orzamentario,	 función	
pública,	patrimonio,	organización	e	xestión.
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  3.  Correspóndelle  ao  director,  nos  ter-
mos sinalados no apartado 1 anterior:

a.  Dirixir a xestión ordinaria, a inspección 
do ente e dos portos e a súa explotación.

b.  Velar  pola  percepción,  contabiliza-
ción  e  control  dos  ingresos  derivados  da 
xestión empresarial.

c.  Exercer  cantas  funcións  lle  sexan 
delegadas e, en xeral, as que resulten inhe-
rentes ao normal funcionamento do ente.

capítulo iii 
relACIóns CoA  

AdmInIstrACIón AutonómICA
Artigo 10. Competencias  do  Conse-

llo da Xunta.
Compételle ao Consello da Xunta o exerci-
cio das seguintes funcións:

a.  A alta inspección e vixilancia do seu 
funcionamento, ditando para estes efectos 
as oportunas directrices.

b.  Aprobar  os  plans  de  obras  e  instala-
cións, os programas xerais de investimentos 
e o seu financiamento.

c.  A  alta  política  en  materia  de  orde-
nación  e  coordinación  do  tráfico  e  dos 
transportes  portuarios  no  ámbito  das 
súas competencias.

d.  A designación e a destitución do presi-
dente e, se é o caso, dos vogais do Consello 
de  Administración,  así  como  a  fixación 
do seu réxime retributivo.

e.  A adopción de medidas especiais en 
casos de emerxencia.

f.  Aprobar  o  proxecto  de  presuposto 
de  explotación  e  capital  e  o  programa  de 
actuacións,  investimentos  e  financiamen-
to, así como, se é o caso, os convenios ou 
contratos de programa que propoña o ente.

g.  Aprobar  as  tarifas  polos  servizos 
portuarios  e  por  ocupación  do  dominio 
público portuario adscrito á Comunidade 
Autónoma,  así  como  as  súas  modifica-
cións e revisións.

h.  Adoptar  os  acordos  sobre  tráfico 
xurídico  do  dominio  público  portuario 

adscrito  ao  ente,  nos  casos  en  que  esta 
facultade lle estea reservada pola Lei do 
patrimonio  da  Comunidade  Autónoma 
e  o  seu  regulamento,  e,  en  especial,  no 
relativo  á  incorporación  de  novas  infra-
estruturas portuarias.

i.  Adscribir  as  zonas  de  interese  de 
cultivos  mariños  en  dominio  público 
portuario  á  consellería  competente  en 
materia de pesca para os efectos do exer-
cicio  das  súas  competencias  en  materia 
de acuicultura.
Enténdese, para os efectos desta lei, como 
zonas  de  interese  de  cultivos  mariños 
aquelas  zonas  das  augas  do  dominio 
público portuario que polas súas óptimas 
condicións para  tal actividade aconsellen 
unha especial protección e así sexan decla-
radas  polo  Consello  da  Xunta  de  Galicia 
por proposta da consellería competente en 
materia de pesca 523.

Artigo 11. Atribucións da consellería 
competente en materia de portos.
  1.  Son atribucións da consellería com-
petente en materia de portos:

a.  O  desempeño  das  funcións  de  in-
mediata  relación  de  Portos  de  Galicia  co 
Goberno  e  coa  Administración  autonó-
micos,  especialmente  para  os  efectos  de 
actuación polas facultades enumeradas no 
artigo anterior.

b.  A  proposta  de  nomeamento  e  de 
destitución do presidente e dos vogais que 
regulamentariamente  se  determinen,  así 
como  o  nomeamento  e  a  destitución  do 
director da entidade.

c.  Emitir  informe  preceptivo  sobre  os 
plans, programas xerais en materia  finan-
ceira  e  infraestruturas,  os  programas  de 
actuacións, investimentos e financiamen-
to, os presupostos de explotación e capital 
e,  en  xeral,  sobre  todas  as  propostas, 
proxectos  ou  documentación  que  deban 
someterse  ao  exame  e  á  aprobación  do 
Consello da Xunta.
523	 Art.	10.i	engadido	por	Lei	3/2002,	do	29	de	abril,	de	
medidas	de	réxime	fiscal	e	administrativo.
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d.  Elevarlle  ao  Consello  da  Xunta,  logo 
de  informe  da  Consellería  de  Economía  e 
Facenda  e  das  consellerías  competentes  en 
materia de industria e comercio e de pesca, a 
proposta sobre política de tarifas portuarias.

e.  Exercer  nos  termos  previstos  na 
lexislación  vixente  as  facultades  de 
expropiación  forzosa que  sexan precisas 
para  o  cumprimento  dos  fins  do  ente  e 
promover a entrega dos bens expropiados 
a  Portos  de  Galicia,  propoñendo  a  súa 
afectación, nos termos regulados pola Lei 
do patrimonio da Comunidade Autónoma 
e o seu regulamento.

f.  Outorgar  as  concesións  e  autoriza-
cións  por  ocupación  de  dominio  público 
adscrito á Comunidade Autónoma dentro 
do  recinto  portuario  e  aplicar  os  co-
rrespondentes  canons,  sen  prexuízo  do 
disposto no artigo 3.3.

g.  Propoñer  a  actualización  da  contía 
das tarifas portuarias de acordo coa varia-
ción do custo dos servizos, producida por 
alteracións nos índices de prezos.

Artigo 11 bis.  Atribucións da conse-
llería competente en materia de pesca

a.  A construción de lonxas, fábricas de 
xeo  e  outras  edificacións  do  recinto  por-
tuario destinadas a actividades pesqueiras, 
acuícolas  ou  marisqueiras,  debéndolle 
solicitar, previamente, a Portos de Galicia 
informe  preceptivo  e  vinculante  sobre  a 
súa localización.

b.  Autorizar  a  realización  de  activi-
dades  de  acuicultura,  pesca  e  marisqueo 
que teñan lugar nos portos ou no dominio 
público portuario, con carácter previo ao 
outorgamento  das  concesións  e  autoriza-
cións  para  a  ocupación  do  dito  dominio 
que corresponde ao seu titular.

c.  Emitir,  con  carácter  preceptivo, 
informe  sobre  a  relación  de  actuacións 
previstas  no  programa  de  infraestrutura 
pesqueira  do  orzamento  xeral  de  Portos 
de Galicia 524.
524	 Art.	11	bis	engadido	por	Lei	3/2002,	do	29	de	abril,	
de	medidas	de	réxime	fiscal	e	administrativo.

Artigo 12. Competencias  da  Conse-
llería de Economía e Facenda.
No non previsto expresamente nesta lei é 
competencia da Consellería de Economía 
e Facenda:

a.  A  alta  supervisión  da  aplicación  polo 
ente dos plans e programas financeiros e dos 
seus presupostos e, en xeral, de canto concir-
ne á orde financeira de Portos de Galicia.

b.  Presentarlle  ao  Consello  da  Xunta 
os  plans  económicos  e  presupostarios  de 
Portos de Galicia e emitir informe sobre a 
súa aplicación e liquidación.

c.  Presentar  as  actuacións  que,  en  ma-
teria  financeira,  teñan  que  someterse  ao 
Consello da Xunta.

d.  O  exercicio  das  competencias  que, 
respecto  do  dominio  público  portuario,  lle 
son atribuídas pola Lei do patrimonio da Co-
munidade Autónoma e o seu regulamento.

e.  Exercer  todas  as  demais  compe-
tencias  que  a  Lei  de  réxime  financeiro 
e  presupostario  de  Galicia  lle  outorga  á 
Consellería  de  Economía  e  Facenda  no 
ámbito das empresas públicas.

f.  O exercicio das  atribucións previs-
tas  na  Lei  de  taxas,  prezos  e  exaccións 
reguladoras  da  Comunidade  Autónoma 
de Galicia.

capítulo iv 
normAs pArtICulAres de xestIón  

e explotACIón empresArIAl
Artigo 13. Conservación, ampliación e 

amortización do material e das instalacións.
  1.  Portos de Galicia adoptará as medias 
axeitadas  para  garantir  que  as  instala-
cións  e  infraestruturas  portuarias  ou  os 
seus  servizos  e  actividades  accesorias 
e  complementarias,  así  como  o  material 
confiado  á  súa  custodia  e  explotación, 
sexan  construídos,  conservados  e  reno-
vados conforme as necesidades do tráfico 
portuario e o progreso da técnica.
  2.  A  atribución  ao  ente  da  xestión  das 
instalacións dos servizos ou das actividades 
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a que se refire o apartado anterior compren-
de  o  outorgamento  implícito  de  todas 
as  autorizacións,  permisos  ou  licenzas 
administrativas  de  competencia  da  Ad-
ministración  autonómica  que  resulten 
necesarios para as obras de conservación, 
mantemento e reposición das instalacións 
e  para  as  demais  actividades  auxiliares 
directamente relacionadas coa explotación 
portuaria, sen prexuízo das autorizacións 
ou  dos  títulos  administrativos  propios 
da  competencia  local  ou  estatal  cando 
resulten esixibles.

Artigo 14. Condicións  xerais  de 
contratación.
O  ente  público  elaborará  as  cláusulas 
ou  estipulacións  xerais  reitoras  da  súa 
contratación,  que  aprobará  o  conselleiro 
competente  en  materia  de  portos.  Os 
procedementos  terán  en  conta,  en  todo 
caso,  os  principios  de  publicidade  e 
concorrencia,  propios  da  contratación  do 
sector público.

Artigo 15. Actividade inspectora.
Portos  de  Galicia  exercerá  a  inspección 
dos servizos portuarios, co fin de garantir 
a  súa  seguridade,  a  súa  eficacia,  o  cum-
primento  polas  empresas  explotadoras 
e  polos  usuarios  das  obrigas  que  lles 
correspondan e a observancia das normas 
técnicas  e  comerciais  de  carácter  xeral 
a  que  teñan  que  suxeitarse  a  xestión  e 
explotación dos bens, das instalacións ou 
das actividades.

capítulo v 
FACendA e pAtrImonIo

Artigo 16. Facenda.
  1.  Constituirá  a  facenda  de  Portos  de 
Galicia o conxunto dos seus bens e dereitos.
  2.  Inclúense dentro da facenda de Por-
tos de Galicia:

a.  A  totalidade  dos  produtos  das  tarifas 
por servizos e dos canons que, de acordo coa 
lexislación sectorial, lle corresponda percibir 
á  Comunidade  Autónoma  por  concesións 

administrativas e autorizacións de xestión no 
dominio público adscrito a ela.

b.  As  dotacións  ou  subvencións  que 
se  consignen  nos  presupostos  xerais  da 
Comunidade Autónoma.

c.  O importe das operacións crediticias 
que poidan concertar.

d.  As  subvencións  de  todo  tipo  que 
poida recibir.

e.  Os demais ingresos de dereito público 
ou privado que se autoricen en virtude dos 
presupostos da Comunidade Autónoma ou 
doutra lei do Parlamento de Galicia.

Artigo 17. Patrimonio.
  1.  Para o desempeño das súas funcións 
adscríbenselle a Portos de Galicia os bens 
e dereitos que integran o dominio público 
portuario  autonómico  á  entrada  en  vigor 
desta lei, así como os posteriores incorpora-
dos a este por calquera título, sen prexuízo 
dos  bens  de  dominio  público  portuario 
adscritos  á  consellería  competente  en 
materia de pesca para o exercicio das súas 
facultades en acuicultura e ordenación do 
sector pesqueiro 525.
  2.  A adscrición implica a transferencia 
ao  ente  público  das  facultades  de  uso, 
xestión,  administración  e  explotación 
vinculadas aos  fins deste,  sen cambio de 
titularidade ou cualificación xurídica dos 
bens e dereitos cedidos.
  3.  Cando os bens e dereitos de dominio 
público  portuario  que  tivese  adscritos 
deixen  de  ser  necesarios  para  o  cumpri-
mento dos fins propios do ente, estes serán 
obxecto de reversión na forma prevista nas 
leis sectoriais.
  4.  Portos  de  Galicia  poderá  realizar 
todo  tipo  de  actos  de  xestión  e  aprovei-
tamento  dos  bens  demaniais  adscritos 
que  estean  directamente  relacionados  co 
servizo e co tráfico portuario.
525	 Art.	17.1	modificado	por	Lei	3/2002,	do	29	de	abril,	
de	medidas	de	réxime	fiscal	e	administrativo.
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O Consello de Administración, sen necesi-
dade de previa declaración de desafección 
do servizo, poderá acordar o desmantela-
mento e, se é o caso, a venda dos demais 
bens mobles,  e  aplicará o  seu produto  ás 
atencións propias do ente.
  5.  O  Consello  da  Xunta  ditará,  logo 
da  proposta  da  Consellería  de  Econo-
mía  e  Facenda  e  informe  da  consellería 
competente  en  materia  de  portos  e  da 
consellería  competente  en  materia  de 
pesca,  as  normas  para  a  formación  e 
permanente  actualización  do  Inventario 
de  bens  e  dereitos  de  Portos  de  Galicia, 
que  se  axustarán  ás  prescricións  da  Lei 
do patrimonio da Comunidade Autónoma 
e do seu regulamento 526.

capítulo vi 
réxIme FInAnCeIro

Artigo 18. Equilibrio  económico-
financeiro e formas do seu control.
  1.  O  réxime  de  control  financeiro  e 
contabilidade  pública,  así  como  o  presu-
posto  de  Portos  de  Galicia,  axustaranse 
ao disposto na materia pola Lei de réxime 
financeiro e presupostario de Galicia, sen 
prexuízo  das  especialidades  contidas  na 
presente lei.
  2.  A  xestión  de  Portos  de  Galicia 
desenvolverase  de  acordo  co  principio 
de  equilibrio  económico-financeiro  da 
explotación.
Para  tal  efecto presentaralle  anualmente 
ao  Consello  da  Xunta,  a  través  da  Con-
sellería  de  Economía  e  Facenda  e  por 
instancia  da  consellería  competente  en 
materia de portos, logo de elevación a esta 
polo presidente do Consello de Adminis-
tración,  os  presupostos  de  explotación 
e  capital,  así  como  os  correspondentes 
programas de actuación, investimentos e 
financiamento, e a  liquidación, memoria e 
balance do exercicio anterior debidamente 
526	 Art.	17.5	modificado	por	Lei	3/2002,	do	29	de	abril,	
de	medidas	de	réxime	fiscal	e	administrativo.

auditados conforme as regras usuais nas 
empresas mercantís.
  3.  O  Consello  da  Xunta  determinará 
anualmente,  dentro  dos  límites  autori-
zados polos presupostos da Comunidade 
Autónoma,  o  destino  dunha  porcentaxe 
dos  beneficios  que  resulten  da  conta  de 
explotación  á  dotación  dun  fondo  para 
atender  as  necesidades  de  explotación  e 
as  de  renovación,  ampliación  e  mellora 
do activo.
  4.  Compensarase  a  Portos  de  Galicia 
polos gastos  inherentes ao cumprimento 
das  obrigas  de  servizo  impostas  pola 
Xunta  de  Galicia  no  exercicio  das  súas 
funcións  de  alta  dirección  institucional 
do ente.

Artigo 19. Tarifas portuarias e outros 
ingresos de explotación.
As tarifas, os cánones e os demais ingre-
sos  da  explotación  deberán  cubrir,  como 
mínimo, os seguintes pasos:

a.  Explotación, conservación e depre-
ciación  do  material  e  das  instalacións 
portuarias,  así  como das  infraestruturas 
que  sirvan  aos  seus  fins  accesorios  ou 
complementarios.

b.  Os  gastos  xerais  que  se  consideren 
para cada instalación portuaria ou para os 
seus servizos ou actividades accesorias ou 
complementarias,  dentro do  límite máxi-
mo que se determine en virtude do decreto 
aprobado polo Consello da Xunta.

c.  Os impostos esixibles.
d.  As cargas económicas, administrati-

vas  e  financeiras,  incluíndo  o  reembolso 
de préstamos derivados da explotación e o 
pagamento de intereses.

Artigo 20. Efectividade dos créditos 
e das sancións.
O  ente  público  poderá  utilizar,  para  a 
efectividade  dos  créditos  resultantes  da 
explotación e das sancións pecuniarias que 
impuxese, o procedemento de constrinximen-
to  nos  termos  regulados  no  Regulamento 
xeral de recadación.
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capítulo vii 
persoAl

Artigo 21. Réxime do persoal.
  1.  O  persoal  do  ente  público  Portos 
de  Galicia  quedará  vinculado  a  el  en 
réxime  de  dereito  laboral,  sen  prexuízo 
do previsto nas disposicións  transitorias 
primeira e terceira.
  2.  O  persoal  estará  sometido  á  lexis-
lación  laboral  e  aos  preceptos  da  Lei  da 
función  pública  galega,  que  lle  serán 
aplicables,  agás  nos  supostos  previstos 
expresamente na lei.
  3.  O persoal de Portos de Galicia  será 
nomeado  polo  Consello  de  Administra-
ción  dentro  dos  límites  das  relacións  ou 
dos cadros de persoal aprobados de acordo 
coas previsións dos presupostos xerais da 
Comunidade Autónoma.
  4.  O ingreso deste persoal con carácter 
fixo  no  ente  público  deberá  realizarse 
mediante  a  convocatoria  pública  das 
correspondentes  probas  selectivas,  que 
deberán  ter  en  conta,  en  todo  caso,  os 
principios de mérito e capacidade.
  5.  O persoal funcionario ao servizo da 
Administración  da  Comunidade  Autó-
noma  de  Galicia  poderá  entrar  a  formar 
parte  de  Portos  de  Galicia  a  través  do 
procedemento  que  regulamentariamente 
se estableza, integrándose en todo caso no 
réxime de dereito laboral e respectándose-
lle a súa antigüidade.
  6.  Para  estes  efectos,  o  ente  público 
recollerá  nos  seus  plans  económicos  e 
financeiros as obrigas precisas para o res-
pecto dos anteditos dereitos adquiridos.

Disposición aDicional
  1.  O  Consello  da  Xunta  poderá  auto-
rizar  a  creación  de  sociedades  mercantís 
dependentes do ente público para a xestión 
empresarial  singularizada  de  actividades 
portuarias determinadas.
  2.  O  ente  público  terá  participación 
maioritaria  no  capital  das  sociedades 
referidas no número anterior, ás que se lles 

aplicará  a  lexislación  autonómica  sobre 
réxime financeiro e presupostario.

Disposición tRansitoRia pRimeiRa
O persoal funcionario que á entrada en 

vigor desta lei estivese adscrito aos servi-
zos de portos dependentes da consellería 
competente nesta materia poderá solicitar 
integrarse  no  cadro  de  persoal  do  ente 
público  sen  alteración  na  súa  situación 
administrativa.

Disposición tRansitoRia segunDa
Ao  persoal  laboral  que  á  entrada  en 

vigor desta  lei estivese prestando os seus 
servizos  nos  portos  de  competencia  da 
Comunidade Autónoma de Galicia poderá 
solicitar  integrarse  en  Portos  de  Galicia, 
conservando os dereitos  laborais de  todo 
tipo  que  teña  recoñecidos.  A  integración 
axustarase á estrutura do cadro de persoal 
que no seu momento se aprobe.

Disposición tRansitoRia teRceiRa
Examinadas as solicitudes, os órganos 

do novo ente, á vista das súas necesidades 
de  persoal,  segundo  a  relación  de  postos 
de traballo que se aprobe, resolverán sobre 
as devanditas solicitudes.
O  persoal  desta  clase  que  non  se  integre 
en Portos de Galicia terá opción a prestar 
os  seus  servizos  noutros  órganos  da  Ad-
ministración autonómica.

Disposición tRansitoRia cuaRta
O  persoal  interino  e  o  contratado 

administrativo  que  á  entrada  en  vigor 
desta  lei  prestase  os  seus  servizos  na 
Administración  portuaria  da  consellería 
competente en materia de portos poderá 
así  mesmo  ser  integrado  en  Portos  de 
Galicia, na forma prevista na disposición 
transitoria primeira. En todo caso, o an-
tedito persoal poderá acceder á condición 
de funcionario de carreira nos termos es-
tablecidos pola Lei da función pública de 
Galicia, nas mesmas condicións que o que 
non exercese a opción de integración.
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O  persoal  desta  clase  que  non  se  integre 
continuará prestando os  seus  servizos na 
Administración autonómica.

Disposición tRansitoRia quinta
A  integración  no  cadro  de  persoal  do 

ente  público  entenderase  sen  menoscabo 
dos dereitos adquiridos con anterioridade 
polo persoal que a exerza.

Disposición DeRRogatoRia
  1.  Á  entrada  en  vigor  da  presente  lei 
quedarán derrogados os decretos 19/1983, 
do 17 de xaneiro, e 351/1986, do 2 de outubro, 
polos  que  se  regulan  a  estructura  e  o 
funcionamento da Comisión de Portos de 
Galicia, e os títulos II e IV da Lei 6/1987, 
do 12 de xullo, do Plan especial de portos 
da Comunidade Autónoma de Galicia.
  2.  Quedarán  así  mesmo  derrogadas 
aquelas  disposicións  de  igual  ou  inferior 
categoría  que  contradigan  ou  sexan  in-
compatibles co disposto na presente lei.

Disposición DeRRaDeiRa
A Xunta de Galicia ditará no prazo de seis 

meses a partir do día da publicación desta lei 
no “Diario Oficial de Galicia” o regulamento 
para o seu desenvolvemento e aplicación.

4. LEI 2/2008, DO 6 DE MAIO, 
POLA QUE SE DESENVOLVE 

A LIBRE PRESTACIóN DE 
SERVIZOS DE TRANSPORTE 
MARíTIMO DE PERSOAS EN 

AUGAS INTERIORES  
DE GALICIA 527  

(DOGA N.º 90, 12. 5. 2008).
(…)528

capítulo i
dIsposICIón xerAl

Artigo 1. Obxecto.
Esta  lei  ten  por  obxecto  desenvolver  a 
libre  prestación  de  servizos  de  transporte 

527	 Decreto	228/2008,	do	2	de	outubro,	sobre	a	presta-
ción	de	servizos	de	transporte	marítimo	de	persoas	en	
augas	interiores	de	Galicia.
528	 Preámbulo	omitido.

marítimo de viaxeiros e viaxeiras en augas 
interiores  de  competencia  exclusiva  da 
Comunidade  Autónoma  de  Galicia,  por 
armadores  comunitarios  que  utilicen  bu-
ques matriculados nun estado membro da 
Unión  Europea,  naveguen  baixo  pavillón 
do devandito estado membro e cumpran os 
requisitos  necesarios  para  poder  efectuar 
servizos de cabotaxe no territorio nacional, 
todo  isto  de  conformidade  co  disposto 
no  Regulamento  (CEE)  3577/92,  do  7  de 
decembro.

capítulo ii
rexIstro de empresAs 

operAdorAs do trAnsporte 
mArítImo

Artigo 2. Creación do rexistro e obri-
gatoriedade da inscrición.
  1.  Créase  na  Comunidade  Autónoma 
de  Galicia  o  Rexistro  de  Empresas  Ope-
radoras do Transporte Marítimo co fin de 
compatibilizar  a  liberdade  de  prestación 
de  servizos  de  transporte  marítimo  de 
viaxeiros  e  viaxeiras  coa  utilización  das 
infraestruturas  portuarias,  co  respecto 
aos  dereitos  das  persoas  consumidoras  e 
usuarias,  co  cumprimento  da  normativa 
vixente  en  materia  de  seguridade  marí-
tima  e  mais  coa  preservación  do  medio 
natural.
  2.  Con  carácter  previo  á  realización 
de  servizos  de  transporte  marítimo  de 
viaxeiros e viaxeiras por augas interiores 
de Galicia  será necesaria a  inscrición da 
empresa  operadora  e  das  condicións  da 
prestación do  servizo no  rexistro  ao que 
se  refire  a  alínea  anterior.  En  todo  caso 
inscribiranse  os  percorridos,  os  horarios 
e  o  período  de  prestación  do  servizo,  os 
buques e as súas características, así como 
as  tarifas e as demais condicións econó-
micas e técnicas que regulamentariamen-
te se establezan.
  3.  O rexistro regulado neste artigo que-
dará adscrito á consellaría competente en 
materia de transportes.
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  4.  Pola  vía  regulamentaria  establece-
rase a organización, o contido e o réxime 
de funcionamento do rexistro, así como os 
requisitos e os efectos da inscrición.

capítulo iii
réxIme sAnCIonAdor

Artigo 3. Concepto e clasificación das 
infraccións.
  1.  Constitúen  infraccións  administra-
tivas  no  ámbito  regulado  por  esta  lei  as 
accións e as omisións que nela se tipifican 
como tales.
  2.  As infraccións clasificaranse en moi 
graves, graves e leves.

Artigo 4. Infraccións moi graves.
Constitúen infraccións moi graves:

a.  A  prestación  de  servizos  de  trans-
porte marítimo de viaxeiros e viaxeiras en 
augas  interiores de Galicia  sen estar  ins-
crito no Rexistro de Empresas Operadoras 
do Transporte Marítimo.

b.  A obstrución do labor de inspección 
da prestación dos servizos aos que se refi-
re esta lei.

c.  A  prestación  dos  servizos  aos  que 
se  refire  esta  lei  con  incumprimento  das 
limitacións  ou  dos  condicionantes  que 
regulamentariamente  se  impoñan  en 
relación co  transporte  a  espazos naturais 
protexidos.

d.  A  reincidencia  na  comisión  de 
infraccións  graves.  Para  estes  efectos, 
considerarase  reincidencia a comisión no 
prazo dun ano de dúas ou máis infraccións 
graves, de así ter sido declarado por reso-
lución firme na vía administrativa.

Artigo 5. Infraccións graves.
Terán  a  consideración  de  infraccións 
graves:

a.  A  prestación  de  servizos  de  trans-
porte  marítimo  de  viaxeiros  e  viaxeiras 
en  augas  interiores  de  Galicia  en  condi-
cións  distintas  ás  inscritas  no  Rexistro 
de  Empresas  Operadoras  do  Transporte 
Marítimo.

b.  A difusión pública de prezos ou doutras 
condicións do servizo de transporte distintas 

das que figuran inscritas no Rexistro de Em-
presas Operadoras do Transporte Marítimo.

c.  O  falseamento  dos  datos  relativos 
ás condicións de prestación do servizo de 
transporte solicitados pola administración.

d.  A  reincidencia  na  comisión  de  in-
fraccións leves. Para estes efectos, consi-
derarase reincidencia a comisión no prazo 
dun ano de dúas ou máis infraccións leves, 
de  así  ter  sido  declarado  por  resolución 
firme na vía administrativa.

Artigo 6. Infraccións leves.
Terán  a  consideración  de  infraccións 
leves:

a.  A alteración de horarios e o  incum-
primento  do  réxime  de  utilización  de 
terminais  portuarias  que  figure  inscrito 
no rexistro.

b.  O atraso na achega dos datos que se 
lle deban comunicar á administración.

Artigo 7. Sancións.
  1.  As  infraccións  tipificadas  nesta  lei 
serán sancionadas con:

a.  Multa  de  ata  300  euros,  no  caso  de 
infraccións leves.

b.  Multa de 301 a 900 euros, no caso de 
infraccións graves.

c.  Multa de 901 e 6.000 euros, no caso 
de infraccións moi graves.
  2.  Sen  prexuízo  da  agravación  de  in-
fraccións  prevista  nos  artigos  4.d)  e  5.d) 
para o caso de reincidencia, a graduación 
do importe das sancións dentro dos límites 
previstos na alínea anterior farase en fun-
ción dos seguintes parámetros:

a.  A  incidencia  da  infracción  en  rela-
ción co volume de servizos prestados.

b.  O efecto prexudicial para as persoas 
usuarias do servizo.

c.  O dolo ou a culpa do infractor.
Artigo 8. Procedemento sancionador.

O  procedemento  sancionador  e  mais  a 
prescrición e a caducidade das infraccións 
e sancións rexeranse polo disposto no títu-
lo IX da Lei 30/1992, do 26 de novembro, 
de  réxime  xurídico  das  administracións 
públicas e do procedemento administrati-
vo común; no Real decreto 1398/1993, do 



- 895 -

medios e infraestruturas de...

m
ed

io
s 

e 
in

fr
ae

st
ru

tu
ra

s 
de

...

4 de agosto, polo que se aproba o Regula-
mento  do  procedemento  para  o  exercicio 
da  potestade  sancionadora,  e  na  restante 
normativa de desenvolvemento.

Artigo 9. Órganos  competentes  para 
sancionar.
Os  órganos  competentes  para  sancionar 
serán:

a.  O titular da dirección xeral con com-
petencia en materia de transportes para a 
imposición das  sancións correspondentes 
a infraccións moi graves e graves.

b.  O  titular  da  delegación  provincial  da 
consellaría competente en materia de trans-
portes que corresponda ao lugar de comisión 
da infracción, para a imposición das sancións 
correspondentes a infraccións leves.

Disposición aDicional pRimeiRa 
competencia Da Xunta aRbitRal  

De tRanspoRte De galicia
A  Xunta  Arbitral  de  Transporte  de 

Galicia coñecerá das reclamacións de con-
tido  económico  derivadas  da  prestación 
dos  servizos  de  transporte  por  empresas 
inscritas no Rexistro de Empresas Opera-
doras do Transporte Marítimo, nos termos 
establecidos na Lei 16/1987, do 30 de xullo, 
de ordenación de transportes terrestres.

Disposición aDicional segunDa 
outRa leXislación aplicable

Sen  prexuízo  do  disposto  nesta  lei 
para o Rexistro de Empresas Operadoras 
do Transporte Marítimo,  será  aplicable  a 
lexislación marítima e portuaria. Asema-
de,  á  navegación  dentro  dos  límites  do 
Parque  Nacional  Marítimo-Terrestre  das 
Illas Atlánticas de Galicia ou por calquera 
outro espazo protexido seranlle aplicables 
as normativas sectoriais do medio ambien-
te e do patrimonio cultural.

Disposición tRansitoRia única 
inscRición De seRviZos pRevios
Os servizos de transporte marítimo de 

viaxeiros  e  viaxeiras  en  augas  interiores 
de  Galicia  que  se  viñesen  prestando  con 
anterioridade á entrada en vigor desta lei 
inscribiranse no rexistro ao que se refire o 
artigo 2, nos  termos que  regulamentaria-
mente se establezan.

Disposición DeRRogatoRia única
  1.  Queda  derrogada  a  Lei  4/1999,  do 
9 de abril, pola que  se declara como ser-
vizo  público  de  titularidade  da  Xunta  de 
Galicia o  transporte público marítimo de 
viaxeiros na ría de Vigo.
  2.  Queda derrogado o artigo 24 da Lei 
9/2003,  do  23  de  decembro,  de  medidas 
tributarias e administrativas.

Disposición DeRRaDeiRa 
pRimeiRa. Habilitación 

paRa o Desenvolvemento 
RegulamentaRio

Habilítase o Consello da Xunta para ditar 
cantas disposicións sexan necesarias para o 
desenvolvemento do disposto nesta lei.

Disposición DeRRaDeiRa segunDa 
entRaDa en vigoR

  1.  Esta lei entrará en vigor aos tres me-
ses da súa publicación no Diario Oficial de 
Galicia.
  2.  Non  obstante,  o  previsto  na  dispo-
sición  derrogatoria  única  e  os  preceptos 
que  conteñan  habilitacións  ao  Consello 
da  Xunta  para  ditar  regulamentos  ou 
disposicións de desenvolvemento desta lei 
entrarán  en  vigor  ao  día  seguinte  da  súa 
publicación no Diario Oficial de Galicia.
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1. LEI 9/1984, DO 11 DE 
XULLO, DE CREACIóN DA 

COMPAÑíA DA RADIO-
TELEVISIóN DE GALICIA 

(DOGA N.º 148, 3. 8. 1984)

(…) 529

capítulo i 
nAturezA e FunCIóns 

Artigo 1. 1.  Créase  no  ámbito  da 
Comunidade  Autónoma  de  Galicia,  co 
carácter de entidade de dereito público, a 
Compañía de Radio-Televisión de Galicia, 
á  que  lle  corresponde  a  xestión  directa 
dos  servizos  públicos  de  radiodifusión  e 
televisión  competencia  da  Comunidade 
Autónoma de Galicia, encargo que levará 
a cabo consonte o seguinte:
  1)  Atribúeselle  á  Compañía  de  Radio-
Televisión  de  Galicia  a  misión  de  servizo 
público consistente na promoción, difusión 
e  impulso  da  lingua  galega,  así  como  a 
atención á máis ampla audiencia, ofrecen-
do  calidade  e  a  máxima  continuidade  e 
cobertura xeográfica, social e cultural, pro-
piciando o acceso aos distintos xéneros de 
programacións e aos eventos institucionais, 
sociais, culturais e deportivos, dirixíndose 
a todos os segmentos de público,  idades e 
grupos sociais, e favorecendo activamente 
a  difusión  cultural,  intelectual  e  artística 
e  dos  coñecementos  cívicos,  económicos, 
sociais,  científicos  e  técnicos  mediante 
toda  clase  de  emisións  en  lingua  galega 
realizadas pola dita Compañía a través das 
sociedades Radiotelevisión de Galicia, S.A. 
e Televisión de Galicia, S.A., así como de 
calquera outra que poida crear no futuro.
  2)  Para o desenvolvemento das misións 
de servizo público encomendadas, actuando 
baixo o obxectivo de rendibilidade social e 
529	 Exposición	de	motivos	omitida.

eficiencia económica, a Compañía de Ra-
dio-Televisión de Galicia deberá promover 
activamente  os  principios  de  programa-
ción sinalados nesta lei, fomentar a produción 
audiovisual  propia  de  Galicia,  ofrecer 
programacións e emisións que coadxuven 
á proxección cara ao exterior de Galicia e 
de  información  ás  comunidades  galegas 
do exterior.
  3)  A Compañía de Radio-Televisión de 
Galicia  promoverá  activamente  o  desen-
volvemento da sociedade da información, 
participando  no  progreso  tecnolóxico, 
utilizando  todas  as  formas  e  medios  de 
distribución,  expresión  e  linguaxe,  así 
como  as  novas  técnicas  de  produción  e 
de  difusión  de  programas  de  comunica-
ción  audiovisual,  e  desenvolvendo  novos 
servizos,  incluídos  os  dixitais  e  en  liña, 
susceptibles  de  enriquecer  ou  completar 
a  súa  oferta  de  programación,  dentro  do 
marco estatutario de Galicia.
  2.  As  misións  ás  que  se  refire  o  apar-
tado anterior enténdense sen prexuízo das 
competencias  que  lle  corresponden  ao 
Parlamento e ao Goberno de Galicia e das 
que, en período electoral,  lles correspon-
den ás xuntas electorais 530.

Artigo 2. A  Compañía  de  Radio-
Televisión  de  Galicia  ten  personalidade 
xurídica propia e plena capacidade para o 
cumprimento dos seus fins. Rexerase polas 
normas que se conteñen na presente Lei e 
nas  disposicións  que  se  diten  para  desen-
volvela.  As  devanditas  normas  integran  o 
dereito propio de Galicia na materia.
Nas  súas  relacións  xurídicas  externas, 
adquisicións  patrimoniais  e  contratación 
estará  suxeita  ao  réxime  de  Dereito  Pri-
vado, sen outras excepcións cás previstas 
nesta lei.
530	Art.	1	modificado	por	Lei	3/2002,	do	29	de	abril,	de	
medidas	de	réxime	fiscal	e	administrativo.

Xii 
comunicacións
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orGAnIzACIón 

Sección 1.ª  
Órganos

Artigo 3. A efectos de funcionamento, 
administración e dirección, a Compañía de 
Radio-Televisión  de  Galicia  estruturarase 
nos órganos seguintes:

a.  Consello de Administración.
b.  Consello  Asesor  da  Compañía  e  as 

súas sociedades.
c.  Director Xeral.

Sección 2.ª  
Consello de Administración

Artigo 4. 1.  O  Consello  de  Admi-
nistración  comporase  de  doce  membros, 
elixidos  para  cada  lexislatura  polo  Par-
lamento  de  Galicia,  mediante  maioría  de 
dous  terzos,  entre  persoas  de  acreditado 
prestixio profesional. Unha vez nomeado 
o Director Xeral asiste ás súas reunións de 
acordo co disposto no artigo 10.4.
  2.  As  vacantes  que  se  produzan  cubri-
ranse de acordo co procedemento establecido 
no apartado anterior.
  3.  O cese dos membros do Consello de 
Administración  producirase  ao  final  da 
lexislatura correspondente, se ben seguirán 
desempeñando as súas funcións ata que os 
novos tomen posesión dos seus cargos.
  4.  A condición de membro do Consello 
de Administración será  incompatible con 
calquera  clase  de  vinculación  directa 
ou  indirecta  con  empresas  publicitarias, 
empresas de produción ou distribución de 
películas cinematográficas ou de programas 
filmados  ou  gravados  en  magnetoscopio 
ou  radiofónicos, casas produtoras de dis-
cos,  cintas  magnetofónicas  ou  similares, 
así  como  as  adicadas  ao  fornecemento 
ou  dotación  de  programas  ou  material  á 
Compañía  e  ás  súas  sociedades.  Tamén 
será  incompatible  con  todo  tipo  de  pres-
tación  de  servizos  ou  relación  laboral  en 
activo coa Compañía, con RTVE ou coas 
sociedades de ambos os dous entes.

Artigo 5. A Presidencia do Consello 
de Administración será puramente funcio-
nal e exercerase de forma rotativa por un 
período de tres meses polos seus membros. 
A orde de rotación determinarase tendo en 
conta a maior idade.
Se  durante  o  decorrer  da  lexislatura 
cumprise proceder á substitución dalgún 
Conselleiro, o substituto ocupará, a efec-
tos  do  turno  rotatorio  na  Presidencia,  o 
lugar que lle correspondese ao substituí-
do pola súa idade.

Artigo 6. 1.  Para  que  o  Consello  de 
Administración  se  entenda  validamente 
constituído en sesión, cumprirá a presenza 
da maioría absoluta dos seus membros.
  2.  A  adopción  de  acordos  farase  por 
maioría  de  membros  presentes,  agás  os 
casos  nos  que  a  presente  Lei  esixe  unha 
maioría cualificada.
  3.  O Consello de Administración reuni-
rase en sesión ordinaria cando menos unha 
vez ao mes e tamén en caso de urxencia a 
criterio do seu presidente ou cando o solici-
te a maioría absoluta dos seus membros. A 
convocatoria  farase por  escrito  e  incluirá, 
en todo caso, a orde do día.
  4.  Non se poderán tratar asuntos distin-
tos dos incluídos na orde do día, non sendo 
que  medie  acordo  en  senso  contrario 
adoptado por maioría de dous  terzos dos 
membros do Consello.

Artigo 7. 1.  Correspóndelle  ao 
Consello  de  Administración  as  seguintes 
competencias:

a.  Coidar do cumprimento do establecido 
na presente Lei.

b.  Emitir a súa opinión sobre o nomea-
mento do Director Xeral.

c.  Recibir notificación previa do nomea-
mento e cese dos Directores da Compañía e 
das súas sociedades.

d.  Aprobar, a proposta do Director Xe-
ral, o plan de actividades do ente público, 
que  fixará  os  principios  básicos  e  liñas 
xerais  de programación,  así  como o plan 
de actuación das súas sociedades.
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e.  Aprobar  a  Memoria  anual  relativa 
ao  desenvolvemento  das  actividades  da 
entidade e das súas sociedades.

f.  Aprobar  con  carácter  definitivo  os 
cadros  da  Compañía  e  das  súas  socieda-
des, así como as súas modificacións.

g.  Aprobar o réxime de retribucións da 
Compañía e das súas sociedades.

h.  Aprobar o anteproxecto de presupos-
tos da Compañía e das súas sociedades.

i.  Informar  os  proxectos  de  dispo-
sicións  que  materia  de  publicidade  se 
propoña ditar o Goberno Galego.

l.   Ditar normas reguladoras de emisión 
de publicidade a través das sociedades da 
Compañía, tendo en conta o control de ca-
lidade da mesma, o contido das mensaxes 
publicitarias e o axeitamento do tempo da 
publicidade á programación e ás necesida-
des dos medios.

ll.  Determinar semestralmente a porcen-
taxe de horas de programación destinadas 
aos grupos políticos e sociais significativos, 
fixando  os  criterios  de  distribución  entre 
eles,  en cumprimento do que  se  establece 
no artigo vinte da Constitución.

m. Determinar anualmente a porcentaxe 
de produción propia que se deberá incluir 
na programación de cada medio.

n.  Coñecer  daquelas  cuestións  que, 
aínda  non  sendo  da  súa  competencia,  o 
Director Xeral da Compañía somete á súa 
consideración.

o.  Coñecer  periódicamente  a  xestión 
presupostaria e emitir o seu parecer sobre 
a mesma.
  2.  Estes acordos adoptaranse por maioría 
simple,  a  non  ser  os  referidos  nos  apar-
tados b), d),  f), g) e  ll), que se adoptarán 
por maioría de dous terzos. Con respecto 
ao apartado b), se non se acada a maioría 
indicada,  entenderase  que  o  Consello  de 
Administración  abstense  de  emitir  a  súa 
opinión  sobre  tal  nomeamento,  dándose 
por cumprido o trámite. Polo que se refire 
ao  apartado  d),  será  suficiente  a  maioría 
absoluta  dos  membros  do  Consello  de 

Administración, unha vez que transcorre-
se un mes  sen  recaer  acordo por maioría 
cualificada de dous  terzos. Polo que toca 
ao  apartado  h),  e  no  caso  de  non  se  aca-
dar acordo por maioría de dous  terzos, o 
anteproxecto  de  presuposto  remitarase  á 
Xunta  no  prazo  legal  facendo  constar  o 
senso do voto de cada un dos membros do 
Consello de Administración.

Artigo 8. O Consello de Administra-
ción designará un Secretario de Actas que, 
sen voz nin voto, terá as funcións que re-
gulamentariamente se lle asignen, sen que 
poida recaer en persoa que forme parte do 
devandito Consello.

Sección terceira 
Consello Asesor

Artigo 9. As sociedades da Compañía 
de  Radio-Televisión  de  Galicia  teñen  un 
Consello Asesor, composto polos seguin-
tes membros.

a.  Tres  vogais  de  cada  empresa,  elidi-
dos polos representantes dos traballadores 
según  criterios  de  proporcionalidade. 
A  representatividade  e  a  proporcionali-
dade  enténdense  referidas  ao  grado  de 
implantación  das  seccións  e  dos  grupos 
de  carácter  sindical  ou  independentes  en 
cada empresa dependente da Compañía.

b.  Tres vocais representantes da Admi-
nistración  autonómica,  designados  pola 
Xunta de Galicia.

c.  Tres vogais, designados un polo Con-
sello da Cultura Galega; un pola Universi-
dade, e outro polos medios de comunicación 
designado polo Parlamento.

d.  Un representante designado por cada 
unha das Deputacións Provinciais.

e.  O  Consello  Asesor  será  convocado 
cando  menos  semestralmente  para  cada 
unha das sociedades polo Consello de Ad-
ministración e emitirá opinión ou ditame 
cando  lle  fosen  expresamente  requeridos 
por  este  e,  en  todo  caso,  en  canto  ás 
competencias  que  sobre  programación 
corresponde ao Consello de Administra-
ción nos termos do artigo 7 desta Lei.
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Sección 4.ª  
Director Xeral

Artigo 10. 1.  O  Director  Xeral  da 
Compañía  será o órgano executivo da en-
tidade pública e terá que ser nomeado pola 
Xunta, oído o Consello de Administración.
  2.  Sen prexuízo das causas de cese es-
tablecidas na presente Lei, o seu mandato 
coincidirá  coa  lexislatura  do  Parlamento 
de  Galicia  na  que  foi  nomeado.  Cando 
o  seu  mandato  remate  coa  lexislatura, 
continuará  ao  frente  do  seu  cargo  ata  a 
designación do novo Director Xeral.
  3.  O  cargo  de  Director  Xeral  estará 
afectado  polas  mesmas  incompatibili-
dades  cás  sinaladas  para  os  membros  do 
Consello  de  Administración.  Tamén  se 
considerará  causa  de  incompatibilidade 
a  vinculación  con  entidades  públicas  ou 
privadas de medios de comunicación.
  4.  O Director Xeral asistirá ás reunións 
do Consello de Administración con voz e 
voto,  pero  carecerá  deles  cando  trate  de 
asuntos que o afecten persoalmente.

Artigo 11. Corresponderalle  ao  Di-
rector Xeral:

a.  Cumprir e  facer cumprir o disposto 
na presente Lei e nas demais normas que 
regulen a Compañía, así como os acordos do 
Consello de Administración nas materias que 
sexan competencia deste órgano colexiado.

b.  Someter á aprobación do Consello de 
Administración coa suficiente antelación, o 
plan anual de traballo, a Memoria económi-
ca anual e os anteproxectos de presupostos 
da Compañía e das súas sociedades.

c.  Impulsar,  orientar,  coordinar  e  ins-
peccionar os servizos da Compañía e das 
súas  sociedades  e  ditar  as  disposicións, 
instrucións  e  circulares  relativas  ao  fun-
cionamento das competencias do Consello 
de Administración.

d.  Actuar como órgano de contratación 
da Compañía de Radio-Televisión de Gali-
cia e das súas sociedades.

e.  Autorizar  os  pagamentos  e  gastos 
da  entidade  e  das  súas  sociedades,  sen 

prexuízo  de  que  as  normas  que  regulen 
estas dispoñan a facultade de delegación.

f.  Organizar a dirección e nomear con 
criterios  de  profesionalidade  ao  persoal 
directivo da Compañía e das súas socie-
dades,  notificando  con  carácter  previo 
os  citados  nomeamentos  ao  Consello  de 
Administración.

g.  Ordenar  a  programación  de  confor-
midade  cos  principios  básicos  aprobados 
polo Consello de Administración.

h.  Ostentar  a  representación  da  Com-
pañía de Radio-Televisión de Galicia e, en 
consecuencia,  comparecer  en  xuízo  e  en 
toda  clase  de  actuacións,  conferindo  aos 
efectos os oportunos apoderamentos.

Artigo 12. 1.  A  Xunta  de  Galicia 
poderá  cesar  ao  Director  Xeral,  oído  o 
Consello  de  Administración,  mediante 
resolución  motivada,  por  algunha  das 
seguintes causas:

a.  Imposibilidade  física ou enfermida-
de superior na  súa duración a  seis meses 
continuos.

b.  Incompetencia manifiesta ou actua-
ción contraria aos criterios, principios ou 
obxectivos aos que se refire a presente lei.

c.  Condena por delito doloso.
  2.  Así mesmo, a Xunta poderá cesar ao 
Director Xeral a proposta do Consello de 
Administración,  fundada  nalgún  dos  su-
postos  anteriores  e  adoptada por maioría 
de dous terzos.

capítulo iii 
xestIón 

Sección 1.ª  
Xestión pública

Artigo 13. 1. A xestión dos servizos 
públicos de Radiodifusión e Televisión no 
ámbito da Comunidade autónoma galega 
correspondente  á  Compañía  de  Radio-
Televisión  de  Galicia  rexerase  polas 
disposicións  da  presente  Lei  e  normas 
complementarias  que  a  desenvolvan  e 
realizarase mediante a adscrición dos ser-
vizos  comúns  que  regulamentariamente 
se establezan
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  2.  Dos  recursos  e  pretensións  que  se 
deduzan contra os acordos que diten os ór-
ganos de goberno da Compañía coñecerá a 
xurisdición que en cada caso corresponda 
sen  necesidade  de  formular  reclamación 
previa en via gubernativa.

Sección segunda 
Xestión mercantil

Artigo 14. 1. A xestión dos servizos 
públicos  de  Radiodifusión  e  Televisión 
levarase  a  cabo  mediante  as  sociedades 
públicas  con  forma  de  sociedades  anóni-
mas que a Compañía de Radio-Televisión 
de Galicia está facultada para crear. Estas 
sociedades rexeranse polo dereito privado 
sen  máis  excepcións  cás  establecidas  na 
presente lei.
  2.  O capital das anteriores sociedades será 
duplicado  na  súa  totalidade,  integramente 
subscrito  pola  Comunidade  Autónoma  de 
Galicia, pertencerá á Compañía e non poderá 
ser enaxenado, hipotecado, gravado, peñora-
do nin cedido en forma onerosa ou gratuita.
  3.  Os  Directores  das  sociedades  serán 
nomeados e separados polo Director Xeral 
da Compañía, previa notificación ao Consello 
de  Administración,  e  serán  os  adminis-
tradores  únicos.  Os  Directores  de  cada 
sociedade estarán afectados polas mesmas 
incompatibilidades que as previstas para o 
cargo de Director Xeral nesta Lei.
  4.  Os  estatutos  de  cada  sociedade  de-
berán sinalar as facultades que en materia 
de  autorización  de  gasto,  ordenación  de 
pagamentos  e  contratación  corresponden 
ao Administrador único de cada sociedade 
a as que se reserve o Director Xeral.
  5.  A adquisición de emisoras privadas 
de  radiodifusión  por  parte  da  Compañía 
de  Radio-Televisión  de  Galicia,  quedará 
condicionada  á  sub-rogación  na  titula-
ridade  da  concesión  administrativa  de 
frecuencia e potencias.

Artigo 15. A  Xunta  de  Galicia,  a 
proposta do Director Xeral e de acordo co 
Consello de Administración da Compañía, 
poderá  crear  sociedades  filiais  nas  áreas 

de  comercialización,  produción,  comuni-
cación e outras análogas para acadar unha 
xestión  máis  eficaz.  Estas  sociedades 
filiais que se creen poderán ser de capital 
integramente  subscrito  e  desembolsado 
pola Comunidade Autónoma e estarán so-
metidas ao réxime xurídico a que se refire 
o artigo anterior e concordantes.

capítulo iv 
proGrAmACIón e Control 

Sección 1.ª  
Principios de programación

Artigo 16. Os principios que han de 
inspirar  a programación dos medios xes-
tionados  pola  Comunidade  Autónoma  de 
Galicia son os seguintes:

a.  O  respecto  á  Constitución  e  ao 
Estatuto  de  Autonomía  de  Galicia  e  a 
promoción e difusión da Cultura e Lingua 
Galega, así como a defensa da identidade 
da nacionalidade galega.

b.  O  respeto  á  liberdade de  expresión, 
obxectividade, veracidade e imparcialida-
de das informacións.

c.  A  separación  entre  as  informacións 
e  opinións,  a  identificación  de  quen  sus-
tente estas últimas e a súa libre expresión, 
cos límites do apartado 4 do artigo 20 da 
Constitución.

d.  O  respeto  ao  plurarilismo  político, 
relixioso, social, cultural e lingüístico.

e.  O  respeto  ao  honor,  á  fama,  á  vida 
privada  das  persoas  e  cantos  dereitos  e 
libertades recoñece a Constitución.

f.  A  protección  da  xuventude  e  da 
infancia.

g.  O  respeto  aos  valores  da  igualdade 
recollidos no artigo 14 da Constitución.

Sección 2.ª  
Dereito de antena

Artigo 17. 1.  A  ordenación  dos 
espazos de  radiodifusión  e  televisión de 
Galicia farase de xeito que a eles poidan 
acceder os grupos políticos e sociais máis 
significativos. Para tal fin, o Consello de 
Administración,  de  acordo  co  Director 
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Xeral,  terá  en  conta  criterios  obxectivos, 
como  representación  parlamentaria,  im-
plantación política, sindical, social, cultural 
e ámbito territorial de actuación.
  2.  O Goberno Galego poderá facer que se 
emitan  indicando  a  súa  orixe,  declaracións 
e  comunicados  oficiais  necesarios  para  o 
interese  público.  Por  razóns  de  urxencia, 
apreciadas polo Goberno, estas declaracións 
e comunicados terán efecto inmediato.
  3.  A  Xunta  de  Galicia  poderá  esta-
blecer  periodicamente  as  obrigas  que  se 
deriven  da  naturaza  do  servizo  público 
da  Compañía  de  Radio  e  Televisión  de 
Galicia e, previa consulta ao Consello de 
Administración, facelas cumprir.

Sección 3.ª  
Dereito de rectificación

Artigo 18. O dereito de rectificación 
e o seu procedemento regularase segundo 
o previsto nas normas xerais que rexen a 
materia.

Sección 4.ª  
Período electoral

Artigo 19. Durante  as  campañas 
electorais  aplicarase  o  réxime  especial 
que establezan as normas electorais, co-
rrespondendo a aplicación e o control das 
mesmas  á  Xunta  electoral  competente, 
que  cumprirá  a  sús  misión  a  través  do 
Consello de Administración e do Director 
Xeral da Compañía.

Sección 5.ª  
Control parlamentario directo

Artigo 20. Correspóndelle  ao  Parla-
mento de Galicia o control da actuación da 
Compañía de Radio-Televisión de Galicia 
e das súas sociedades.
A  Comisión  Permanente  de  Control  da 
Compañía de Radio-Televisión de Galicia 
e as súas sociedades, constituída de con-
formidade co que dispoña o Regulamento 
da  Cámara,  exercerá  o  control  da  actua-
ción da CRTVG e as súas sociedades, de 
tal xeito que non impida o funcionamento 
dos  medios,  velando  polo  cumprimento 

efectivo da función de servizo público, de-
finida e encomendada á CRTVG no artigo 
1, apartado 1, desta lei.
Para  estes  efectos,  a  CRTVG  remitiralle, 
con  carácter  anual,  á  devandita  Comi-
sión  parlamentaria  un  informe  sobre  a 
execución  da  función  de  servizo  público 
encomendada,  referido  ao  conxunto  das 
súas actividades, programacións,  servizos 
e emisións 531.

capítulo v 
presupuesto e FInAnCIACIón 532

Artigo 21. O presuposto da Compañía 
de Radio-Televisión de Galicia axustarase 
ao  que  dispoña  a  Lei  de  Xestión  Econó-
mica e Financeira Pública de Galicia, sen 
prexuízo das especialidades previstas nas 
presente lei.

Artigo 22. 1. As sociedades xestoras 
dos  servizos  pùblicos  de  Radiodifusión 
e  de  Televisión  terán  presupostos  sepa-
rados,  que  se  adxuntarán  aos  Xerais  da 
Comunidade Autónoma para a súa ulterior 
aprobación polo Parlamento de Galicia.
  2.  As sociedades filiais creadas ao am-
paro do artigo 15 da presente Lei, estarán 
suxeitas a igual réxime presupostario.
  3.  Os  presupostos  a  que  se  refiren  os 
anteriores  apartados  elaboraranse  e  xes-
tionaranse  con  observancia  do  principio 
de equilibrio presupostario.
  4.  Sen  prexuízo  do  presuposto  da 
Compañía  e  do  separado  de  cada  unha 
das  súas  sociedades,  establecerase  un 
presuposto consolidado coa finalidade de 
evitar déficits de caixa e de permitir unha 
cobertura  destes  mediante  o  superávit 
das entidades e sociedades integradas no 
presuposto consolidado.
Por virtude da presente Lei autorízase o 
réxime de minoración de  ingresos  sobre 
o presuposto da Compañía de Radio-Tele-
visión de Galicia.
531	 Art.	20	modificado	por	Lei	3/2002,	do	29	de	abril,	
de	medidas	de	réxime	fiscal	e	administrativo.
532	 Véxase	Decreto	480/1990,	 do	10	de	 outubro,	 que	
regula	o	control	financeiro,	orzamentario	e	contable.
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Artigo 23. A  contabilidade  das  socie-
dades a que se refiren os artigos precedentes 
axustarase  ás  normas  que  para  as  socie-
dades  e  entidades  de  capital  pública  se 
conteñan na Lei de Xestión Económica e 
Financiera Pública de Galicia.

Artigo 24. 1.  O  Director  Xeral  da 
Compañía renderá contas periodicamente 
da  xestión  someténdose  ao  control  par-
lamentario  a que  se  refire o artigo 20 da 
presente lei.
  2.  Nos  termos  que  estableza  a  Lei 
reguladora  correspondente,  o  Consello 
de  Contas  informará  o  Parlamento  de 
Galicia da xestión económica e presupos-
taria  da  Compañía,  das  súas  sociedades 
xestoras  e  das  sociedades  filiais  que  no 
seu caso se creen.
  3.  O  control  financiero  da  Compañía 
e  das  súas  sociedades  xestoras  e  filiais 
efectuarase, en todo caso, a través de pro-
cedementos de auditoría, sen suxeición ao 
sistema de intervención previa
No  demais,  aplicaranse  as  disposicións 
que regulen a xestión económica e finan-
ciera pública de Galicia.

Artigo 25. 1. A Compañía de Radio-
Televisión  de  Galicia  financiarase  con 
cargo  aos  Presupostos  Xerais  da  Comu-
nidade Autónoma e mediante os ingresos 
e  rendementos  das  súas  actividades.  As 
sociedades  xestoras  e  as  filiais  farano 
mediante  subvencións  consignadas  nos 
Presupostos Xerais da Comunidade Autó-
noma, mediante a comercialización e venda 
dos  seus  produtos,  e,  limitadamente, 
mediante  unha  participación  no  mercado 
da publicidade.
  2.  No  caso  da  televisión  haberá  que 
estar,  ademais,  ao  sinalado  no  parágrafo 
terceiro  da  Disposición  Transitoria  sexta 
do Estatuto de Autonomía para Galicia.

capítulo vi 
pAtrImonIo

Artigo 26. O patrimonio da Compa-
ñía e das sociedades de capital integramente 
da Comunidade Autónoma ás que se refire 

a  presente  lei,  terá  a  consideración  de 
dominio público, como patrimonio afecto 
ao servizo público correspondente e, polo 
tanto, gozará na orde tributaria das exen-
cións pertinentes.
A  titularidade  do  patrimonio  a  que  se 
refire  o  parágrafo  anterior  atribuése,  en 
todo caso, á Administración autonómica, 
correspondéndolle  á  Compañía  e  ás  súas 
sociedades, en concepto de adscrición de 
uso,  a  súa  xestión,  conservación  e  admi-
nistración  para  o  cumprimento  dos  seus 
fins especificos.
Aplicaranse as disposicións da Lei do Patri-
monio da Comunidade Autónoma de Galicia 
en todo o que se refire ao réxime xurídico dos 
bens e dereitos patrimoniais ou demaniais 
que lle sexan cedidos, adscritos ou incorpo-
rados ao seu patrimonio independente.

capítulo vii 
persoAl 

Artigo 27. 1. As relacións de carácter 
laboral na Compañía de Radio-Televisión de 
Galicia e nas súas sociedades ás que se refire 
a presente lei regularanse polo preceptua-
do na legislación laboral, con suxeición ao 
principio de autonomía das partes.
  2.  A pertenencia ao Consello de Admi-
nistración ou ao Consello Asesor regulados 
nesta lei, non dará lugar ao nacemento de 
dereitos de carácter laboral sobre a Com-
pañía e das súas sociedades.
  3.  A  situación  dos  funcionarios  que 
se  incorporen  á  Compañía  ou  ás  súas 
sociedades  rexerase  polo  que  dispoñan 
as  normas  que,  sobre  a  función  pública, 
dite a Comunidade Autónoma de Galicia, 
con arreglo ás bases definidas pola legis-
lación estatal.
  4.  O  ingreso  con  carácter  fixo  na 
Compañía e nas súas sociedades só poderá 
facerse  mediante  as  oportunas  probas  de 
admisión,  establecidas  e  convocadas  polo 
Director  Xeral  de  acordo  co  Consello  de 
Administración e con arreglo aos principios 
básicos definidos pola lexislación estatal.
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Disposición tRansitoRia 
Mentres non  teña  lugar  a  constitución 

do  Consello  Asesor  a  que  se  refire  a 
presente  lei,  as  súas  funcións  exerceraas 
o Consello Asesor de Radio  e Televisión 
Española en Galicia.
O Consello de Administración deberá que-
dar constituído dentro dos 30 días seguintes 
ao de designación dos seus membros.
En todo o non previsto nesta lei o Consello 
de Administración establecerá o seu réxi-
me de funcionamento.

Disposición DeRRaDeiRa pRimeiRa
A  presente  lei  entrará  en  vigor  ao  día 

seguinte  da  súa  publicación  no  “Diario 
Oficial de Galicia”.

Disposición DeRRaDeiRa segunDa
Facúltase  á  Xunta  de  Galicia  para 

ditar  as  disposicións  regulamentarias 
que  se  requiren  en  desenvolvemento  da 
presente Lei, sen prexuízo das facultades 
regulamentarias  autónomas  recoñecidas 
nesta  Lei  e  as  instrucións  e  circulares 
que  a  Compañía  de  Radio-Televisión  de 
Galicia poida ditar para o correcto e co-
ordenado funcionamento das sociedades 
que agrupe.

2. LEI 10/1983, DO 9 DE 
DECEMBRO, REGULADORA  

DO CONSELLO ASESOR  
DE RTVE EN GALICIA  

(DOGA N.º 21, 1. 2. 1984) 533

(…) 534

capítulo i 
ÁmbIto de AplICACIón

Artigo 1. De acordo co establecido no 
artigo 34.1 do Estatuto de Autonomía para 
Galicia e mais no artigo 14.2 do Estatuto 
da Radio e  a Televisión,  créase,  con esta 
denominación  oficial  a  todos  os  efectos, 

533	 Véxase	Decreto	128/1984,	do	19	de	xullo,	Regula-
mento	 de	 organización	 e	 funcionamento	 do	 Consello	
Asesor	de	RTVE.
534	 Exposición	de	motivos	omitida.

o Consello Asesor de Radio  e Televisión 
Española  en  Galicia,  que  se  rexerá  polos 
preceptos contidos nesta lei.

capítulo ii 
FunCIóns

Artigo 2. O  Consello  Asesor  ten  as 
seguintes funcións:

a.  Asesorar  ao  Delegado  Territorial 
de RTVE sobre a proposta de programa-
ción  específica  e  de  horario  da  Radio  e 
a  Televisión  en  Galicia,  que  este  haberá 
de  elevar  ao  Director  Xeral  da  Radio 
e  a  Televisión,  de  acordo  co  artigo  15 
do  Estatuto  da  Radio  e  a  Televisión.  As 
recomendacións do Consello
Asesor acompañarán, en todo caso, á pro-
posta que o Delegado Territorial eleve ao 
Director Xeral de RTVE.

b.  Estudar  e  formular  as  recomenda-
cións sobre as necesidades e capacidades 
de  Galicia  para  a  axeitada  descentrali-
zación  dos  servizos  de  radio  e  televisión 
e  en  especial  da  sociedade  estatal  Radio 
Cadena  Española  (RCE),  conforme  ao 
establecido no artigo 14.2 do Estatuto da 
Radio e a Televisión.

c.  Facer  chegar  ao  Consello  de  Admi-
nistración de RTVE, a través do Delegado 
Territorial,  os  criterios  de  asesoramento 
que,  dentro  da  súa  competencia,  sexan 
considerados idóneos para que se apliquen 
no  ámbito  da  Comunidade  Autónoma  os 
dereitos recoñecidos nos artigos 8 e 24 do 
Estatuto de RTVE.

d.  Coñecer  coa  antelación  suficiente, 
para  poder  formular  observacións  aos 
plans anuais de traballo, os anteproxectos 
de  presupostos  e  as  Memorias  anuais  de 
RTVE en Galicia e das súas sociedades.

e.  Emitir  parecer  ao  Director  Xeral 
de  RTVE  no  tocante  ao  nomeamento  do 
Delegado  Territorial  de  Radio  Televisión 
Española en Galicia.

f.  Asesorar  e  asistir  directamente  ao 
Delegado  Territorial  de  RTVE  en  todas 
cantas  cuestións  afecten  á  recepción  e 
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cobertura  en  Galicia  dos  programas  que 
se  emitan,  así  como  á  financiación  dos 
mesmos  e,  en  xeral,  a  todas  as  cuestións 
relativas ás competencias que ten de seu.

g.  Informar  ao  Delegado  Territorial 
sobre  o  cumprimento  na  programación 
dos principios establecidos no artigo 4 do 
Estatuto da Radio e a Televisión, así como 
sobre a correcta execución das resolucións 
e acordos aos que poida dar lugar a aplica-
ción do apartado a) deste artigo.

h.  Emitir parecer antes do nomeamento 
dos  representantes  que  correspondan  á 
Comunidade  Autónoma  de  Galicia  nos 
Consellos Asesores de RNE, RCE e TVE, 
conforme  ao  preceptuado  no  artigo  9  do 
Estatuto da Radio e a Televisión.

i.  Elevar ao Consello de Administración 
de RTVE, a través do Delegado Territorial 
en Galicia, ou co seu coñecemento, as reco-
mendacións que coide oportunas en defensa 
dos intereses da Comunidade Autónoma.

Artigo 3. O  Consello  Asesor  de 
RTVE  en  Galicia  informará  e  asesorará 
ao  Delegado  Territorial,  sen  prexuízo  do 
establecido no Estatuto da Radio e a Tele-
visión, sobre:

a.  A  composición  e  modificación  dos 
cadros de persoal de RTVE en Galicia.

b.  Os criterios de selección de persoal, 
baseados en principios de igualdade, capa-
cidade e méritos.

c.  Os criterios de adscrición de destino 
e a regulación das condicións de traspaso 
ou traslado de persoal, cando estas afecten 
ao cadro do mesmo de RTVE en Galicia.

Artigo 4. O  Consello  Asesor  de 
RTVE  en  Galicia  adoptará  os  procede-
mentos  adecuados  para  coñecer  o  estado 
dos servizos e será informado da opinión 
dos usuarios de RTVE no ámbito territo-
rial da Comunidade Autónoma galega.

Artigo 5. O Consello Asesor, por me-
dio do seu Presidente, pode ser informado, 
polos órganos e persoas competentes, das 

cuestións relacionadas cos asuntos some-
tidos á súa consideración e estudo.

Artigo 6. 1.  O  Consello  Asesor  de 
RTVE  en  Galicia  ten  como  función  es-
pecífica o estudo e seguimento de RTVE 
polo que se refire á adecuación ao réxime 
autonómico.
  2.  Así  mesmo,  elaborará  anualmente 
unha  Memoria  que  recolla  os  acordos 
adoptados, a situación dos medios e as ac-
tuacións que o ente público RTVE levará a 
cabo en Galicia. Esta Memoria será elevada 
ao Parlamento de Galicia, á Xunta de Gali-
cia e ao Delegado Territorial de RTVE.

capítulo iii 
FInAnCIACIón

Artigo 7. 1.  O  Consello  Asesor  for-
mulará a través do Delegado Territorial de 
RTVE en Galicia e para que se considere a 
súa inclusión no presuposto do ente público 
RTVE, a relación das partidas necesarias 
para atender o seu funcionamento.
  2.  O presuposto da Comunidade Autó-
noma galega incluirá as partidas necesarias 
para cubrir os gastos que non sexan finan-
ciados polo presuposto de RTVE.

capítulo iv 
ComposICIón e FunCIonAmento
Artigo 8. 1.  O  Consello  Asesor  de 

RTVE en Galicia constará de trece membros, 
designados  polo  Parlamento  de  Galicia, 
tendo en conta a representación de todos os 
Grupos  Parlamentarios,  e  nomeados  pola 
Xunta para a Lexislatura correspondente.
A  designación  farase  en  proporción  ao 
número  de  Deputados  de  cada  Grupo 
Parlamentario,  segundo a  relación de co-
cientes e o cómputo de restos de acordo co 
sistema de maior medida sobre o total dos 
membros do Parlamento.
Unha vez rematada a Lexislatura, o Con-
sello  Asesor  cesante  continuará  as  súas 
funcións ata que os novos membros tomen 
posesión do cargo.
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  2.  Se se producisen vacantes, cubriranse 
de acordo co establecido no apartado 1 deste 
artigo e polo tempo que quede de mandato.
  3.  A condición de membro do Consello 
Asesor  é  incompatible  con  calquera  vin-
culación  directa  ou  indirecta  a  empresas 
publicitarias,  empresas  de  produción  de 
programas filmados, radiofónicos ou rexis-
trados en magnetoscopios, casas discográfi-
cas ou a calquera entidade  relacionada co 
fornecemento  ou  dotación  de  material  ou 
programas  a  RTVE  e  ás  súas  sociedades. 
Tamén  é  incompatible  con  todo  tipo  de 
prestación de  servizos ou  relación  laboral 
en RTVE e as súas sociedades.
  4.  A  incompatibilidade  dos  membros 
será  apreciada  por  maioría  absoluta  do 
Parlamento.

Artigo 9. 1. O Consello Asesor elixirá 
de entre os seus membros un presidente e 
un  vicepresidente  polo  período  dun  ano. 
Para a súa elección cada membro do Con-
sello Asesor  escribirá un  só nome nunha 
papeleta,  e  sairán  elixidos  presidente  e 
vicepresidente, por orde de voto, os dous 
que obtivesen maior número deles.
  2.  O presidente ostenta a representación 
legal do Consello Asesor. O vicepresiden-
te sustituirao, a  todos os efectos, en caso 
de vacante, ausencia ou enfermidade.
  3.  Tamén  o  Consello  Asesor  elixirá 
por  maioría  un  secretario,  coas  funcións 
propias do cargo.

Artigo 10. 1.  O  Consello Asesor  será 
convocado  polo  presidente,  ben  a  inicia-
tiva  propia,  ou  a  petición  dunha  terceira 
parte dos seus membros, ou do Delegado 
Territonal  de  RTVE.  O  Consello  Asesor 
haberá, cando menos con carácter ordina-
rio, de reunirse unha vez cada tres meses; 
as sesións e reunións do Consello Asesor 
efecturanse onde estea o domicilio da or-
ganización territorial de RTVE en Galicia, 
sen prexuízo de que por propia decisión do 
Consello  poidan  celebrarse  con  carácter 

circunstancial en calquera outro  lugar da 
Comunidade Autónoma.
  2.  A  convocatoria,  haberá  de  facerse 
cando menos, con corenta e oito horas de 
antelación, agás por causas excepcionais, 
e  farase  constar  o  lugar,  a  data,  a  hora  e 
tamén  a  orde  do  día,  que  só  poderá  ser 
modificada  pola  vontade  da  maioría  dos 
membros do Consello.

Artigo 11. 1. O Consello Asesor que-
dará validamente constituído en primeira 
convocatoria cando estean presentes a me-
tade máis un dos seus membros, incluído o 
presidente ou quen faga as súas funcións. 
En  segunda  convocatoria,  que  terá  lugar 
logo de vinte e catro horas, quedará vali-
damente constituído for cal for o número 
de asistentes. Cada sesión comenzará coa 
lectura da orde do día a cargo do secreta-
rio e coa aprobación, se procede, da acta 
da sesión anterior.
  2.  Agás  nos  casos  establecidos  espe-
cificamente  nesta  Lei,  os  acordos  son 
tomados por maioría. En caso de empate 
decidirá o voto de quen presida.

Artigo 12. Ás  sesións  do  Consello 
Asesor poderá asistir o Delegado Territo-
rial de RTVE, con voz pero sen voto.

Artigo 13. En  tanto non sexan apro-
badas  as  partidas  presupostarias  ás  que 
fai  referencia  o  artigo  7,  habilitaranse  os 
créditos precisos para o funcionamento do 
Consello Asesor.

Disposición tRansitoRia pRimeiRa
O  Consello  Asesor  constituirase  no 

prazo máximo dun mes a partir da entrada 
en vigor desta lei.

Disposición tRansitoRia segunDa
No prazo máximo de tres meses, a partir 

da constitución do Consello Asesor, a Xunta 
de Galicia, a proposta do propio Consello, 
aprobará  o  Regulamento  de  execución  e 
desenvolvemento da presente lei.
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3. LEI 6/1999, DO 1DE SETEMBRO, 
DO AUDIOVISUAL DE GALICIA 
(DOGA N.º 174, 8. 9. 1999) 535

(…) 536

capítulo i 
dIsposICIóns xerAIs

Artigo 1. Obxecto da lei.
  1.  Esta  lei  establece,  no  exercicio  das 
competencias  que  lle  son  propias  á  Co-
munidade Autónoma, no ámbito territorial 
de Galicia, os principios xerais e as liñas de 
acción institucional no sector audiovisual, 
así como os seus mecanismos de fomento.
  2.  É  obxecto  desta  lei  regular  a  acti-
vidade  cinematográfica  e  audiovisual 
(videograma)  e  o  apoio  á  produción,  co-
mercialización e difusión de cine e vídeo 
galegos, e en galego, así como as relacións 
destes cos outros medios audiovisuais.
  3.  Os poderes públicos de Galicia reco-
ñecen  a  importancia  cultural,  económica 
e social das actividades cinematográficas 
e  do  audiovisual,  do  papel  que  poden 
desempeñar  como  creación  artística, 
información,  coñecemento  e  imaxe  de 
Galicia, a prol da consecución da norma-
lización cultural e  lingüística de Galicia, 
polo que os consideran sector estratéxico 
e prioritario.
  4.  Consecuentemente,  os  poderes  pú-
blicos  optan  por  fomentar  a  actividade 
cinematográfica  e  a  produción  audiovi-
sual  galegas,  a  súa  comercialización  e 
difusión, asumindo as competencias destas 
actividades en Galicia,  asegurando o  seu 
cumprimento  e  coordinando  as  relacións 
entre cine, vídeo e televisión en Galicia e 
espallando o seu coñecemento no interior 
e no exterior.
  5.  Para os efectos desta lei, enténdese 
por  sector  audiovisual  o  conxunto  de 
actividades que utilizan como canle de des-
535	Véxase	Decreto	81/2005,	do	14	de	abril,	polo	que	
se	 regula	 o	 réxime	 xurídico	 da	 xestión	 do	 servizo	
público	de	televisión	dixital	na	Comunidade	Autónoma	
de	Galicia.
536	 Exposición	de	motivos	omitida.

envolvemento e  transmisión da mensaxe 
os medios auditivos e visuais.
  6.  Para  os  conceptos  xerais  de  lon-
gametraxe,  curtametraxe,  publicitario, 
comercial  ou  videograma  tómanse  como 
referencia  as  normas  de  trasposición  das 
directivas da Unión Europea.

Artigo 2. Ámbito de aplicación.
Esta lei aplícaselles ao sector audiovisual 
de Galicia, a aquelas empresas ou persoas 
que  pretendan  realizar  actividades  audiovi-
suais, ás que as institucións de autogoberno 
de  Galicia  consideren  susceptibles  de 
recibir  achegas  para  o  seu  fomento  e,  en 
xeral, aos contidos audiovisuais, calquera 
que sexa a tecnoloxía que se utilice para a 
súa difusión no territorio de Galicia.

Artigo 3. Exercicio  das  competen-
cias  propias  da  Comunidade  Autónoma 
de Galicia.
  1.  Correspóndelle  á  Xunta  de  Galicia, 
a  través do seu Goberno e da consellería 
que teña atribuídas as funcións na materia 
obxecto  desta  lei,  o  fomento  de  todas  as 
actividades  relacionadas  coa  creación, 
produción,  investigación  e  conservación 
de  obras  audiovisuais  galegas,  así  como 
a  regulación  da  súa  difusión  dentro  das 
normas básicas do Estado.
  2.  Correspóndelle ao Consello da Xunta 
de Galicia:

a.  A definición da política xeral da Xunta 
de Galicia no campo do audiovisual.

b.  A aprobación dos regulamentos nece-
sarios para o desenvolvemento desta lei.

c.  A  coordinación das  actividades dos 
órganos dependentes da consellería com-
petente no audiovisual coas dos restantes 
departamentos  da  Xunta  de  Galicia  a 
través  dunha  comisión,  coa  dependencia 
orgánica, composición e competencias que 
se determinarán regulamentariamente.
  3.  Correspóndelle  á  consellería  com-
petente  no  audiovisual,  no  ámbito  das 
súas competencias:

a.  A proposta de definición da política 
xeral  da  Xunta  de  Galicia  na  materia 
audiovisual.
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b.  A execución de programas e accións 
para o desenvolvemento do sector audio-
visual.

c.  A  elaboración  do  anteproxecto  de 
orzamentos na materia audiovisual.

d.  A elaboración dos proxectos de regu-
lamentos de desenvolvemento desta lei.

e.  O  control  do  cumprimento  da  nor-
mativa xeral do audiovisual no ámbito da 
Comunidade Autónoma de Galicia.

Artigo 4. Principios xerais da activi-
dade audiovisual.
As actividades recollidas nesta lei basea-
ranse nos seguintes principios:

a.  O respecto dos valores e principios que 
informan a Constitución española e o Esta-
tuto de Autonomía de Galicia e os dereitos 
e liberdades que recoñecen e garanten.

b.  A promoción e a difusión da cultura 
e  normalización  da  lingua  galega,  así 
como a defensa da identidade galega.

c.  O  respecto  ao  pluralismo  político, 
relixioso, social e cultural.

d.  O respecto ao honor, á fama, á vida pri-
vada das persoas, ao traballo, á creación in-
telectual e artística e a cantos outros dereitos 
e liberdades persoais ampara a Constitución.

e.  O respecto e a promoción dos valores 
de igualdade e non discriminatorios por razón 
de raza, sexo, nacemento, relixión, opinión e 
calquera  outra  condición  ou  circunstancia, 
persoal ou  social,  recollidos no artigo 2 da 
Declaración  universal  dos  dereitos  huma-
nos e mais no artigo 14 da Constitución.

f.  A  protección  da  mocidade  e  da 
infancia, de acordo coa regulación da Lei 
25/1994, do 15 de xullo, de incorporación 
da Directiva 89/552/CEE, e da Lei Orgáni-
ca 1/1996, do 15 de xaneiro, de protección 
xurídica do menor.

g.  A promoción de valores que persigan 
a igualdade entre o home e a muller e a de-
fensa do respecto á súa identidade e imaxe.

h.  A  defensa  e  preservación  do  medio 
ambiente.

i.  A  promoción  dos  intereses  xerais  e 
locais  de  Galicia,  impulsando  para  iso  a 

participación das iniciativas galegas, tanto 
de carácter local coma de ámbito autonó-
mico, co obxecto de fomentar, promover e 
defender a cultura e convivencia, tanto no 
ámbito local coma no de Galicia.

Artigo 5. Principios xerais da acción 
institucional.
  1.  A  Xunta  de  Galicia  recoñece  o 
carácter  estratéxico  e  prioritario  do 
sector  audiovisual  pola  súa  importancia 
cultural,  social  e  económica,  como  ins-
trumento  para  a  expresión  do  dereito  á 
promoción e divulgación da súa cultura, 
da  súa  historia  e  da  súa  lingua,  como 
datos de autoidentificación.
  2.  Os  poderes  públicos  de  Galicia 
promoverán  as  actividades  do  sector 
audiovisual  galego,  tanto  público  coma 
privado,  mediante  mecanismos  que  fo-
menten a súa presencia.
  3.  Os  poderes  públicos  garanten  e 
promoven o pluralismo cultural no audio-
visual,  potenciando  o  sector  mediante  o 
apoio a iniciativas educativas, profesionais 
e industriais.

Artigo 6. Liñas  fundamentais  das 
accións institucionais.
A Administración da Comunidade Autónoma 
de Galicia manterá as seguintes liñas funda-
mentais de actuación no sector audiovisual:
  1.  Impulsar a política integral de coor-
dinación do sector audiovisual en Galicia, 
baseada nas seguintes medidas:

a.  A  coordinación  entre  os  diferentes 
departamentos  da  Xunta  de  Galicia  e 
organismos dependentes.

b.  A  coordinación  no  conxunto  das 
administracións  públicas,  organizacións 
empresariais e profesionais e outras enti-
dades relacionadas co sector.

c.  A  adopción  das  medidas  necesarias 
para a coordinación das accións da Comu-
nidade en materia audiovisual coas accións 
que promovan o Estado español e a Unión 
Europea en relación co sector audiovisual.
  2.  Favorecer  a  promoción da  cultura  e 
lingua galega dentro e fóra de Galicia, en 
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especial  naquelas  zonas  nas  que  existan 
comunidades galegas no exterior.
  3.  Promover a coordinación técnica no 
sector  audiovisual,  facilitando  o  avance 
das novas tecnoloxías.
  4.  Conservar  e potenciar o patrimonio 
audiovisual de Galicia.
  5.  Favorecer a competencia e a presen-
cia internacional das empresas galegas.
  6.  Incentivar  a  produción  propia  de 
animación, con axudas específicas aos es-
tablecementos de produción, e a creación, 
en particular, por parte dos debuxantes e 
humoristas galegos.
  7.  Estudar  formas  de  apoio  aos  es-
tablecementos  técnicos  de  Galicia  que 
sirvan para desenvolver a actividade cine-
matográfica  e  audiovisual,  de  forma  que 
se  cubran  as  necesidades  neste  eido  e  se 
impulse  a  produción  propia,  capacitando 
nas técnicas apropiadas.

Artigo 7. Comunicacións de  interese 
público.
As  entidades  que  presten  servizos  de 
difusión  de  información  por  radio,  por 
televisión  ou  por  outros  soportes  tec-
nolóxicos  en  Galicia  están  obrigadas  a 
difundir  gratuitamente  e  con  indicación 
da súa orixe comunicados ou declaracións 
por razóns de interese público, de acordo 
co  establecido  na  Lei  4/1980,  do  10  de 
xaneiro, pola que se aproba o Estatuto da 
radio e  televisión, e na Lei 10/1988, do 3 
de maio, de televisión privada.

capítulo ii 
ACtIvIdAdes de Fomento  
do seCtor AudIovIsuAl

Artigo 8. Dos obxectivos das  activi-
dades de fomento.
As accións de fomento do sector audiovisual 
en Galicia terán os seguintes obxectivos:

a.  Promover  un  mellor  coñecemento 
da historia, a arte, a  literatura, a música, as 
producións culturais e, en xeral, a realidade 
social galega a través das producións cine-
matográficas e audiovisuais.

b.  Promover  e  potenciar  o  ensino  do 
audiovisual e das novas  tecnoloxías  inte-
ractivas na práctica docente da educación.

c.  Promover  e  potenciar  a  actividade 
profesional  no  sector  audiovisual  dentro 
do seu territorio.

d.  Fomentar a actividade empresarial e 
a creación de emprego no sector audiovi-
sual, especialmente de actores e actrices e 
mais técnicos.

e.  Impulsar  a  produción  propia  e  a 
coprodución,  así  como  a  súa  distribución 
por calquera dos sistemas e das canles da 
difusión audiovisual, favorecendo o desen-
volvemento do sector audiovisual galego.

f.  Promover a investigación e o desenvol-
vemento tecnolóxico no sector audiovisual.

g.  Promover  a  utilización  do  idioma 
galego  mediante  o  seu  uso  nos  medios 
audiovisuais,  especialmente  apoiando  a 
súa  utilización  en  salas  de  exhibición  e 
promovendo a asistencia a elas en conce-
llos de máis de 35.000 habitantes.

h.  Promover a utilización dos medios au-
diovisuais entre os cidadáns discapacitados.

i.  Divulgar as obras audiovisuais galegas 
no propio territorio, no Estado español, en 
Portugal, na Unión Europea e en todos os te-
rritorios onde existan comunidades galegas.

Artigo 9. Potenciación  das  accións 
institucionais:  do  Consorcio  Audiovisual 
de Galicia.
  1.  Para a potenciación institucional das 
accións tendentes ao desenvolvemento do 
sector audiovisual de Galicia, as adminis-
tracións e entidades interesadas convirán 
a  constitución  do  Consorcio  Audiovisual 
de Galicia.
  2.  A consellería competente en materia 
audiovisual  promoverá  a  constitución  do 
devandito  consorcio,  con  personalidade 
xurídica  propia  e  plena  capacidade  de 
obrar para o cumprimento dos seus fins.
  3.  O  devandito  consorcio  terá  a  con-
dición  de  entidade  de  dereito  público  de 
carácter interadministrativo e contará cun 
patrimonio propio.
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  4.  Neste  consorcio  poderán  participar 
entidades  privadas  sen  ánimo  de  lucro 
que  persigan  os  fins  de  interese  público 
concorrentes  cos  das  administracións  e 
entidades públicas consorciadas.
  5.  O  consorcio  financiarase  con  ache-
gas  das  entidades  que  o  constitúan,  sen 
prexuízo dos demais medios  económicos 
que  lle  correspondan  conforme  o  seu 
réxime xurídico.
  6.  O  consorcio  promoverá  a  forma-
lización  de  convenios  de  colaboración 
con  fundacións,  asociacións  e  empresas 
que  teñan  interese  no  desenvolvemento 
do  sector  audiovisual  galego.  Asemade, 
promoverá a creación dunha oficina do au-
diovisual (film comission) para fomentar e 
facilitar as rodaxes en Galicia 537.

capítulo iii 
dA exhIbICIón

Artigo 10. Promoción e difusión.
  1.  A  Xunta  de  Galicia  promoverá  a 
difusión  de  obras  audiovisuais  galegas 
e  coproducións  nas  salas  de  exhibición 
cinematográficas  da  Comunidade  Autó-
noma de Galicia, así como en cine clubs, 
entidades  privadas  sen  ánimo  de  lucro, 
asociacións, centros educativos, hospitais 
e organismos de asistencia social que lles 
oferten sesións de cine aos seus usuarios.
  2.  A Xunta de Galicia velará porque a 
produción  cinematográfica  galega  estea 
presente na cota de exhibicións de filmes 
dos estados membros da Unión Europea.

Artigo 11. Axudas.
Co fin de procurar a pervivencia das salas 
de  exhibición  cinematográfica  sitas  nas 
zonas rurais ou de baixa rendibilidade, a 
Xunta de Galicia fomentará a exhibición 
de  cine  mediante  axudas,  outorgadas 
conforme os criterios que se determinen 
regulamentariamente.
537	 Véxase	Decreto	294/2002,	do	17	de	outubro,	polo	
que	se	constitúe	e	regula	a	composición	e	as	funcións	
do	Consorcio	audiovisual	de	Galicia.

Artigo 12. Cualificación e inspección.
A Xunta de Galicia adoptará as medidas 
oportunas para que a exhibición de obras 
e  demais  contidos  audiovisuais  nos 
medios  de  difusión  da  Comunidade  Au-
tónoma  respecten  a  lexislación  vixente, 
exercendo  funcións  de  cualificación  e 
inspección  en  coordinación  co  Consello 
Asesor das Telecomunicacións  e do Au-
diovisual de Galicia.

capítulo iv 
do Consello Asesor dAs 
teleComunICACIóns e do 
AudIovIsuAl de GAlICIA 538

Artigo 13. Consello Asesor das Teleco-
municacións e do Audiovisual de Galicia.
  1.  O Consello Asesor das Telecomuni-
cacións e do Audiovisual configúrase como 
un órgano de integración e participación 
das  institucións,  empresas,  axentes  e 
entidades directamente  relacionadas  cos 
referidos sectores, operadores e usuarios, 
que actuará con carácter consultivo e ase-
sor para a administración e de mediación 
para a arbitraxe e o autocontrol entre os 
que  voluntariamente  se  sometan  a  estes 
procedementos.
  2.  Así  mesmo,  o  consello  propiciará 
funcións  de  arbitraxe  e  autocontrol  en 
relación cos contidos dos medios de difu-
sión  audiovisuais  específicos  do  ámbito 
da Comunidade Autónoma, sempre que o 
soliciten as partes.
  3.  O consello funcionará en pleno, co-
misión permanente e a través das comisións 
do audiovisual, de usuarios e operadores e 
do cine de Galicia e, así mesmo, de cantas 
538	 Véxase:
-	Decreto	307/1995,	do	13	de	xullo,	polo	que	se	crea	o	
Consello	Asesor	de	Telecomunicacións	e	Audiovisual	de	
Galicia	e	se	establece	a	súa	composición	e	o	seu	réxime	
de	funcionamento.
-	 Decreto	 276/1999,	 do	 21	 de	 outubro,	 polo	 que	 se	
regula	a	composición	e	as	funcións	do	Consello	Asesor	
de	Telecomunicacións	e	Audiovisual	de	Galicia.
-	Orde	do	17	de	novembro	de	1999,	pola	que	se	aproba	
o	Regulamento	de	funcionamento	do	Consello	Asesor	de	
Telecomunicacións	e	Audiovisual	de	Galicia.
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decida crear o propio consello dentro das 
súas competencias.
  4.  O  réxime  de  funcionamento  e 
composición  do  consello  establecerase 
regulamentariamente  procurando  a  re-
presentación  das  institucións,  sectores 
profesionais  e  empresariais  e  usuarios 
relacionados cos servizos de telecomuni-
cacións e audiovisual.
  5.  O consello, a través da súa comisión 
permanente,  elaborará  un  informe  anual, 
de carácter público, sobre a actividade dos 
respectivos sectores no ámbito da Comu-
nidade Autónoma.
  6.  O Consello Asesor das Telecomuni-
cacións  e  do Audiovisual  encargarase da 
coordinación  e  relación  cos  organismos 
e  entes  homólogos  do  ámbito  do  Estado 
e  das  outras  comunidades  autónomas, 
dentro das materias da súa competencia.

Artigo 14. Funcións de arbitraxe.
  1.  O  Consello  Asesor  das  Telecomu-
nicacións  e  do  Audiovisual  exercerá 
funcións de arbitraxe co fin de lles garan-
tir  aos  usuarios  unha  oferta  de  servizos 
competitivos, nos supostos de situacións 
de  dominio  de  mercado  que  afecten  as 
relacións  entre  os  diferentes  axentes 
vinculados  á  prestación  do  servizo 
dunha determinada demarcación na rede 
de  cable,  sempre  que  a  cuestión  lle  fose 
sometida polos interesados.
  2.  No  desenvolvemento  desta  función, 
o Consello Asesor das Telecomunicacións 
e  do  Audiovisual  axustarase  ao  procede-
mento previsto nos artigos 11 e seguintes 
do Real Decreto 1994/1996, do 6 de setem-
bro, polo que se aproba o Regulamento da 
Comisión do Mercado das Telecomunica-
cións,  e,  subsidiariamente,  na  Lei  estatal 
36/1988, do 5 de decembro, reguladora do 
réxime xurídico da arbitraxe.
  3.  En todo caso, a submisión a esta ar-
bitraxe terá para os interesados a eficacia 
prevista  no  artigo  11  da  devandita  Lei 
estatal 36/1988, do 5 de decembro, regula-
dora do réxime xurídico da arbitraxe.

Artigo 15. Das comisións.
  1.  Cada unha das comisións integrará a 
representación máis fidedigna, cualificada 
e directa dos axentes de cada sector, da ad-
ministración e das partes relacionadas cos 
produtos deles, así como aquela emanada 
da propia permanente do consello asesor.
  2.  As  comisións  informarán  á  con-
sellería  competente  na  materia  sobre  as 
cuestións que puidesen afectar a normati-
va relacionada cos contidos audiovisuais 
e a publicidade de calquera dos medios de 
difusión que emiten para a Comunidade 
Autónoma  de  Galicia,  en  relación  co 
alcance  das  propias  competencias  e  co 
cumprimento  dos  dereitos  fundamentais 
e  da  normativa  xeral  de  aplicación  no 
sector, con especial atención á protección 
dos menores.
  3.  O  consello  asesor  propiciará  tamén 
como  tarefa  inmediata a creación da Co-
misión do Cine de Galicia para contribuír 
ao  mellor  e  máis  directo  asesoramento 
á  Xunta  de  Galicia  en  canto  a  medidas, 
plans, accións, programas e proxectos de 
apoio e pulo ao antedito sector e no que se 
refira  á  creación,  produción,  realización, 
distribución,  dobraxe  e  exhibición  de 
produtos audiovisuais.
  4.  As  comisións  contribuirán,  en  co-
laboración  cos  operadores  implicados,  a 
propiciar fórmulas e vías en favor do uso 
do galego nas diferentes redes e medios de 
difusión audiovisual.

Disposición aDicional pRimeiRa
A  Comunidade  Autónoma  de  Galicia 

exercerá  as  competencias  que  lle  corres-
pondan  segundo  o  que  establezan  as  leis 
estatais en materia de televisión local por 
ondas  terrestres  e  de  telecomunicacións 
por  cable  e  desenvolveraas  regulando 
expresamente  os  contidos  audiovisuais 
que teñan que ser difundidos por calquera 
sistema  de  telecomunicacións  dentro  do 
territorio da comunidade autónoma.
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Así  mesmo,  por  decreto  do  Consello  da 
Xunta  crearase  o  rexistro  de  empresas, 
asociacións de profesionais do sector, aso-
ciacións de usuarios e grupos operadores 
con ámbito de actuación na Comunidade 
Autónoma de Galicia 539.

Disposición aDicional segunDa
A  Compañía  de  Radio-Televisión  de 

Galicia  e  as  súas  sociedades,  que  teñen 
personalidade  xurídica  propia  e  plena 
capacidade para o cumprimento dos seus 
fins, rexeranse a través do disposto na Lei 
de Galicia 9/1984, do 11 de xullo, de crea-
ción  da  Compañía  de  Radio-Televisión 
de  Galicia,  respectando  o  establecido  no 
artigo 4 e concordantes desta lei.

Disposición aDicional teRceiRa
Por proposta do organismo administrati-

vo  competente,  as  comisións  encargaranse 
de  tratar  e  estudar  aqueles  aspectos  de 
ámbito  competencial  autonómico  referidos 
á  lexislación  modificadora  da  Lei  25/1994 
e, en particular, a incorporación da Directiva

539	 Véxase	Decreto	5/2003,	do	9	de	xaneiro,	polo	que	
se	crea	o	rexistro	do	sector	audiovisual	de	Galicia.	

97/36/CE, do 30 de xuño, pola que se modifi-
ca a Directiva 89/552/CEE, do 3 de outubro, 
denominada “Televisión sen fronteiras”.

Disposición aDicional cuaRta
O  Centro  Galego  das  Artes  da  Imaxe 

rexerase a través do disposto no seu decre-
to de creación e regulación e dotarase de 
plena capacidade para o cumprimento dos 
seus  fins,  respectando  o  establecido  no 
artigo 4 e concordantes desta lei.

Disposición DeRRogatoRia
Quedan  derrogadas  todas  aquelas  dis-

posicións  de  igual  ou  menor  rango  que  se 
opoñan ou contradigan o disposto nesta lei.

Disposición DeRRaDeiRa pRimeiRa
Facúltase  o  Consello  da  Xunta  para  o 

desenvolvemento regulamentario desta lei.

Disposición DeRRaDeiRa segunDa
Esta lei entrará en vigor ao día seguin-

te da súa publicación no “Diario Oficial 
de Galicia”.
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1. LEI 1/2006, DO 5 DE XUÑO, DO 
CONSELLO AGRARIO GALEGO  
(DOGA N.º 113, 14. 6. 2006)

540

 541

(…) 542

Artigo 1. Obxecto.
  1.  O  obxecto  desta  lei  é  a  creación  do 
Consello Agrario Galego como un órgano 
permanente de participación, asesoramen-
to,  diálogo  e  consulta  da  Administración 
galega  en  materia  agraria  e  desenvolve-
mento rural.
  2.  O  Consello  Agrario  Galego  quedará 
adscrito á consellería competente en mate-
ria de agricultura e desenvolvemento rural.

Artigo 2. Réxime xurídico.
O Consello Agrario Galego rexerase polo 
disposto  nesta  lei,  na  súa  normativa  de 
desenvolvemento,  no  seu  regulamento 
de  réxime  interior 543  e  na  Lei  30/1992, 
do  26  de  novembro,  de  réxime  xurídico 
das administracións públicas e do proce-
demento administrativo común, respecto 
dos órganos colexiados.

Artigo 3. Funcións.
Son funcións do Consello Agrario Galego:

a.  Crear o marco  institucional axeitado 
para favorecer e impulsar a participación e 
colaboración  dos  representantes  sindicais 
540	Véxase:
-  Decreto	 253/2008,	 do	 30	 de	 outubro,	 polo	 que	 se	
crea	 e	 regula	 o	 Rexistro	 de	 Explotacións	 Agrarias	 de	
Galicia.
-	Orde	do	22	de	xaneiro	de	2009	pola	que	se	establecen	
disposicións	para	a	xestión	do	Rexistro	de	Explotacións	
Agrarias	de	Galicia,	creado	polo	Decreto	253/2008,	do	
30	de	outubro,	e	para	a	cualificación	e	acreditación	das	
explotacións	agrarias	prioritarias.
541	 As	 referencias	 ao	 fondo	 de	 terras	 entenderanse	
feitas	 ao	 Banco	 de	 Terras	 de	 Galicia	 (Disposición	 de-
rradeira	segunda	Lei	7/2007,	do	21	de	maio,	de	medidas	
administrativas	 e	 tributarias	 para	 a	 conservación	 da	
superficie	agraria	útil	e	do	Banco	de	Terras	de	Galicia).
542	 Exposición	de	motivos	omitida.
543	Véxase	Orde	do	6	de	novembro	de	2006	pola	que	se	
dá	publicidade	ao	Regulamento	de	 réxime	 interior	do	
Consello	Agrario	Galego.

do agro en todos aqueles asuntos relativos 
ao  sector  agrario,  así  como  impulsar  o 
diálogo,  a  participación  e  a  colaboración 
entre  as  institucións,  administracións  e 
axentes  sociais  implicados,  propiciando  o 
intercambio  de  información  e  a  busca  de 
acordos naqueles asuntos de maior relevan-
cia para o sector agrogandeiro de Galicia.

b.  Analizar  as  políticas  que  afecten  o 
sector agrario no seu conxunto, así como 
contribuír ao seguimento dos plans e pro-
gramas  das  políticas  agrarias  que  teñan 
incidencia sobre o medio rural, prestándo-
lle unha especial  atención ao  impacto de 
xénero das medidas adoptadas.

c.  Emitir ditames sobre a normativa de 
carácter xeral do Goberno e específica da 
consellería  competente,  nas  materias  de 
agricultura  e  desenvolvemento  rural,  así 
como sobre os plans e programas relativos 
á  política  agraria  e  de  desenvolvemento 
rural  e  sobre  normativas  sectoriais  que 
afecten  as  condicións  socioeconómicas 
dos habitantes do medio rural.

d.  Propor reformas, canalizar recomen-
dacións e achegar  suxestións  respecto de 
todas aquelas políticas que afecten as con-
dicións  socioeconómicas  dos  habitantes 
do medio rural.

e.  Propor e asesorar aos distintos órga-
nos da Administración pública galega sobre 
as  medidas  e  accións  que  se  consideren 
necesarias para mellorar o nivel de renda 
das explotacións agrarias e a calidade de 
vida da poboación dedicada á actividade 
agraria, promovendo a dignificación das 
actividades laborais agrogandeiras.

f.  Realizar  informes  sectoriais  sobre 
a  situación,  evolución  e  perspectivas  dos 
diferentes subsectores agrarios.

g.  Impulsar  a  participación  das  mulleres 
que  se  dedican  á  actividade  agraria,  e  en 

Xiii 
activiDaDes agRaRias 540
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xeral das que viven no medio rural, en todas 
aquelas cuestións relativas ao sector agrario 
e ao ámbito rural, e fomentar a cooperación 
coas  administracións  competentes  na  arti-
culación  de  políticas  de  erradicación  das 
discriminacións por mor do xénero.

h.  Aqueloutras que lle sexan atribuídas 
por outras disposicións específicas.

Artigo 4. Composición.
  1.  O  Consello  Agrario  Galego  estará 
integrado por vinte e catro membros:

a.  Presidente ou presidenta: o consellei-
ro  ou  conselleira  competente  en  materia 
de agricultura e desenvolvemento rural.

b.  Vicepresidente  ou  vicepresidenta:  o 
secretario ou secretaria xeral da conselle-
ría competente en materia de agricultura e 
desenvolvemento rural.

c.  Cinco  vogais  en  representación  da 
consellería  competente  en  materia  de 
agricultura e desenvolvemento rural.

d.  Cinco  vogais  en  representación  das 
consellerías  competentes  en  materia  de 
benestar  social,  medio  ambiente,  política 
territorial, industria e sanidade.

e.  Doce  vogais  en  representación  das 
organizacións agrarias máis  representati-
vas de Galicia.
  2.  Actuará como secretario ou secretaria 
do consello, asistindo ás sesións sen voto, 
un  funcionario  ou  funcionaria  do  servizo 
técnico xurídico da consellería competente 
en  materia  de  agricultura  e  desenvolve-
mento rural, designado polo seu titular.

Artigo 5. Réxime de funcionamento.
  1.  O Pleno do Consello Agrario Galego 
aprobará,  no  prazo  de  seis  meses  dende  a 
súa  constitución,  e  por  maioría  absoluta 
dos  seus  membros,  o  seu  regulamento  de 
réxime interior, que conterá as normas de 
funcionamento  do  consello  de  acordo  co 
previsto nesta lei.
  2.  O  consello  actuará  en  pleno  ou 
en  comisión  permanente.  A  composición 
da  comisión  permanente  acomodarase 
á  proporcionalidade  existente  entre  os 
representantes  da  administración  e  das 
organizacións profesionais agrarias repre-
sentadas no pleno.

  3.  Así mesmo, poderanse crear aquelas 
comisións de traballo que as circunstancias 
precisen. A forma de actuación, o número 
e a composición das comisións de traballo 
aprobaranse polo pleno.
  4.  O pleno  reunirase como mínimo en 
sesión ordinaria catro veces ao ano. Será 
convocado polo presidente, por  iniciativa 
propia,  por  petición  da  comisión  perma-
nente ou por proposta da metade dos seus 
membros.
  5.  O  pleno  reunirase,  como  máximo, 
dúas veces ao ano, en sesión extraordina-
ria, en casos de urxencia xustificada. Será 
convocado polo presidente por petición de 
oito dos seus membros, no prazo máximo 
de sete días dende a solicitude.
  6.  Para  os  supostos  de  ausencia,  enfer-
midade  ou  calquera  outra  causa  legal,  os 
membros do consello serán substituídos polo 
competente para o nomeamento daqueles.
  7.  A  convocatoria,  que  conterá  a  orde 
do  día,  será  remitida  con  polo  menos 
quince días de antelación á data sinalada 
para  a  sesión,  agás  en  casos  de  urxencia 
debidamente xustificada.

Artigo 6. Nomeamento e mandato.
  1.  O  nomeamento  dos  vogais  e  dos 
demais  integrantes  do  Consello  Agra-
rio  Galego  realizarao  o  conselleiro  ou 
conselleira  competente  en  materia  de 
agricultura  e  desenvolvemento  rural, 
logo  da  designación  dos  representantes 
polos  titulares  de  cada  consellería  e  da 
proposta  polas  organizacións  profesio-
nais agrarias.
  2.  O  mandato  do  presidente  ou  presi-
denta, do vicepresidente ou vicepresidenta 
e dos vogais que o sexan como consecuen-
cia  do  cargo  que  desempeñan  rematará 
cando  deixen  de  ocupar  o  cargo  do  que 
deriva o seu nomeamento.
  3.  O  resto  de  vogais  ocupará  o  cargo 
durante  un  máximo  de  cinco  anos,  sendo 
renovable  o  seu  mandato  por  períodos  de 
idéntica duración, sen prexuízo do disposto 
para os casos de substitución e da posibili-
dade de suplencia.



- 915 -

Actividades agrarias

a
ct

iv
id

ad
es

 a
gr

ar
ia

s

  4.  Ademais  do  suposto  especificado 
no  punto  2  deste  artigo,  os  membros 
do  Consello  Agrario  Galego  cesarán 
por  renuncia,  incapacidade  declarada 
por  resolución  xudicial  firme,  morte  ou 
declaración  de  falecemento,  condena 
xudicial firme que ocasione a inhabilita-
ción ou suspensión de emprego ou cargo 
público ou por decisión da autoridade ou 
organización que os designase.

Disposición aDicional pRimeiRa 
constitución Do consello 

agRaRio galego
No prazo máximo de tres meses dende 

a entrada en vigor desta lei procederase á 
constitución do Consello Agrario Galego.

Disposición aDicional segunDa 
Ditame pReceptivo paRa  

pRocesos electoRais
O  Pleno  do  Consello  Agrario  Galego, 

por  maioría  absoluta,  emitirá  ditame  pre-
ceptivo e vinculante sobre o procedemento 
para  regular procesos  electorais de  cara  a 
establecer a representatividade das organi-
zacións profesionais agrarias no futuro.

Disposición aDicional teRceiRa 
 Disolución Das cÁmaRas 

agRaRias pRovinciais
  1.  Á entrada en vigor desta  lei quedan 
disoltas  as  cámaras  agrarias  provinciais. 
No  prazo  de  tres  meses  comezarase  o 
proceso de extinción das cámaras agrarias 
provinciais, asumindo de xeito provisional 
a Consellería do Medio Rural os dereitos e 
as obrigas das entidades disoltas.
  2.  Facúltase a consellería competente en 
materia de agricultura e desenvolvemento 
rural para ditar ou se é o caso proporlle ao 
Consello  da  Xunta  de  Galicia  as  normas 
necesarias para proceder á liquidación dos 
medios  persoais  e  materiais  das  cámaras 
agrarias provinciais 544.

544	 Véxase	Decreto	194/2006,	do	19	de	outubro,	polo	que	
se	 establece	 o	 procedemento	 de	 liquidación	 dos	 medios	
materiais	das	cámaras	agrarias	provinciais	de	Galicia.

  3.  A consellería competente en materia 
de  agricultura  e  desenvolvemento  rural 
prestaralles  apoio  técnico  e  xurídico  ás 
cámaras  agrarias  provinciais  a  fin  de 
coordinar o proceso de disolución.

Disposición aDicional cuaRta 
RéXime Do patRimonio Das Disoltas 

cÁmaRas agRaRias pRovinciais
  1.  De  acordo  co  previsto  na  disposi-
ción  adicional  única  da  Lei  18/2005,  do 
30  de  setembro,  pola  que  se  derroga  a 
Lei 23/1986, do 24 de decembro, o patri-
monio  das  cámaras  agrarias  provinciais 
integrarase no patrimonio da Comunidade 
Autónoma de Galicia,  quedando adscrito 
á  consellería  competente  en  materia  de 
agricultura e desenvolvemento rural para 
a súa aplicación a fins de interese agrario 
no ámbito territorial de Galicia.
  2.  O patrimonio procedente das cámaras 
agrarias provinciais poderá ser, en todo ou 
parte, desafectado polo Consello da Xunta 
de  Galicia,  logo  do  informe  favorable  da 
consellería competente en materia de agri-
cultura e desenvolvemento rural, para a súa 
posterior cesión ás organizacións agrarias 
representadas no Consello Agrario Galego, 
sempre que fique garantida a conservación 
e aplicación daquel aos  fins e servizos de 
interese xeral agrario.
  3.  Así  mesmo,  coa  finalidade  prevista 
no parágrafo anterior, poderase ter en conta 
o  patrimonio  das  cámaras  agrarias  locais 
que  na  data  de  entrada  en  vigor  desta  lei 
non fose cedido nin revertese ás entidades 
locais ou ás entidades privadas conforme o 
disposto na disposición adicional sétima da 
Lei 11/1995, do 28 de decembro, de orza-
mentos  xerais  da  Comunidade  Autónoma 
de Galicia para 1996.

Disposición aDicional quinta 
integRación Do peRsoal pRoceDente 
Das cÁmaRas agRaRias pRovinciais

O  persoal  laboral  indefinido  contra-
tado  en  réxime  de  dereito  laboral  polas 
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cámaras agrarias provinciais terá opción de 
integrarse  nas  categorías  e  no  grupo  que 
correspondan  do  IV  Convenio  colectivo 
único do persoal laboral da Xunta de Gali-
cia. Para estes efectos, teranse en conta as 
funcións que desempeñaban nas cámaras 
agrarias  provinciais  no  momento  da  súa 
integración  e  a  titulación  académica  que 
posúan,  que  deberá  coincidir  necesaria-
mente  co  nivel  de  titulación  académica 
que se requira en cada caso para acceder 
ao grupo do convenio no que se pretenda 
a integración.

Disposición aDicional seXta 
 RefeRencia na noRmativa Ás 

cÁmaRas agRaRias pRovinciais
As referencias existentes na normativa 

vixente  ás  cámaras  agrarias  provinciais, 
no  que  atinxe  á  emisión  de  ditames  pre-
ceptivos,  consultas  ou  designación  de 
representantes  en  órganos  colexiados  da 
administración, entenderanse substituídas 
polo Consello Agrario Galego.

Disposición tRansitoRia única
Representatividade  das  organizacións 

profesionais agrarias.
Para  os  efectos  do  disposto  no  apartado 
e) do artigo 4, e mentres non sexan con-
vocados novos procesos electorais, terán 
a  consideración  de  organizacións  pro-
fesionais  agrarias  máis  representativas 
aquelas  que  concorreron  ás  eleccións  a 
cámaras agrarias efectuadas o 26 de maio 
de  2002  e  acadaron  unha  porcentaxe  de 
votos superior ao 15 por 100, distribuín-
dose  os  vogais  de  forma  paritaria  entre 
todas elas.

Disposición DeRRogatoRia única 
 DeRRogación noRmativa

Fican derrogadas todas as disposicións 
que contraveñan o disposto nesta lei e dun 
xeito  específico  a  Lei  1/2000,  do  10  de 
xullo, pola que se refunde a normativa en 
materia de cámaras agrarias.

Disposición DeRRaDeiRa pRimeiRa 
funcións DoutRos  

óRganos consultivos
As  funcións  do  Consello  Agrario 

Galego  deixarán  a  salvo  as  atribuídas  ao 
Consello  Económico  e  Social  de  Galicia 
pola súa normativa específica.

Disposición DeRRaDeiRa segunDa 
facultaDe De Desenvolvemento
Facúltase  o  Consello  da  Xunta  para 

ditar  as  disposicións  necesarias  para  o 
desenvolvemento desta lei.

Disposición DeRRaDeiRa teRceiRa 
entRaDa en vigoR

Esta lei entrará en vigor o día seguinte 
ao da súa publicación no “Diario Oficial 
de Galicia”.

2. LEI 7/1994, DO 29 DECEMBRO, 
POLA QUE SE CREA O INSTITUTO 
LáCTEO E GANDEIRO DE GALICIA 

(DOGA N.º 4, 5. 1. 1995)
(…) 545

TíTULO I 
NATUREZA, FINS E FUNCIóNS

Artigo 1. 1. No ámbito da Comunidade 
Autónoma de Galicia, e ao amparo do seu 
Estatuto de Autonomía,  créase o  Instituto 
Lácteo e Gandeiro de Galicia (ILGGA) 546, 
como  organismo  autónomo  de  carácter 
comercial e financeiro, con personalidade 
xurídica e patrimonio de seu.
  2.  ILGGA adscríbese á Consellería de 
Agricultura, Gandería e Montes da Xunta 
de Galicia.

Artigo 2. 1. Constitúe o fin do ILGGA 
executar a política da Consellería de Agri-
cultura, Gandería e Montes da Xunta de 
Galicia no referente á aplicación das medidas 
de ordenación,  fomento,  reestruturación e 
mellora do sector lácteo e gandeiro.

545	 Exposición	de	motivos	omitida.
546	Por	Disposición	adicional	5	Lei	7/2002,	do	27	de	de-
cembro,	de	medidas	fiscais	e	de	réxime	administrativo,	
pasa	a	denominarse	Fondo	Galego	de	Garantía	Agraria	
(FOGGA).
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  2.  Para  a  consecución  do  citado  fin 
levará a cabo as seguintes funcións:

a.  Informar, asesorar, coordinar e xestio-
nar as operacións relacionadas coa aplicación 
das cantidades de referencia individual para 
a produción láctea e as relativas ás primas e 
axudas contempladas na reforma da PAC e 
medidas de acompañamento.

b.  Incrementar  a  capacidade  de  in-
formación,  tecnificación,  formación  e 
xestión  dos  axentes  operativos  no  sector 
lácteo e gandeiro.

c.  Impulsar  a  transformación  das 
explotacións  gandeiras,  potenciando  o 
cooperativismo no sector.

d.  Apoiar  a  modernización  e  mellora 
das  industrias de alimentación do gando, 
lácteas  e  cárnicas  radicadas  en  Galicia, 
promovendo  a  implantación  de  novas  ini-
ciativas empresariais.

e.  Coordinar e apoiar a promoción co-
mercial  dos produtos  lácteos  e  gandeiros 
galegos.

f.  Captar sistemas de apoio e financia-
mento que teñan como obxectivo a mellora 
do sector lácteo e gandeiro.

g.  Promover,  crear  e  participar,  se  é 
o  caso,  na  constitución  de  sociedades  de 
servizos e comerciais nas que os seus fins 
atendan  a mellora da  competitividade do 
sector lácteo e gandeiro galego.

h.  Establecer  convenios  con  entidades 
de dereito público ou privado para o me-
llor exercicio das súas funcións, no marco 
do establecido na presente lei.

i.  Todas  aquelas  accións  que  contri-
búan á mellora do sistema produtivo agrario 
e  ao  seu  desenvolvemento  equilibrado  e 
integrado no territorio ou que lle sexan en-
comendadas ou sexan da súa competencia 
no ámbito da presente lei 547.
547	 Véxase:
-	Orde	do	4	de	novembro	de	1997	pola	que	se	determinan	
os	procedementos	administrativos	que	pasan	a	ser	trami-
tados	polo	Instituto	Lácteo	e	Gandeiro	de	Galicia	(ILGA).
-	Decreto	253/2008,	do	30	de	outubro,	polo	que	se	crea	e	
regula	o	Rexistro	de	Explotacións	Agrarias	de	Galicia.
-	 Orde	 do	 22	 de	 xaneiro	 de	 2009	 pola	 que	 se	 es-
tablecen	 disposicións	 para	 a	 xestión	 do	 Rexistro	 de	
Explotacións	Agrarias	de	Galicia,	creado	polo	Decreto	
253/2008,	do	30	de	outubro,	e	para	a	cualificación	e	
acreditación	das	explotacións	agrarias	prioritarias.

TíTULO II 
ORGANIZACIóN

Artigo 3. Os órganos de dirección do 
ILGGA serán o Consello de Dirección, o 
presidente e o director 548.

Artigo 4. 1.  O  Consello  de  Dirección 
estará formado polo presidente do ILGGA, 
que  o  será  tamén  do  Consello,  un  vice-
presidente,  o  seu  director,  cinco  vogais 
e o secretario, que actuará con voz pero 
sen voto.
  2.  O vicepresidente será, por razón do seu 
cargo, o director xeral de Produción Agrope-
cuaria e Industrias Agroalimentarias.
  3.  O  nomeamento  e  a  destitución  do 
director  correspóndelle  ao  conselleiro  de 
Agricultura, Gandería e Montes.
  4.  O  nomeamento  e  a  destitución  dos 
vogais  correspóndenlle  ao  conselleiro  de 
Agricultura, Gandería e Montes.

Artigo 5. Correspóndenlle  ao 
Consello  de  Dirección  as  máis  amplas 
facultades  de  goberno  e  administración 
do ILGGA e, especialmente, o exercicio 
das seguintes funcións:

a.  Establecer  as  liñas  de  actuación  do 
ILGGA a través de plans e programas de 
actuación.

b.  Elaborar e aprobar o anteproxecto de 
presupostos do Instituto.

c.  Aprobar  a  memoria  de  actividades 
do Instituto.

d.  Decidir  sobre  todas  as  cuestións 
relacionadas coa organización, o funciona-
mento e as operacións que ten que realizar 
o ILGGA.

e.  Ditar  as  normas  de  funcionamento 
do propio Consello.

Artigo 6. O  Consello  de  Dirección 
reunirase,  polo  menos,  catro  veces  ao 
ano  e  sempre  que  o  considere  oportuno 
o presidente.

Artigo 7. 1. O presidente do  ILGGA 
será, por razón do seu cargo, o conselleiro 
de Agricultura, Gandería e Montes.

548	Art.	3	modificado	por	Lei	9/2003,	do	23	de	decem-
bro,	de	medidas	tributarias	e	administrativas.
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  2.  O  presidente  representará  o  ILGGA 
en toda clase de actos e negocios xurídicos 
e exercerá no seu nome accións e recursos.
  3.  Correspóndelle ademais ao presidente:

a.  Ordenar a convocatoria do Consello, 
fixar  a  orde  do  día,  presidir  e  dirixir  as 
sesións desta.

b.  Velar polo cumprimento das directri-
ces marcadas polo Consello de Dirección.

c.  Propoñer a adopción das disposicións 
regulamentarias necesarias para  a organi-
zación e o funcionamento do ILGGA.
  4.  En ausencia do presidente ou por de-
legación  deste,  o  vicepresidente  asumirá 
as súas funcións.

Artigo 8. Correspóndelle ao director:
a.  Cumprir os acordos do Consello de 

Dirección.
b.  Propoñer  as  liñas  estratéxicas  de  ac-

tuación  do  ILGGA,  o  programa  anual  de 
actividades e anteproxecto de presupostos.

c.  Xestionar o ILGGA, elaborar a me-
moria anual e darlle conta da súa xestión 
ao Consello de Dirección.

d.  Exercer a dirección administrativa e 
de persoal.

e.  Coordinar  e  controlar  o  funciona-
mento dos servizos e das dependencias.

f.  Desenvolver  as  funcións  que  lle 
sexan  delegadas  polo  presidente  ou  polo 
Consello de Dirección.

Artigo 9. (…) 549

Artigo 10. Os órganos colexiados do 
ILGGA adoptarán os seus acordos, logo de 
deliberación, mediante maioría simple dos 
seus membros presentes, sempre que exis-
ta quórum.  En caso de empate, o voto de 
calidade do presidente dirimirá este.

TíTULO III 
RECURSOS, RéXIME ECONóMICO, 

PERSOAL E CONTROL
Artigo 11. Os  recursos  do  ILGGA 

estarán formados por:
  1.  As consignacións presupostarias que 
lle  sexan  asignadas  nos  presupostos  da 
Comunidade Autónoma de Galicia.

549	Art.	9	derrogado	por	Lei	9/2003,	do	23	de	decem-
bro,	de	medidas	tributarias	e	administrativas.

  2.  Os  ingresos que poida percibir pola 
prestación de servizos.
  3.  As subvencións ou achegas volunta-
rias de entidades e institucións públicas ou 
privadas, así como de particulares.
  4.  As rendas e os produtos que xeren os 
bens e valores que constitúen o patrimonio 
do ILGGA.
  5.  Os  créditos,  préstamos  e  demais 
operacións financeiras que concerte.
  6.  Calquera  outro  recurso  que  se  lle 
poida atribuír.

Artigo 12. O  réxime  presupostario, 
contable e financeiro do organismo e das 
sociedades,  entidades  e  outras  formas 
asociativas  que  del  dependan  axustarase 
ao  disposto  na  Lei  de  réxime  financeiro 
e  presupostario  de  Galicia  e  na  demais 
normativa concurrente.

Artigo 13. Regulamentariamente  de-
terminaranse  a  estrutura  do  instituto  e  a 
súa dotación de persoal.

Disposición aDicional pRimeiRa
A  Xunta  de  Galicia  dotará  o  ILGGA 

dos recursos financeiros necesarios para a 
realización das súas funcións.

Disposición aDicional segunDa
A  Xunta  de  Galicia  habilitará  os  me-

dios  materiais  e  humanos  precisos  para 
garantir a eficaz realización das funcións 
do instituto.

Disposición aDicional teRceiRa
A Consellería de Agricultura, Gandería 

e Montes adaptará a súa estrutura orgáni-
ca  á  situación  resultante  da  creación  da 
instituto Lácteo e Gandeiro de Galicia.

Disposición tRansitoRia única
En tanto non se proceda ao nomeamento 

de  director,  a  dirección  do  instituto  será 
asumida  polo  director  xeral  de  Produción 
Agropecuaria e Industrias Agroalimentarias.

Disposicións DeRRaDeiRa pRimeiRa
Autorízase  o  Consello  da  Xunta  a 

ditar  cantas  normas  sexan  precisas  para 
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efectuar  o  desenvolvemento  e  a  correcta 
aplicación desta lei.

Disposicións DeRRaDeiRa segunDa
A  presente  lei  entrará  en  vigor  ao  día 

seguinte  da  súa  publicación  no  “Diario 
Oficial de Galicia”.

3. LEI 10/1985, DO 14 DE 
AGOSTO, DE CONCENTRACIóN 

PARCELARIA PARA GALICIA 
(DOGA N.º 160, 22. 8. 1985) 550

(…) 551

TíTULO I 
DISPOSICIóNS XERAIS 552

Artigo 1. É obxecto desta lei dispoñer 
a concentración e ordenación dos predios 
rústicos, co fin de promover a constitución 
e o mantemento das explotacións cunhas 
dimensións  suficientes  e  características 
axeitadas, tentando ampliar a súa superficie 
territorial,  manter  e  incrementar  a  capa-
cidade  produtiva  do  campo,  ordenando 
axeitadamente  as  explotacións  agrarias, 
respectando  o  medio  ambiente,  tentando 
reordenar racionalmente os cultivos baixo 
a perspectiva da utilidade económica e so-
cial, e tendo en conta o obxectivo de fixar 
a poboación no medio  rural,  con base en 
facer rendible a actividade produtiva.
A  concentración  parcelaria  afectará  todos 
os predios rústicos, calquera que sexa o seu 
específico destino agrario e a  titularidade 
do seu dominio, posesión ou desfrute.
O Consello da Xunta,  logo do preceptivo 
informe e da conseguinte proposta da con-
sellería  competente  en materia  agraria,  e 
tendo  en  conta  os  criterios  de  prioridade 

550	 As	referencias	ao	fondo	de	terras	entenderanse	fei-
tas	ao	Banco	de	Terras	de	Galicia	(Disposición	derradeira	
segunda	Lei	7/2007,	do	21	de	maio,	de	medidas	adminis-
trativas	e	tributarias	para	a	conservación	da	superficie	
agraria	útil	e	do	Banco	de	Terras	de	Galicia).
551	 Exposición	de	motivos	omitida.
552	 O	actual	Título	I	é	froito	da	refundición	do	antigo	
Título	Preliminar	e	Título	I	realizado	por	Lei	12/2001,	do	
10	de	setembro,	de	modificación	da	Lei	de	concentra-
ción	parcelaria	para	Galicia.

de actuacións previstos no artigo 4 desta 
lei,  acordará  mediante  decreto  o  proceso 
de concentración parcelaria para a zona de 
que se trate 553.

Artigo 2. 1. Unha vez publicado o de-
creto da  súa aprobación,  a  concentración 
parcelaria  será  obrigatoria  para  todos  os 
propietarios e titulares de dereitos reais ou 
de desfrute das fincas rústicas comprendi-
das dentro da área da concentración.
  2.  O  adquirente,  a  título  oneroso  ou 
lucrativo, de fincas afectadas quedará sub-
rogado  en  todos  os  dereitos  e  obrigas  do 
transmitente ou causante que se deriven do 
procedemento de concentración parcelaria.
  3.  As  administracións  públicas  de-
berán  comunicar  os  plans  de  actuacións 
previstas  sobre  as  ditas  zonas,  a  fin  de 
que  queden  debidamente  reflectidos  no 
proceso de concentración 554.

Artigo 3. 1.  O  decreto  de  concen-
tración  parcelaria  determina  non  só  a 
utilidade pública,  senón  tamén a  función 
social  da  propiedade  coa  necesidade  de 
que as terras cultivables non queden aban-
donadas, polo que o titular dun dereito de 
propiedade rústica de carácter agrario está 
obrigado a:

a.  Manter ou conservar a terra cultivada 
conforme  a  súa  capacidade  agrolóxica  e 
aproveitamento axeitado dos seus recursos, 
en  consonancia  cos  plans  de  aproveita-
mento  de  cultivos  ou  forestal  recollidos 
no acordo de concentración.

b.  Manter  indivisibles  as  parcelas  de 
extensión  inferior  ao  dobre  da  indicada 
como mínima no acordo, coas excepcións 
sinaladas no artigo 52.
Para  este  efecto,  a  dirección  xeral  co-
rrespondente  da  consellería  competente 
en  materia  de  agricultura,  ao  aprobar  o 
acordo, ditará, oída a xunta local de zona, 
resolución  motivada,  na  que  sinalará  a 
553	Art.	1	modificado	por	Lei	12/2001,	do	10	de	setem-
bro,	de	modificación	da	Lei	de	concentración	parcelaria	
para	Galicia.
554	Art.	 2.3	 modificado	 por	 Lei	 12/2001,	 do	 10	 de	
setembro,	 de	 modificación	 da	 Lei	 de	 concentración	
parcelaria	para	Galicia.
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unidade  mínima  de  cultivo  para  a  zona, 
que  será  a  suficiente para que os  labores 
fundamentais do seu cultivo, utilizando os 
medios normais e  técnicos de produción, 
poidan  levarse  a  cabo  cun  rendemento 
satisfactorio,  tendo  en  conta  as  caracte-
rísticas  socioeconómicas  da  agricultura 
na  comarca  ou  zona,  e  que  en  ningún 
caso  será  inferior  ás  unidades  mínimas 
de  cultivo  establecidas pola Comunidade 
Autónoma  en  virtude  do  establecido  no 
artigo 23 da Lei estatal, do 4 de xullo, de 
modernización das explotacións agrarias.
  2.  O incumprimento destas obrigas ou 
do plan de ordenación de aproveitamento 
de  cultivos  ou  forestal,  se  é  o  caso,  así 
como  o  cambio  de  uso  da  terra  clasifi-
cada  como  labradío  ou  prado  ata  tanto 
os  concellos  regulen  os  usos  das  terras 
concentradas,  darán  lugar  á  imposición 
das sancións que se determinan nesta lei.
  3.  Os titulares de predios concentrados 
serán  responsables  dos  danos  causados 
nos predios dos propietarios lindantes que 
non sexan consecuencia do uso normal do 
inmoble, conforme os costumes locais, ou 
por manter o predio inculto.
O propietario do inmoble afectado polos 
danos dolosos ou culposos terá dereito a 
recibir  a  indemnización  correspondente 
polos  danos  causados,  sendo  esixible  a 
responsabilidade ante a xurisdición civil 
ordinaria 555.

Artigo 4. 1.  Nas  zonas  onde  o  frac-
cionamento  da  propiedade  rústica  e  o 
minifundio agrario constitúan un problema 
social de carácter estrutural e se estableza 
a  prioridade  de  actuación  para  garantir 
explotacións  rendibles  e  cunha  clara  fi-
nalidade social, de estímulo para manter 
ou  incrementar  a  capacidade  produtiva, 
mediante  un  plan  de  desenvolvemento, 
e  producir  unha  reordenación  de  culti-
vos  e  en  xeral  do  territorio  que  permita 

555	 Art.	3	modificado	por	Lei	12/2001,	do	10	de	setem-
bro,	de	modificación	da	Lei	de	concentración	parcelaria	
para	Galicia.

manter unha actividade socioeconómica, 
levarase a cabo, logo do decreto acordado 
pola  Xunta  de  Galicia,  por  proposta  da 
consellería  competente  en  materia  de 
agricultura,  a  concentración  parcelaria 
por razón de utilidade pública e interese 
social, conforme o establecido nesta lei.
  2.  Para a declaración destas zonas terán 
prioridade aquelas nas que se dea algunha 
das circunstancias seguintes:

-  As zonas que, pola súa clara vocación 
agrícola,  gandeira  ou  forestal,  medida 
por  criterios  tales  como  o  número  de 
traballadores por  conta propia no  réxime 
especial agrario ou no réxime especial de 
autónomos con explotacións agrarias, así 
como polo número de explotacións prio-
ritarias, pola súa situación xeográfica ou 
polo  seu  potencial  humano  (crecemento 
vexetativo),  faciliten  a  estabilización 
dunha poboación agrícola e o seu desen-
volvemento socioeconómico.

-  O compromiso de  titulares de explo-
tacións,  propietarios  ou  cultivadores  aos 
que pertenza o cincuenta por cento da su-
perficie que se vai concentrar de constituír 
cooperativas,  sempre  que  xustifiquen  de 
xeito racional e fundamentado que a con-
centración facilitará a súa consecución.

-  A existencia de proxectos de obras pú-
blicas ou outras de interese xeral, sempre 
que a través deste procedemento poida fa-
cilitarse a súa realización e a distribución 
máis equitativa dos seus efectos negativos 
entre os afectados.

-  Calquera outra razón que, suficiente-
mente motivada e documentada no escrito 
de petición, demostre o seu carácter prefe-
rencial 556.

Artigo 5. 1.  A  concentración  parce-
laria  terá  como  finalidade  a  constitución 
de explotacións de estrutura e dimensións 
axeitadas e a reorganización da propiedade 
rústica  da  terra  dividida  e  dispersa.  Para 

556	 Art.	4	modificado	por	Lei	12/2001,	do	10	de	setem-
bro,	de	modificación	da	Lei	de	concentración	parcelaria	
para	Galicia.
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estes efectos, realizando as compensacións 
que resulten necesarias, e polos medios que 
se establecen nesta lei, procurarase:

a.  Situar os novos predios de xeito que 
poidan  ser  atendidos  da  mellor  maneira 
dende o lugar onde radique a casa de labor, 
a  vivenda  do  interesado  ou  o  seu  predio 
máis importante.

b.  Que  a  maior  parte  das  explotacións 
agrarias constituídas na zona comprendan 
unha dimensión igual ou superior á unida-
de mínima de explotación.

c.  Determinar  a  título  indicativo  o 
cultivo,  a  rotación  de  cultivos  e  a  utili-
dade  ou  a  vocación  prioritaria  de  cada 
explotación resultante.

d.  Darlles  aos  novos  predios  acceso 
directo  ás  vías  de  comunicación,  para  o 
que se establecerá a rede viaria necesaria.

e.  Cumprir  as  regras  ou  condicións 
fundadas en características obxectivas da 
zona ou en criterios realizados polos soli-
citantes, formulados como condicionantes 
da propia solicitude de concentración.
  2.  A  tal  fin  e  para  levar  a  adiante  as 
finalidades da concentración, deberase:

a.  Adxudicarlle  a  cada  propietario,  na 
medida do posible, en couto redondo ou no 
menor número de predios de substitución, 
unha superficie coas menores diferencias 
en extensión e en clase cos que achegou, 
deducidas as reducións previstas no artigo 
34 desta lei.

b.  Adxudicar  contiguos,  na  medida 
do  posible,  todos  os  predios  integrados 
nunha mesma explotación, sexan levados 
en propiedade, en arrendo, en parcería ou 
noutras formas de tenza.

c.  Producir  a  inmatriculación  rexistral 
dos predios de substitución.

d.  Establecer  medidas  de  protección 
e  preservación  da  paisaxe  e  do  medio 
ambiente.

e.  Realizar  as  obras  complementarias 
necesarias para o aproveitamento racional 
das explotacións resultantes 557.
557	 Art.	5	modificado	por	Lei	12/2001,	do	10	de	setem-
bro,	de	modificación	da	Lei	de	concentración	parcelaria	
para	Galicia.

Artigo 5 bis.  Para  os  efectos  desta 
lei, enténdese por explotación agraria ou 
lugar acasarado o que comprende a casa 
de  labor,  edificacións,  dependencias  e 
terreos,  aínda  que  non  sexan  lindantes, 
así como  toda clase de gando, maquina-
ria,  apeiros  de  labranza  e  instalacións 
que constitúan unha unidade orgánica de 
explotación agropecuaria e forestal.
Así  mesmo,  enténdese  por  dimensión 
economicamente viable dunha zona a su-
perficie cultivada por un lugar acasarado, 
compañía familiar ou explotación agraria 
por baixo da que, tendo en conta os culti-
vos e a produción dela, non se pode obter a 
rendibilidade necesaria que lle permita un 
nivel de vida digno a unha familia media.
Os  titulares  de  explotacións  agrarias  a 
tempo  parcial  que  obteñan  alomenos  un 
vinte e cinco por cento dos seus ingresos 
procedentes de actividades agrarias terán 
a mesma consideración para efectos desta 
lei cós outros propietarios.
Os  lotes  de  substitución  que  se  lles 
adxudiquen  con  carácter  definitivo  ás 
explotacións  integrados  polas  terras 
en  propiedade  e  as  levadas  en  diversas 
formas  de  tenza  constituirán  as  novas 
explotacións agrarias da zona 558.

Artigo 6. 1. Os gastos que ocasionen 
as  operacións  de  concentración  parcela-
ria,  incluídos  os  de  inmatriculación  dos 
predios resultantes así como as obras que 
leven  aparelladas  e  os  ocasionados  polo 
impulso,  seguimento  e  avaliación  poste-
rior,  serán  satisfeitos  pola  Comunidade 
Autónoma a través da consellería compe-
tente en materia de agricultura.
  2.  A  consellería  competente  en 
materia  agraria  poderá  establecer,  ben 
directamente  ou  a  través  das  entidades 
crediticias,  os  oportunos  convenios  de 
colaboración para a concesión de présta-
mos  aos  participantes  na  concentración 
parcelaria, para aumentar a extensión das 

558	Art.	 5	 bis	 engadido	 por	 Lei	 12/2001,	 do	 10	 de	
setembro,	 de	 modificación	 da	 Lei	 de	 concentración	
parcelaria	para	Galicia.
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parcelas ou das  explotacións que na  súa 
superficie non acaden a unidade mínima 
ou a dimensión viable, para liberar as car-
gas e os gravames dos predios  incluídos 
na  concentración,  para  o  pagamento  de 
débedas  xustificadas,  contraídas  como 
consecuencia da concentración, e, en xe-
ral, para calquera outra finalidade que se 
relacione directamente coa concentración 
parcelaria.
  3.  Fomentarase, mediante axuda econó-
mica e técnica, a agrupación de pequenas 
explotacións  ou  de  parcelas  lindantes, 
para efectos da súa explotación colectiva 
en réxime cooperativo.
  4.  A consellería competente en materia 
de agricultura poderá incluír entre as súas 
liñas  de  axuda  subvencións  para  aqueles 
propietarios  que,  unha  vez  decretada  a 
concentración dunha zona e mentres a trans-
misión poida ter acceso ao procedemento, 
adquiran doutros propietarios terras suxeitas 
a este proceso, co fin de aumentar o tamaño 
das súas explotacións, e sempre que a dita 
adquisición  produza  unha  diminución 
no  número  de  propietarios  da  zona.  Os 
mesmos  dereitos  corresponderanlles  aos 
traballadores  agrarios  por  conta  allea  que 
coa adquisición de terras reduzan o número 
de propietarios 559.

Artigo 7. 1.  Cando,  como  conse-
cuencia  dun  proceso  de  agrupación  de 
explotacións  ou  aumento  de  dimensións 
destas,  os  agricultores  dunha  zona  con-
centrada poidan mellorar substancialmente 
a  estrutura  daquela,  a  consellería  com-
petente en materia de agricultura poderá 
revisar a concentración.
  2.  Ao  existiren  circunstancias  sociais 
ou  económicas  ou  doutro  tipo  que  se 
presenten con acusados caracteres de gra-
vidade, en calquera fase da concentración, 
a  consellería  competente  en  materia  de 
agricultura poderá revisar a concentración, 

559	 Art.	 6	 modificado	 por	 Lei	 12/2001,	 do	 10	 de	
setembro,	 de	 modificación	 da	 Lei	 de	 Concentración	
Parcelaria	para	Galicia.

e mesmo retrotraer á situación primitiva as 
parcelas, coas compensacións económicas 
que procedan, que se determinarán regula-
mentariamente.
  3.  Nestes casos serán válidos os traballos 
xa  realizados  en  canto  resulten  utilizables 
para o novo procedemento de concentración 
parcelaria 560.

Artigo 8. A  delimitación  e  cualifi-
cación dos usos do solo e a utilidade das 
parcelas serán definidas ao final do proce-
so de concentración de xeito global, tendo 
en  conta  os  acordos  das  asembleas  de 
propietarios, os da xunta local, os propios 
plans de ordenación de cultivos e o estudo 
de viabilidade que establecese unha comi-
sión  interdepartamental  das  institucións 
afectadas,  debendo  estar,  ademais,  en 
concordancia  co  disposto  na  Lei  1/1997, 
do 24 de marzo, do solo de Galicia 561.

TíTULO II 
NORMAS ORGáNICAS

capítulo i 
órGAnos 562

Artigo 9. A  execución  do  procede-
mento de concentración será levada a cabo 
polos seguintes órganos:

a.  Pola  consellería  competente  en  ma-
teria de agricultura, a través da dirección 
xeral  que  corresponda,  que  actuará  en 
cada  provincia  por  medio  do  adecuado 
servizo provincial.

b.  Pola xunta local de zona coa colabo-
ración do grupo auxiliar de traballo 563.

Artigo 10. 1.  As  xuntas  locais  de 
concentración  son  órganos  colexiados 

560	 Art.	7	modificado	por	Lei	12/2001,	do	10	de	setembro,	
de	modificación	da	Lei	de	concentración	parcelaria	para	
Galicia.
561	 Art.	8	modificado	por	Lei	12/2001,	do	10	de	setembro,	
de	modificación	da	Lei	de	concentración	parcelaria	para	
Galicia.
562	 Capítulo	I	do	Título	II	estruturado	por	Lei	12/2001,	
do	10	de	setembro,	de	modificación	da	Lei	de	concen-
tración	parcelaria	para	Galicia.
563	 Art.	9	modificado	por	Lei	12/2001,	do	10	de	setembro,	
de	modificación	da	Lei	de	concentración	parcelaria	para	
Galicia.
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coas competencias recollidas no artigo 12 
e coa seguinte composición:

a.  Presidente, con voto de calidade: un 
representante  da  consellería  competente 
en materia de agricultura designado polo 
seu titular 564.

b.  Vicepresidentes: o xefe provincial do 
Servizo de Estruturas Agrarias e o alcalde 
do concello no que máis superficie hoube-
se para concentrar nesa zona.

c.  Secretario, con voz e voto: un funcio-
nario pertencente ao corpo superior da Xunta 
coa condición de licenciado en dereito.

d.  Vogais:  catro  representantes  dos 
agricultores da zona, elixidos libremente 
en asemblea convocada para o efecto polo 
concello,  de  entre  todos  os  afectados,  o 
técnico  do  Servizo  de  Estruturas  Agra-
rias encargado da zona e, se é o caso, un 
técnico agronómico da empresa que teña 
contratados  os  servizos  de  asistencia 
técnica, un rexistrador da propiedade e un 
notario  e  mais  un  técnico  do  Servizo  de 
Extensión Agraria.
Actuarán  con  voz  e  sen  voto  o  alcalde,  o 
técnico do Servizo de Estruturas Agrarias e o 
técnico agronómico da empresa 565.

Artigo 10 bis.  Os catro representan-
tes dos agricultores que teñan que formar 
parte da xunta local de zona serán elixidos 
maioritariamente,  coa  asistencia  polo 
menos da metade máis un dos propietarios 
residentes na zona, en asemblea convocada 
logo  de  realizados  os  traballos  de  inves-
tigación  da  propiedade  e  presidida  polo 
alcalde  do  concello  ou  polo  presidente 
da  entidade  local  menor  correspondente, 
quedando como suplentes os catro seguin-
tes  en  número  de  votos.  A  convocatoria 
realizarase polo menos con quince días de 
antelación á data de realización, sinalando 
o lugar, o día e a hora nos que terá lugar a 
asemblea, e será publicada nun diario dos 
564	Art.	 10.1.a	 modificado	 por	 Lei	 9/2003,	 do	 23	 de	
decembro,	de	medidas	tributarias	e	administrativas.
565	 Art.	 10	 modificado	 por	 Lei	 12/2001,	 do	 10	 de	
setembro,	 de	 modificación	 da	 Lei	 de	 concentración	
parcelaria	para	Galicia.

de maior tirada da provincia e nos lugares 
de costume da parroquia e do concello.
Se non  se  acadase  a maioría  na primeira 
asemblea,  faranse  novas  convocatorias, 
quedando validamente constituída a xunta 
local cando estivesen presentes o corenta 
por cento dos propietarios residentes 566.

Artigo 11. 1. As xuntas locais actuarán 
en pleno e en comisión permanente. Con-
formará a comisión permanente o presidente 
e  un  dos  vicepresidentes,  o  secretario,  os 
técnicos da administración e da empresa 
e alomenos tres dos catro representantes 
dos agricultores.
  2.  No caso de vacante dalgún dos car-
gos  públicos,  ocupará  provisionalmente 
o posto na xunta  local a persoa que deba 
asumir  legalmente  as  súas  funcións  e 
no  seu día  a persoa designada ou elixida 
normalmente para o cargo 567.
  3.  Se a zona de concentración estivese 
comprendida por máis dun termo munici-
pal, constituirase a xunta local no concello 
afectado na maior extensión.
  4.  A xunta local terá o seu domicilio es-
pecífico no concello, se ben para os efectos 
de  realización  de  xuntanzas  de  traballo, 
publicacións  de  anuncios  e  informacións 
poderá  utilizarse  un  local  habilitado  na 
zona para mellor servizo aos afectados. Así 
mesmo,  determinarase  alomenos  un  local 
por concello para atención ao público todos 
os  días  hábiles  nos  que  estean  vixentes 
fases de exposición pública ou de trámites 
de  alegacións.  Os  escritos  de  alegacións 
poderán presentarse  nos  lugares  previstos 
na Lei 30/1992, de réxime xurídico das ad-
ministracións públicas e do procedemento 
administrativo común.
Cando  na  lei  se  mencione  a  xunta  local, 
sen outra indicación, entenderase referida 
ao pleno.
566	 Art.	 10	 bis	 modificado	 por	 Lei	 12/2001,	 do	 10	 de	
setembro,	 de	 modificación	 da	 Lei	 de	 concentración	
parcelaria	para	Galicia.
567	 Art.	 11.2	 modificado	 por	 Lei	 9/2003,	 do	 23	 de	
decembro,	de	medidas	tributarias	e	administrativas.
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  5.  Regulamentariamente determinarase 
todo o relativo á organización, réxime de 
incompatibilidades, asistencias, ausencias, 
axudas de custo e gastos dos membros da 
xunta  local, para o que  se asignará a co-
rrespondente dotación orzamentaria 568.

capítulo ii 
CompetenCIAs dAs xuntAs loCAIs e 

Grupos AuxIlIAres de trAbAllo
Artigo 12. 1. Correspóndelle á xunta 

local de zona:
  1)  En pleno:

a.  Aprobar as bases provisionais e defi-
nitivas.

b.  Procurar a observación dos prazos.
c.  Emitir  informe  sobre  o  plan  de  obras 

e melloras territoriais, así como sobre os re-
cursos de alzada interpostos contra as bases 
definitivas, sobre o acordo de concentración 
parcelaria e sobre os plans de cultivos.

d.  Emitir  informe, por propia  iniciati-
va,  sobre  as  cuestións  de  concentración 
parcelaria  a  calquera  das  unidades  ou 
órganos  competentes  en  materia  de 
agricultura, e ser oída nas consultas que a 
estas se lles formulen.

e.  Aqueloutras que se establezan nesta 
lei.
  2)  En comisión permanente:

a.  Colaborar  na  preparación  das  bases 
provisionais.

b.  Estudar  as  alegacións  á  enquisa  de 
bases.

c.  Preparar as bases definitivas.
d.  Asesorar na redacción do proxecto e 

estudar as alegacións á enquisa deste.
e.  Preparar os informes sobre o acordo, 

sobre o plan de obras e melloras e sobre os 
plans de cultivos.
  2.  A xunta local de zona, en todo caso 
e  sen  prexuízo  do  disposto  no  apartado 
anterior, colaborará co órgano competente 
en  materia  de  concentración  parcelaria 
568	Art.	 11	 modificado	 por	 Lei	 12/2001,	 do	 10	 de	
setembro,	 de	 modificación	 da	 Lei	 de	 Concentración	
Parcelaria	para	Galicia.

en todo aquilo para o que sexa requirida, 
cooperando nos traballos de investigación 
da propiedade, servidumes ou serventías, 
determinación de canles e masas de rega, 
con  expresión  dos  dereitos  concesionais, 
aproveitamentos  preexistentes,  servidu-
mes e usos consuetudinarios en materia de 
augas, solicitudes de reserva ou exclusión 
de parcelas, determinación das explotacións 
agrarias  en  funcionamento,  delimitación 
das  zonas  que  teñan  que  dedicarse  á 
produción  forestal  así  como  das  zonas 
para as que se requira especial protección 
medioambiental  e  en  cantas  cuestións  de 
orde práctica  contribúan  ao mellor  coñe-
cemento  e  concreción  das  situacións  de 
feito na zona que se vai concentrar.
  3.  A  xunta  local  tamén  colaborará  na 
determinación de posibles usos agrarios e 
aproveitamento do solo 569.

Artigo 13. A  xunta  local  de  zona, 
mediante  convocatoria  do  seu  presidente, 
constituirase  inmediatamente  despois  de 
publicado o decreto de concentración parce-
laria e disolverase unha vez que se declarase 
a firmeza do acordo de concentración 570.

Artigo 14. 1.  En  cada  zona  crearase 
o  grupo  auxiliar  de  traballo,  integrado 
por  agricultores  residentes  naquela,  que 
colaborarán  tanto  coa  comisión  perma-
nente  coma  cos  funcionarios  do  servizo 
provincial  correspondente,  colaboración 
que poderá  ser  extensiva  aos  técnicos da 
empresa  de  servizo  de  asistencia  técnica 
á  que  a  administración  lle  contratase  os 
traballos;  neste  caso,  esta  colaboración 
estará  supervisada  polos  funcionarios 
directamente responsables da zona.
  2.  O grupo auxiliar de traballo prestará 
a  súa  colaboración  e  asesorará  en  todas 
as  fases  do  proceso  para  aquilo  para  o 
que  sexa  requirido  pola  xunta  local  ou 
569	Art.	 12	 modificado	 por	 Lei	 12/2001,	 do	 10	 de	
setembro,	 de	 modificación	 da	 Lei	 de	 concentración	
parcelaria	para	Galicia.
570	 Art.	 13	 modificado	 por	 Lei	 12/2001,	 do	 10	 de	
setembro,	 de	 modificación	 da	 Lei	 de	 concentración	
parcelaria	para	Galicia.
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polos funcionarios encargados da zona, co 
obxecto de contribuír a un maior coñece-
mento  e  concreción  da  situación  de  feito 
na  zona,  especialmente  nos  traballos  de 
clasificación de terras.
  3.  O  grupo  auxiliar  de  traballo  elixi-
rase  na  mesma  asemblea  e  cos  mesmos 
requisitos  cos que  se designen os  repre-
sentantes dos agricultores que teñen que 
formar  parte  da  xunta  local  de  zona.  O 
número  de  membros  do  grupo  auxiliar 
será  de  dez  a  vinte,  procurando  que 
estean  representadas  todas  as  entidades 
locais menores de poboación incluídas na 
zona de concentración 571.

TíTULO III 
PROCEDEMENTO ORDINARIO

capítulo i 
FAses do proCedemento de 

ConCentrACIón pArCelArIA 572

Artigo 15. 1.  O  procedemento  de 
concentración parcelaria comprenderá as 
seguintes fases:

-  Iniciación.
-  Estudo  de  viabilidade  co  correspon-

dente  estudo  de  impacto  ambiental  e  co 
plan  de  desenvolvemento  da  zona  que  se 
vai concentrar.

-  Decreto.
-  Bases provisionais.
-  Bases definitivas.
-  Proxecto de concentración.
-  Acordo de concentración parcelaria.
-  Acta de reorganización da propiedade.

  2.  Cando algunha destas fases, ou parte 
delas, non estea totalmente regulada nesta 
lei, aplicarase o disposto nas disposicións 
adicionais 573.
571	 Art.	 14	 modificado	 por	 Lei	 12/2001,	 do	 10	 de	
setembro,	 de	 modificación	 da	 Lei	 de	 concentración	
parcelaria	para	Galicia.
572	 Rúbrica	do	Capítulo	 I	do	Título	 III	e	estrutura	do	
mesmo	fixada	por	Lei	12/2001,	do	10	de	setembro,	de	
modificación	da	Lei	de	concentración	parcelaria	para	
Galicia.
573	 Art.	 15	 modificado	 por	 Lei	 12/2001,	 do	 10	 de	
setembro,	 de	 modificación	 da	 Lei	 de	 concentración	
parcelaria	para	Galicia.

capítulo ii 
bAses dA  

ConCentrACIón pArCelArIA 574

Artigo 16. 1.  O  procedemento  de 
concentración  parcelaria  poderá  iniciarse 
por  petición  de  alomenos  as  dúas  terceiras 
partes  dos  propietarios  da  zona  para  a  que 
se solicita a mellora ou da maioría dos titu-
lares dos  lugares acasarados con actividade 
agraria e que teñan o principal das súas bases 
territoriais na zona, da maioría dos agricul-
tores  da  zona  que,  como  consecuencia  da 
súa  actividade,  estean  afiliados  ao  réxime 
especial agrario da Seguridade Social ou ben 
ao réxime especial de traballadores autóno-
mos  en  función  da  súa  actividade  agraria 
ou ben dun número calquera deles aos que 
pertenza máis do sesenta e cinco por cento 
da superficie que se vai concentrar. Esta por-
centaxe  quedará  reducida  ao  cincuenta  por 
cento cando os que soliciten a concentración 
se comprometan a explotar as súas terras de 
xeito colectivo.
  2.  Dentro dos sesenta días seguintes á re-
cepción da solicitude, o servizo provincial 
competente  en  materia  de  concentración 
parcelaria abrirá  información cursándoa á 
oficina do catastro, aos concellos afectados 
ou, se é o caso, á Tesourería Xeral da Segu-
ridade  Social  para  comprobar  a  realidade 
das maiorías invocadas. Igualmente invita-
rase  a  todos  os  propietarios  e  titulares  de 
lugares acasarados da zona non conformes 
coa  concentración  para  que  fagan  constar 
por escrito a súa oposición. A dirección xe-
ral correspondente apreciará os principios 
de  proba  presentados  polos  opoñentes  en 
función dos criterios establecidos nesta lei.
  3.  Así mesmo, o servizo provincial emi-
tirá informe sobre os criterios de prioridade 
a que fai referencia o artigo 4 desta lei 575.
574	 Rúbrica	do	Capítulo	II	do	Título	III	e	estrutura	do	
mesmo	fixada	por	Lei	12/2001,	do	10	de	setembro,	de	
modificación	da	Lei	de	concentración	parcelaria	para	
Galicia.
575	 Art.	 16	 modificado	 por	 Lei	 12/2001,	 do	 10	 de	
setembro,	 de	 modificación	 da	 Lei	 de	 concentración	
parcelaria	para	Galicia.
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Artigo 17. A  consellería  competente 
en  materia  de  agricultura  poderá  así 
mesmo iniciar a concentración parcelaria 
de oficio, procurando a súa realización en 
zonas concretas do territorio da Comuni-
dade Autónoma galega:

a.  Cando a dispersión parcelaria e o mi-
nifundio agrario se presenten con acusados 
carácteres de gravidade nunha zona deter-
minada, de tal xeito que a concentración se 
considere necesaria ou moi conveniente.

b.  Cando a través da consellería a insten 
os concellos, que farán constar as circuns-
tancias de carácter social e económico que 
concorran en cada zona.

c.  Cando  por  causa  de  construción, 
modificación  ou  supresión  de  vías  de 
camiño  de  ferro,  autoestradas,  camiños 
ou  estradas,  cursos  f luviais,  canles  de 
rega,  aeroportos  e  outras  obras  públicas 
de análogo carácter, predominantemente 
lineal,  se  faga  necesaria  ou  conveniente 
a  concentración  para  reorganizar  as  ex-
plotacións agrarias afectadas, mitigando 
a  descontinuidade  ou  unha  acusada 
redución  superficial  que  a  obra  pública 
causase nelas.

d.  Cando  por  causa  da  realización  de 
obras públicas con carácter non predomi-
nantemente  lineal,  tales  como  construcións 
de  presas,  saneamento  de  marismas  ou 
terreos pantanosos,  e  transformacións en 
regadíos  e  outras,  nas  que  a  explotación 
de parcelas se realiza normalmente a gran 
escala,  afectando  un  número  importante 
de  propietarios,  se  considere  que  o  proce-
demento de concentración poida compensar 
os  efectos  da  expropiación  e  reordenar  as 
explotacións  que  non  desaparecen  coa 
execución da gran obra pública.

e.  Cando,  por  causas  da  explotación 
de coutos mineiros, sexa necesaria unha 
importante cesión de terras de utilización 
agraria,  de  tal  xeito  que  se  considere 
que  o  procedemento  de  concentración 
parcelaria poida compensar os efectos da 

expropiación  e  paliar  o  problema  social 
que puidese derivar 576.

Artigo 17 bis.  Cando  os  peticiona-
rios  da  concentración  parcelaria  nunha 
zona,  coa  súa  instancia,  propuxesen 
determinadas  actuacións  encamiñadas  a 
mellorar a concentración parcelaria, fun-
dadas en características obxectivas ou en 
criterios  xeneralizados  dos  solicitantes, 
versará  tamén  sobre  elas  o  informe  ao 
que  fai  referencia  o  artigo  18  da  lei.  Se 
fose  positiva  a  súa  resolución,  terase  en 
conta nas bases, no proxecto e no acordo 
correspondente 577.

Artigo 18. 1.  Comprobados  os  datos 
aos que se refire a solicitude da concentra-
ción  parcelaria  dunha  determinada  zona, 
o  servizo  provincial  correspondente,  oída 
a  administración  hidráulica  autonómica 
no  marco  da  planificación  hidrolóxica  e 
da  planificación  de  saneamento  da  dita 
administración,  procederá  a  tramitar 
o  expediente,  realizando  un  estudo  de 
viabilidade do estado actual da zona e dos 
resultados  previsibles  como  consecuencia 
da concentración que permita determinar a 
funcionalidade dela, no que, cando menos, 
constarán os seguintes extremos:

a.  Grao  de  división,  dispersión  e  situa-
ción xurídica das parcelas, en relación coas 
explotacións agrarias en actividade na zona.

b.  Descrición dos recursos naturais, con 
referencia especial ás terras abandonadas 
ou con aproveitamentos inadecuados.

c.  Relación de áreas de especial impor-
tancia polo seu valor xeolóxico, paisaxístico 
e ambiental. Así mesmo, enumeraranse os 
bens  de  interese  cultural,  histórico  e/ou 
artístico  que  poidan  resultar  afectados 
pola concentración parcelaria.

d.  Valoración  das  posibilidades  de 
establecer unha nova ordenación de explo-
tacións con dimensións suficientes e estru-
576	 Art.	 17	 modificado	 por	 Lei	 12/2001,	 do	 10	 de	
setembro,	 de	 modificación	 da	 Lei	 de	 concentración	
parcelaria	para	Galicia.
577	 Art.	 17	 bis	 modificado	 por	 Lei	 12/2001,	 do	 10	 de	
setembro,	 de	 modificación	 da	 Lei	 de	 concentración	
parcelaria	para	Galicia.
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turas  axeitadas  a  través  da  concentración 
parcelaria.

e.  Estudo de avaliación de impacto am-
biental dos traballos inherentes ao proceso 
concentrador.

f.  Determinación  do  grao  de  acepta-
ción social das medidas transformadoras 
previstas.

g.  Avaliación  económica  e  financeira 
dos investimentos necesarios.

h.  Superficie  e  características  que  na 
zona  deban  ter  as  unidades  mínimas  de 
explotación.

i.  Descrición das explotacións agrarias, 
tendo  en  conta  as  superficies  levadas  por 
cada  unha  delas  nas  distintas  formas  de 
tenza, as  súas orientacións produtivas e o 
nivel de viabilidade económica, con poste-
rior agrupación e análise do seu conxunto.

j.  Exame  detallado  e  valoración  das 
proposicións  de  regras  ou  actuacións  de 
iniciativas  propostas  polos  peticionarios 
de  concentración  como  condicional  da 
propia solicitude.

k.  Aqueloutros  que  se  consideren  de 
suficiente entidade como para ser obxecto 
de valoración obxectiva á hora de decidir o 
Consello da Xunta a declaración, mediante 
decreto, da utilidade pública e do interese 
social da concentración da zona, así como 
a súa urxente execución.
  2.  De  xeito  especial  no  apartado  k) 
estudase, para a súa posible incorporación 
ás  bases  de  concentración,  a  posibilidade 
de modificar, ampliar ou mellorar a super-
ficie  regada  con  aproveitamento  de  novas 
captacións,  o  rescate  de  zonas  de  monte 
para terreos en cultivo e a conveniencia da 
plantación e da ordenación forestal do mon-
te. Neste suposto, o  resultado dos estudos 
sinalarase, se procedese, nos plans de base, 
coas superficies susceptibles de mellora.
  3.  Cando a solicitude da concentración 
parcelaria  inclúa,  total  ou  parcialmente, 
terreos  de  uso  forestal  ou  algún  recurso 
natural que interese manter ou protexer, o 
servizo  provincial  correspondente  requi-
rirá  informe,  preceptivo  e  vinculante,  do 

órgano competente en materia de montes, 
para os efectos de incluír ou non eses terreos 
no perímetro da zona que se vai concentrar.
Se  o  informe  aludido  non  se  emite  no 
prazo  de  dous  meses,  entenderase  que 
existe conformidade coa solicitude. Se é 
o caso, o informe do órgano competente 
en  materia  de  montes  virá  acompañado 
dunha  relación  de  montes  veciñais  en 
man  común  dentro  do  perímetro  que  se 
vai  concentrar,  tanto  os  montes  clasifi-
cados  coma  os  que  estean  pendentes  de 
clasificación, onde, se é posible, figuren 
titularidade,  superficie,  delimitación  do 
perímetro, plano do monte e lindeiros, así 
como enumeración e descrición daquelas 
masas  arboradas  e/ou  espazos  que  haxa 
que  conservar  ou  teñan  unha  especial 
relevancia,  ou  calquera  outra  mención 
relativa á conservación e/ou fomento dos 
recursos medioambientais.
O  estudo  de  viabilidade  que  elabore  o 
servizo  provincial  correspondente  incor-
porará,  ademais  dos  extremos  sinalados 
no  punto  primeiro  deste  artigo,  os  datos 
remitidos  polo  órgano  competente  en 
materia de montes 578.

Artigo 18 bis.  As unidades mínimas 
de explotación dunha zona son as unidades 
económicas, integradas pola casa campe-
siña, as terras a ela adscritas, os elementos 
de  traballo,  o  gando  e  as  instalacións, 
dunha magnitude que lle permita, para os 
principais  tipos  de  cultivos  e  producións 
da  zona,  acadar  a  renda  de  referencia  a 
unha  familia  media  que  a  explota  dun 
modo persoal e directo 579.

Artigo 19. Feito  o  estudo  de  via-
bilidade  co  correspondente  estudo  de 
impacto ambiental e o plan de desenvol-
vemento que determinarán a procedencia 
ou  non  da  concentración  parcelaria  na 
zona, o decreto representará o inicio oficial 
578	 Art.	 18	 modificado	 por	 Lei	 12/2001,	 de	 10	 de	
setembro,	 de	 modificación	 da	 Lei	 de	 concentración	
parcelaria	para	Galicia.
579	 Art.	 18	 bis	 engadido	 por	 Lei	 12/2001,	 do	 10	 de	
setembro,	 de	 modificación	 da	 Lei	 de	 concentración	
parcelaria	para	Galicia.
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do  proceso  e  o  compromiso  de  levar  a 
efecto as medidas previstas no estudo de 
viabilidade. A partir da súa publicación, 
e contando con todos os datos do estudo 
de  viabilidade,  as  fases  posteriores  ao 
decreto axilizaranse ao máximo para que 
a tardanza na realización da concentración 
non signifique unha parálise da posibilida-
de do desenvolvemento socioeconómico da 
zona afectada. Para tal fin, fixarase un tem-
po para  cada  fase, que no conxunto delas 
non debería exceder de cinco anos 580.

Artigo 20. Cando a Xunta de Galicia 
estimase razóns agronómicas e sociais que 
xustifiquen a concentración, ditará decre-
to cos seguintes pronunciamentos:

a.  Declaración  de  utilidade  pública  e 
interese social e de urxente execución da 
concentración parcelaria da zona da que 
se trate.

b.  Determinación  do  perímetro  que  se 
sinala no principio como zona que se vai 
concentrar,  coa  reserva  expresa  de  que 
pode  resultar  modificado  en  definitiva 
polas  inclusións/rectificacións  ou  exclu-
sións que se acorden de conformidade cos 
artigos 23 e seguintes 581.

Artigo 20 bis.  1. Publicado o decreto 
de  concentración  parcelaria,  o  servizo 
provincial  correspondente  deberalles  co-
municar os plans de actuacións previstas 
sobre  a  zona  que  se  vai  concentrar  ao 
rexistro  da  propiedade  que  corresponda, 
así  como  a  todos  aqueles  departamentos 
da  Administración  autonómica  que  pui-
desen resultar afectados pola concentración, 
co fin de que, nun prazo máximo de dous 
meses,  quede  debidamente  reflectida  no 
expediente  de  concentración  calquera 
incidencia que puidese xurdir.
  2.  A comisión interdepartamental que 
anteriormente realizou o estudo de viabi-
lidade emitirá un informe sobre os plans 

580	Art.	 19	 modificado	 por	 Lei	 12/2001,	 do	 10	 de	
setembro,	 de	 modificación	 da	 Lei	 de	 concentración	
parcelaria	para	Galicia.
581	 Art.	 20	 modificado	 por	 Lei	 12/2001,	 do	 10	 de	
setembro,	 de	 modificación	 da	 Lei	 de	 concentración	
parcelaria	para	Galicia.

de  actuación  previstos  na  concentración 
e  a  súa  afectación  ás  distintas  áreas  de 
ordenación  territorial,  medio  ambiente, 
patrimonio, etc. 582.

Artigo 21. En vigor o decreto de con-
centración parcelaria, o servizo provincial 
correspondente  realizará  os  traballos 
precisos para preparar os documentos que 
permitan establecer as bases provisionais, 
cos seguintes datos:

a.  Indicación  dos  criterios  de  orde-
nación  do  territorio  básicos  para  a  zona, 
delimitando  posibles  viais,  dotacións, 
infraestruturas  complementarias  e  usos 
previsibles do solo.

b.  Criterios básicos indicativos de orde-
nación do territorio para a zona que estean 
previstos polas distintas administracións e 
que fosen postos de manifesto na comisión 
interdepartamental que elaborou o estudo 
de viabilidade.

c.  Delimitación do perímetro da zona e 
dos subperímetros cultivables e forestais, 
procurando  preservar  as  masas  forestais 
de especies autóctonas.

d.  Proposta  de  parcelas  excluídas  e 
reservadas.

e.  Clasificación  de  terras  e  fixación 
previa, con carácter xeral, dos respectivos 
coeficientes que teñan que servir de base 
para  levar  a  cabo  as  compensacións  que 
resulten necesarias.

f.  Declaración de dominio das parcelas 
a  favor de quen as posúa en concepto de 
dono  e  determinación  da  superficie  per-
tencente a cada un deles e da clasificación 
que lle corresponda á citada superficie.

g.  Relación  de  gravames,  dereitos  de 
plantacións  de  viñas  e  outros  cultivos 
leñosos,  censos,  arrendamentos e demais 
titularidades  e  situacións  xurídicas  que 
afecten  a  propiedade,  a  posesión  ou  o 
desfrute  que  quedasen  determinadas  no 
período de investigación.

582	 Art.	 20	 bis	 engadido	 por	 Lei	 12/2001,	 do	 10	 de	
setembro,	 de	 modificación	 da	 Lei	 de	 concentración	
parcelaria	para	Galicia.



- 929 -

Actividades agrarias

a
ct

iv
id

ad
es

 a
gr

ar
ia

s

h.  Aproveitamento  de  augas  de  rega, 
pozos, mananciais e dereitos provenientes 
dos usos e concesións de auga.

i.  Relación  de  explotacións  agrarias, 
lugares  acasarados  e  compañías  fami-
liares  da  zona,  na  que  se  constatarán  os 
nomes dos titulares e as terras levadas en 
explotacións, referindo superficies, nomes 
dos propietarios e modos de tenza.

j.  Determinación  da  dimensión  eco-
nomicamente  viable  das  explotacións 
agrarias,  lugares acasarados e compañías 
familiares da zona.

k.  Cando  estivesen  incluídas  planta-
cións  agrícolas  ou  terras  de  monte  con 
masas  forestais,  poderá  facerse,  ademais 
da  clasificación  do  solo,  tamén  a  do 
voo,  que  se  valorará  para  os  efectos  de 
compensación  no  proxecto  e  no  acordo. 
Neste  suposto,  a  valoración  realizarase 
con base en criterios obxectivos e sempre 
salvagardando  os  intereses  lexítimos  dos 
directamente afectados.

l.   Relación de masas forestais autócto-
nas das que se propoña a súa conservación, 
así  como  dos  lugares  ou  contornos  de 
especial  interese  histórico-arquitectónico 
ou paisaxísticos ou de calquera outra área, 
dentro da zona de concentración, que por 
razóns de interese xeral se xulgue conve-
niente conservar. Desta relación daráselles 
conta ás autoridades ou organismos com-
petentes, para que, no caso de consideralo 
oportuno, se fagan as cualificacións nece-
sarias ou se adopten as medidas adecuadas 
para preservalos da súa destrución.

m. Relación  e  delimitación dos montes 
veciñais  en  man  común  clasificados,  así 
como dos pendentes de clasificación, que 
existan na zona 583.

Artigo 21 bis. 1. A urxente necesidade 
de  aceleración  do  proceso  concentrador 
precisa  dunha  axilización  dos  trámites 
e  dunha  remodelación  nos  métodos  de 
traballo,  mantendo  e  aínda  mellorando  o 
583	Art.	 21	 modificado	 por	 Lei	 12/2001,	 do	 10	 de	
setembro,	 de	 modificación	 da	 Lei	 de	 Concentración	
Parcelaria	para	Galicia.

rigor  técnico  e  xurídico  no  seu  desenvol-
vemento  que  garanta  e  facilite  o  exercicio 
dos  dereitos  dos  administrados,  e  para  iso 
os traballos preparatorios necesarios a cada 
fase do proceso de concentración, así como 
a execución de servizos técnicos concretos, 
a  administración  poderállelos  contratar 
a  empresas  de  asistencia  técnica.  Estas 
empresas  deberán  estar  dotadas  de  persoal 
profesional  cualificado,  medios  informáti-
cos avanzados e especialización contrastada 
pola experiencia. En todo caso, as empresas 
contratadas  someteranse  á  dirección,  inter-
vención, seguimento e control do Servizo de 
Estruturas Agrarias,  encargado da  atención 
directa aos administrados.
  2.  En  garantía  do  dereito  dos  afecta-
dos,  quedarán  excluídos  da  contratación 
os  traballos  relativos  á  preparación  dos 
recursos 584.

Artigo 22. Unha  vez  reunidos  os 
datos  que  permitan  establecer  as  bases 
provisionais e aprobadas pola xunta local 
de zona, realizarase unha enquisa relativa 
a  elas  no  prazo  e  xeito  determinados  no 
artigo 35.
Para  lles  dar  a  máxima  difusión  aos 
resultados dos traballos a que este artigo 
se refire, o servizo provincial correspon-
dente remitiráselles aos interesados unha 
folla resumo na que se relacionen: nome 
e apelidos do titular, documento nacional 
de identidade e, se é o caso, do cónxuxe, 
estado civil, natureza xurídica dos bens, 
situación  posesoria,  cargas  e  situacións 
xurídicas detectadas no período de investiga-
ción, dereitos concesionais, aproveitamentos 
preexistentes,  usos  consuetudinarios  e 
servidumes en materia de augas, número 
de parcela e polígono, superficie total de 
cada  unha  e  a  que  corresponda  a  cada 
clase,  así  como  explotación,  lugar  aca-
sarado,  compañía  familiar  ou  mellorado 
(patrucio con mellora de labrar ou posuír) 
a que pertenzan.
584	Art.	 21	 bis	 engadido	 por	 Lei	 12/2001,	 do	 10	 de	
setembro,	 de	 modificación	 da	 Lei	 de	 concentración	
parcelaria	para	Galicia.
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Aos  titulares  das  explotacións  existentes 
na  zona  facilitaránselles  unhas  follas 
nas que se relacionen as propiedades que 
leven  nas  distintas  formas  de  tenza  e  os 
propietarios aos que pertenza cada predio, 
co seu número de parcela e polígono e coa 
superficie de cada clase e total 585.

Artigo 23. 1.  O  perímetro  da  zona 
virá delimitado no decreto de  concentra-
ción parcelaria e coincidirá, en principio, 
cos límites da parroquia.
Cando  polas  causas  que  se  expresan  no 
apartado seguinte o perímetro da zona deba 
ser  superior  ou  inferior  ao  da  parroquia, 
xuntaráselle  ao  estudo  de  viabilidade  un 
informe  suficientemente  motivado,  emiti-
do polo servizo provincial correspondente, 
xustificativo do perímetro da zona.
Tanto  nas  concentracións  xestionadas 
directamente  pola  administración  coma 
nas  privadas  segundo  o  artigo  58,  dará-
seller  a  oportunidade  aos  propietarios 
que  o  soliciten  (coas  maiorías  que  esta-
blece  esta  lei  para  abrir  os  procesos  de 
concentración)  de  realizar  un  proceso 
de permutas previo á concentración, por 
un período de seis meses. Rematado este 
período,  poderá  solicitarse  unha  prórro-
ga  de  igual  tempo  sempre  que  conte  co 
informe  favorable  dos  servizos  agrarios 
da  consellería  competente  en  materia 
de  agricultura.  Os  gastos  que  ocasionen 
todos estes labores serán sufragados pola 
administración. Esta eliminará toda car-
ga fiscal ou pública para as operacións de 
permuta e posterior rexistro, cando sexa 
da súa competencia.
  2.  A  dirección  xeral  competente  na 
materia  poderá,  ata  a  declaración  de  fir-
meza  das  bases  definitivas,  rectificar  o 
perímetro cando sexa necesario:

a.  Polas  esixencias  do  plan  de  obras  e 
melloras territoriais.
585	 Art.	 22	 modificado	 por	 Lei	 12/2001,	 do	 10	 de	
setembro,	 de	 modificación	 da	 Lei	 de	 concentración	
parcelaria	para	Galicia.

b.  Para  adaptalo  aos  límites  de  unida-
des xeográficas naturais.
  3.  No perímetro rectificado non poderá 
incluírse soamente unha parte dunha par-
cela, agás que medie consentimento do seu 
titular e sempre que a porción restante que 
non  resulte  afectada  polo  procedemento 
concentrador  sexa  superior  á  unidade 
mínima de cultivo.
  4.  O  acordo  de  rectificación  será 
obxecto  de  notificación  aos  propietarios 
afectados ou publicación na forma prevista 
na lexislación vixente 586.

Artigo 24. A  condición  de  bens  co-
munais e a de veciñais en man común non 
será causa de exclusión das operacións de 
concentración  parcelaria.  A  través  delas 
procurarase  regularizar  o  seu  contorno 
e  dotaráselles  de  acceso  e  das  melloras 
xerais de que sexan susceptibles.
Dos  bens  de  dominio  público  municipal 
e  provincial  só  quedarán  exceptuados 
os  que  sexan  de  servizo  público,  salvo 
que soliciten a súa inclusión as entidades 
locais titulares; a este fin serán requiridas 
pola  Xefatura  Provincial  de  Estruturas 
Agrarias  en  canto  se  aproben  as  Bases 
Provisorias,  para  que  expresen  a  súa 
vontade  durante  o  tempo  de  duración  da 
enquisa correspondente.
Ademais, abrirase información sobre estes 
extremos na cal se oirá a todos os intere-
sados, aos fins de practicar a determinación 
correspondente. Contra esta determinación, 
que  non  constitúe  un  deslinde  no  seu 
sentido técnico, nin prexulga cuestións de 
propiedade  nin  de  posesión,  poderán  os 
particulares utilizar os recursos pertinentes, 
sen prexuízo do plantexamento perante os 
propios Organismos ou Tribunais do que 
máis conveña ao seu dereito.

Artigo 25. Con  carácter  excepcio-
nal,  por  concorreren  circunstancias  que 
586	 Art.	 23	 modificado	 por	 Lei	 12/2001,	 do	 10	 de	
setembro,	 de	 modificación	 da	 Lei	 de	 concentración	
parcelaria	para	Galicia.
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económica  e  agrariamente  non  reporten 
beneficios aos titulares da concentración, 
a  Dirección  Xeral  de  Planificación  e 
Desenvolvemento  Agrario,  oída  a  Xunta 
Local,  poderá  excluír  da  mesma  aqueles 
sectores  ou parcelas  sobre  as  que  conco-
rran as devanditas circunstancias.

Artigo 26. Poderán  ser  reservadas 
aquelas  parcelas  que,  por  razón  de  obras 
ou melloras excepcionais, por  servidumes 
ou  serventías,  pola  súa  especial  natureza 
ou localización privilexiada, polo seu valor 
extraagrario ou por algunha outra circuns-
tancia insólita, a xuízo da xunta local e co 
acordo favorable do seu pleno, logo do in-
forme do servizo provincial correspondente, 
non  teñan  equivalente  compensatorio  sen 
prexuízo para o seu titular.
As  devanditas  parcelas  incluiranse  nas 
bases, co indicado carácter, e nos proxec-
tos  e  acordos  seranlles  adxudicadas  aos 
mesmos propietarios que as achegaron.
Estarán suxeitas en todo caso ás deducións 
por razón de obras inherentes ou necesarias 
da  zona  de  concentración  parcelaria.  A 
aplicación da cota de dedución por axuste 
de  adxudicacións  será  fixada  polo  pleno 
da xunta local, logo do informe do servizo 
provincial que corresponda, en función do 
grao de coincidencia do lote de substitución 
coa parcela de procedencia 587.

Artigo 27. l.  As  terras  achegadas  á 
concentración  agruparanse  por  clases  e 
cultivos,  segundo  criterios  edafolóxicos  e 
produtivos, asignándoselle a cada clase un 
valor relativo, para o efecto de levar a cabo 
as compensacións que resulten necesarias.
  2.  A  todas  as  parcelas  asignaráselles 
en  bases  provisionais  o  valor  que  resulte 
da súa clasificación, conforme o apartado 
primeiro deste artigo.
  3.  Valoraranse as árbores, tanto de pro-
dución  forestal  coma  froiteiras,  viñedo, 
587	 Art.	 26	 modificado	 por	 Lei	 12/2001,	 do	 10	 de	
setembro,	 de	 modificación	 da	 Lei	 de	 concentración	
parcelaria	para	Galicia.

arbustivas ou de especial significación, para 
levar a cabo as compensacións que resulten 
necesarias. Se a administración decidise nes-
te proceso de concentración conservar masas 
forestais  pola  súa  especial  significación, 
compensará os seus titulares 588.

Artigo 28. As  augas  utilizadas  de 
forma permanente para a rega dos predios 
detallaranse claramente nos planos de ba-
ses, coa expresión de mananciais e canles, 
co  obxecto  dunha  mellor  identificación 
das parcelas 589.

Artigo 29. 1.  Redactadas  as  bases 
provisionais,  a  xunta  local  procederá  á 
súa aprobación e o servizo provincial que 
ten  competencias  en  materia  de  concen-
tración  parcelaria  dispoñerá  a  apertura 
dun período de  enquisa pública para que 
os  afectados  pola  concentración  poidan 
formular  as  alegacións  que  consideren 
oportunas, achegando os documentos nos 
que fundamenten os seus dereitos.
  2.  As  alegacións  presentadas  serán 
estudadas  e,  se  é  o  caso,  aprobadas 
pola  xunta  local  coas  modificacións 
que  procedan.  Esta  resolución  supón  a 
aprobación das bases definitivas, que lle 
serán remitidas ao órgano corresponden-
te  da  consellería  competente  en  materia 
de agricultura para a súa publicación no 
“Diario  Oficial  de  Galicia”,  no  concello 
e nos lugares de costume. Nos trinta días 
seguintes  á  publicación  das  bases  defi-
nitivas,  poderase  interpoñer  recurso  de 
alzada diante do conselleiro  competente 
en materia de agricultura, e a xunta local 
emitirá  informe  sobre  os  devanditos  re-
cursos conforme o previsto no artigo 12 
desta lei 590.

588	Art.	 27	 modificado	 por	 Lei	 12/2001,	 do	 10	 de	
setembro,	 de	 modificación	 da	 Lei	 de	 concentración	
parcelaria	para	Galicia.
589	Art.	 28	 modificado	 por	 Lei	 12/2001,	 do	 10	 de	
setembro,	 de	 modificación	 da	 Lei	 de	 concentración	
parcelaria	para	Galicia.
590	Art.	 29	 modificado	 por	 Lei	 12/2001,	 do	 10	 de	
setembro,	 de	 modificación	 da	 Lei	 de	 concentración	
parcelaria	para	Galicia.
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capítulo iii 
ACordo de  

ConCentrACIón pArCelArIA 591

Artigo 30. 1.  Firmes  as  bases,  o 
servizo  provincial  correspondente,  coa 
colaboración  da  xunta  local  de  zona, 
procederá  á  preparación  do  proxecto  de 
concentración  parcelaria,  que  constará 
dun plano no que sobre as antigas parcelas 
se  reflicta a nova distribución da propie-
dade, o trazado dos novos camiños e viais, 
a  relación  de  propietarios  na  que,  con 
referencia ao devandito plano, se indiquen 
os predios que nun principio se lle asignan 
a  cada  un  e  a  relación  de  explotacións 
agrarias  e  terras  que  lles  corresponden 
nos distintos modos de tenza, con enume-
ración dos donos de cada lote asignado e 
de  servidumes  prediais  que,  se  é  o  caso, 
se establezan segundo as conveniencias da 
nova ordenación da propiedade.
  2.  Ao  proxecto  de  concentración 
parcelaria  incorporaráselle  un  plan  de 
aproveitamentos  dos  cultivos  axeitado  ás 
características  agrolóxicas  das  terras,  de 
xeito  que  se  poida  acadar  un  aproveita-
mento racional e sostible delas.
Se a zona de concentración incluíse terreos 
de  uso  forestal  ou  algún  recurso  natural 
que interese protexer ou manter, o servizo 
provincial  oportuno  requirirá  do  órgano 
competente en materia de montes a elabo-
ración do correspondente plan forestal da 
zona, que será emitido nun prazo de catro 
meses.  Se  transcorren  catro  meses  sen  a 
elaboración do referido plan, entenderase 
que existe conformidade coas actuacións 
que,  a  ese  respecto,  realice  a  consellería 
competente en materia de agricultura.
  3.  Cando  sexa  necesario  modificar  o 
sistema  de  regos  preexistente,  incluirase 
tamén  no  proxecto  de  concentración  par-
celaria  un  rateo  de  augas,  que  deberá  ir 
591	 Rúbrica	do	Capítulo	III	do	Título	III	e	estrutura	do	
mesmo	fixada	por	Lei	12/2001,	do	10	de	setembro,	de	
modificación	da	Lei	de	concentración	parcelaria	para	
Galicia.

acompañado dun plano onde se reflictan as 
áreas regables e a súa rede de distribución.
  4.  Serán  trasladados  aos  predios  de 
substitución  respectivos  aqueles  dereitos 
de plantacións de viñas  e outros  cultivos 
leñosos  sobre  parcelas  achegadas  á 
concentración  parcelaria  e  recoñecidos 
conforme  a  normativa  vixente.  Para  iso, 
os  titulares deses dereitos, no período de 
enquisa do proxecto, formularán por escri-
to as suxestións que consideren oportunas 
sobre o devandito traslado.
  5.  O  proxecto  de  concentración 
parcelaria  será  aprobado  polo  servizo 
provincial  competente,  logo  do  informe 
da xunta local de zona, e será sometido a 
enquisa de xeito e nos prazos establecidos 
no artigo 35 592.

Artigo 31. 1.  Constituirase  unha 
masa común de terras en cada zona que se 
concentre, que se nutrirá cos sobrantes das 
adxudicacións dos lotes de substitución.
  2.  A  finalidade da masa  común de  te-
rras será a corrección de erros manifestos 
dos que deriven prexuízos para as persoas 
afectadas  pola  concentración.  Ao  trans-
correr un ano desde que o acordo de con-
centración sexa firme, os fondos restantes 
pasarán  a  integrar  o  Banco  de  Terras  de 
Galicia, sen prexuízo da adxudicación de 
predios integrantes del que se realice por 
decisión do órgano competente en materia 
de  agricultura,  como  consecuencia  de 
actas complementarias ou de rectificación 
da de reorganización da propiedade.
  3.  A titularidade dos bens e dos derei-
tos que constitúen a masa común corres-
ponderalle  á  Comunidade  Autónoma  de 
Galicia durante o ano seguinte á  firmeza 
do acordo de concentración. Estes bens e 
dereitos  quedarán  adscritos  á  consellaría 
competente  en  materia  de  agricultura, 
que  estará  autorizada  a  exercer  as  fun-
cións  dominicais  sobre  este  patrimonio 

592	 Art.	 30	 modificado	 por	 Lei	 12/2001,	 do	 10	 de	
setembro,	 de	 modificación	 da	 Lei	 de	 concentración	
parcelaria	para	Galicia.



- 933 -

Actividades agrarias

a
ct

iv
id

ad
es

 a
gr

ar
ia

s

segundo  o  establecido  na  lexislación 
patrimonial, agás cando estean atribuídas 
pola devandita  lexislación ao Parlamento 
ou  ao  Consello  da  Xunta  de  Galicia,  sen 
prexuízo do informe previo da Consellaría 
de Economía  e Facenda para os  actos de 
disposición sobre bens inmobles.
A xestión do  aproveitamento  e  a ordena-
ción  e  o  fomento  da  produción  forestal 
respecto dos terreos que estean considera-
dos  de  uso  forestal  corresponderanlle  ao 
órgano competente en materia de montes.
  4.  A  Administración  autonómica  terá 
un  prazo  dun  ano  para  a  corrección  de 
erros, que se contará desde que o acordo 
de  concentración  sexa  firme.  Ao  trans-
correr o devandito prazo, atribuiráselle a 
titularidade destes bens e dereitos á socie-
dade Bantegal, para a súa incorporación ao 
Banco de Terras de Galicia, e sen prexuízo 
das  adxudicacións  de  predios  que  como 
consecuencia de  rectificacións se  leven a 
cabo. A adxudicación destes predios reali-
zada como consecuencia de rectificacións 
levaraa  a  cabo  a  sociedade Bantegal  tras 
decisión da dirección xeral corresponden-
te  da  consellaría  competente  en  materia 
de  agricultura,  e  reflectirase  nunha  acta 
complementaria  da  de  reorganización  da 
propiedade  e  inscribirase  no  rexistro  a 
favor das persoas adxudicatarias.
A  prol  da  protección  da  seguridade  xu-
rídica  e  da  salvagarda  dos  dereitos  dos 
cidadáns,  a  consellaría  competente  en 
materia de agricultura deberalle notificar 
ao rexistro da propiedade correspondente 
a  data  da  firmeza  do  acordo  de  concen-
tración, nun prazo de quince días hábiles 
desde que esta se produza 593.

Artigo 32. Se  durante  o  procede-
mento  de  concentración  se  puxese  de 
manifesto  a  necesidade  ou  conveniencia 
de  dispoñer  de  determinadas  superficies 
para  equipamentos  colectivos  ou  outros 

593	 Art.	31	modificado	por	Lei	7/2007,	do	21	de	maio,	
de	medidas	administrativas	e	tributarias	para	a	conser-
vación	da	superficie	agraria	útil	e	do	Banco	de	Terras	de	
Galicia.

fins  de  interese  xeral,  a  xunta  local  de 
zona poderá propoñer esta utilización con 
cargo ao fondo.
A  dirección  xeral  con  competencias  na 
materia,  unha  vez  aprobada  a  proposta, 
fixará a súa titularidade e destino, e darase 
desta resolución a oportuna publicidade.
Ao  redactarse  a  acta  de  reorganización, 
incluirase o dito titular como adxudicata-
rio do lote correspondente 594.

Artigo 33. 1.  Rematado  o  período 
de  exposición  ao  público  do  proxecto  de 
concentración  e  estudadas  as  alegacións 
formuladas, así como introducidas as mo-
dificacións que se consideren pertinentes 
como  consecuencia  destas,  redactarase 
o  acordo  de  concentración,  no  que  se 
determinarán con precisión os predios de 
substitución,  nos  que  constarán  aqueles 
que  queden  afectados  por  gravames  e 
situacións  xurídicas  derivadas  das  par-
celas  de  procedencia  e  que  se  axustarán 
estritamente ás bases definitivas, e no que 
se  incluirá  o  plan  de  aproveitamentos  de 
cultivos ou forestal, se é o caso, ao que fai 
referencia o artigo 30 desta lei.
Na medida en que o permitan as necesi-
dades da concentración, teranse en conta 
as circunstancias que, aínda non quedan-
do  reflectidas na clasificación de  terras, 
concorran  no  conxunto  das  achegas  de 
cada participante, así como tamén o rateo 
de augas.
  2.  O órgano competente en materia de 
montes  e  medio  ambiente  verificará  que 
o  acordo  de  concentración  parcelaria  se 
axusta ao plan forestal elaborado segundo 
o disposto no artigo 30, e, no caso contra-
rio, a consellería competente en materia de 
agricultura procederá a tomar as medidas 
pertinentes para que o acordo de concen-
tración se axuste ao devandito plan.
  3.  O  acordo  será  aprobado  pola  direc-
ción  xeral  competente  na  materia,  logo 

594	Art.	 32	 modificado	 por	 Lei	 12/2001,	 do	 10	 de	
setembro,	 de	 modificación	 da	 Lei	 de	 concentración	
parcelaria	para	Galicia.
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do  informe  favorable  da  xunta  local,  e 
será notificado na forma que determina o 
artigo 36 595.

Artigo 34. As achegas de terras polos 
particulares  participantes  na  concentra-
ción parcelaria están suxeitas ás deducións 
seguintes:
  1.  Ata un tres por cento para o axuste das 
adxudicacións dos predios de substitución.
  2.  Ata  un  seis  por  cento  para  realizar, 
en  beneficio  da  zona  de  concentración 
parcelaria,  as  obras  precisas  ás  que  se 
refire o artigo 61, número 2.1.
As  ditas  deducións  deberán  afectar  na 
mesma proporción a  todos os participan-
tes da concentración, coas excepcións de 
predios  únicos,  cunha  superficie  inferior 
ao  dobre  da  unidade  mínima  de  cultivo, 
aos  que  non  se  lles  aplicará  ningunha 
dedución.  No  primeiro  destes  casos  a 
dedución  levarase  a  cabo  tendo  en  conta 
os  beneficios  que  lles  poida  reportar  o 
proceso de concentración 596.

capítulo iv 
publICACIóns e ComunICACIóns 597

Artigo 35. As enquisas sobre as bases 
e  o proxecto de  concentración,  ás  que  se 
refiren os artigos 22 e 30 e concordantes, 
abriranse  mediante  avisos  inseridos  por 
oito días no taboleiro de anuncios do con-
cello  e  ademais  nos  lugares  de  costume 
das  parroquias,  nos  que  se  fará  público 
que  estarán  expostos  os  documentos  co-
rrespondentes  nos  prazos  que  se  sinalan 
neste artigo.
A exposición das bases, do proxecto de con-
centración  parcelaria  e  de  calquera  outro 
extremo do expediente que a dirección xeral 
595	 Art.	 33	 modificado	 por	 Lei	 12/2001,	 do	 10	 de	
setembro,	 de	 modificación	 da	 Lei	 de	 concentración	
parcelaria	para	Galicia.
596	 Art.	 34	 modificado	 por	 Lei	 12/2001,	 do	 10	 de	
setembro,	 de	 modificación	 da	 Lei	 de	 concentración	
parcelaria	para	Galicia.
597	Rúbrica	do	Capítulo	IV	do	Título	III	e	estrutura	do	
mesmo	fixadas	por	Lei	12/2001,	do	10	de	setembro,	de	
modificación	da	Lei	de	concentración	parcelaria	para	
Galicia.

competente na materia decida publicar rea-
lizarase  simultaneamente  nos  concellos  e 
nun ou varios locais das parroquias afecta-
das, designados pola comisión permanente 
da xunta local de zona, e nela garantirase o 
libre acceso de todos os interesados por un 
mínimo de catro horas ao día.
Esta exposición farase por tempo de vinte 
días,  susceptibles  de  prórroga  polo  ser-
vizo  provincial  correspondente,  logo  da 
petición da comisión permanente da xunta 
local de zona.
Garantirase  nas  horas  e  días  que  dure  a 
exposición,  cando  menos  nun  local  por 
concello,  a  presencia  de  persoal  técnico 
que participase na elaboración para acla-
rarlles  aos  particulares  os  extremos  que 
sexan  pertinentes.  Cando  as  circunstan-
cias o aconsellen, ao longo do proceso de 
concentración,  poderá  contarse  co  apoio, 
entre outros, de persoal técnico especiali-
zado en materia urbanística e sociolóxica.
Durante  estes  prazos  os  interesados  po-
derán  formular,  por  escrito,  debidamente 
rexistrado, as observacións ou suxestións 
que  coiden  oportunas,  e  procederase  ao 
seu  estudo  por  un  funcionario  cos  sufi-
cientes coñecementos técnicos e por outro 
coa  condición  de  licenciado  en  dereito, 
pertencente ao Servizo de Concentración 
Parcelaria, o que poderá  ter como conse-
cuencia as modificacións pertinentes, que 
serán reflectidas nas bases definitivas ou 
no  acordo  de  concentración  parcelaria, 
segundo corresponda.
As alegacións resolveranse coa aprobación 
das bases ou do acordo, nos que, nun anexo 
asinado  polos  funcionarios  anteditos,  se 
farán  constar  de  maneira  individualiza 
aquelas  e  a  solución  que  se  lles  dese,  e 
seranlles notificadas aos interesados 598.

Artigo 36. As  bases  definitivas  e  o 
acordo  de  concentración  seranlles  noti-
ficados  a  cada  un  dos  afectados.  Cando 
estes  sexan  descoñecidos,  se  ignore  o 

598	 Art.	 35	 modificado	 por	 Lei	 12/2001,	 do	 10	 de	
setembro,	 de	 modificación	 da	 Lei	 de	 concentración	
parcelaria	para	Galicia.
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lugar da notificación ou ben intentada esta 
non  se  puidese  practicar,  a  notificación 
será  substituída  pola  publicación  do  ser-
vizo provincial correspondente, mediante 
aviso inserido por unha soa vez no “Diario 
Oficial  de  Galicia”  e  no  diario  de  maior 
circulación da provincia, así como por oito 
días no taboleiro de anuncios do concello e 
nos lugares habituais da parroquia, no que 
se  advertirá  que  os  documentos  estarán 
expostos durante trinta días naturais, que 
comezarán a contarse dende o día seguinte 
á publicación do aviso no “Diario Oficial 
de Galicia”, e que, dentro do citado prazo, 
poderá  interpoñerse  recurso  de  alzada 
ante o conselleiro competente en materia 
de agricultura 599.

Artigo 37. Todas  as  notificacións  e 
citacións  que  teñan  que  dirixírselles  aos 
titulares  de  explotacións,  propietarios, 
titulares  de  dereitos  reais  e  situacións 
xurídicas e, en xeral, ás persoas afectadas 
polos traballos de concentración parcelaria 
faranse,  en  todo  caso,  persoalmente  ao 
domicilio  dos  interesados  que  figure  nas 
bases, sen prexuízo das que se poidan rea-
lizar por medio de editos e da súa inserción 
nos  taboleiros  de  anuncios  dos  concellos, 
nos  lugares de costume da parroquia e no 
“Diario Oficial de Galicia”, os que terán os 
mesmos efectos que as leis lles atribúen ás 
notificacións e citacións 600.

Artigo 38. Cando  as  persoas  afec-
tadas  pola  concentración  promovesen 
individualmente  reclamacións  ou  inter-
puxesen  recursos,  as  incidencias  duns 
e  outros  entenderanse  persoalmente  co 
reclamante  ou  recorrente.  A  este  efecto 
deberán de expresar no escrito no que se 
promova a reclamación, un domicilio den-
tro do término municipal de que se trate e, 
no seu caso, a persoa residente no mesmo a 
quen teñan que facerse as notificacións.

599	Art.	 36	 modificado	 por	 Lei	 12/2001,	 do	 10	 de	
setembro,	 de	 modificación	 da	 Lei	 de	 concentración	
parcelaria	para	Galicia.
600	Art.	 37	 modificado	 por	 Lei	 12/2001,	 do	 10	 de	
setembro,	 de	 modificación	 da	 Lei	 de	 concentración	
parcelaria	para	Galicia.

capítulo v 
revIsIón 601

Artigo 39. A  revisión  de  oficio  dos 
actos  administrativos  ditados  en  materia 
de concentración parcelaria axustarase ao 
disposto na lexislación sobre procedemen-
to administrativo.

Artigo 40. Contra  as  Bases  Definiti-
vas e o Acordo de Concentración Parcelaria 
poderase  interpoñer  recurso  de  alzada 
ante  o  Conselleiro  de  Agricultura,  Pesca 
e Alimentación, dentro do prazo de trinta 
días, contados na maneira que determina 
o artigo 36.

Artigo 41. 1. O Acordo de Concentra-
ción  só  poderá  ser  impugnado  en  alzada 
se se infrinxen as formalidades prescritas 
para a súa elaboración e publicación ou se 
non se axustase ás bases a que se refire o 
artigo 21.
  2.  Os recursos poderán ser  interpostos 
polos  titulares  dun  dereito  subxectivo  ou 
dun interés directo, persoal e lexítimo no 
asunto que os motive.
  3.  Durante  o  término  sinalado  para 
recorrer, o expediente estará de manifesto 
e  á  disposición  dos  interesados,  para  que 
estes  poidan  examinalo  e  formular,  no 
mesmo escrito no que interpoñan a alzada, 
as alegacións que conveñan ao seu dereito.
  4.  Os recursos de alzada serán precep-
tivamente informados pola Xunta Local.

Artigo 42. 1. Transcorridos  tres me-
ses dende a  interposición dun  recurso de 
alzada  sen que  se notifique a  súa  resolu-
ción,  entenderase  desestimado  e  quedará 
expedita a vía procedente.
Excepcionalmente  e  por  causas  obxec-
tivas,  poderá  acordarse  a  ampliación  do 
prazo  máximo  de  resolución  por  outro 
período non superior a tres meses 602.

601	 Rúbrica	do	Capítulo	V	do	 Título	 III	 e	 estrutura	do	
mesmo	fixada	por	Lei	12/2001,	do	10	de	setembro,	de	
modificación	da	Lei	de	concentración	parcelaria	para	
Galicia.
602	Artigo	 42	 modificado	 pola	 Lei	 12/2001,	 do	 10	 de	
setembro,	 de	 modificación	 da	 Lei	 de	 concentración	
parcelaria	para	Galicia.
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  2.  A resolución do recurso de alzada será 
expresa e, se é o caso, o prazo para formular 
o  recurso  que  proceda  contarase  dende  o 
día seguinte á notificación daquela.

Artigo 43. 1.  Esgotada  a  vía  admi-
nistrativa,  poderase  interpoñer  recurso 
contencioso-administrativo,  que  só  será 
admisible  por  vicio  substancial  no  pro-
cedemento  e  por  eiva  na  apreciación  do 
valor  das  fincas,  sempre  que  a  diferenza 
entre o valor das parcelas aportadas polo 
recorrente e as  recibidas despois da con-
centración supoña, cando menos, prexuízo 
da sexta parte do valor das primeiras.
  2.  O  fallo  do  recurso  contencioso-ad-
ministrativo  executarase,  no  posible,  de 
xeito  que  non  implique  prexuízo  para  a 
concentración.

capítulo vi 
exeCuCIón do ACordo 603

Artigo 44. Rematada  a  publicación 
do  Acordo  de  Concentración,  e  sempre 
que  o  número  de  recursos  presentados  e 
pendentes non exceda do seis por cento dos 
titulares das explotacións ou non represen-
ten os reclamantes máis do dez por cento 
da  superficie  concentrada,  a  Dirección 
Xeral de Planificación e Desenvolvemento 
Agrario  poderá  dar,  e  os  adxudicatarios 
esixila,  posesión  provisoria  das  novas 
fincas, sen prexuízo das rectificacións que 
procedan como consecuencia dos recursos 
que prosperen.

Artigo 45. 1. O acordo de concentración 
poderá executarse, logo do apercibimento 
persoal por escrito, mediante compulsión 
directa  sobre  aqueles  que  se  resistisen  a 
permitir  a  toma  de  posesión  dos  predios 
de  substitución,  dentro  dos  termos  e  nas 
condicións  previamente  anunciadas  pola 
dirección xeral, sen prexuízo das sancións 
que se lles puidesen impoñer aos que non 

603	Rúbrica	do	Capítulo	VI	do	Título	III	e	estrutura	do	
mesmo	fixada	por	Lei	12/2001,	do	10	de	setembro,	de	
modificación	da	Lei	de	concentración	parcelaria	para	
Galicia.

permitan a  toma de posesión dos predios 
de  substitución,  logo  da  instrución  do 
oportuno expediente  sancionador confor-
me o disposto no título VII desta lei.
  2.  Desde  que  os  participantes  reciban 
da dirección xeral a posesión provisional 
ou definitiva dos predios de substitución, 
gozarán,  fronte  a  todos,  dos  medios  de 
defensa establecidos nas leis 604.

Artigo 46. Dentro  dos  sesenta  días 
naturais seguintes á data na que os predios 
de substitución se poñan á disposición dos 
participantes  para  que  tomen  posesión 
deles,  os  interesados  poderán  reclamar, 
achegando  ditame  pericial,  sobre  di-
ferencias  superiores  ao  dous  por  cento 
entre a cabida  real dos novos predios e a 
que conste no  título ou no expediente de 
concentración.  Se  a  reclamación  fose  es-
timada, a dirección xeral poderá, segundo 
as  circunstancias,  rectificar  o  acordo, 
compensar  o  reclamante  con  cargo  ao 
fondo de terras ou, se isto último non fose 
posible, indemnizalo en metálico 605.

Artigo 46 bis.  1.  Firme  o  acordo 
de  concentración  parcelaria  ao  que  se 
refire  o  artigo  33,  a  dirección  xeral  co-
rrespondente  da  consellería  competente 
en materia de agricultura autorizará a acta 
de reorganización da propiedade, na que se 
relacionarán e describirán os predios resul-
tantes da concentración coas circunstancias 
necesarias para a súa inscrición no rexistro 
da propiedade, os dereitos reais e as situa-
cións xurídicas que fosen determinados no 
período de investigación e o predio sobre 
o  que  deban  establecerse,  así  como  os 
novos dereitos reais que se constitúan nos 
novos predios de substitución.
  2.  A  inscrición dos  títulos de concen-
tración no rexistro da propiedade rexerase 

604	Art.	 45	 modificado	 por	 Lei	 12/2001,	 do	 10	 de	
setembro,	 de	 modificación	 da	 Lei	 de	 concentración	
parcelaria	para	Galicia.
605	Art.	 46	 modificado	 por	 Lei	 12/2001,	 do	 10	 de	
setembro,	 de	 modificación	 da	 Lei	 de	 concentración	
parcelaria	para	Galicia.
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polo disposto na lexislación do Estado na 
materia 606.

TíTULO IV 
EFECTOS E CONSERVACIóN  

DA CONCENTRACIóN 607

Artigo 47. A  entrada  en  vigor  do 
decreto  de  concentración  parcelaria  ao 
que se refire o artigo 19 faculta o servizo 
provincial  correspondente  para  realizar 
as  obras  que  ela  mesma  aprobe,  que,  no 
suposto  de  afectaren  o  dominio  público 
hidráulico  e  as  zonas  de  servidume  e 
policía de canles, deberán de contar coas 
preceptivas  autorizacións  e  concesións 
que  teña  que  outorgar  a  administración 
hidráulica  autonómica;  chantar  marcos 
ou  sinais,  convocar  reunións,  solicitar 
datos  precisos  para  a  execución  da  con-
centración e establecer plans de cultivos e 
ocupacións temporais de predios mentres 
se tramita o expediente. Desde a devandita 
entrada en vigor calquera obra ou mellora 
requirirá a previa autorización do referido 
servizo,  que  no  caso  de  non  concedela 
ditará resolución motivada.
Os  propietarios  e  cultivadores  terán  a 
obriga de coidar e cultivar os predios, sen 
que se poida cortar ou derrubar arborado, 
extraer ou suprimir plantacións ou realizar 
actos que poidan diminuír o valor da par-
cela sen a a previa autorización do servizo 
provincial correspondente.
As  plantacións,  obras  ou  melloras  reali-
zadas sen autorización non serán tidas en 
conta para efectos de valoración e clasifi-
cación das parcelas.
Así mesmo, obriga os membros da xunta 
local á asistencia ás reunións que se con-
voquen  e  faculta  a  administración  para 
esixir dos afectados polo proceso os datos 
que sexan de interese para este, así como 
606	Art.	 46	 bis	 engadido	 por	 Lei	 12/2001,	 do	 10	 de	
setembro,	 de	 modificación	 da	 Lei	 de	 concentración	
parcelaria	para	Galicia.
607	 Estrutura	do	Título	IV	fixada	por	Lei	12/2001,	do	10	
de	setembro,	de	modificación	da	Lei	de	concentración	
parcelaria	para	Galicia.

canta  información se considere necesaria 
para a redacción das bases da zona.
Os que infrinxan o anteriormente disposto 
serán  sancionados  logo  da  instrución  do 
oportuno expediente conforme o disposto 
no título VII desta lei 608.

Artigo 48. 1. A inclusión dunha par-
cela  na  concentración  dá  lugar,  mentres 
dure  o  procedemento  correspondente, 
á  extinción  do  retracto  de  colindantes, 
do  dereito  de  permuta  forzosa  e  demais 
de  adquisición  que  se  outorguen  por  lei 
para evitar os encravados ou a dispersión 
parcelaria, agás que a demanda fose inter-
posta antes da inclusión.
  2.  Sen  embargo,  se  algunha  parcela 
comprendida  na  zona  fose  logo  obxecto 
de  exclusión,  o  prazo  para  interpoñer  a 
demanda  comenzará  novamente  dende  o 
seguinte día en que o titular do dereito ti-
vese ou debese ter coñecemento do acordo 
de exclusión.

Artigo 48 bis. A  inclusión dun pre-
dio no plan de aproveitamentos de cultivos 
ou forestal obrigará o seu titular ao estrito 
cumprimento  deste  ata  tanto  o  concello 
regule os usos das terras concentradas 609.

Artigo 49. As  resolucións  ditadas  no 
expediente de concentración parcelaria non 
quedarán en suspenso polas cuestións xu-
diciais que se plantexen entre particulares 
sobre os dereitos afectados pola mesma.

Artigo 50. 1. Co obxecto de facilitar 
a  diminución  do  número  de  propietarios 
da zona, unha vez publicado o decreto de 
concentración parcelaria, o servizo provin-
cial  correspondente  poñerá  á  disposición 
das  persoas  interesadas  en  incrementar 
o  tamaño da  súa  explotación unha  listaxe 
elaborada  a  partir  das  notificacións  feitas 
por  aqueles  que  queiran  vender  as  súas 
parcelas, se é o caso.

608	Art.	 47	 modificado	 por	 Lei	 12/2001,	 do	 10	 de	
setembro,	 de	 modificación	 da	 Lei	 de	 concentración	
parcelaria	para	Galicia.
609	Art.	 48	bis	modificado	por	 Lei	 12/2001,	 do	10	de	
setembro,	 de	 modificación	 da	 Lei	 de	 concentración	
parcelaria	para	Galicia.



- 938 -

Código da Administración Galega

  2.  Será potestativo dar efecto no expe-
diente  de  concentración  ás  transmisións 
ou modificacións de dereitos que se comu-
niquen despois de comezada a publicación 
das bases e ata a firmeza destas, quedando 
o  adquirinte  subrogado  no  lugar  e  posto 
do  anterior,  coas  limitacións,  deberes  e 
obrigas que resulten do procedemento da 
concentración.
  3.  Antes de que sexa firme o acordo de 
concentración, os interesados poderán pro-
poñer permutas de predios de substitución, 
que serán aceptadas sempre que, a criterio 
do  servizo  provincial  correspondente,  non 
haxa  prexuízo  para  a  concentración,  e,  en 
tal caso, a situación resultante recollerase na 
acta de reorganización da propiedade 610.

Artigo 51. Rematada  a  concentra-
ción,  e  salvo  os  supostos  recollidos  nas 
letras b) e c) do artigo seguinte, a división 
ou  segregación  dun  predio  rústico  non 
será válida cando dea lugar a parcelas de 
extensión  inferior  á  unidade  mínima  de 
cultivo  establecida  conforme  o  disposto 
no artigo 3.1.b) e, consecuentemente, non 
poderá ser obxecto de ningún dos auxilios 
ou beneficios que a consellería competente 
en materia de agricultura poida conceder 
para a mellora das explotacións 611.

Artigo 52. Non será válida a división 
ou segregación de predios de substitución, 
agás nos seguintes casos:

a.  Cando  se  trate  de  disposicións  en 
favor de propietarios de predios lindantes, 
sempre que, como consecuencia da división 
ou segregación, tanto o predio que se divide 
ou segrega coma o lindante non resulten 
de  extensión  inferior  á  unidade  mínima 
de cultivo á que se refire o artigo 3.1.b).

b.  Se  é  consecuencia  do  exercicio  do 
dereito  de  acceso  á  propiedade  establecido 

610	 Art.	 50	 modificado	 por	 Lei	 12/2001,	 do	 10	 de	
setembro,	 de	 modificación	 da	 Lei	 de	 concentración	
parcelaria	para	Galicia.
611	 Art.	 51	 modificado	 por	 Lei	 12/2001,	 do	 10	 de	
setembro,	 de	 modificación	 da	 Lei	 de	 concentración	
parcelaria	para	Galicia.

na lexislación especial de arrendamentos 
rústicos.

c.  Se se produce por causa de expropia-
ción forzosa 612.

TíTULO V
capítulo i 

proCedementos espeCIAIs  
e sImplIFICAdos 613

Artigo 52 bis.  Mediante  orde  do 
conselleiro competente en materia de agri-
cultura, oída a xunta local de zona, e por 
sobreviren  circunstancias  excepcionais 
debidamente  xustificadas  polo  servizo 
provincial  correspondente, poderase dividir 
unha  zona  de  concentración  en  sectores 
independentes.  Neste  caso  a  execución 
e  a  publicación  dos  distintos  trámites  do 
proceso poderán realizarse en cada sector 
con independencia dos restantes 614.

Artigo 53. 1. Acordada a concentra-
ción,  e  sempre  que  as  circunstancias  da 
zona  o  permitan,  poderá  ser  facultada  a 
Dirección  Xeral  de  Planificación  e  Des-
envolvemento  Agrario  para  que,  previo 
informe  da  Xunta  Local,  simplifique  o 
procedemento  ordinario,  refundindo, 
total  ou  parcialmente,  por  unha  parte, 
as  Bases  Provisorias  co  proxecto  e,  por 
outra, as Bases Definitivas co Acordo de 
Concentración  que,  unha  vez  aprobados 
polos órganos competentes, serán obxecto 
dunha única publicación. O Proxecto será 
único e tanto este coma as Bases Proviso-
rias someteranse á mesma enquisa.
  2.  O procedemento simplificado ao que 
se refire o número anterior poderá ser apli-
cado,  ben  en  zonas  de  pequena  extensión 
ou  de  reducido  número  de  explotacións, 
ou ben en zonas xa concentradas, ou nos 

612	 Art.	 52	 modificado	 por	 Lei	 12/2001,	 do	 10	 de	
setembro,	 de	 modificación	 da	 Lei	 de	 concentración	
parcelaria	para	Galicia.
613	 Estrutura	do	Capítulo	 I	 do	 Título	V	 fixada	por	 Lei	
12/2001,	do	10	de	setembro,	de	modificación	da	Lei	de	
concentración	parcelaria	para	Galicia.
614	 Art.	 52	 bis	 engadido	 por	 Lei	 12/2001,	 do	 10	 de	
setembro,	 de	 modificación	 da	 Lei	 de	 concentración	
parcelaria	para	Galicia.
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supostos  especiais  previstos  nos  artigos 
seguintes.

Artigo 54. 1. Cando, a consecuencia 
de  cambios  experimentados  nas  explota-
cións agrarias ou na infraestrutura dunha 
zona  xa  concentrada,  se  considere  que 
poden  mellorarse  substancialmente  as 
estruturas  mediante  unha  nova  concen-
tración daquelas, a consellería competente 
en materia de agricultura queda facultada 
para  promovela,  logo  do  informe  do 
concello ou da cámara agraria provincial 
correspondente, observándose, en canto á 
solicitude  e  ao procedemento,  o disposto 
nos artigos 14 e seguintes, sen prexuízo do 
disposto no número 2 do artigo anterior.
  2.  A  zona  obxecto  de  nova  concentra-
ción  poderá  comprender  dúas  ou  máis 
zonas ou parroquias  xa  concentradas,  ou 
parte delas, podendo incluírse, se se con-
siderase conveniente, sectores ou parcelas 
anteriormente excluídas 615.

Artigo 55. Se a concentración se pro-
movese  por  existiren  proxectos  de  obras 
públicas ou outras de interese xeral, sem-
pre que a través deste procedemento poida 
facilitarse  a  súa  realización  e  a  distribu-
ción máis equitativa dos seus efectos entre 
os implicados, observaranse as normas do 
procedemento  simplificado  referido  no 
artigo 53, coas seguintes particularidades:
  1.  A  entidade  concesionaria  da  obra, 
por  instancia  da  consellería  competente 
en  materia  de  agricultura,  determinará, 
con  referencia a un plano, as parcelas ou 
aquela parte delas que ocupará a obra pú-
blica proxectada, con expresión detallada 
da superficie.
  2.  Logo  do  estudo,  no  que  se  terá  en 
conta  o  trazado  e  a  superficie  que  vai 
ocupar a citada obra pública, a consellería, 
se  procede,  realizará  a  concentración, 
aprobando o decreto de concentración par-
celaria, no que  se determine o perímetro 
615	 Art.	 54	 modificado	 por	 Lei	 12/2001,	 do	 10	 de	
setembro,	 de	 modificación	 da	 Lei	 de	 concentración	
parcelaria	para	Galicia.

da zona e se expresen todos os gastos que 
aquela  orixine.  A  redución  para  obter  os 
terreos que vai ocupar a obra pública non 
será superior á quinta parte do perímetro 
da zona.
  3.  A superficie total que ocupará a obra 
pública obterase por redución proporcional 
das  achegas  dos  participantes.  Ademais 
desta redución, aplicaranse as que prevé o 
artigo 34.
  4.  A  entidade  concesionaria  valorará, 
para  fixar  a  indemnización,  as  parcelas 
que se van ocupar, ben por convenios cos 
afectados ou ben polos medios establecidos 
na lexislación sobre expropiación forzosa. 
Para  estes  efectos  rexerá  a  clasificación 
prevista no artigo 27 e demais disposicións 
do procedemento de concentración.
  5.  No  proxecto  asignaráselle  a  cada 
participante  o  valor  que  resulte  da  súa 
achega, coas reducións sinaladas no apar-
tado 3 deste artigo.
  6.  Unha  vez  coñecida,  na  enquisa 
das  bases  provisionais  e  proxectos,  a 
valoración  indemnizatoria  da  entidade 
concesionaria,  os  propietarios  poderán 
optar por recibir de inmediato o seu im-
porte en metálico. Neste caso a superficie 
das parcelas indemnizadas destinarase a 
mitigar a redución proporcional das ache-
gas  sinalada  no  citado  apartado  3  deste 
artigo.
  7.  A  ocupación  dos  terreos  para  a  exe-
cución  da  obra  pública  levarase  a  efecto 
no  acordo;  non  obstante,  a  entidade  con-
cesionaria  poderá  ocupalos  a  partir  do 
momento no que sexan aprobadas as bases 
provisionais. Neste caso incluiranse nelas 
os convenios cos afectados dirixidos a ob-
ter unha garantía suficiente na execución 
dos traballos de concentración.
  8.  As  indemnizacións  resultantes  da 
valoración da entidade concesionaria dis-
tribuiranse entre todos os participantes en 
proporción á detracción do valor achegado 
á concentración.
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  9.  A superficie ocupada pola obra públi-
ca adxudicarase a nome da administración 
ou entidade titular daquela 616.

Artigo 56. Se a concentración se pro-
movese  cando  por  causas  da  explotación 
de  coutos  mineiros  sexa  necesaria  unha 
importante cesión de terras de utilización 
agraria,  de  tal  xeito  que  se  coide  que  o 
procedemento de concentración parcelaria 
poida  compensar  os  efectos  da  expropia-
ción e paliar o problema social que puidese 
derivar, observaranse as normas sinaladas 
nos  artigos  53  e  55  coas  seguintes  parti-
cularidades:
A  entidade  concesionaria,  por  instancia 
da  consellería  competente  en  materia  de 
agricultura, determinará con  referencia a 
un plano as parcelas que ocupará o couto 
mineiro con expresión detallada da super-
ficie, do nome do seu propietario, do valor 
fixado para efectos de expropiacións e do 
número de explotacións que desaparecerán 
por mor do citado couto. Tales datos serán 
obxecto de información pública e, á vista 
do seu resultado, a consellería promoverá, 
se procedese, a concentración 617.

Artigo 56 bis.  Cando  se  decrete  a 
concentración  parcelaria  de  montes  ou 
terreos repoboados, o servizo provincial 
correspondente da consellería competen-
te en materia de agricultura, previamente 
ao coñecemento dun plan de ordenación 
forestal aplicable aos ditos terreos, pode-
rá propoñer  a  simplificación dalgún dos 
trámites do procedemento de concentra-
ción  e  das  obras  e  melloras  territoriais 
no caso de que estivese aprobado un plan 
de  ordenación  forestal  aplicable  a  eses 
terreos.  A  referida  simplificación  non 
poderá implicar diminución de garantías, 
tanto na súa execución coma nos dereitos 
dos titulares afectados.
A  proposta  será  obxecto  de  información 
pública  por  un  prazo  de  trinta  días  e,  á 
616	 Art.	 55	 modificado	 por	 Lei	 12/2001,	 do	 10	 de	
setembro,	 de	 modificación	 da	 Lei	 de	 concentración	
parcelaria	para	Galicia.
617	 Art.	 56	 modificado	 por	 Lei	 12/2001,	 do	 10	 de	
setembro,	 de	 modificación	 da	 Lei	 de	 concentración	
parcelaria	para	Galicia.

vista  das  alegacións  formuladas,  será 
aceptada ou rexeitada pola dirección xeral 
correspondente da consellería competente 
en materia de agricultura.
O  acordo  de  concentración  parcelaria  de 
montes levará anexo o seu plan forestal, de 
conformidade co establecido nos artigos 30 
e 33 desta lei, que será obrigatorio para to-
dos os titulares afectados, ata tanto o concello 
regule os usos das terras concentradas 618.

capítulo ii 
ConCentrACIóns  

de CArÁCter prIvAdo 619

Artigo 57. Cando dous ou máis pro-
pietarios  titulares  de  predios  integrados 
en explotacións independentes, mediante 
permuta  ou  por  calquera  outro  título, 
agrupen  predios  cunha  superficie  que 
sexa como mínimo de media hectárea en 
cultivos intensivos e horta, unha hectárea 
en  labradío  ou  prado  e  tres  hectáreas 
en  monte,  os  gastos  correspondentes  ao 
outorgamento  de  escrituras,  inscricións 
rexistrais  e  outros  lexítimos  correrán  a 
cargo  da  consellería  competente  en  ma-
teria de agricultura 620.

Artigo 58. Cando un mínimo de tres 
agricultores con explotacións individuali-
zadas constitúan unha agrupación para a 
concentración  parcelaria  das  súas  fincas 
rústicas  e  desexen  acollerse  ás  vantaxes 
que  outorga  esta  Lei,  deberán  reunir  as 
condicións seguintes:
  1.  A  superficie  que  se  vai  concentrar 
será  como  mínimo:  de  cinco  hectáreas 
en  zonas  de  cultivos  intensivos  e  de 
horta; de trinta hectáreas noutros terreos, 
sempre que o monte non  supere o  trinta 
por cento da superficie. Se superase esta 
porcentaxe, a superficie será de setenta e 
cinco hectáreas.
618	 Art.	 56	 bis	modificado	 por	 Lei	 12/2001,	 do	10	de	
setembro,	 de	 modificación	 da	 Lei	 de	 concentración	
parcelaria	para	Galicia.
619	 Véxase	Decreto	91/1988,	do	7	de	abril,	que	regula	a	
concentración	parcelaria,	de	carácter	privado.
620	 Art.	 57	 modificado	 por	 Lei	 12/2001,	 do	 10	 de	
setembro,	 de	 modificación	 da	 Lei	 de	 concentración	
parcelaria	para	Galicia.
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  2.  A superficie constituída polos encla-
ves  dos  propietarios  alleos  á  agrupación 
non poderá  ser máis do dez por cento da 
superficie que se vai concentrar.
  3.  A  agrupación  de  propietarios  acre-
ditará  de  modo  suficiente  o  dominio  das 
terras  correspondentes  a  cada  un  deles, 
delimitará  o  perímetro  da  superficie  que 
se vai concentrar, especificará as cargas e 
gravames de todas e cada unha das fincas 
e  acompañará  un  plano  no  que  sobre  as 
parcelas de procedencia se reflexe a nova 
distribución  da  propiedade  e  a  copia  da 
Acta  de  Reorganización.  Esta  acta,  coas 
respectivas  documentacións,  seranlle  remi-
tidas á Xefatura Provincial de Estruturas 
Agrarias,  que  as  verificará  e  examinará 
estimándoas  como  Bases  Definitivas, 
Acordo e Acta de Reorganización.

Artigo 59. A Xefatura Provincial  de 
Estruturas  Agrarias  remitiralle  o  expe-
diente coa documentación á que se refire 
o  artigo  68.3,  debidamente  informado,  á 
Consellería de Agricultura, Pesca e Alimen-
tación,  que  poderá  aprobar  e  conceder  os 
seguintes beneficios:
  1.  Abono  dos  gastos  ocasionados  con 
motivo do outorgamento de escrituras, Acta 
de Reorganización, inscricións no Rexistro 
da  Propiedade,  honorarios  que  teña 
dereito  a  percibir  o  equipo  técnico  que 
levou a cabo os traballos de concentración, 
e os de redacción dos proxectos de obras e 
melloras previstas no artigo 63.
  2.  Realización de todas as obras e me-
lloras previstas nos proxectos técnicos da 
referida concentración.
  3.  Os  demais  beneficios  previstos 
nesta lei.
Para  o  cálculo  dos  gastos  que  se  deban 
abonar e das obras e melloras que se deban 
realizar  teranse  en  conta  os  coeficientes 
medios de gastos e inversións por hectá-
rea concentrada no último ano.

Artigo 60. Todos  os  gastos  indicados 
no artigo anterior, debidamente xustificados, 
terán preferencia para o seu abono nos progra-
mas de inversións que vai realizar a Dirección 

Xeral ao ano seguinte ao da sinatura da Acta 
de Reorganización da Propiedade.

TíTULO VI 
OBRAS E MELLORAS TERRITORIAIS

Artigo 61. 1.  Unha  vez  firmes  as 
bases, a dirección xeral correspondente da 
consellería  con  competencias  en  materia 
de  agricultura,  por  proposta  do  servizo 
provincial, e logo do coñecemento e infor-
me do concello correspondente, aprobará 
un plan de obras e melloras territoriais que 
reflectirá  todas  as  actuacións  que  como 
obras anexas á concentración parcelaria se 
levarán a cabo na zona.
No suposto de que o citado plan prevexa 
obras  que  afecten  competencias  da 
administración  hidráulica  autonómica, 
este  requirirá  informe  previo  favorable 
de  compatibilidade  das  ditas  obras  coa 
planificación  hidrolóxica  das  concas  de 
Galicia costa e co plan de saneamento de 
Galicia, que, á súa vez, comportará a au-
torización administrativa correspondente 
a cada unha delas, que se deberá emitir no 
prazo de corenta e cinco días e será apro-
bado por orde da consellería competente 
en materia de agricultura e publicado no 
“Diario Oficial de Galicia” e no taboleiro 
de  anuncios  do  concello  ou  concellos 
afectados por el.
Cando no citado plan se inclúan obras ou 
melloras que teñan que ser financiadas con 
cargo a orzamentos doutras consellerías, a 
súa  aprobación  corresponderalle  á Xunta 
de Galicia, que, por decreto adoptado por 
proposta  dela,  sinalará  expresamente  a 
quén  lle  corresponde  o  financiamento  e 
a súa execución.
  2.  As obras que realizará a consellería 
competente en materia de agricultura nas 
zonas  de  concentración  parcelaria  pode-
ranse clasificar nos seguintes grupos:
  1)  Obras  e  infraestruturas  básicas 
inherentes  ao  proceso  de  concentración, 
incluíndo como tales:

a.  Rede  de  camiños  rurais,  coas  súas 
obras  de  fábrica  anexas,  saneamento  de 
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terras, roturamento de montes para o seu 
destino  ao  cultivo,  eliminación  de  acci-
dentes naturais ou artificiais que impidan 
o  cultivo  axeitado  dos  lotes  de  substitu-
ción,  nivelacións  e  outros  traballos  de 
conservación do solo.

b.  Acondicionamento  de  regadíos  xa 
existentes,  construción  de  novos  que  se 
establecesen como necesarios nos estudos 
da concentración, canalización de augas e 
defensa de marxes, todo iso sen prexuízo 
do disposto no artigo 64.

c.  En  xeral,  aquelas  obras  e  melloras 
que  beneficien  as  condicións  agrarias  e 
ecolóxicas  da  zona  ou  teñan  por  obxecto 
corrixir defectos de infraestrutura.

d.  Captación  e  depuración  de  augas  e 
redes de saneamento.

e.  Todas  as  medidas  correctoras  que 
se  determinasen  no  estudo  de  impacto 
ambiental.
  2)  Obras complementarias, entendéndose 
as  que  sen  relacionarse  directamente  coa 
concentración  parcelaria  contribúan  ao  seu 
satisfactorio desenvolvemento económico e 
social, redundando en beneficio de todos os 
agricultores, dalgún grupo deles ou dalgunha 
explotación comunitaria. En todo caso o fin 
das obras e melloras que se van realizar será 
de  interese agrario ou de dotación de equi-
pamentos  sociais  ou  de  mellora  do  hábitat 
rural, incluíndose neste grupo as seguintes:

a.  Cortellos,  instalacións para o gando, 
implantación  de  pradeiras  e  pasteiros, 
valados  e  repoboación  forestal  nas  áreas 
correspondentes,  e  axustamento  do  solo 
para o uso dos cultivos sempre que sexan os 
indicados nos estudos da concentración.

b.  Almacéns para maquinaria agrícola, 
materias primas ou produtos agrarios, así 
como instalacións para industrialización e 
comercialización destes produtos.

c.  Mellora  de  canles  de  rega,  implan-
tación  de  diversas  técnicas  de  regadío, 
investigación e captación de augas subte-
rráneas e novos regadíos.

d.  Aproveitamento  comunitario  de  ener-
xías alternativas e electrificación de núcleos 
rurais coa potencia axeitada ás necesidades.

e.  Calquera  outra  mellora  permanente 
que redunde en beneficio de todo os labre-
gos da zona ou dalgún grupo deles.
  3.  O  importe das obras ás que  se  refi-
ren os apartados anteriores  financiarao a 
Xunta  de  Galicia  a  través  da  consellería 
competente en materia de agricultura.
  4.  As  obras  complementarias  ás  que 
se  fai  referencia  no  apartado  2.2  deste 
artigo, que non teñen carácter obrigatorio, 
serán proxectadas e executadas pola con-
sellería  competente  en  materia  agraria, 
sendo sufragadas por esta e establecéndose 
regulamentariamente  as  condicións  e 
garantías suficientes, a fin de recobrar dos 
beneficiados directos das obras e melloras 
realizadas  o  sesenta  por  cento  do  seu 
custo, nun prazo non superior a dez anos 
e  coa  satisfacción  anual  do  importe  dos 
intereses  legalmente  establecidos para  as 
cantidades que hai que satisfacer.
De  ser  o  caso,  e  para  xeral  coñecemento 
de  todos  os  interesados,  será  obxecto  de 
exposición  pública  o  aviso  polo  que  se 
anuncien a apertura do prazo e as condi-
cións para que os titulares de explotacións 
na zona poidan presentar a correspondente 
solicitude e subscrición dos compromisos 
que  lles  sexan  esixibles  en  garantía  do 
pagamento da cota que lles corresponda.
Os vicios ocultos nas obras e melloras reali-
zadas poderán ser obxecto de reclamación na 
forma prevista na lexislación vixente 621.

Artigo 62. 1. A partir da entrada en 
vigor do decreto de concentración parcelaria 
no que se declare de utilidade pública e inte-
rese social a concentración parcelaria dunha 
zona, a consellería competente en materia 
de  agricultura,  en  calquera  momento  do 
procedemento,  poderá  ocupar  tempo-
ralmente  os  terreos  daquela  que  sexan 
precisos  para  dotar  os  novos  predios  da 
axeitada rede de camiños ou para realizar 
traballos relacionados coa concentración.
A ocupación temporal dos anteditos terreos 
rexerase, en canto ás  indemnizacións que 
621	 Art.	 61	 modificado	 por	 Lei	 12/2001,	 do	 10	 de	
setembro,	 de	 modificación	 da	 Lei	 de	 concentración	
parcelaria	para	Galicia.
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se lles deban satisfacer aos propietarios afec-
tados, polos preceptos da lexislación vixente 
en materia de expropiación forzosa.
  2.  Cando  para  a  realización  da  obra  e 
mellora  resulte  necesaria  a  expropiación 
forzosa de terreos non suxeitos a concen-
tración, a consellería poderá utilizar, para 
o expresado fin, o procedemento urxente 
que  na  lexislación  vixente  en  materia  de 
expropiación forzosa se estableza.
Para que a consellería poida facer uso da 
facultade  expropiatoria  que  lle  atribúe 
este artigo será preciso que a necesidade e 
a urxencia da expropiación se expuxesen 
e  razoasen  no  plan  de  obras  e  melloras 
territoriais ou que, se a necesidade xurdiu 
con  posterioridade  a  tal  aprobación,  se 
obteña da referida consellería a autoriza-
ción correspondente.
  3.  Cando se  trate de  terreos suxeitos a 
concentración,  os  seus  propietarios  non 
serán  indemnizados  en  metálico,  senón 
que  o  valor  daqueles  computarase  nas 
bases, sen prexuízo das demais  indemni-
zacións  e  garantías  que  se  establezan  na 
lexislación  vixente  en  materia  de  expro-
piación forzosa 622.

Artigo 63. 1. Os proxectos das obras 
ás que se refire o artigo 61.2.1 axustaran-
se  na  súa  redacción  ao  correspondente 
plan  de  obras  e  melloras  territoriais  e 
serán aprobados pola dirección xeral co-
rrespondente  da  consellería  competente 
en materia de agricultura.
Unha  vez  aprobados,  deben  serlle  comu-
nicados  ao  concello  e  serán  obxecto  de 
publicación  nos  lugares  de  costume  das 
parroquias e no concello ao que pertenza a 
zona, para información dos afectados.
A  contratación  axustarase  aos  trámites 
administrativos  previstos  na  lexislación 
pertinente.
  2.  Os proxectos de obras  incluídos no 
artigo  61.2.2  serán,  así  mesmo,  obxecto 
de publicación, a fin de que os labregos, 

622	 Art.	 62	 modificado	 por	 Lei	 12/2001,	 do	 10	 de	
setembro,	 de	 modificación	 da	 Lei	 de	 concentración	
parcelaria	para	Galicia.

cooperativas  ou  outras  entidades  inte-
resadas  poidan,  con  coñecemento  dos 
prezos e demais condicións da operación, 
deducir a solicitude correspondente, asu-
mir o compromiso e prestar as garantías 
que se sinalen 623.

Artigo 64. 1.  O  acordo  da  dirección 
xeral correspondente da consellería compe-
tente en materia de agricultura de entregar 
unha obra executada por ela e incluída nos 
seus plans constitúe un acto administrativo 
que,  no  caso  de  que  a  obra  non  se  axeite 
aos  proxectos  correspondentes  ou  non  se 
lle  entregase  a  quen  corresponda,  poderá 
ser  obxecto  de  recurso  polas  persoas  ou 
entidades  que  se  deban  facer  cargo  dela. 
O  devandito  acordo  será  inmediatamente 
executivo  e  dará  lugar  ao  nacemento  de 
todas as obrigas dimanantes da entrega.
  2.  Dentro  dos  sesenta  días  contados 
dende  o  seguinte  ao  da  notificación  do 
acordo  poderase  interpoñer  recurso  ante 
a  consellería  competente  en  materia  de 
agricultura. A  resolución do dito  recurso 
poñerá fin á vía administrativa. A notifi-
cación  será  sempre  persoal  cando  a  obra 
lle deba  ser  entregada  a unha  soa persoa 
ou entidade.
  3.  A resolución dos recursos aos que se 
refire este artigo determinará, se procede, 
a diminución proporcional do prezo ou a 
execución das reformas precisas a expen-
sas da consellería. Se os defectos da obra 
a fan absolutamente inaxeitada para o uso 
ao que se destina, acordarase, por petición 
do recorrente, a resolución do compromiso 
por el asumido.
  4.  Firme o acordo, no momento no que 
se lles notifique formalmente aos interesa-
dos, reputarase feita a entrega das obras e 
transmitido o dominio 624.

Artigo 64 bis.  1. Poderán  ser  incluí-
das no plan de obras e melloras territoriais, 
623	 Art.	 63	 modificado	 por	 Lei	 12/2001,	 do	 10	 de	
setembro,	 de	 modificación	 da	 Lei	 de	 concentración	
parcelaria	para	Galicia.
624	 Art.	 64	 modificado	 por	 Lei	 12/2001,	 do	 10	 de	
setembro,	 de	 modificación	 da	 Lei	 de	 concentración	
parcelaria	para	Galicia.
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de acordo co previsto no artigo 61, as obras 
de  competencia  doutras  consellerías  que 
teñan  previsto  o  seu  financiamento  nos 
seus orzamentos.
  2.  A  consellería  competente  en  ma-
teria  de  agricultura  poderá  establecer 
convenios cos concellos e organismos do 
Estado  para  incluír  nos  plans  de  obras  e 
melloras territoriais aquelas que sexan da 
súa competencia ou a afecten en canto ao 
seu financiamento e beneficien a zona.
  3.  Para  a  execución  das  obras  pre-
vistas  neste  artigo  poderá  establecerse 
un  plan  coordinado  entre  a  consellería 
competente en materia de agricultura e as 
entidades que colaboren na súa execución 
e  financiamento.  Este  plan  sinalará  no 
anteproxecto xeral e por sectores as obras, 
a súa enumeración e a relación das que lle 
corresponden a cada organismo ou entidade 
colaboradora,  con  anotacións  axustadas 
á  orde  e  ao  ritmo,  tanto  de  redacción  de 
proxectos  coma  da  súa  execución.  Neste 
suposto a aprobación do plan coordinado 
correspóndelle á Xunta 625.

Artigo 65. 1.  A  consellería  compe-
tente  en  materia  de  agricultura  poderá 
establecer  convenios  coas  deputacións, 
concellos  e  agrupacións  de  agricultores, 
co  obxecto  de  conseguir  unha  axeitada 
conservación das obras de calquera clase 
incluídas  nos  seus  plans,  determinando 
neles a forma de prestar o servizo e reem-
bolsar os gastos ocasionados.
  2.  Os  que  impidan,  destrúan,  deterio-
ren ou fagan mal uso de calquera obra ou 
sinalización  incluída  nos  plans  de  con-
centración  parcelaria  serán  sancionados, 
logo da instrución do oportuno expediente 
sancionador, conforme o disposto no título 
VII desta lei.
  3.  As  demais  normas  relativas  á 
conservación  das obras,  segundo  as  súas 
625	 Art.	 64	 bis	 engadido	 por	 Lei	 12/2001,	 do	 10	 de	
setembro,	 de	 modificación	 da	 Lei	 de	 concentración	
parcelaria	para	Galicia.

diferentes  clases,  serán  ditadas  mediante 
disposicións especiais 626.

Artigo 66. As  deputacións,  os  con-
cellos e calquera outra entidade territorial 
con  personalidade  xurídica  de  ámbito 
local ás que se lles entregue a propiedade 
da  rede  de  camiños  rurais  compromete-
ranse  formalmente  a  consignar  nos  seus 
orzamentos os recursos necesarios para a 
súa conservación 627.

Artigo 67. 1.  A  elaboración  de  do-
cumentos  clave  no  procedemento  está 
exclusivamente  reservada  á  consellería 
correspondente  (estudo  previo,  plan  de 
desenvolvemento, plan de obras e proxecto 
de  concentración),  podendo  ser  con-
tratadas  con  empresas  privadas  accións 
parciais deles.
  2.  A  administración  exercerá  a  super-
visión e dirección de obra sobre  todos os 
aspectos e accións do procedemento.
  3.  Así  mesmo,  a  xunta  local  de  zona 
poñerá  en  coñecemento  da  consellería 
calquera  anomalía  que  observe  para  que 
poida ser inmediatamente corrixida 628.

Artigo 68. Transcorridos  dous  anos 
dende a autorización da acta de reorganización 
da  propiedade  —que  supón  a  finalización 
do proceso concentrador de que se trate-, a 
consellería competente en materia agraria 
deberá  realizar  unha  avaliación  da  zona 
de  concentración  para  valorar  o  grao 
de  consecución  dos  obxectivos  fixados, 
entre outros o cumprimento dos plans de 
aproveitamento  de  cultivos,  a  utilidade 
económica e social así como a fixación de 
poboación no medio rural.
Transcorridos  catro  anos  dende  a  autori-
zación da acta a que se refire o parágrafo 
626	 Art.	 65	 modificado	 por	 Lei	 12/2001,	 do	 10	 de	
setembro,	 de	 modificación	 da	 Lei	 de	 concentración	
parcelaria	para	Galicia.
627	 Art.	 66	 modificado	 por	 Lei	 12/2001,	 do	 10	 de	
setembro,	 de	 modificación	 da	 Lei	 de	 concentración	
parcelaria	para	Galicia.
628	 Art.	 67	 modificado	 por	 Lei	 12/2001,	 do	 10	 de	
setembro,	 de	 modificación	 da	 Lei	 de	 concentración	
parcelaria	para	Galicia.
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anterior, levarase a cabo unha nova avalia-
ción dos resultados acadados 629.

TíTULO VII 
INFRACCIóNS E SANCIóNS 630

Artigo 69. 1.  Son  sancionables  as  ac-
cións e omisións que infrinxan o establecido 
nesta lei, sen prexuízo das responsabilidades 
esixibles na vía penal, civil ou doutra orde 
nas que puidesen incorrer.
  2.  As  infraccións  ao  establecido  nesta 
lei  clasifícanse  en  leves,  graves  e  moi 
graves 631.

Artigo 70. Son infraccións leves:
  1.  Non coidar ou non cultivar os novos 
predios entregados.
  2.  Dificultar  os  traballos  de  investiga-
ción e clasificación de terras.
  3.  Realizar actos que diminúan o valor 
das parcelas nun valor inferior ao dez por 
cento unha vez que o decreto de concen-
tración parcelaria entrase en vigor.
  4.  Calquera  outra  acción  ou  omisión 
que  supoña  incumprimento  de  calquera 
dos  requisitos  establecidos  nesta  lei  que 
non estea clasificado como falta grave ou 
moi grave 632.

Artigo 71. Son infraccións graves:
  1.  Impedir  ou  dificultar  o  amolloa-
mento,  a  sinalización  ou  a  realización 
das obras que aprobe o servizo provincial 
correspondente, así como retirar os sinais 
cando estean instalados.
  2.  Realizar, á entrada en vigor do decre-
to  de  concentración  parcelaria,  obras  ou 
melloras nos predios sen a correspondente 
autorización.
629	 Art.	 68	 modificado	 por	 Lei	 12/2001,	 do	 10	 de	
setembro,	 de	 modificación	 da	 Lei	 de	 concentración	
parcelaria	para	Galicia.
630	 Titulo	 VII	 engadido	 por	 Lei	 12/2001,	 do	 10	 de	
setembro,	 de	 modificación	 da	 Lei	 de	 concentración	
parcelaria	para	Galicia.
631	 Art.	 69	 modificado	 por	 Lei	 12/2001,	 do	 10	 de	
setembro,	 de	 modificación	 da	 Lei	 de	 concentración	
parcelaria	para	Galicia.
632	 Art.	 70	 modificado	 por	 Lei	 12/2001,	 do	 10	 de	
setembro,	 de	 modificación	 da	 Lei	 de	 concentración	
parcelaria	para	Galicia.

  3.  Destruír  obras,  cortar  ou  derrubar 
arborado, extraer ou suprimir plantacións 
ou  cultivos  permanentes  e  esquilmar  a 
terra e realizar actos que diminúan o valor 
das parcelas nun valor superior ao dez por 
cento unha vez que o decreto de concen-
tración parcelaria entrase en vigor.
  4.  Impedirlle  ao  persoal  encargado  da 
realización dos traballos de concentración 
parcelaria o acceso ás parcelas ou predios 
para o desenvolvemento da súa función.
  5.  A deterioración ou o mal uso de cal-
quera obra de  interese xeral  incluída nos 
plans de obras e melloras territoriais.
  6.  Non  cultivar  os  predios  conforme  a 
súa  capacidade  agrolóxica  e  o  aproveita-
mento axeitado dos seus recursos, o cambio 
do uso da  terra  clasificada como  labradío 
ou  prado  e  o  incumprimento  do  plan  de 
ordenación  de  aproveitamento  de  cultivos 
ou forestal, conforme establecen os artigos 
3 e 30 e concordantes desta lei 633.

Artigo 72. Son infraccións moi graves:
  1.  Impedir ou obstaculizar a toma de po-
sesión dos novos predios de substitución.
  2.  Impedir  ou  obstaculizar  a  realiza-
ción das actuacións comprendidas no plan 
de obras e melloras territoriais 634.

Artigo 73. 1. As infraccións en materia 
de concentración parcelaria sancionaran-
se da seguinte forma:

a.  As  infraccións  leves,  con  multa  de 
10.000 a 50.000 pesetas.

b.  As  infraccións graves  con multa  de 
50.001 a 250.000 pesetas.

c.  As infraccións moi graves, con multa 
de 250.001 a 500.000 pesetas.
  2.  O Consello  da Xunta,  mediante  de-
creto, poderá proceder á actualización dos 
importes das sancións contidas nesta lei.

633	Art.	71	engadido	por	Lei	12/2001,	do	10	de	setem-
bro,	de	modificación	da	Lei	de	concentración	parcelaria	
para	Galicia.
634	Art.	72	engadido	por	Lei	12/2001,	do	10	de	setem-
bro,	de	modificación	da	Lei	de	concentración	parcelaria	
para	Galicia.
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  3.  En todo caso, o infractor deberá repoñer 
a situación alterada ao seu estado orixinario, 
así como indemnizar os danos e perdas cau-
sados,  segundo  se  determine  na  resolución 
que poña fin ao expediente sancionador.
  4.  Nos supostos aos que se refire a Lei 
30/1992,  de  réxime  xurídico  das  admi-
nistracións  públicas  e  do  procedemento 
administrativo común, poderán impoñerse, 
logo do apercibimento, multas coercitivas, 
reiteradas por lapsos de dous meses 635.

Artigo 74. Os  órganos  das  conselle-
rías competentes en materia de agricultura 
e medio ambiente natural aos que lles co-
rresponde  a  imposición  de  sancións  pola 
comisión  das  infraccións  contidas  nesta 
lei serán os seguintes:

a.  Aos delegados provinciais con compe-
tencias por razón da materia, a imposición de 
sancións pola comisión de infraccións leves.

b.  Ao director xeral competente por ra-
zón da materia, para as infraccións graves.

c.  Ao  conselleiro  competente,  pola 
comisión de infraccións moi graves 636.

Artigo 75. As  infraccións  administra-
tivas ao establecido nesta lei prescribirán as 
leves no prazo de seis meses, as graves no de 
dous anos e as moi graves aos tres anos 637.

Artigo 76. Para  a  instrución  de  ex-
pedientes e a  imposición de sancións por 
infraccións ao establecido nesta lei haberá 
que aterse ás normas reguladoras do pro-
cedemento sancionador común 638.

Disposición aDicional pRimeiRa
Para efectos do establecido no artigo 25 

da  Lei  estatal  19/1995,  do  4  de  xullo,  de 
635	 Art.	73	engadido	por	Lei	12/2001,	do	10	de	setem-
bre,	de	modificación	da	Lei	de	concentración	parcelaria	
para	Galicia.
636	 Art.	74	engadido	por	Lei	12/2001,	do	10	de	setem-
bro,	de	modificación	da	Lei	de	concentración	parcelaria	
para	Galicia.
637	 Art.	75	engadido	por	Lei	12/2001,	do	10	de	setem-
bro,	de	modificación	da	Lei	de	concentración	parcelaria	
para	Galicia.
638	 Art.	76	engadido	por	Lei	12/2001,	do	10	de	setem-
bro,	de	modificación	da	Lei	de	concentración	parcelaria	
para	Galicia.

modernización das explotacións agrarias, 
a  división  ou  segregación  dun  predio 
rústico  só  será  válida  nos  supostos  esta-
blecidos no artigo 52 desta lei 639.

Disposición aDicional segunDa
As referencias que efectúa a Lei 10/1985, 

do 14 de agosto, de concentración parcela-
ria para Galicia,  á  consellería  competente 
en materia de agricultura, pesca e alimen-
tación, á Dirección Xeral de Planificación 
e  Desenvolvemento  Agrario  e  á  Xefatura 
Provincial de Estruturas Agrarias entende-
ranse  realizadas  á  consellería  competente 
en materia de agricultura e á dirección xe-
ral e servizos provinciais correspondentes 
da  consellería  competente  en  materia  de 
agricultura 640.

Disposición aDicional teRceiRa
(…) 641

Disposición aDicional cuaRta
(…) 642

Disposición tRansitoRia pRimeiRa
  1.  A consellería competente en materia 
de  agricultura  poderá  declarar  de  oficio 
caducados,  por  proposta  do  correspon-
dente servizo provincial e logo do informe 
motivado, aqueles expedientes de concen-
tración parcelaria que na data de entrada 
en  vigor  desta  lei  fosen  iniciados  por 
decreto e que despois da súa publicación 
quedaron  paralizados  por  cinco  ou  máis 
anos  sen  que  ao  amparo  deles  se  ditasen 
actos administrativos firmes.
639	 Disposición	 adicional	 primeira	 modificada	 por	 Lei	
12/2001,	do	10	de	setembro,	de	modificación	da	Lei	de	
concentración	parcelaria	para	Galicia.
640	Disposición	 adicional	 segunda	 modificada	 por	 Lei	
12/2001,	do	10	de	setembro,	de	modificación	da	Lei	de	
concentración	parcelaria	para	Galicia.
641	 Disposición	adicional	terceira	deixada	sen	contido	
por	Lei	12/2001,	do	10	de	setembro,	de	modificación	da	
Lei	de	concentración	parcelaria	para	Galicia.
642	 Disposición	 adicional	 cuarta	 deixada	 sen	 contido	
por	Lei	12/2001,	do	10	de	setembro,	de	modificación	da	
la	Lei	de	concentración	parcelaria	para	Galicia.
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  2.  Respecto  dos  expedientes  de  con-
centración  parcelaria  que,  na  entrada 
en  vigor  desta  lei,  fosen  iniciados  por 
decreto e que despois da súa publicación 
quedasen  paralizados  por  dez  ou  máis 
anos e ao amparo dos cales se realizasen 
actuacións que conduciran á declaración 
de  firmeza  das  bases  definitivas  ou  se 
executasen  outros  investimentos  por  parte 
da  administración,  poderán  ser  declara-
dos  nulos  aqueles  actos  administrativos 
que  puxesen  fin  á  vía  administrativa,  de 
conformidade e cos requisitos establecidos 
na  Lei  30/1992,  de  réxime  xurídico  das 
administracións  públicas  e  do  procede-
mento administrativo común.
  3.  Nos  expedientes  de  concentración 
parcelaria administrativamente concluídos 
levados a cabo con anterioridade aos reais 
decretos 2423/1982 e 1124/1985, polos que 
se lle traspasan funcións e servizos do Es-
tado  á  Comunidade  Autónoma  de  Galicia 
en materia de  reforma e desenvolvemento 
agrario, pero nos que a  reorganización da 
propiedade non foi aceptada polos intere-
sados, poderán solicitar estes unha nova 
concentración  ao  amparo  do  artigo  7 
desta lei, tomando como achega dos pro-
pietarios o valor das parcelas achegadas 
do pasado proceso 643.

Disposición tRansitoRia segunDa
Nas xuntas locais xa constituídas con 

anterioridade  á  entrada  en  vigor  da  lei, 
os  vogais  das  extintas  cámaras  agrarias 
locais  serán  substituídos  por  dous  agri-
cultores  de  entre  os  elixidos  en  reserva 
para formar parte das ditas xuntas locais 
ou,  no  seu  defecto,  dos  integrantes  dos 
grupos  auxiliares de  traballo  aos que  se 
refería o artigo 13 da Lei 10/1985, do 14 
de  agosto.  Para  estes  efectos  atenderase 
a orde que  figure nas actas de asemblea 
ás  que  facía  referencia  o  artigo  11  da 
mencionada lei.

643	Disposición	transitoria	primeira	modificada	por	Lei	
12/2001,	do	10	de	setembro,	de	modificación	da	Lei	de	
concentración	parcelaria	para	Galicia.

O  presidente  da  extinta  cámara  agraria 
local será substituído por un representante 
da cámara agraria provincial, elixido polo 
pleno de entre os seus membros 644.

Disposición tRansitoRia teRceiRa
Ás  terras  sobrantes  correspondentes 

aos  procedementos  de  concentración 
parcelaria  realizados  dende  a  entrada  en 
vigor da Lei 10/1985, do 14 de agosto, de 
concentración  parcelaria  para  Galicia, 
seralles aplicable o disposto no artigo 31.3 
desta lei 645.

Disposición tRansitoRia cuaRta
As  modificacións  que  introduce  este 

texto  legal  aplicaránselles  aos  procede-
mentos en curso, sen retrotraer os trámites, 
sempre que as acepten as maiorías esta-
blecidas no artigo 16 da Lei 10/1985, do 
14  de  agosto,  cando  o  procedemento  de 
concentración  parcelaria  se  iniciase  por 
petición dos interesados 646.

Disposición DeRRogatoRia
Quedan  derrogadas  todas  as  normas 

de  igual  ou  inferior  rango  no  que  con-
tradigan ou se opoñan ao disposto nesta 
lei 647.

Disposición DeRRaDeiRa
Facúltase o Consello da Xunta para ditar 

cantas disposicións de aplicación e desenvol-
vemento desta lei sexan precisas 648.

644	Disposición	transitoria	segunda	modificada	por	Lei	
12/2001,	do	10	de	setembro,	de	modificación	da	Lei	de	
concentración	parcelaria	para	Galicia.
645	Disposición	transitoria	terceira	modificada	por	Lei	
12/2001,	do	10	de	setembro,	de	modificación	da	Lei	de	
concentración	parcelaria	para	Galicia.
646	Disposición	 transitoria	 cuarta	 modificada	 por	 Lei	
12/2001,	do	10	de	setembro,	de	modificación	da	Lei	de	
concentración	parcelaria	para	Galicia.
647	 Disposición	derrogatoria	única	modificada	por	Lei	
12/2001,	do	10	de	setembro,	de	modificación	da	Lei	de	
concentración	parcelaria	para	Galicia.
648	Disposición	final	única	modificada	por	Lei	12/2001,	
do	10	de	setembro,	de	modificación	da	Lei	de	concen-
tración	parcelaria	para	Galicia.
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4. LEI 7/2007, DO 21 
DE MAIO, DE MEDIDAS 

ADMINISTRATIVAS E 
TRIBUTARIAS PARA A 
CONSERVACIóN DA 

SUPERFICIE AGRARIA úTIL E 
DO BANCO DE TERRAS  

DE GALICIA  
(DOGA N.º104, 31. 5. 2007)

(…)649

TíTULO I
DISPOSICIóNS XERAIS

Artigo 1. Obxecto.
  1.  É  obxecto  desta  lei  regular  o  uso 
racional da superficie agraria útil na pro-
cura da súa conservación e de evitar o seu 
abandono, para o que se articulan medidas 
que  favorezan  e  dinamicen  a  oferta  e  a 
demanda como as que seguen:

a.  Constituír  o  Banco  de  Terras  de 
Galicia,  no  que  se  relacionen  todos  os 
predios  rústicos  vinculados  aos  destinos 
especificados no artigo 5.2 desta lei.

b.  Establecer  o  réxime  xurídico  do 
Banco de Terras de Galicia.

c.  Regular os diferentes procedementos 
de incorporación de predios do Banco de 
Terras de Galicia e da súa cesión.

d.  Regular  o  procedemento  para  a 
declaración  de  predios  incultos  ou  aban-
donados  que  posibilite  a  realización  de 
prácticas agronómicas de conservación e a 
preservación do contorno e das condicións 
ambientais.

e.  Establecer  o  réxime  sancionador 
correspondente  ás  accións  e  ás  omisións 
descritas nesta lei.
  2.  O  Bantegal  terá  como  función 
fundamental  acadar  a  mobilización  das 
superficies  agrarias  útiles  improdutivas, 
co que se favorece, deste xeito, o redimen-
sionamento das explotacións.

Artigo 2. Ámbito de aplicación.
  1.  As disposicións establecidas nesta lei 
aplicaranse nas zonas de especial interese 
agrario, e entenderase por tales os predios 
649	 Exposición	de	motivos	omitida.

con acordo de concentración firme poste-
rior ao 30 de decembro de 1992.
Sen prexuízo do anterior,  tamén lles será 
aplicable  aos  restantes  predios  incorpo-
rados  ao  Banco  de  Terras  de  Galicia,  no 
que se pode integrar calquera predio rús-
tico situado na comunidade autónoma de 
Galicia, así como a aqueles aos que se fai 
referencia no artigo 8.2 desta lei.
  2.  Tamén  terán  a  condición  de  zonas 
de  especial  interese  agrario  aqueles  ám-
bitos  territoriais  que,  mediante  decreto, 
determine o Consello da Xunta por seren 
necesarios  para  conseguir  unha  axeitada 
xestión do Banco de Terras de Galicia.

Artigo 3. Definicións.
Para os efectos desta lei, entenderase por:
  1.  Superficie  agraria  útil:  a  totalidade 
do  solo  rústico de protección  agropecua-
ria, segundo o establecido na Lei 9/2002, 
de  ordenación  urbanística  e  protección 
do medio  rural de Galicia,  e  as  zonas de 
especial  interese  agrario  declaradas  por 
decreto do Consello da Xunta.
  2.  Predio rústico: superficie agraria útil 
delimitada que constitúe un eido ou unha 
parcela.
  3.  Barbeito:  predio  rústico  no  que 
houbo  cultivo na  campaña  agrícola  ante-
rior  e  na  actual  está  en  descanso  sen  ter 
ningún aproveitamento agrogandeiro.
  4.  Poulo:  predio  rústico  no  que  houbo 
cultivo  na  campaña  agrícola  anterior  ou 
estivo a barbeito e na actual non ten cul-
tivo agrícola pero ten aproveitamento gan-
deiro, normalmente mediante pastoreo.
  5.  Monte ou terreo forestal: todo terreo, 
con exclusión dos anteriores, no que vexe-
tan especies forestais arbóreas, arbustivas, 
de  matogueira  ou  herbáceas,  sexa  espon-
taneamente ou procedan de sementeira ou 
plantación, que cumpran ou poidan cumprir 
funcións ambientais, protectoras, produto-
ras, culturais, paisaxísticas ou recreativas.
Teñen tamén a consideración de monte ou 
terreo forestal os demais terreos descritos 
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no artigo 5 da Lei 43/2003, do 21 de nov-
embro, de montes.
  6.  Explotación  agraria:  o  conxunto  de 
bens  e dereitos  organizados  empresarial-
mente polo seu titular no exercicio da acti-
vidade agraria, primordialmente con fins 
de mercado, e que constitúe en si mesmo 
unha unidade técnico-económica.
  7.  Persoa  titular  da  explotación:  a 
persoa física ou xurídica ou, de ser o caso, 
a  entidade  asociativa  sen  personalidade 
xurídica  propia  que  exerce  a  actividade 
agraria, organizando os bens e os dereitos 
integrantes  da  explotación  con  criterios 
empresariais  e  asumindo  os  riscos  e  as 
responsabilidades civil, social e fiscal que 
poidan derivar da xestión da explotación.
  8.  Persoa  agricultora  profesional:  a 
persoa  física  que,  sendo  titular  dunha 
explotación  agraria,  obteña  polo  menos 
o  cincuenta  por  cento  da  súa  renda  total 
de actividades agrarias ou doutras activi-
dades complementarias, sempre e cando a 
parte de renda procedente directamente da 
actividade agraria realizada na súa explo-
tación non  sexa  inferior  ao vinte  e  cinco 
por cento da súa renda total e o tempo de 
traballo  dedicado  a  actividades  agrarias 
ou complementarias sexa superior á meta-
de do seu tempo de traballo total.
Para  estes  efectos,  consideraranse  acti-
vidades  complementarias  as  establecidas 
con este carácter no parágrafo 2 do artigo 
2.5º da Lei 19/1995, do 4 de xullo, de mo-
dernización das explotacións agrarias.
  9.  Persoa  agricultora  a  título  principal: 
a persoa agricultora profesional que obteña 
polo  menos  o  cincuenta  por  cento  da  súa 
renda  total  da  actividade  agraria  exercida 
na  súa  explotación  e  da  que  o  tempo  de 
traballo  dedicado  a  actividades  non  rela-
cionadas  coa  explotación  sexa  inferior  á 
metade do seu tempo de traballo total.
  10.  Persoa  agricultora  moza:  a  persoa 
que teña cumpridos os dezaoito anos e non 
teña  cumpridos  os  corenta  anos  e  exerza 
ou pretenda exercer a actividade agraria.

  11.  Zonas  de  especial  interese  agrario: 
os  predios  concentrados  nos  dez  anos 
anteriores  á  entrada  en  vigor  da  Lei 
9/2002, do 30 de decembro, de ordenación 
urbanística  e  protección  do  medio  rural 
de  Galicia,  e  os  que  se  concentren  con 
posterioridade, sempre que neses supostos 
o  acordo  de  concentración  sexa  firme. 
Tamén terán a consideración de zonas de 
especial interese agrario aquelas que, me-
diante decreto,  sexan declaradas así polo 
Consello da Xunta.

TíTULO II
DO BANCO DE TERRAS DE 

GALICIA E DO SEU óRGANO 
DE XESTIóN

capítulo i
do bAnCo de terrAs de GAlICIA
Artigo 4. O  Banco  de  Terras  de  Ga-

licia.
  1.  O  Banco  de  Terras  de  Galicia  é  un 
instrumento no que figuran inventariados 
todos  os  predios  rústicos  vinculados  aos 
destinos especificados no artigo 5.2 desta 
lei,  independentemente da  súa  titularida-
de,  que,  segundo  os  casos,  pertencerá  á 
Comunidade  Autónoma,  aos  particulares 
e outros cedentes ou á sociedade Bantegal, 
da que se prevé a creación nesta lei.
  2.  Forman parte do Banco de Terras de 
Galicia:

a.  As masas comúns e os predios sobran-
tes das adxudicacións dos lotes de substitu-
ción, así que transcorra un ano desde que o 
acordo  de  concentración  sexa  firme,  agás 
as terras que teñan outro destino.

b.  Os  predios  rústicos  adquiridos  pola 
sociedade  Bantegal,  como  consecuencia 
do  exercicio  dos  dereitos  de  adquisición 
preferente regulados nesta lei.

c.  Os predios rústicos ou os dereitos so-
bre estes que estean adscritos ao Bantegal.

d.  Os  bens  ou  os  dereitos  de  natureza 
rústica  que  a  Comunidade  Autónoma  lle 
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adscriba  de  conformidade  coa  normativa 
patrimonial vixente.

e.  Os  predios  rústicos  ou  as  explota-
cións  agrarias,  ou  ben  os  dereitos  sobre 
estes,  cedidos  para  o  seu  uso  e  aprovei-
tamento  por  calquera  ente  público  ou 
privado.

f.  Os  predios  rústicos  postos  á  dispo-
sición  da  sociedade  Bantegal  polos  seus 
titulares.
  3.  Os bens descritos nas  letras a), b) e 
c) da alínea anterior serán de titularidade 
da sociedade Bantegal. Nos previstos nas 
letras  d),  e)  e  f),  sexan  de  titularidade 
pública ou privada, a sociedade Bantegal 
terá  o  dereito  de  uso  e  aproveitamento 
sobre eles.
  4.  O Bantegal deberá respectar nas súas 
actuacións  os  principios  de  publicidade, 
concorrencia  e  obxectividade  propios  da 
contratación  administrativa,  consonte  o 
disposto na Lei 10/1996, do 5 de novem-
bro, de actuación de entes e empresas nas 
que teña participación maioritaria a Xunta 
de Galicia, así como a restante normativa 
legal vixente. En todo caso, nos contratos 
que subscriba con terceiros, para a execu-
ción dos  servizos que  se  lle  encomenden 
prestar, incluiranse as cláusulas que resul-
ten pertinentes para a axeitada defensa dos 
intereses públicos.

Artigo 5. Formalización  de  actos  e 
destino dos bens e dos dereitos do Banco 
de Terras de Galicia.
  1.  Todos  os  actos  e  contratos  que 
supoñan  a  incorporación  en  propiedade 
ao  Banco  de  Terras  ou  a  transmisión  da 
propiedade de bens do Banco de Terras de 
Galicia serán formalizados en escritura pú-
blica e inscritos no rexistro da propiedade.
  2.  Os  bens  e  os  dereitos  incorporados 
ao  Banco  de  Terras  de  Galicia  terán  os 
seguintes destinos:

a.  Ampliación da base territorial de ex-
plotacións  existentes  e  en  funcionamento, 
así como ampliación e mellora da base te-
rritorial dos proxectos agrarios prioritarios.

b.  Primeira instalación de persoas agri-
cultoras mozas.

c.  Creación  ou  ampliación  da  base  te-
rritorial de cooperativas agrarias e de ex-
plotación comunitaria da terra, sociedades 
agrarias  de  transformación,  sociedades 
mercantís e outras asociacións e entidades 
legalmente constituídas, sempre que sexa 
para actividades agrarias.

d.  Establecemento  de  novos  asenta-
mentos, fundamentalmente nas zonas gra-
vemente  afectadas  polo  envellecemento 
da poboación ou polo éxodo rural.

e.  Aseguramento  das  condicións  ne-
cesarias  para  lles  facilitar  terra  a  cantas 
persoas  desexen  dedicarse  á  agricultura 
en explotacións agrarias existentes ou de 
nova creación.

f.  Favorecemento  das  condicións  das 
explotacións  dirixidas  ou  explotadas 
maioritariamente  por  mulleres  e  da  pri-
meira instalación destas.

g.  Establecemento  de  campos  de 
investigación  e  experimentación  agraria 
xestionados  directamente  pola  sociedade 
Bantegal,  pola  Xunta  de  Galicia  nos  ter-
mos que se fixen no correspondente con-
venio coa sociedade ou para a súa cesión 
a entes públicos ou privados sen ánimo de 
lucro que o soliciten.

h.  Incorporación ao patrimonio público 
por  conveniencia  ambiental,  declarada 
polo  órgano  competente  en  materia  de 
medio ambiente, ou por outros motivos de 
interese social determinado.

i.  Posibilidade de lles facilitar o acceso 
á terra ás mulleres labregas que sofren vio-
lencia de xénero e que, como consecuencia 
dela,  tiveron  que  abandonar  a  súa  casa  e 
as súas  terras. O Bantegal deberalles dar 
prioridade  a  estes  expedientes  de  acceso 
ás terras.

Artigo 6. Publicidade  dos  bens  do 
Banco de Terras de Galicia.
A  sociedade  Bantegal  manterá  unha 
relación  permanentemente  actualizada, 
con  indicación  da  procedencia  dos  bens, 
da  titularidade  e  do  seu  destino  actual, 
de todos aqueles inmobles e dereitos reais 
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que integren o Banco de Terras de Galicia, 
á  disposición  do  órgano  competente  en 
materia  de  agricultura  e  dos  interesados 
que o soliciten, con sometemento, en todo 
caso,  á  normativa  vixente  respecto  da 
protección de datos.

capítulo ii
dA soCIedAde públICA bAnteGAl
Artigo 7. A sociedade pública Bante-

gal e o seu réxime xurídico.
  1.  Créase a Sociedade Anónima Xestora 
do Banco de Terras de Galicia, Bantegal, 
como unha sociedade pública autonómica 
das  previstas  no  artigo  12.1.a)  da  Lei 
de  réxime  financeiro  e  orzamentario  de 
Galicia, aprobada polo Decreto lexislativo 
1/1999, do 7 de outubro, e no artigo 45 da 
Lei 3/1985, do 12 de abril, do patrimonio 
da  Comunidade  Autónoma  galega,  que 
axustará  a  súa  actuación  ao  disposto  na 
lexislación de contratos públicos e á nor-
mativa comunitaria aplicable.
  2.  Para o cumprimento dos fins estable-
cidos no artigo 5.2 desta lei, atribúeselle á 
sociedade pública Bantegal a titularidade 
dos bens inmobles patrimoniais constituí-
dos  polas  masas  comúns  e  polos  predios 
sobrantes das adxudicacións dos  lotes de 
substitución que, na data de entrada en vi-
gor desta lei, figuren no Inventario do Pa-
trimonio  da  Comunidade  Autónoma,  sen 
prexuízo da súa devolución ao patrimonio 
autonómico para o caso de incumprimento 
dos fins para os que foron atribuídos ou de 
disolución da sociedade pública.
Igualmente, as masas comúns e os predios 
sobrantes  das  adxudicacións  dos  lotes  de 
substitución  daquelas  zonas  de  concentra-
ción  parcelaria  que  adquiran  firmeza  con 
posterioridade  á  entrada  en  vigor  desta  lei 
incorporaranse ao patrimonio da sociedade 
pública Bantegal logo de transcorrer un ano 
desde que adquiran firmeza, sen prexuízo da 
adxudicación  que  deses  predios  se  realice, 
por decisión do órgano competente en ma-
teria de agricultura, como consecuencia de 
actas  complementarias  ou  de  rectificación 

da reorganización da propiedade posteriores 
a esa data 650.

Artigo 8. Funcións.
  1.  Sen  prexuízo  das  funcións  que  o 
Consello  da  Xunta  lle  atribúa  nos  seus 
estatutos,  a  sociedade  Bantegal,  como 
medio  propio  instrumental  e  servizo  téc-
nico  da  Administración  da  Comunidade 
Autónoma, ten como obxectivo principal a 
xestión dos bens e dos dereitos incorpora-
dos ao Banco de Terras de Galicia, e está 
obrigada  a  realizar  os  traballos  que  se  lle 
encomenden,  nas  materias  que  constitúan 
o seu obxecto social e, especialmente, nas 
que sexan urxentes ou se lle ordenen como 
consecuencia de situacións de emerxencia.
  2.  Encoméndaselle,  ademais,  á  socie-
dade Bantegal a realización da función de 
servizo de transmisión mediante arrenda-
mento  respecto dos predios  rústicos pro-
cedentes  de  explotacións  nas  que  cesase 
anticipadamente a persoa titular, sen seren 
cedidas a terceiras persoas.
  3.  Dada a súa condición de medio propio 
instrumental e servizo técnico da Adminis-
tración da Comunidade Autónoma de Gali-
cia, as relacións da sociedade Bantegal e, de 
ser o caso, das súas filiais con aquela teñen 
natureza  instrumental  e  non  contractual, 
polo que, en consecuencia, son de carácter 
interno, subordinado e dependente.

TíTULO III
DO RéXIME XURíDICO DA 

INCORPORACIóN DE BENS AO 
BANCO DE TERRAS DE GALICIA

capítulo i
dos dereItos de AdquIsICIón 

preFerente
Artigo 9. Dereito  de  adquisición 

preferente.
  1.  No marco desta lei, a sociedade pública 
Bantegal gozará dun dereito de adquisición 

650	Decreto	182/2007,	do	6	de	 setembro,	polo	que	se	
aproban	 os	 estatutos	 da	 Sociedade	 Anónima	 Xestora	
do	Banco	de	Terras	de	Galicia	(Bantegal).
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preferente, que exercitará conforme as nor-
mas de dereito privado e que se concretará 
consonte  o  previsto  nos  artigos  seguintes, 
ante  calquera  transmisión  a  título  oneroso 
ou  negocio  xurídico  gratuíto  inter  vivos 
de  predios  rústicos  situados  nas  zonas  de 
especial  interese  agrario,  sen  prexuízo  do 
establecido na Lei de dereito civil de Galicia 
e no Código civil.
  2.  Non  haberá  lugar  ao  exercicio  dos 
dereitos de tenteo e retracto desenvolvidos 
nos  artigos  10  e  11  desta  lei,  nas  trans-
misións  gratuítas  inter  vivos,  a  favor  de 
persoas  que  teñan  a  condición  de  fillos 
e  descendentes,  ascendentes  ou  parentes 
consanguíneos ata o  terceiro grao e mais 
a  favor  do  cónxuxe  ou  da  persoa  que 
estivese  convivindo  co  transmitente  no 
momento no que se produza o feito, neste 
último caso sempre e cando se cumpran os 
requisitos previstos na disposición adicio-
nal terceira da Lei 2/2006, do 14 de xuño, 
de dereito civil de Galicia, nin nas achegas 
de bens  realizadas por un cónxuxe á  súa 
sociedade de gananciais.
Non  haberá  tampouco  lugar  ao  exerci-
cio  dos  referidos  dereitos  nos  casos  de 
transmisións a favor daqueles que teñan a 
condición de persoa titular de explotación 
agraria, persoa profesional da agricultura, 
persoa  agricultora  a  título  principal  ou 
moza.  Para  estes  efectos,  a  acreditación 
das  devanditas  condicións  será  realizada 
mediante  informe  do  órgano  que  co-
rresponda  da  consellaría  competente  en 
materia de agricultura.
  3.  Os  dereitos  de  tenteo  e  retracto 
previstos  neste  artigo  serán  preferentes 
respecto  de  calquera  outro  dereito  de 
adquisición  establecido  pola  lexislación 
vixente,  agás  os  retractos  de  graciosa,  o 
da persoa  arrendataria  de  arrendamentos 
rústicos, incluídos os históricos, o de lugar 
acasarado ou parzaría e do de persoas que 
teñan a  condición de  lindeiros,  coherdei-
ros e comuneiros e mais o de propietarios 
lindeiros  que  sexan  titulares  de  explota-
cións prioritarias, nos termos establecidos 

na Lei 2/2006, do 14 de xuño, de dereito 
civil de Galicia, no Código civil e na Lei 
19/1995, do 4 de xullo, de modernización 
das explotacións agrarias.
  4.  As  adquisicións  realizadas  pola 
sociedade  Bantegal  como  consecuencia 
do  dereito  de  tenteo  regulado  no  artigo 
10 desta  lei non obstarán o exercicio dos 
dereitos de retracto polos lindeiros, coher-
deiros ou comuneiros.
  5.  O exercicio destes dereitos, así como 
a renuncia a eles, requirirá informe favo-
rable da consellaría competente en materia 
de agricultura.
  6.  O  prezo  por  aboar  en  todos  os  su-
postos  nos  que  se  exerzan  os  dereitos  de 
adquisición  preferente  previstos  nesta  lei 
incluirá, ademais do prezo da transmisión 
ou, de ser o caso, da valoración do ben, os 
custos do contrato e calquera outro paga-
mento lexítimo feito para a transmisión, os 
custos necesarios e útiles  feitos na cousa 
transmitida e mais os impostos satisfeitos 
como consecuencia da transmisión.

Artigo 10. Procedemento para o exer-
cicio do dereito de tenteo.
  1.  As persoas  titulares de predios  rústi-
cos  situados  en  zonas  de  especial  interese 
agrario  deberanlle  notificar  á  sociedade 
Bantegal,  por  calquera  medio  que  permita 
ter constancia da súa recepción, a decisión 
de  transmitiren  os  predios  en  todo  ou  en 
parte, ou participacións indivisas sobre eles.
  2.  Na  devandita  notificación  farase 
constar  a descrición e os datos catastrais 
e, de  ser o caso,  rexistrais do ben que se 
pretende  transmitir,  os  de  identificación 
e  profesión  das  persoas  transmitinte  e 
adquirente, así como o destino que se  lle 
quere dar ao predio ou á explotación e mais 
o prezo ou, de ser o caso, a valoración do 
ben e a forma de pagamento proxectados, 
de a transmisión ser onerosa.
Os  efectos  de  tal  notificación  caducarán 
aos seis meses seguintes a ela e toda trans-
misión realizada ao transcorrer este prazo 
entenderase  efectuada  sen  a  devandita 
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notificación, para os efectos do exercicio 
do dereito de retracto.
  3.  A  sociedade  Bantegal  poderá  exer-
citar  o  dereito  de  tenteo  durante  o  prazo 
de trinta días hábiles a partir do seguinte 
ao da recepción da notificación, agás que 
esta fose incompleta ou defectuosa. Neste 
último caso, a sociedade Bantegal podera-
lle requirir á persoa transmitente os datos 
incompletos ou a corrección dos defectos, 
polo que queda entre tanto en suspenso o 
prazo sinalado.
Antes de que remate o prazo para o exer-
cicio  do  dereito  de  tenteo,  a  sociedade 
Bantegal  deberalle  comunicar  á  persoa 
interesada a súa renuncia a el, e neste caso 
poderá levarse a cabo de xeito inmediato 
a  transmisión  proxectada.  O  dereito  de 
tenteo  caducará  de  non  se  exercitar  no 
prazo establecido.

Artigo 11. Procedemento para o exer-
cicio do dereito de retracto.
  1.  A sociedade Bantegal poderá exerci-
tar o dereito de  retracto cando non se  lle 
fixese  a  notificación  prevista  no  artigo 
precedente,  se  omitise  nela  calquera  dos 
requisitos  establecidos  e  non  se  atendese 
o requirimento feito pola sociedade Ban-
tegal para  a  súa  corrección,  se producise 
a  transmisión  despois  de  ter  caducada  a 
notificación  ou  antes  de  que  caducase  o 
dereito de tenteo, así como cando se reali-
zase a transmisión en condicións distintas 
das notificadas.
  2.  Este  dereito  exercitarase  no  prazo 
de  trinta  días  hábiles,  contados  desde  o 
seguinte ao da notificación da transmisión 
efectuada,  que  a  persoa  adquirente  lle 
deberá  realizar,  no  prazo  de  quince  días 
hábiles  seguintes  ao  asinamento  do  con-
trato polo que se  realice a  transmisión, á 
sociedade Bantegal, na que se indiquen as 
condicións nas que se efectuou, mediante 
entrega de copia do documento no que se 
tivese  formalizado.  De  non  se  realizar  a 
notificación, o prazo de trinta días hábiles 
contarase  desde  que  o  Bantegal  tivese 
coñecemento  da  transmisión  efectuada  e 
das súas condicións.

  3.  Se a transmisión se producise como 
consecuencia  dun  procedemento  de 
execución  xudicial,  a  persoa  que  resulte 
adxudicataria  verase  obrigada  a  darlle 
coñecemento da resolución ao seu favor á 
sociedade Bantegal. Neste suposto o derei-
to de retracto deberase exercitar no prazo 
de quince días  hábiles,  contados  desde o 
día seguinte á recepción da devandita no-
tificación, e aboarase como prezo o fixado 
xudicialmente no remate, sen prexuízo de 
aboar  os  demais  custos  establecidos  na 
alínea 6 do artigo 9 desta lei.
  4.  O  titular  da  notaría  deberalle  no-
tificar  á  sociedade  Bantegal  calquera 
transmisión na que teña intervido respecto 
dun predio rústico situado nunha zona de 
especial interese agrario. Farase mediante 
a  remisión  de  copia  simple  da  escritura, 
na  que  constará  a  xustificación  de  ter 
procedido o transmitente á realización da 
notificación prevista no artigo 10 desta lei, 
e cos requisitos recollidos nela, ou, de ser 
o caso, a renuncia da sociedade Bantegal 
ao exercicio do dereito de tenteo.

Artigo 12. Inscrición rexistral.
Non  se  poderán  inscribir  no  rexistro  da 
propiedade  as  transmisións  efectuadas 
sobre os predios  rústicos  situados  en zo-
nas de especial interese agrario se non se 
acreditase a realización das notificacións 
previstas  nos  artigos  precedentes  cos 
requisitos previstos neles.

capítulo ii
dA InCorporACIón de predIos 

rústICos Ao bAnCo de terrAs de 
GAlICIA pArA A súA xestIón

Artigo 13. Cesión temporal de predios 
rústicos ao Banco de Terras de Galicia.
  1.  As  entidades  públicas,  de  acordo 
coa súa lexislación aplicable, así como os 
particulares, poderanlle ceder á sociedade 
Bantegal,  logo de aceptación expresa por 
parte  do  órgano  correspondente  dela,  a 
xestión  do  uso  e  do  aproveitamento  dos 
predios  rústicos  dos  que  sexan  titulares 
situados  en  zonas  de  especial  interese 
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agrario, para a  súa  integración no Banco 
de Terras de Galicia.
  2.  A cesión da xestión dun predio rústi-
co a favor do Bantegal leva de seu a autori-
zación para que a sociedade lles ceda o seu 
uso  e  aproveitamento  a  terceiras  persoas 
por  un  período  máximo  de  cinco  anos, 
sen prexuízo do consentimento ao que fai 
referencia o artigo 19.5 desta lei.
  3.  A cesión realizarase mediante contra-
to subscrito pola persoa cedente e o órgano 
que  corresponda  da  sociedade  Bantegal, 
onde  se  determinarán  as  condicións,  os 
dereitos e as obrigas das partes, as causas 
e os efectos de resolución do contrato.
  4.  O  propietario  ou  o  titular  poderalle 
solicitar o rescate da cesión ao Bantegal en 
calquera momento, agás no caso de arren-
damento,  no  que  non  o  poderá  facer  ata 
a  extinción deste. A petición  será  resolta 
nun prazo non superior a un mes.
  5.  Os  bens  transmitidos  continuarán, 
de  ser  o  caso,  inscritos  no  rexistro  da 
propiedade  a  nome  da  persoa  que  teña  a 
condición de propietario.
  6.  Os propietarios  cedentes de predios 
ao Banco de Terras de Galicia procederán 
a  pór  á  disposición  do  Bantegal,  por  pe-
dimento deste e para efectos de consulta, 
todos  os  documentos  que  teñan  que  ver 
coa propiedade dos devanditos predios.
  7.  O  Bantegal  non  aceptará  cesións 
gratuítas cando iso poida implicar a asun-
ción de gravames, cargas ou afeccións que 
excedan o valor da cesión.

Artigo 14. Efectos da cesión.
  1.  A  cesión  da  xestión  do  uso  e  do 
aproveitamento  dos  predios  rústicos  no 
Bantegal entenderase sen prexuízo de que 
a persoa propietaria ou titular poida seguir 
a realizar a explotación deles, así como o 
cultivo, as melloras e as demais actuacións 
que considere precisas, e non a exime de 
efectuar  os  labores  de  conservación  e 
mantemento, en tanto a sociedade Bante-
gal  non  dispoña  a  súa  posterior  cesión  a 
terceiras persoas.

  2.  Calquera actuación que afecte de xei-
to singular as características da explotación 
ou do predio do que a xestión foi cedida e 
mais o seu valor deberalle ser comunicada 
á  sociedade  Bantegal  cunha  antelación 
mínima de trinta días naturais, para o seu 
coñecemento, agás supostos de forza maior 
ou outras circunstancias imprevisibles, que 
se deberán comunicar coa maior brevidade 
despois do seu acontecemento.
  3.  A  sociedade  Bantegal  poderá  esta-
blecer unha comisión por gastos de xestión 
non superior ao cinco por cento do prezo e 
tipo da posterior cesión a terceiras persoas, 
que será descontada das liquidacións efec-
tuadas á persoa titular do predio rústico.
  4.  De  se  resolver,  por  causas  imputa-
bles  ao  seu  propietario,  o  contrato  con 
anterioridade á cesión a terceiras persoas 
do  uso  e  do  aproveitamento  do  predio 
rústico, aquel deberalle aboar á sociedade 
Bantegal  unha  comisión  por  gastos  de 
xestión, sen prexuízo das indemnizacións 
que procedan.
  5.  Non se poderá solicitar a resolución 
do contrato de cesión da xestión do uso e 
do aproveitamento dun predio no caso de 
vixencia do contrato de cesión asinado con 
terceiras persoas.
  6.  Ao  ter  rematado  o  período  pactado 
contractualmente,  a  sociedade  Bantegal 
garantirá  para  a  persoa  propietaria  ou 
titular  o  rescate  do  predio  nas  mesmas 
condicións de uso nas que se entregou.
  7.  Durante o período da cesión ao Ban-
tegal  poderanse  producir  alteracións  de 
dominio  ou  titularidade  do  predio  cedido, 
sempre  que  leven  implícita  a  subrogación 
do pacto contractual coas terceiras persoas.

TíTULO IV
DA TRANSMISIóN DOS BENS 
INCORPORADOS AO BANCO 

DE TERRAS DE GALICIA

Artigo 15. Réximes de adxudicación.
  1.  A sociedade pública Bantegal poderá 
transmitir os bens e os dereitos integrantes 
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do Banco de Terras de Galicia mediante os 
réximes de adxudicación que deseguido se 
establecen,  en  función da  titularidade do 
ben de que se trate:

a.  Os bens e os dereitos de titularidade 
da sociedade pública Bantegal poderánse-
lles adxudicar a terceiras persoas, tanto en 
propiedade coma en  réxime de cesión do 
uso ou do aproveitamento, de acordo coas 
condicións  específicas  de  cada  ben,  se-
gundo determine a consellaría competente 
en materia de agricultura por proposta da 
sociedade Bantegal.

b.  Os bens e os dereitos de titularidade 
de  entes  públicos  ou  privados  postos  á 
disposición da sociedade pública Bantegal 
só  poden  cedérselles  a  terceiras  persoas 
para o seu uso e aproveitamento por tempo 
determinado,  en  réxime  de  concesión  ou 
arrendamento.
  2.  Uns  e  outros  quedarán  necesaria-
mente vinculados aos fins establecidos no 
artigo 5.2 desta lei. En calquera caso, será 
causa de resolución do contrato o incum-
primento do destino do predio.

capítulo i
do AlleAmento de bens e 

dereItos de tItulArIdAde dA 
soCIedAde bAnteGAl

Artigo 16. Condicións xerais.
O  alleamento  farase  polo  procedemento 
de  poxa  pública  ou  concorrencia,  agás 
cando a  consellaría  competente  en mate-
ria  de  agricultura,  logo  de  solicitude  da 
sociedade  Bantegal,  autorice,  individual 
ou xenericamente, a adxudicación directa 
dun ben e dereito, mediante acordo moti-
vado con base nos requisitos do artigo 18 
desta lei.

Artigo 17. Alleamento mediante poxa 
pública ou concorrencia.
  1.  Nos  supostos  de  adxudicación  me-
diante poxa pública, o prego de condicións 
conterá, polo menos, os seguintes extremos:

a.  O obxecto e a súa descrición.
b.  O prezo tipo en función dos valores 

fixados polo Consello da Xunta segundo o 

informe da Comisión Técnica de Prezos e 
Valores.

c.  A  condición  de  persoa  titular  de 
explotación  agraria,  persoa  profesional 
da agricultura, persoa agricultora a título 
principal ou moza nos ofertantes, o modo 
de acreditala e o destino agrario dos pre-
dios obxecto de adxudicación.

d.  A  obriga  de  constituír  un  depósito 
previo  do  vinte  por  cento  do  prezo  tipo 
para poder participar na poxa e no proce-
demento de ingreso.
  2.  Nos  supostos  de  adxudicación  en 
réxime  de  concorrencia,  o  prego  de  con-
dicións conterá, polo menos, os seguintes 
extremos:

a.  O obxecto e a súa descrición.
b.  O prezo tipo en función dos valores 

fixados polo Consello da Xunta segundo o 
informe da Comisión Técnica de Prezos e 
Valores.

c.  A acreditación ou o compromiso de 
destino agrario dos bens obxecto de adxu-
dicación.

d.  A  obriga  de  constituír  un  depósito 
previo  do  vinte  por  cento  do  prezo  tipo 
para poder participar na poxa e no proce-
demento de ingreso.

e.  Os  criterios  de  adxudicación,  coa 
súa  ponderación,  que,  ademais  do  prezo, 
deberá  ter  en  conta  os  factores  previstos 
no artigo 5.2 desta lei.
  3.  Os  procedementos  que  se  deben 
seguir  determinaranse  regulamentaria-
mente. En todo caso, a realización da poxa 
deberase  anunciar  no  Diario  Oficial  de 
Galicia cunha antelación mínima de trinta 
días hábiles.

Artigo 18. Alleamento  mediante 
adxudicación directa.
  1.  A  adxudicación  directa  de  bens 
e  dereitos  de  titularidade  da  sociedade 
Bantegal deberase motivar na concorren-
cia,  polo  menos,  dalgunha  das  seguintes 
circunstancias:

a.  Lindes  do  predio  ou  dos  predios, 
logo  de  ofrecemento  ás  persoas  titulares 
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de  todos os predios  lindeiros; no caso de 
concorrencia  aplicarase  o  establecido  no 
artigo 1523 do Código civil.

b.  Incorporación ao patrimonio público 
das  administracións  por  conveniencia 
ambiental  ou  outros  motivos  de  interese 
social determinado.

c.  Acceso  ás  terras  por  parte  de  mu-
lleres labregas que sofren violencia e que 
tiveron que abandonar a súa casa e as súas 
terras pola violencia de xénero.
  2.  O  prezo  de  adxudicación  directa 
será fixado en función dos valores deter-
minados polo Consello da Xunta segundo 
o informe da Comisión Técnica de Prezos 
e Valores.

capítulo iI
dA CesIón A terCeIrAs persoAs 

por tempo determInAdo
Artigo 19. Cesións dos predios rústi-

cos a terceiras persoas.
  1.  Os  predios  rústicos  integrantes  do 
Banco de Terras de Galicia poderanlles ser 
cedidos pola sociedade Bantegal a terceiras 
persoas  para  o  seu  uso  e  aproveitamento, 
mediante calquera negocio xurídico válido 
en dereito, por tempo determinado.
  2.  No caso de concorrencia de solicitu-
des de cesión sobre un mesmo predio, nos 
criterios  de  adxudicación  deberanse  ter 
en  conta,  coa  ponderación  que  se  deter-
mine,  os  factores  establecidos  no  artigo 
5.2 desta lei.
  3.  O contrato de cesión será formaliza-
do pola sociedade Bantegal como cedente 
e  a  terceira  persoa  como  cesionaria.  As 
cláusulas  do  contrato  deberán  conter  as 
seguintes determinacións:

a.  O  prazo  de  vixencia  da  cesión,  que 
non poderá ser superior a trinta anos.

b.  As condicións da cesión e as causas e 
os efectos de resolución ou caducidade.

c.  O  prezo  tipo  será  establecido  pola 
sociedade Bantegal, e non poderá ser nun-
ca diferente dos valores que, para ese ano, 
teña establecido o Consello da Xunta, logo 

de informe da Comisión Técnica de Prezos 
e Valores, a menos que exista mutuo acor-
do entre o propietario e o cesionario.
  4.  A  cesión  polo  Bantegal  a  terceiras 
persoas, así como as sucesivas prórrogas, 
deberanlle ser comunicadas para o seu co-
ñecemento, de ser o caso, á persoa titular 
do  predio  cunha  antelación  mínima  dun 
mes antes da entrada en vigor do contrato 
subscrito.
  5.  A  cesión  polo  Bantegal  a  terceiras 
persoas  por  un  período  superior  a  cinco 
anos, incluídas as prórrogas ou as renova-
cións, requirirá, de ser o caso, o consenti-
mento expreso da persoa titular do predio 
rústico.
  6.  A sociedade Bantegal comunicaralle 
ao rexistro da propiedade que corresponda 
a  subscrición  do  contrato  de  cesión  con 
terceiros,  para  os  efectos  de  realizar,  de 
ser o caso, a oportuna inscrición da cesión 
e do seu prazo.
  7.  A sociedade Bantegal, con cargo aos 
seus  orzamentos  ou  polos  seus  propios 
medios, pola contratación de medios alleos 
ou polos convenios  con  terceiros, poderá 
realizar labores de acondicionamento dos 
predios nos tres meses seguintes ao inicio 
do período do contrato de cesión a tercei-
ras  persoas,  por  pedimento  destas,  e  nos 
tres meses seguintes ao termo do período 
dese  mesmo  contrato,  por  pedimento  da 
persoa  propietaria,  para  mellorar  as  con-
dicións agronómicas dos predios.

Artigo 20. Garantía da renda á persoa 
titular do predio rústico.
No caso dos predios rústicos cedidos para 
a  súa  xestión  á  sociedade  Bantegal,  esta 
reembolsaralle  periodicamente  á  persoa 
titular do predio rústico o importe que lle 
corresponda en concepto de renda pola ce-
sión a terceiros, e garantirá a súa percep-
ción  con  indiferenza do  cumprimento ou 
do incumprimento da relación contractual 
pola  persoa  beneficiaria  da  cesión,  sen 
prexuízo  da  dedución  das  comisións  que 
se poidan establecer.
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Artigo 21. Efectos do acceso á propie-
dade  por  parte  da  persoa  beneficiaria  da 
cesión.
Se  no  período  de  vixencia  do  contrato  a 
persoa  beneficiaria  da  cesión  accedese 
á  propiedade  do  predio  por  algún  título, 
quedará extinguida a relación contractual 
coa  sociedade  Bantegal,  co  simultáneo 
rescate  do  predio  ou  da  explotación  pola 
nova persoa titular.

Artigo 22. Causas  e  procedemento 
para a resolución das cesións.
  1.  As cesións outorgadas polo Bantegal 
sobre  os  bens  integrados  no  Banco  de 
Terras de Galicia poderán ser resoltas logo 
de  tramitación  de  expediente  contradito-
rio,  con  audiencia  da  persoa  beneficiaria 
da cesión, no que se acredite a existencia 
dalgunha das causas de resolución previs-
tas  na  normativa  reguladora  do  negocio 
xurídico  de  que  se  trate.  Serán  ademais 
causas de resolución:

a.  O  incumprimento  do  destino  do 
predio  especificado  no  contrato  de  entre 
os previstos no artigo 5.2 desta lei.

b.  A declaración firme en vía adminis-
trativa do predio como inculto, abandona-
do ou en estado de grave abandono.
  2.  Será  competente  para  a  tramitación 
do expediente a sociedade Bantegal. Antes 
da declaración de resolución, ofreceráselle 
á persoa beneficiaria da cesión a posibili-
dade de cumprir as súas obrigas no prazo 
que  se  determine  previamente  durante 
a  tramitación  do  devandito  expediente 
contraditorio.
  3.  No  acordo  que  declare  resolta  a  ce-
sión,  efectuarase  a  liquidación  desta  con 
valoración expresa e detallada das melloras 
útiles e subsistentes realizadas pola persoa 
beneficiaria  da  cesión,  para  os  efectos  do 
seu pagamento, con dedución dos danos e 
das perdas existentes no predio, e fixarase 
o prazo máximo no que deberá proceder ao 
desaloxamento, que non poderá ser superior 
a  dous  meses  e  comezará  a  contar  ao  día 
seguinte ao da recepción da notificación de 
non  existir  colleita  pendente  e,  de  existir, 
ao do seguinte a ser recollida.

Artigo 23. Supostos de subrogación.
  1.  Os dereitos de uso e aproveitamento 
sobre  predios  rústicos  incorporados  ao 
Banco de Terras son indivisibles.
  2.  No suposto de falecemento, xubilación 
ou  cesamento  na  actividade  agraria  da 
persoa cesionaria, os dereitos de uso e apro-
veitamento  serán  transmisibles  a  favor  das 
seguintes persoas e na orde que se establece:

a.  O  cónxuxe  ou  a  persoa  que  estivese 
convivindo  con  el  no  momento  no  que  se 
produza o feito; neste último caso sempre e 
cando se cumpran os requisitos previstos na 
disposición adicional terceira da Lei 2/2006, 
do 14 de xuño, de dereito civil de Galicia.

b.  Os  fillos  e  os  descendentes,  sen 
prexuízo da posible substitución nos casos 
dos premortos ou das renuncias, que teñan 
dedicación directa e persoal á explotación, 
con preferencia, de seren varios, do elixi-
do por el ou, no seu defecto, por elección 
maioritaria entre eles e, na súa falta, polo 
de maior idade.

c.  Os  fillos  e  os  descendentes  do 
cónxuxe  ou  da  persoa  que  convivise  co 
cesionario,  nas  mesmas  condicións  da 
alínea anterior.

d.  As persoas traballadoras da explota-
ción, por orde de antigüidade.
  3.  A persoa que sexa a nova cesionaria 
deberá ser maior de idade ou emancipada 
e reunir ou estar en situación de adquirir 
as  condicións determinantes do contrato, 
e subrogarase no seu título, coas mesmas 
condicións,  dereitos  e  obrigas,  logo  de 
autorización da sociedade Bantegal.
  4.  O prazo para realizar a subrogación 
será de seis meses desde que se produciu o 
feito causante, e o pagamento da renda du-
rante o devandito prazo corresponderalle 
á persoa que sexa a nova cesionaria.

capítulo iii
proxeCtos AGrArIos 

prIorItArIos
Artigo 24. Proxectos  agrarios  prio-

ritarios.
  1.  Poderán ser declarados como proxec-
tos  agrarios  prioritarios,  para  os  efectos 
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de promover a mellora ou, de ser o caso, a 
dotación da súa base territorial produtiva, 
aqueles  nos  que  concorra  algunha  das 
seguintes características:

a.  Que  faciliten  a  ampliación  ou  a 
implantación de explotacións con dimen-
sións e estruturas que favorezan a creación 
de  emprego,  especialmente  se  é de xente 
moza e/ou mulleres.

b.  Que  impulsen  a  ampliación  ou  a 
creación da base  territorial  de  cooperati-
vas ou doutras asociacións agrarias.

c.  Que  contribúan  ao  establecemento 
ou  á  fixación  da  poboación  nas  zonas 
especialmente  afectadas  polo  envellece-
mento dela.
  2.  A  declaración  como  prioritario  dun 
proxecto agrario corresponderalle ao Con-
sello da Xunta, por proposta da consellaría 
competente en materia agraria e/ou fores-
tal, cando o proxecto sexa desa natureza.
  3.  Os  proxectos  que  en  virtude  desta 
lei  se  declaren  prioritarios  terán  dereito 
de preferencia para a dispoñibilidade dos 
predios integrantes do Banco de Terras de 
Galicia.

tÍtulo v
DAS MEDIDAS TRIBUTARIAS  

E DE FOMENTO

Artigo 25. Medidas tributarias.
  1.  As  transmisións  de  predios  rústicos 
do Banco de Terras de Galicia, por medio 
do  seu  alleamento  ou  cesión  a  través  dos 
mecanismos  previstos  nesta  lei,  gozarán 
dunha  dedución  na  cota  tributaria  do 
noventa  e  cinco  por  cento  no  imposto  de 
transmisións patrimoniais e actos xurídicos 
documentados.  Este  beneficio  fiscal  será 
incompatible  con  calquera  outro  que  lle 
puidese ser aplicable a esas transmisións.
  2.  A aplicación do devandito beneficio 
fiscal  quedará  condicionada  ao  mante-
mento  durante  un  período  mínimo  de 
cinco  anos  do  destino  agrario  do  predio, 
agás nos supostos de expropiación para a 
construción de infraestruturas públicas ou 

da edificación de instalacións ou constru-
cións asociadas á explotación agraria.
  3.  No caso de incumprimento da ante-
dita  condición,  o  beneficiario  deberá  in-
gresar o importe do beneficio gozado máis 
os xuros de mora, mediante a presentación 
dunha  autoliquidación  complementaria 
no  prazo  de  trinta  días  hábiles  desde  o 
incumprimento da condición.

Artigo 26. Axudas e subvencións.
  1.  A  consellaría  competente  en  mate-
ria  de  agricultura,  directamente  ou  por 
encomenda á sociedade Bantegal, poderá 
establecer  liñas  de  axudas  destinadas  á 
limpeza, a posta en cultivo e as melloras, 
incluso  de  carácter  permanente,  nos  pre-
dios cedidos á sociedade, das que poderán 
ser  beneficiarios  tanto  os  cedentes  coma 
os cesionarios dos predios rústicos.
  2.  Tamén  poderá  subscribir,  ben 
directamente  ou  a  través  das  entidades 
crediticias, os oportunos convenios de co-
laboración para a concesión de préstamos 
ou subvencións ás persoas beneficiarias da 
cesión de predios xestionados pola socie-
dade Bantegal, ben para a súa adquisición 
ou ben para a limpeza, a posta en cultivo 
ou as melloras.

TíTULO VI
DA COMISIóN TéCNICA  
DE PREZOS E VALORES

Artigo 27. Aprobación dos prezos.
Os valores dos prezos aos que se fai refe-
rencia nesta lei serán aprobados polo Con-
sello da Xunta de Galicia, como valores de 
referencia  máximos  para  as  transaccións 
que realice a sociedade Bantegal, logo de 
informe da Comisión Técnica de Prezos e 
Valores, e serán de aplicación obrigatoria 
nas transaccións efectuadas pola socieda-
de Bantegal.

Artigo 28. Comisión Técnica de Prezos 
e Valores.
  1.  Para  os  efectos  referidos,  créase  a 
Comisión  Técnica  de  Prezos  e  Valores, 
adscrita  á  consellaría  competente  en 
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materia de agricultura, coa composición e 
coas funcións que se sinalan nesta lei.
  2.  Forman  parte  da  Comisión  Técnica 
de Prezos e Valores:

a.  Unha  presidencia,  nomeada  pola 
consellaría  competente  en  materia  de 
agricultura.

b.  Unha vogalía nomeada pola consella-
ría competente en materia de economía.

c.  Unha vogalía nomeada pola consella-
ría  competente  en materia  de ordenación 
do territorio.

d.  Unha  vogalía  nomeada  pola  con-
sellaría  competente  en  materia  de  medio 
ambiente.

e.  Unha vogalía nomeada polo organis-
mo  representativo  dos  municipios  e  das 
provincias galegas.

f.  Unha vogalía nomeada pola Xerencia 
Territorial do Catastro.

g.  Unha  vogalía  nomeada  polo  aso-
ciacionismo  do  cooperativismo  agrario 
galego.

h.  Tres vogalías nomeadas polos repre-
sentantes  das  organizacións  profesionais 
agrarias pertencentes ao Consello Agrario 
Galego.
  3.  O  consello  de  administración  da 
sociedade  Bantegal  poderá  nomear  ata 
tres  representantes  na  Comisión  Técnica 
de Prezos e Valores, con dereito a voz pero 
sen voto.
  4.  Na  secretaría,  con  dereito  a  voz 
pero  sen voto,  actuará un  funcionario ou 
funcionaria da consellaría competente en 
materia de agricultura.
  5.  O  funcionamento  da  comisión 
axustarase  ao  disposto  na  Lei  de  réxime 
xurídico das administracións públicas e do 
procedemento administrativo común, título 
II, capítulo II, sobre órganos colexiados.

Artigo 29. Informe anual.
  1.  A Comisión Técnica de Prezos e Valo-
res recibirá o informe anual de actividades 
da sociedade Bantegal e os informes sobre 
prezos  e  valores  que  elaboren  os  servizos 
técnicos agrarios da consellaría competente 

en materia de agricultura e a propia socieda-
de Bantegal.
  2.  Polas evidentes diferenzas nas distin-
tas zonas do país e mesmo pola variabilidade 
ao longo do tempo, a Comisión Técnica de 
Prezos e Valores emitirá un  informe anual 
preceptivo para a fixación polo Consello da 
Xunta dos prezos que debe aplicar a socieda-
de Bantegal, no que constará:

a.  O  prezo  tipo  que  establecerá  a  so-
ciedade Bantegal nos contratos de cesións 
e  outras  transaccións,  determinado  por 
zonas xeográficas en función de paráme-
tros  como  produtividade,  localización, 
configuración xeofísica e aqueloutros que 
tecnicamente se consideren.

b.  Aqueloutras  consideracións  e  re-
comendacións  que  considere  oportunas 
respecto da xestión do Banco de Terras de 
Galicia e da súa sociedade xestora.

TíTULO VII
DOS PREDIOS INCULTOS OU 

ABANDONADOS

capítulo i
dAs CondICIóns pArA A súA 

deClArACIón
Artigo 30. Obxecto.

Poderán  ser  declarados  predios  incultos 
ou abandonados,  coas consecuencias que 
se  establecen  nesta  lei  e  nas  normas  que 
a  desenvolvan,  aqueles  que  radiquen  nas 
zonas  de  especial  interese  agrario  e  nos 
que se dean as seguintes condicións:

a.  Predio  inculto:  predio  rústico  so-
metido  a  explotación  agraria  ata  tempos 
recentes sen que na actualidade se realice 
ningunha práctica laboral e ningún cultivo 
sobre  este,  que  mostra  unha  cobertura 
evidente  de  matogueira  ou  dos  seus 
restos, no caso de  ter ardido, de especies 
leñosas e arbustivas, cunha porcentaxe de 
ocupación superior ao cincuenta por cento 
de extensión superficial e un porte medio 
superior a cincuenta centímetros.
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b.  Predio abandonado: predio rústico non 
sometido a ningunha práctica de cultivo ou 
mínimo  laboreo,  non  cultivado  nin  desti-
nado a pastoreo, nin ao mantemento dunha 
cuberta  vexetal  adecuada  desde  o  punto 
de  vista  ambiental,  cunha  porcentaxe  de 
ocupación de matogueira e dos seus  restos 
superior  ao  setenta  e  cinco  por  cento  de 
extensión  superficial  e un porte medio  su-
perior a cincuenta centímetros, así como as 
plantacións forestais realizadas en terras de 
vocación produtiva agraria cando a cuberta 
vexetal de sotobosque, de natureza herbácea 
ou arbustiva, presente un estado que propicie 
de forma grave a aparición do lume.

c.  Predio en situación de grave abando-
no: predio inculto ou abandonado que, pola 
súa situación, poida favorecer a aparición 
e  a  propagación  do  lume,  fenómenos  de 
erosión  e  unha  especial  incidencia  de 
malas herbas, pragas ou enfermidades que 
poidan afectar os predios lindeiros, ou no 
que a súa falta de mantemento permita o 
desenvolvemento incontrolado de vexeta-
ción espontánea invasora que ameace con 
romper  o  tradicional  equilibrio  agroeco-
lóxico  do  predio  ou  da  zona  de  cultivo 
determinada  e  con  afectar  por  extensión 
os agros de cultivo circundantes.

Artigo 31. Excepcións.
Non procederá a declaración como predio 
inculto  ou  abandonado  nos  seguintes 
supostos:

a.  Os predios que estean  incorporados 
ao  Banco  de  Terras  de  Galicia,  agás  os 
que  a  sociedade  Bantegal  teña  cedido  a 
terceiras persoas.

b.  Os que se atopen en proceso de con-
centración  parcelaria,  desde  o  inicio  das 
obras  da  rede  de  camiños  principais  ata 
transcorridos seis meses desde a toma de 
posesión.

c.  Os predios que por  conveniencia  am-
biental, destino cinexético ou circunstancias 
análogas  de  interese  social  determinado, 
declarados polo órgano que corresponda da 
consellaría competente en materia de medio 

ambiente,  fagan  inviable  a  súa  explotación 
agraria, sempre que reciban os axeitados la-
bores de mantemento e que non representen 
risco de lume nin prexuízo para os lindeiros.

d.  Os  predios  rústicos  en  situación 
de  barbeito  ou  poulo,  sempre  que  a  súa 
situación non poida  favorecer  fenómenos 
de  erosión  ou  de  aparición  do  lume,  así 
como invasión de malas herbas, pragas ou 
enfermidades  que  representen  prexuízo 
para os lindeiros.

e.  Aqueles sobre os que se realice, can-
do  menos,  agricultura  de  conservación, 
entendendo  por  tal  as  diversas  prácticas 
agronómicas  adaptadas  ás  condicións 
locais dirixidas a alterar o menos posible 
a composición, a estrutura e a biodiversi-
dade dos solos agrícolas, coas que se evita 
así a súa posterior erosión e degradación, 
e  que  non  representen  risco  de  lume  nin 
prexuízo para os lindeiros.

capítulo ii
do proCedemento

Artigo 32. Incoación.
A incoación do expediente de declaración 
de predio inculto, abandonado ou en situa-
ción de grave abandono farase de oficio na 
delegación  da  consellaría  competente  en 
materia  de  agricultura  do  territorio  onde 
estea situado o predio. Os expedientes de 
declaración de predio  inculto ou abando-
nado seranlle remitidos desde a respectiva 
delegación  provincial  á  dirección  xeral 
competente na materia.

Artigo 33. Tramitación.
A  tramitación  do  expediente  rexerase 
polas  disposicións  previstas  no  título  VI 
da  Lei  30/1992,  do  26  de  novembro,  de 
réxime  xurídico  das  administracións  pú-
blicas  e  do  procedemento  administrativo 
común,  e  no  procedemento  respectarase 
en  todo  caso  o  trámite  de  audiencia  aos 
interesados.  En  todo  caso  daráselle  tras-
lado ao órgano competente en materia de 
medio ambiente para a posible declaración 
de conveniencia ambiental para os efectos 
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da  aplicación  da  excepción  prevista  no 
artigo 31.c) desta lei.

Artigo 34. Finalización.
  1.  A  declaración  de  predio  inculto, 
abandonado  ou  en  situación  de  grave 
abandono  faraa a persoa  titular da direc-
ción xeral competente logo de informe dos 
servizos técnicos da delegación provincial 
correspondente.
  2.  O  procedemento  deberá  ser  resolto  e 
notificado aos interesados no prazo de seis 
meses, que comezará a contar desde a data da 
incoación. Se non fose notificado nese prazo 
producirase a súa caducidade, sen prexuízo 
de que se poida iniciar outro expediente de 
se manter a situación de abandono.
Así mesmo, se os servizos técnicos cons-
tatasen que no decurso da tramitación do 
expediente cesa a situación de abandono, 
o órgano competente para resolver o pro-
cedemento  poderao  declarar  finalizado  e 
ordenar o arquivo do expediente.
  3.  A  resolución  da  dirección  xeral 
poderá  ser  obxecto  de  recurso  en  alzada 
perante  o  conselleiro  competente  en  ma-
teria de agricultura, na  forma e no prazo 
previstos  nos  artigos  114  e  115  da  Lei 
30/1992,  do  26  de  novembro,  de  réxime 
xurídico  das  administracións  públicas  e 
do procedemento administrativo común.

Artigo 35. Consecuencias da declara-
ción de predio inculto, abandonado ou en 
situación de grave abandono.
  1.  Na  resolución  que  declare  estas 
situacións outorgarase un prazo, que non 
excederá de trinta días hábiles, para que a 
persoa titular do predio elixa algunha das 
seguintes opcións:

a.  A  realización  dunha  agricultura  de 
conservación, nos termos establecidos no 
artigo 31.e) desta lei.

b.  O  seu  alleamento,  arrendamento  ou 
calquera  outro  negocio  xurídico  válido, 
en  favor  de  calquera  persoa  agricultora 
profesional ou moza.

c.  A  súa  incorporación  ao  Banco  de 
Terras de Galicia.

  2.  Ao  terse  notificado  a  opción  que  se 
pretenda, esta deberase levar a cabo no pra-
zo de dous meses seguintes á data na que a 
decisión da persoa interesada teña entrada 
no rexistro do órgano competente.
  3.  No caso de interposición de recurso de 
alzada, entenderase suspendida a executivi-
dade da resolución ata a resolución deste.

Artigo 36. Ausencia de propietario.
Se durante a tramitación do expediente se 
evidenciase  a  inexistencia  de  propietario 
coñecido,  iniciarase o procedemento  legal 
pertinente para clarificar a propiedade e, de 
ser o caso, para a incorporación do predio 
ao  patrimonio  público,  sen  prexuízo  da 
realización  das  actuacións  que  posibiliten 
a súa incorporación ao Banco de Terras de 
Galicia.

TíTULO VIII
DO RéXIME SANCIONADOR

Artigo 37. A actuación inspectora.
  1.  A consellaría competente en materia 
de  agricultura  desenvolverá  actuacións 
de  control  e  de  inspección  sobre  todos 
os  predios  rústicos  situados  en  zonas  de 
especial  interese  agrario  e  respecto  dos 
proxectos  agrarios  prioritarios,  co  fin  de 
comprobar a súa adecuación ás condicións 
establecidas nesta  lei e nas normas que a 
desenvolvan, para garantir a preservación 
do contorno e das condicións ambientais.
  2.  Para  estes  efectos,  o  persoal  desta 
consellaría que desenvolva estas funcións 
ten  a  condición  de  axente  da  autoridade, 
e  os  feitos  constatados  e  formalizados 
por  eles  nas  correspondentes  actas  de 
inspección e denuncia terán a presunción 
de certeza, sen prexuízo das probas que en 
defensa dos respectivos dereitos e intere-
ses poidan achegar os interesados.

Artigo 38. Infraccións administrativas.
Constitúe  infracción  administrativa  en 
materia  de  abandono  calquera  acción 
ou  omisión  tipificada  nesta  lei  polo  que 
respecta  os  predios  rústicos  situados  en 
zonas de especial interese agrario.
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Artigo 39. Tipificación de infraccións.
As infraccións administrativas en materia 
de  abandono  de  predios  rústicos  clasifí-
canse en leves, graves e moi graves.
  1.  Consideraranse  infraccións  de  ca-
rácter leve:

a.  A  falta  de  notificación  á  Adminis-
tración  da  opción  elixida,  consonte  o 
establecido no artigo 35.1 desta lei, cando 
o  predio  declarado  inculto,  abandonado 
ou  en  situación  de  grave  abandono  teña 
unha  superficie  igual  ou  inferior  a  unha 
hectárea.

b.  O  incumprimento  da  realización  da 
opción elixida no prazo outorgado, consonte 
o previsto no artigo 35.2 desta lei, cando o 
predio  declarado  inculto,  abandonado  ou 
en  situación  de  grave  abandono  teña  unha 
superficie igual ou inferior a unha hectárea.

c.  As  accións  e  as  omisións  das  que 
deriven  danos  ou  perdas  para  os  predios 
lindeiros  e  as  que  afecten  a  integridade 
ou  o  funcionamento  de  bens  e  sistemas 
públicos,  en  ambos os  casos por  importe 
inferior a 1.500 euros.

d.  A  subministración  incompleta  de 
información ou documentación necesarias 
para  as  funcións  de  inspección  e  control 
administrativo.

e.  Calquera  outro  incumprimento  das 
obrigas  establecidas  nesta  lei  que  non 
estea tipificado como infracción grave ou 
moi grave.
  2.  Consideraranse infraccións graves:

a.  A  falta  de  notificación  á  Adminis-
tración  da  opción  elixida,  consonte  o 
establecido no artigo 35.1 desta lei, cando 
o predio declarado inculto, abandonado ou 
en situación de grave abandono teña unha 
superficie superior a unha hectárea.

b.  O  incumprimento  da  realización 
da  opción  elixida  no  prazo  outorgado, 
consonte  o  previsto  no  artigo  35.2  desta 
lei,  cando  o  predio  declarado  inculto, 
abandonado  ou  en  situación  de  grave 
abandono teña unha superficie superior a 
unha hectárea.

c.  As  accións  e  as  omisións  das  que 
deriven  danos  ou  perdas  para  os  predios 
lindeiros  e  as  que  afecten  a  integridade 
ou  o  funcionamento  de  bens  e  sistemas 
públicos,  en  ambos os  casos por  importe 
de entre 1.500 e 9.000 euros.

d.  A  obstrución  ou  a  negativa  a  sub-
ministrar datos ou a  facilitar as  funcións 
de  información, vixilancia ou  inspección 
que  practique  a  Administración  da  Co-
munidade Autónoma de Galicia, así como 
subministrar  información  inexacta  ou 
documentación falsa.

e.  O mantemento do predio en situación 
de  inculto,  abandono  ou  grave  abandono 
tras  transcorrer  un  ano  desde  a  data  da 
notificación da súa declaración.
  3.  Consideraranse  infraccións  moi 
graves:

a.  As  accións  e  as  omisións  das  que 
deriven  danos  ou  perdas  para  os  predios 
lindeiros  e  as  que  afecten  a  integridade 
ou  o  funcionamento  de  bens  e  sistemas 
públicos,  en  ambos os  casos por  importe 
superior a 9.000 euros.

b.  O mantemento do predio en situación 
de  inculto,  abandono  ou  grave  abandono 
tras transcorrer máis de dous anos desde a 
data da notificación da súa declaración.

Artigo 40. Sancións.
  1.  As  infraccións  tipificadas  nas  alí-
neas do anterior artigo serán sancionadas 
coas seguintes multas:

a.  Infraccións  leves:  apercibimento  ou 
multa ata 300 euros.

b.  Infraccións graves: multa entre 301 e 
1.000 euros.

c.  Infraccións moi graves: multa entre 
1.001 e 3.000 euros.
  2.  O apercibimento só procederá no su-
posto de infraccións leves, sempre e cando 
a  persoa  infractora  non  fose  sancionada 
con anterioridade por calquera infracción 
das tipificadas nesta lei.

Artigo 41. Gradación das sancións.
  1.  Para a determinación concreta da san-
ción que se impoña, de entre as asignadas 
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a  cada  tipo  de  infracción,  tomaranse  en 
consideración os seguintes criterios:

a.  A existencia de  intencionalidade ou 
simple neglixencia.

b.  A  reiteración,  entendida  como  a 
concorrencia de varias irregularidades ou 
infraccións  que  se  sancionen  no  mesmo 
procedemento.

c.  A natureza dos prexuízos causados.
d.  A  reincidencia,  por  comisión  no 

prazo  de  dous  anos  doutra  infracción  da 
mesma  natureza,  cando  así  se  declarase 
por resolución firme. Este prazo comezará 
a contar desde que a resolución adquirise 
firmeza na vía administrativa.

e.  A extensión da superficie do predio.
  2.  Malia o recollido na alínea anterior, a 
contía da  sanción poderase minorar moti-
vadamente, a xuízo do órgano competente 
para resolver segundo o tipo de infracción 
de  que  se  trate,  en  atención  ás  circuns-
tancias  específicas  do  caso,  entre  elas  o 
recoñecemento e a emenda da conduta in-
fractora e a reparación dos danos causados, 
antes  de  que  se  resolva  o  correspondente 
expediente  sancionador,  cando  a  sanción 
resulte excesivamente onerosa.
  3.  Os  criterios  de  gradación  recollidos 
na  alínea  2  non  se  poderán  utilizar  para 
agravar a infracción cando estean contidos 
na descrición da conduta infractora ou for-
men parte do propio ilícito administrativo.
  4.  A proposta de resolución do expedien-
te e a resolución administrativa que recaia 
deberán explicitar os criterios de gradación 
da sanción tidos en conta, de entre os sina-
lados na alínea 1 deste artigo. Cando non 
se  considere  relevante  para  estes  efectos 
ningunha  das  circunstancias  enumeradas, 
a sanción imporase na contía mínima pre-
vista para cada tipo de infracción.

Artigo 42. Reparación  do  dano  ou 
indemnización.
Con  independencia  da  sanción  que  lles 
fose imposta, as persoas infractoras pode-
rán ser obrigadas a reparar o dano causado 
á  administración  ou,  de  non  ser  posible, 

a  indemnizar  polos  danos  e  as  perdas. 
Estes  danos  determinaranse  segundo 
criterio técnico debidamente motivado na 
resolución  sancionadora,  que  establecerá 
a  forma  e  o  prazo  nos  que  a  reparación 
se deberá  levar  a  cabo ou, de  ser o  caso, 
a imposibilidade da reparación e o conse-
guinte establecemento da indemnización. 
En relación cos danos causados, as persoas 
afectadas poderán achegar en audiencia e 
por conta propia informe complementario 
de peritaxe dos danos.

Artigo 43. Multas  coercitivas  e  exe-
cución subsidiaria.
  1.  Se os  infractores non procedesen á 
reparación ou á indemnización na forma 
e no prazo outorgados na resolución, non 
elixisen  ningunha  das  opcións  previstas 
no  artigo  35.1  desta  lei  ou  non  a  execu-
tasen  nos  termos  establecidos  na  alínea 
2 do mesmo artigo, o órgano que ditou a 
resolución  poderá  acordar  a  imposición 
de  multas  coercitivas  ou  a  execución 
subsidiaria.
  2.  As multas coercitivas serán reiteradas 
por lapsos de tempo que sexan suficientes 
para cumprir o ordenado, e o seu  importe 
non poderá ser superior a 1.000 euros.
  3.  A  execución  pola  administración 
da reparación ordenada será por conta do 
infractor.

Artigo 44. Responsabilidade.
A responsabilidade da  infracción recaerá 
sobre:
  1.  A persoa física ou xurídica  titular do 
dominio ou doutro dereito real de gozo sobre 
os predios, agás a existencia de calquera tipo 
de cesión do dereito de uso ou de aproveita-
mento en favor dunha terceira persoa.
  2.  De  existir,  a  persoa  física  ou  xu-
rídica  que  sexa  titular  dos  predios  en 
réxime  de  arrendamento,  parzaría  ou 
calquera outro dereito de uso ou de apro-
veitamento análogo, agás que no decurso 
do  expediente  demostre  que  as  persoas 
arrendadoras  ou  cedentes  lle  impiden  o 
normal  desenvolvemento  dos  dereitos 
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de  uso  ou  aproveitamento  dos  predios, 
en cuxo caso a responsabilidade recaería 
sobre estas.
  3.  Os  habentes  causa  das  herdanzas 
indivisas e comunidades hereditarias, os 
representantes  das  herdanzas  xacentes, 
os cotitulares das  sociedades gananciais 
e das comunidades de bens, os membros 
de  sociedades civís  e  entidades carentes 
de  personalidade  xurídica,  todos  eles 
propietarios  de  predios  rústicos  que 
constitúan  unha  unidade  económica  ou 
un  patrimonio  separado,  susceptible  de 
imposición, agás a existencia de calquera 
tipo  de  cesión  do  dereito  de  uso  ou  de 
aproveitamento  en  favor  dunha  terceira 
persoa. De ser o caso, as persoas copar-
tícipes  responderán  solidariamente  das 
sancións impostas.

Artigo 45. Órganos  sancionadores 
competentes.
  1.  O  órgano  con  competencia  para 
incoar  o  expediente  sancionador  será  a 
persoa  titular  da  delegación  provincial 
correspondente da consellaría competente 
en  materia  de  agricultura  do  territorio 
onde  radique  o  predio,  e  de  existiren 
varias  competentes,  a  correspondente  á 
superficie do predio de máis extensión.
  2.  Os órganos con competencia para a 
imposición  das  sancións  previstas  nesta 
lei serán os seguintes:

a.  Para  sancionar  infraccións  de  ca-
rácter  leve  ou  grave,  a  persoa  titular  da 
dirección xeral competente en materia de 
estruturas agrarias.

b.  Para sancionar infraccións de carác-
ter moi grave, a persoa titular da consella-
ría competente en materia de agricultura.

Artigo 46. Duración do procedemen-
to sancionador.
O prazo máximo para resolver e notificar 
a resolución expresa que poña fin ao pro-
cedemento será dun ano, contado desde a 
data de  inicio do procedemento adminis-
trativo sancionador.

Artigo 47. Prescrición das infraccións.
  1.  As infraccións leves ás que se refire 
esta lei prescribirán ao ano, as graves aos 
dous anos e as moi graves aos tres anos.
  2.  O  termo  da  prescrición  comezará  a 
correr  desde  o  día  no  que  se  cometese  a 
infracción, agás no suposto de infraccións 
continuadas, no que o prazo de prescrición 
comezará  a  contar  desde  o  momento  de 
finalización da actividade, do último acto 
co que a infracción se consuma ou desde 
que se eliminou a situación ilícita.
  3.  Interromperá  a  prescrición  da  in-
fracción a iniciación, con coñecemento da 
persoa presunta responsable, do procede-
mento sancionador.

Disposición aDicional única 
comunicación De instRumentos 

De planeamento uRbanÍstico
Aprobado inicialmente un instrumento 

de  planeamento  urbanístico  que  afecte 
predios  rústicos  incluídos  nas  zonas  de 
especial interese agrario ou incorporados 
ao Banco de Terras de Galicia, ao mesmo 
tempo  que  o  trámite  de  información  pú-
blica, a Administración municipal deberá 
solicitar o informe da consellaría compe-
tente en materia de agricultura.

Disposicións DeRRaDeiRa pRimeiRa
(…)651

Disposicións DeRRaDeiRa segunDa
(…)652

Disposicións DeRRaDeiRa 
teRceiRa. peRÍoDo tRansitoRio 

paRa a incoación De eXpeDientes 
sancionaDoRes

A  incoación  dos  expedientes  sancio-
nadores recollidos no título VII desta lei 

651	 Contén	 modificacións	 á	 Lei	 13/1989,	 do	 10	 de	
outubro,	de	montes	veciñais	en	man	común.	
652	 Contén	 modificacións	 á	 Lei	 12/2001,	 do	 10	 de	
setembro,	 de	 modificación	 da	 Lei	 de	 concentración	
parcelaria	para	Galicia
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non  se poderá  iniciar  ata  que  transcorra 
un  ano  desde  a  declaración  de  zona  de 
especial  interese  agrario  polo  Consello 
da Xunta ou, de ser o caso, da declaración 
de  firmeza  do  acordo  de  concentración 
parcelaria  ao  que  se  refire  o  artigo  2 
desta lei.

Disposicións DeRRaDeiRa 
cuaRta. Desenvolvemento 

RegulamentaRio
Facúltase a Xunta de Galicia para ditar 

as  disposicións  necesarias  para  o  desen-
volvemento e o cumprimento desta lei.

Disposicións DeRRaDeiRa quinta 
entRaDa en vigoR

Esta lei entrará en vigor o día seguinte 
ao da súa publicación no Diario Oficial de 
Galicia.
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1. LEI 4/1997, DO 25 DE XUÑO, 
DE CAZA DE GALICIA  

(DOGA N.º 133, 11. 7. 1997) 653

(…) 654

título preliminar 
prInCIpIos xerAIs

Artigo 1. Obxecto da lei.
Esta lei ten por obxecto regular o exercicio 
da caza na Comunidade Autónoma de Ga-
licia, así como o fomento, a protección, a 
conservación e o ordenado aproveitamento 
das especies cinexéticas.

Artigo 2. Acción de cazar.
Considérase acción de cazar a actividade 
exercida  polas  persoas,  mediante  o  uso 
de  armas,  artes  ou  outros  medios  autori-
zados,  para  buscar,  atraer,  perseguir  ou 
acosar  os  animais  que  se  declaren  como 
pezas  de  caza,  co  fin  de  cobralos,  apro-
piarse deles ou facilitar a súa captura por 
un terceiro 655.

Artigo 3. Do cazador.
  1.  O dereito a cazar correspóndelle a toda 
persoa maior  de dezaseis  anos que,  acredi-
tando a aptitude e os coñecementos precisos, 
estea en posesión da pertinente licenza de 
caza e cumpra os demais requisitos esixi-
dos polas leis e as disposicións aplicables.
  2.  Para  cazar  con  armas  de  fogo  será 
necesario  ter acadada a maioría de  idade 
penal ou ir acompañado por algún cazador 
maior de idade.

Artigo 4. Obxecto da caza.
  1.  A  caza  só  poderá  realizarse  sobre 
as  especies  da  fauna  silvestre  ou  abra-
vada  declaradas  como  pezas  de  caza,  e 

653	Véxase	Decreto	284/2001,	do	11	de	outubro,	polo	
que	se	aproba	o	Regulamento	de	caza	de	Galicia.
654	 Exposición	de	motivos	omitida.
655	 Artigo	2	modificado	por	 Lei	6/2006,	do	23	de	ou-
tubro,	de	modificación	da	Lei	4/1997,	do	25	de	xuño,	de	
caza	de	Galicia.

o  seu  aproveitamento  cinexético  deberá 
acomodarse, en todo caso, ás normas que 
anualmente aprobe a Consellería de Agri-
cultura, Gandería e Montes.
  2.  O  exercicio  da  caza  regularase  de 
xeito que quede garantida a conservación 
das especies cinexéticas.

Artigo 5. Armas e medios de caza.
  1.  A tenencia e o uso de armas de caza 
regularanse  polo  disposto  na  lexislación 
especial sobre armas e nesta lei.
  2.  Sen  prexuízo  do  cumprimento  do 
disposto  noutras  leis  especiais,  para  a 
tenencia e o uso dos medios empregados 
na práctica da caza,  incluídos os animais 
domésticos, haberá que aterse ao estable-
cido nesta lei.
  3.  Para utilizar medios de caza que preci-
sen autorización especial será necesario estar 
en posesión do correspondente permiso.
  4.  A  Consellería  de  Agricultura,  Gan-
dería e Montes poderá establecer normas 
de  homologación  e  contraste  dos  medios 
de caza que precisen autorización especial, 
co obxecto de que tales medios non produ-
zan efectos distintos dos pretendidos.

Artigo 6. Titularidade.
Os dereitos e as obrigas establecidos nesta 
lei,  en  canto  se  relacionan  cos  terreos 
cinexéticos,  corresponderanlles  aos 
propietarios ou, se é o caso, aos  titulares 
doutros  dereitos  reais  ou  persoais  que 
leven consigo o uso e desfrute do aprovei-
tamento da caza.

Artigo 7. Competencia  en  materia 
de caza.
A  planificación,  ordenación,  fomento, 
vixilancia e control da caza correspónden-
lle á Consellería de Agricultura, Gandería 
e Montes, a cal realizará cantas actuacións 
considere  precisas  para  acadar  os  fins 
desta lei.

Xiv 
caZa, pesca, gaRDacostas  

e contRol Do meDio maRiño
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TíTULO I 
DOS TERREOS PARA  
EFECTOS DA CAZA

Artigo 8. Concepto.
  1.  Son terreos de carácter cinexético os 
susceptibles de tal aproveitamento.
  2.  Exclúense desta consideración todos 
aqueles que constitúen núcleos urbanos ou 
rurais, vilas, xardíns, parques destinados 
ao  uso  público,  recintos  deportivos,  ins-
talacións  fabrís  ou  industriais,  estradas, 
vías  férreas  ou  calquera  outro  lugar  que 
sexa  declarado  non  cinexético  en  razón 
das súas especiais características e no que 
o exercicio da caza deba estar permanen-
temente prohibido 656.
  3.  Considéranse  zonas  de  seguridade 
aquelas nas que deban adoptarse medidas 
precautorias  especiais,  co  fin de garantir 
a protección das persoas e dos seus bens. 
Con carácter xeral prohíbese nelas o exer-
cicio da caza.

Artigo 9. Clasificación  dos  terreos 
para efectos cinexéticos.
  1.  Os terreos de carácter cinexético po-
den estar suxeitos a un réxime cinexético 
común ou especial.
  2.  Os terreos suxeitos a réxime cinexé-
tico  especial  poden  pertencer  a  algunha 
das seguintes categorías: reservas de caza; 
refuxios de fauna; terreos cinexeticamente 
ordenados (Tecor),  terreos cinexético-de-
portivos ou explotacións cinexéticas.
  3.  Os  non  comprendidos  nalgunha  das 
categorías relacionadas no parágrafo ante-
rior quedarán suxeitos ao réxime cinexético 
común, e neles o exercicio da caza será li-
bre, sen máis limitacións cás contidas nesta 
lei e nas disposicións que a desenvolvan.
Os  terreos  de  réxime  cinexético  común 
deberán ter como mínimo unha superficie 
continua  de  cincocentas  hectáreas  para 
poder  practicarse  neles  a  caza.  De  non 
acadaren a dita superficie, o exercicio da 
656	 Art.	8.2	modificado	por	Lei	6/2006,	do	23	de	outu-
bro,	de	modificación	da	Lei	4/1997,	do	25	de	xuño,	de	
caza	de	Galicia.

caza estará prohibido e terán a considera-
ción de refuxios de fauna.
A xestión dos  terreos de  réxime cinexé-
tico  común  realizaraa  a  Consellería  de 
Agricultura, Gandería e Montes e os seus 
aproveitamentos  virán  determinados  polo 
que  se  estableza  anualmente  na  orde  de 
vedas.
Os terreos cinexéticos incluídos en espazos 
naturais  protexidos  perderán  a  súa  con-
dición e pasarán a  ser  refuxios de  fauna, 
agás que a propia declaración ou o plan de 
ordenación  dos  recursos  naturais  corres-
pondente indique outra cousa.

Artigo 10. Sinalización.
  1.  Os  titulares  dun  terreo  cinexético 
especial  están  obrigados  a  sinalizar  os 
seus  límites,  con  carteis  indicadores  da 
súa condición cinexética, conforme o que 
se determine regulamentariamente.
Nestes  terreos  prohíbese  entrar  levando 
armas, cans e outros medios dispostos para 
cazar sen estar en posesión de autorización 
ou permiso do titular correspondente.
  2.  As  zonas  de  seguridade  que  se  de-
terminen  regulamentariamente,  así  como 
os  refuxios  de  fauna  enclavados  dentro 
doutros  terreos  de  réxime  cinexético  es-
pecial, deberán ser igualmente sinalizadas 
polos seus titulares 657.

Artigo 11. Reservas de caza.
  1.  Por  decreto  poderán  ser  declaradas 
reservas de caza aquelas áreas do territorio 
que,  pola  súa  situación,  condicións  am-
bientais,  vexetación,  configuración  física 
ou  topográfica  ou  calquera  outra  carac-
terística,  se  consideren  favorables  para  a 
aclimatación,  reprodución,  conservación, 
fomento e defensa de especies susceptibles 
de  aproveitamento  cinexético.  A  declara-
ción de  reserva de caza  levará  implícita a 
súa inclusión no Rexistro Xeral de Espazos 
Naturais de Galicia.
  2.  O  decreto  de  creación  precisará  a 
composición  e  as  funcións  da  dirección 
657	 Véxase	 Orde	 do	 23	 de	 xullo	 de	 2002	 pola	 que	 se	
regula	a	sinalización	nos	terreos	cinexéticos.
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técnica  e da xunta  consultiva  e o  réxime 
organizativo da reserva.
  3.  A  xestión  das  reservas  de  caza  co-
rrespóndelle á Consellería de Agricultura, 
Gandería e Montes, e o plan de ordenación 
cinexética incluirá a normativa específica 
de  protección,  conservación  e  recupe-
ración  das  poboacións  de  determinadas 
especies,  subordinando  a  esta  finalidade 
o  posible  aproveitamento  das  especies 
cinexéticas  dentro  das  reservas,  e  fixará 
o procedemento de elaboración dos plans 
anuais de aproveitamento.

Artigo 12. Refuxios de fauna.
  1.  Cando  por  razóns  biolóxicas,  cientí-
ficas ou educativas sexa preciso asegurar 
a conservación de determinadas especies, 
a Xunta de Galicia, de oficio ou por pro-
posta de entidades científicas ou culturais, 
públicas ou privadas, poderá acordar que 
determinadas  áreas  do  territorio  sexan 
declaradas  como  refuxios  de  fauna. 
Nestas  áreas,  a  caza  estará  permanente-
mente prohibida, sen prexuízo de que por 
circunstancias  especiais,  suficientemente 
xustificadas, a Consellería de Agricultura, 
Gandería e Montes acorde a súa autoriza-
ción para especies determinadas.
  2.  A  administración,  control  e  vixi-
lancia  destes  refuxios  correspóndenlle 
exclusivamente  á  citada  consellería,  se 
ben  esta  poderá  subscribir  convenios  de 
colaboración  con  asociacións,  sociedades 
ou  entidades  colaboradoras  que  se  com-
prometan a cumprir o plan de conservación 
establecido, baixo a súa supervisión.

Artigo 13. Dos terreos cinexeticamen-
te ordenados.
  1.  Denomínanse  terreos  cinexetica-
mente ordenados (Tecor) aquelas áreas do 
territorio  galego  susceptibles  de  aprovei-
tamento  cinexético  que  fosen  declaradas 
e  recoñecidas  como  tales  por  resolución 
da Consellería de Agricultura, Gandería e 
Montes e nas que a poboación cinexética 
debe estar protexida e fomentada, aprovei-
tándose de forma ordenada.

  2.  A superficie mínima e continua dos 
tecor será de dúas mil hectáreas, e a dura-
ción do seu réxime especial será a do prazo 
de cesión dos dereitos cinexéticos, que en 
ningún caso será menor de cinco anos, nin 
superará  os  vinte  e  cinco  anos,  ao  cabo 
dos que se extinguirá o tecor, agás que se 
proceda  á  súa  renovación,  de  acordo  co 
que se dispoña regulamentariamente 658.
O  réxime  cinexético  especial  dos  tecor 
manterase,  malia  a  perda  de  dereitos  ci-
nexéticos sobre determinados terreos que 
o  integren,  sempre  que  a  superficie  res-
tante non sexa inferior á mínima sinalada 
no  parágrafo  anterior.  Sen  prexuízo  do 
disposto  anteriormente,  calquera  cambio 
na titularidade cinexética da totalidade ou 
parte  dos  terreos  comprendidos  no  tecor 
deberalle  ser  comunicado  á  administra-
ción  no  prazo  e  nas  condicións  previstos 
regulamentariamente.
Co fin de fomentar as poboacións cinexé-
ticas, os  tecor manterán como vedado de 
caza unha superficie mínima do 10 % dos 
seus terreos. Estes vedados de caza deberán 
manter os mesmos lindeiros, polo menos, 
durante dous anos consecutivos 659.
  3.  Os Tecor poderán ser de titularidade 
pública,  societaria  ou  particular,  segun-
do  que  promovan  a  súa  constitución  as 
administracións  públicas,  as  sociedades 
ou  asociacións  de  cazadores  legalmente 
constituídas,  as  persoas  físicas ou outras 
xurídicas de carácter particular.
  4.  A  declaración  dos  terreos  cinexé-
ticos  como  Tecor  leva  inherente  a  favor 
dos seus  titulares a  reserva do dereito de 
caza de todas as especies cinexéticas que 
se  encontren  nel  e,  consecuentemente,  a 
658	 	 As	 previsións	 relativas	 á	 fixación	 dun	 prazo	 de	
cesión	dos	dereitos	 cinexéticos	que	non	 superará	os	
vinte	e	cinco	anos,	tan	só	serán	de	aplicación	aos	tecor	
de	nova	aprobación,	así	como	a	aqueles	nos	que	se	pro-
ceda	 á	 renovación	 da	 cesión.	 Disposición	 transitoria	
única.	Lei	6/2006,	do	23	de	outubro,	de	modificación	
da	Lei	4/1997,	do	25	de	xuño,	de	caza	de	Galicia.
659	Art.	13.2	modificado	por	Lei	6/2006,	do	23	de	ou-
tubro,	de	modificación	da	Lei	4/1997,	do	25	de	xuño,	de	
caza	de	Galicia.



- 970 -

Código da Administración Galega

titularidade dos dereitos e das obrigacións 
que de conformidade con esta lei deriven 
do dito aproveitamento cinexético.
  5.  Para o exercicio da caza nos Tecor será 
necesario contar co permiso correspondente, 
expedido polo titular do aproveitamento.
  6.  En  todo  caso,  os  aproveitamentos 
cinexéticos  e  as  medidas  de  protec-
ción,  conservación  e  fomento  da  riqueza 
cinexética  regularanse  a  través  dos  co-
rrespondentes  plans  de  ordenación  e  de 
aproveitamento  cinexético,  que  deberán 
ser  aprobados  pola  Consellería  de  Agri-
cultura, Gandería e Montes.

Artigo 14. Procedemento  xeral  de 
declaración  dos  terreos  cinexeticamente 
ordenados.
  1.  Á solicitude de declaración de Tecor 
deberán xuntarse os documentos acredita-
tivos da titularidade cinexética dos terreos 
e a especificación da súa superficie e dos 
seus  lindeiros,  así  como  unha  memoria 
coas directrices básicas do plan de orde-
nación cinexética.
  2.  O procedemento de declaración dos 
Tecor incluirá, en todo caso, un trámite de 
información pública, por un prazo de dous 
meses, no que os propietarios dos terreos 
afectados ou titulares doutros dereitos que 
comporten  o  seu  aproveitamento  cinexé-
tico  poderán  efectuar  as  alegacións  que 
estimen pertinentes.
Se se manifestase a negativa á integración 
no Tecor de parte dos terreos afectados, e 
a  superficie  continua destes  fose  inferior 
a cincocentas hectáreas, neles non poderá 
practicarse a caza e terán a consideración 
de refuxios de fauna.
  3.  En todos os procedementos de decla-
ración de Tecor deberá solicitarse informe 
do Comité Provincial de Caza correspon-
dente  ou,  cando  o  seu  ámbito  territorial 
comprenda  varias  provincias,  do  Comité 
Galego de Caza.
  4.  Unha vez iniciado o procedemento de 
declaración dos Tecor e acreditado o cum-
primento do previsto nos números 1, 2 e 3 
deste artigo, a Consellería de Agricultura, 

Gandería e Montes outorgará unha aproba-
ción provisional para que no prazo máximo 
de  catro  meses  se  adopten  as  medidas  que 
se  sinalen  nela.  Se  non  se  adoptasen  esas 
medidas no citado prazo, quedará sen efecto 
a aprobación provisional.
  5.  Durante o citado prazo non poderá rea-
lizarse ningún aproveitamento cinexético.
  6.  Unha vez que se presenten os plans 
quinquenais  de  ordenación  cinexética, 
así como o anual de aproveitamentos, que 
sexa sinalizado o perímetro do Tecor e que 
se adopten cantas medidas se sinalasen na 
aprobación  provisional,  a  Consellería  de 
Agricultura,  Gandería  e  Montes  poderá 
declarar  constituído  o  Tecor  no  prazo 
máximo  de  dous  meses.  Durante  este 
prazo manterase a prohibición de realizar 
aproveitamentos cinexéticos.
  7.  En  calquera  momento,  aqueles  titu-
lares  de  dereitos  cinexéticos  dos  que  se 
presumise a súa cesión poderán solicitar a 
segregación dos seus terreos do Tecor.
  8.  Vencido o prazo de cesión de dereitos 
cinexéticos, os titulares do Tecor poderán 
iniciar o procedemento de renovación, se-
gundo se estableza regulamentariamente.
Este procedemento deberá constar alome-
nos  dun  trámite  de  información  pública 
e do  informe favorable da Consellería de 
Agricultura, Gandería e Montes.

Artigo 15. Terreos  cinexeticamente 
ordenados de carácter autonómico.
  1.  A Consellería de Agricultura, Gande-
ría e Montes poderá ser titular de Tecor co 
fin de garantir o ordenado aproveitamento 
das especies cinexéticas e de favorecer o 
acceso dos cazadores galegos á activida-
de cinexética.
  2.  Os Tecor autonómicos constituiranse 
sobre terreos de titularidade cinexética da 
Comunidade  Autónoma  ou  sobre  terreos 
de aproveitamento cinexético común.
  3.  A xestión dos Tecor autonómicos po-
derá  realizala directamente a Consellería 
de Agricultura, Gandería e Montes ou por 
medio  de  sociedades  ou  asociacións  de 
cazadores ás que se lles adxudique a dita 
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xestión polo procedemento que se estable-
za regulamentariamente.

Artigo 16. Terreos  cinexeticamente 
ordenados de carácter municipal.
  1.  As corporacións locais poderán soli-
citar  ao  seu  favor  a declaración de Tecor 
sempre  que  acrediten  documentalmente 
cando menos a  titularidade cinexética do 
75% dos terreos para os que se solicite a dita 
declaración e non estean sometidos a outro 
réxime especial.
  2.  De  conformidade  co  número  2  do 
artigo 14 desta  lei, presumirase a cesión 
da titularidade do resto da superficie so-
licitada, que se incluirá no Tecor en tanto 
os  propietarios  ou  titulares  cinexéticos 
dos terreos non manifesten expresamente 
e por escrito a súa negativa á integración 
no  correspondente  trámite  de  informa-
ción pública.
  3.  Os concellos solicitantes da declara-
ción ao seu favor dun determinado territorio 
como Tecor deberán xuntar á súa solicitude:

a.  A  cesión  de  dereitos  cinexéticos, 
asinada polos seus titulares e con especi-
ficación da superficie do terreo, e o prazo 
de cesión.

b.  O plano de localización a escala sufi-
ciente e a especificación dos lindeiros.

c.  A  memoria  coas  directrices  básicas 
do plan de ordenación cinexética.
  4.  Cando  a  extensión  do  termo  muni-
cipal non abranga o mínimo de hectáreas 
necesario  para  a  constitución  dun  Tecor, 
dous  ou  máis  municipios  poderán  agru-
parse e solicitalo mancomunadamente.
  5.  O  aproveitamento  cinexético  dos 
Tecor municipais poderá xestionalo direc-
tamente o Concello ou ben mediante unha 
sociedade  ou  asociación  de  cazadores 
legalmente constituída, á cal se lle ceda ou 
adxudique a dita xestión.
  6.  Esta cesión da xestión a unha socieda-
de ou asociación de cazadores realizarase 
de acordo coa lexislación de réxime local 
e  por  prazo  non  superior  ao  indicado  na 
resolución de declaración do Tecor.

  7.  Os  pregos  de  condicións  de  adxu-
dicación  destas  cesións  deberán  conter, 
ademais  dos  requisitos  esixidos  pola  súa 
lexislación  específica,  prescricións  espe-
ciais relativas a:

a.  O recoñecemento do dereito que lles 
corresponde  a  todos  os  propietarios  de 
terreos  susceptibles  de  aproveitamento 
cinexético, para que de acordo cos estatu-
tos da entidade que o xestione e cos plans 
de ordenación cinexética en vigor poidan 
exercitar a caza dentro do Tecor.

b.  A obriga de reservar cando menos un 
15%  dos  permisos  diarios  para  cazadores 
empadroados con veciñanza administrativa 
nos termos municipais incluídos no Tecor.

c.  A  obriga  de  reservar  cando  menos 
un  10%  dos  permisos  diarios  a  favor  de 
cazadores foráneos.

d.  A  obriga  de  reservar  unha  porcen-
taxe  dos  permisos  diarios  a  favor  dos 
propietarios de terreos que cedesen o seu 
aproveitamento cinexético a título gratuíto.
  8.  As  ditas  prescricións  serán  aplica-
bles igualmente en caso de xestión directa 
polo Concello.
  9.  A entidade que xestione o Tecor será 
a responsable do seu funcionamento.

Artigo 17. Terreos  cinexeticamente 
ordenados de carácter societario.
  1.  As  sociedades  ou  asociacións  de 
cazadores legalmente constituídas pode-
rán solicitar ao seu favor a declaración de 
Tecor sempre que acrediten documental-
mente cando menos a titularidade cinexé-
tica  do  75  %  dos  terreos  para  os  que  se 
pretenda a declaración.
  2.  De  conformidade  co  número  2  do 
artigo 14 desta lei presumirase a cesión da 
titularidade do  resto da  superficie  solici-
tada, que se incluirá no Tecor en tanto os 
propietarios e titulares cinexéticos dos te-
rreos incluídos na solicitude non manifesten 
expresamente e por escrito a súa negativa 
á  integración  no  correspondente  trámite 
de información pública.
  3.  As  asociacións  ou  sociedades  de 
cazadores  que  soliciten  a  declaración  ao 
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seu  favor  dun  determinado  territorio 
como  Tecor  societario  deberán  xuntar  á 
súa solicitude:

a.  A  cesión  de  dereitos  cinexéticos, 
asinada polos seus titulares e con especi-
ficación da superficie do terreo, e o prazo 
de cesión.

b.  Os  planos  de  localización  a  escala 
suficiente e a especificación dos lindeiros.

c.  A  memoria  coas  directrices  básicas 
do plan de ordenación cinexética.

d.  A  documentación  acreditativa  da 
constitución e do legal funcionamento da 
sociedade ou asociación.

e.  A copia autenticada dos estatutos en 
vigor legalmente aprobados.
  4.  Reservarase  unha  porcentaxe  de 
permisos diarios a favor dos propietarios 
de terreos incluídos no Tecor que cedesen 
o  seu  aproveitamento  cinexético  a  título 
gratuíto, no momento da constitución do 
Tecor,  e  de  acordo  co  que  establezan  os 
estatutos  en vigor  legalmente aprobados 
a este respecto.

Artigo 18. Terreos  cinexeticamente 
ordenados de carácter particular.
  1.  As  persoas  físicas  ou  xurídicas  que 
sexan titulares de dereitos cinexéticos dun-
ha superficie continua mínima de dúas mil 
hectáreas  poderán  solicitar  a  declaración 
dela como Tecor de carácter particular.
  2.  Deberá acreditarse documentalmente 
a titularidade e cesión de dereitos cinexé-
ticos, especificando que se ceden para un 
Tecor de carácter particular, e o prazo de 
cesión para a totalidade da superficie.
  3.  Na constitución dos Tecor de carácter 
particular non será aplicable a presunción 
de  cesión de  titularidade  cinexética  esta-
blecida no número 2 do artigo 14.

Artigo 19. Extinción  dos  terreos  ci-
nexeticamente ordenados.
O  réxime  cinexético  especial  dos  Tecor 
extinguirase,  logo  da  tramitación  do  co-
rrespondente expediente:

a.  Polo  incumprimento das  condicións, 
obrigas,  limitacións  ou  prohibicións  es-
tablecidas  na  autorización  administrativa 
correspondente.

b.  Pola comisión de infraccións graves 
ou moi graves de conformidade co número 
2  do  artigo  61,  sempre  que  estas  afecten 
as condicións  impostas nas autorizacións 
administrativas relativas á protección e ao 
ordenado aproveitamento das poboacións 
cinexéticas  e  dos  ecosistemas  dos  que 
forman parte.

c.  Pola perda da titularidade cinexética 
dos  terreos  que  integren  os  Tecor,  cando 
non se reúna a superficie mínima sinalada 
no número 2 do artigo 13.

d.  Polo  transcurso  do  prazo  de  cesión 
dos terreos dos dereitos cinexéticos cando 
non se procedese á súa renovación.

Artigo 20. Terreos cinexético-depor-
tivos.
  1.  Terán a condición de terreos cinexé-
tico-deportivos aquelas áreas do territorio 
nas  que  a  caza poida practicarse  de  con-
formidade  coa  lexislación  específica  que 
regule as prácticas deportivas.
  2.  As  sociedades,  asociacións  ou 
federacións  de  cazadores  constituídas  ao 
amparo da lexislación do deporte poderán 
solicitar a declaración de  terreo cinexéti-
co-deportivo, para practicar nel a caza cun 
exclusivo  carácter  deportivo,  exento  de 
calquera ánimo de lucro. En ningún caso 
a actividade ou os seus resultados poderán 
ser obxecto de venda ou comercialización.
  3.  Os  solicitantes  deberán  acreditar  a 
titularidade  cinexética  de  acordo  co  esta-
blecido no artigo 18 desta lei e dispoñer de 
terreos continuos cunha superficie mínima 
e  máxima  de  cincuenta  e  duascentas  cin-
cuenta hectáreas respectivamente. A xestión 
destes  terreos  realizaraa directamente  a  en-
tidade titular, que informará periodicamente 
á  Consellería  de  Agricultura,  Gandería  e 
Montes do calendario de probas, das moda-
lidades e de calquera outro requisito que se 
determine regulamentariamente.

Artigo 21. Terreos  dedicados  a  ex-
plotacións cinexéticas.
  1.  As  persoas  físicas  ou  xurídicas  que 
sexan  titulares  cinexéticos  de  terreos  en 
couto  redondo,  coas  superficies mínimas 
esixidas  en  cada  caso,  poderán  solicitar 
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autorización para dedicalos a explotación 
cinexética,  co  fin  de  destinalos  á  produ-
ción  de  pezas  de  caza  ou  á  explotación 
comercial da actividade cinexética.
  2.  As  explotacións  constituídas  sobre 
terreos cinexéticos dedicados á produción 
e  venda  de  pezas  vivas  estarán  suxeitas, 
en  canto  aos  requisitos  de  autorización, 
funcionamento  e  control,  ao  réxime 
establecido  para  as  granxas  cinexéticas. 
O seu réxime fiscal será o mesmo có das 
explotacións agropecuarias.
  3.  Nas  explotacións  cinexéticas  de 
carácter  comercial,  que  deberán  consti-
tuírse  como  empresas  mercantís,  poderá 
exercitarse  a  caza  sobre  animais  proce-
dentes de granxas cinexéticas ou doutros 
establecementos  autorizados,  tales  como 
parques de voo, cercados de aclimatación, 
biótopos, etc., de conformidade cos plans 
establecidos  e  previamente  aprobados 
pola  Consellería  de  Medio  Ambiente  e 
Desenvolvemento Sostible.
A superficie mínima para poder autorizar 
este  tipo  de  explotacións  é  de  cincuenta 
hectáreas, se se dedican a caza menor, e de 
cen hectáreas cando o obxecto da explota-
ción sexa a caza maior.
Os  titulares  destas  explotacións  deberán 
de sinalizalas de acordo coa normativa re-
gulamentaria, que para tal efecto se dite, e, 
en todo caso, están obrigados a sinalizar os 
terreos que se atopen dentro do perímetro 
da  explotación  e  dos  que  non  se  dispoña 
de autorización expresa dos seus titulares, 
para o seu aproveitamento cinexético.
Para autorizar unha explotación cinexéti-
ca comercial é  imprescindible contar coa 
titularidade  cinexética  da  totalidade  dos 
terreos,  en  superficie  continua,  sobre  os 
que  pretende  constituírse.  Cando  estas 
autorizacións  afecten  espazos  naturais 
protexidos,  o  promotor  deberá  presentar 
un proxecto para efectos de que o órgano 
ambiental  decida  en  cada  caso,  consonte 
co  previsto  no  artigo  1.2  da  Lei  6/2001, 
do  8  de  maio,  de  modificación  do  Real 
decreto  lexislativo  1302/1986,  do  28  de 

xuño, de avaliación de impacto ambiental, 
de xeito motivado e público e consonte cos 
criterios do anexo III deste real decreto, se 
estes proxectos deben someterse ou non a 
unha avaliación de impacto ambiental.
Por vía regulamentaria determinaranse as 
condicións nas que  esta  actividade poida 
desenvolverse, e en especial as referentes 
a controis xenéticos e sanitarios, requisitos 
para realizar as soltas, época e frecuencia 
destas,  marcaxe  das  pezas,  modalidades 
de caza, requisitos para o seu transporte e 
cantas outras se consideren pertinentes 660.

Artigo 22. Obrigas dos titulares.
Son deberes dos titulares do aproveitamen-
to de terreos suxeitos a réxime especial:

a.  Cumprir  as  condicións  establecidas 
nas resolucións de declaración.

b.  Axustarse  ao  plan  de  ordenación 
cinexética  e  aos  plans  anuais  de  apro-
veitamentos,  de  obrigado  cumprimento 
unha  vez  aprobados  pola  Consellería  de 
Agricultura, Gandería e Montes.

c.  Dotar os ditos terreos da vixilancia e 
sinalización prevista de acordo cos devan-
ditos plans.

d.  Colaborar coa Administración pública 
na protección e no fomento da fauna cinexé-
tica,  subministrando os datos estatísticos 
solicitados,  realizando  os  controis  sobre 
as especies susceptibles de captura e adop-
tando as medidas sanitarias establecidas.

e.  Responder da organización e correc-
ta  execución  das  actividades  cinexéticas 
que leven a cabo.

f.   Solicitar  coa  suficiente  antelación a 
realización  de  monterías,  axexos  e  axo-
tamentos, e velar para que se cumpran as 
condicións impostas na autorización.

g.  Calquera  outro  establecido  ou  que 
estableza  a  Consellería  de  Agricultura, 
Gandería e Montes.

Artigo 23. Indemnizacións por danos.
  1.  En accidentes de tráfico ocasionados 
por  atropelo  de  especies  cinexéticas  os 
660	Art.	21.3	modificado	por	Lei	6/2006,	do	23	de	ou-
tubro,	de	modificación	da	Lei	4/1997,	do	25	de	xuño,	de	
caza	de	Galicia.
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danos persoais e patrimoniais ateranse ao 
disposto  na  normativa  estatal  en  materia 
de seguridade vial existente ao respecto.
  2.  Os  titulares  de  aproveitamentos 
cinexéticos  de  terreos  suxeitos  a  réxime 
cinexético  especial  responderán  nos  de-
mais  casos  dos  danos  ocasionados  polas 
especies cinexéticas.
A Consellería de Medio Ambiente e Des-
envolvemento Sostible, logo da instrución 
do  correspondente  expediente  de  valora-
ción, indemnizará os danos efectivamente 
producidos polas especies cinexéticas dos 
terreos  cinexéticos  de  aproveitamento 
común,  dos  tecor  autonómicos  da  súa 
administración,  das  reservas  de  caza, 
dos refuxios de fauna e de calquera outro 
terreo  no  que  a  administración  e  xestión 
lle correspondan 661.

Artigo 24. Incumprimentos.
Ante o incumprimento das condicións, obri-
gas, limitacións ou prohibicións establecidas 
nas  autorizacións  para  o  aproveitamento 
ou  a  explotación  de  terreos  suxeitos  a 
réxime cinexético especial,  a Consellería 
de  Agricultura,  Gandería  e  Montes,  logo 
de  audiencia  dos  titulares  dos  dereitos 
cinexéticos,  poderá  suspender  cautelar-
mente o exercicio da caza neles ou iniciar 
expediente  de  anulación  da  declaración 
sen prexuízo da  imposición das  sancións 
que lles correspondan.

Artigo 25. Descrición  das  zonas  de 
seguridade.
  1.  Para  os  efectos  do  establecido  no 
artigo 8.3 desta lei, consideraranse zonas 
de seguridade:

a.  As marxes e zonas de servidume que 
se atopen cercadas das vías e camiños de 
uso público e as vías férreas.

b.  As  augas  públicas,  incluídos  os  seus 
leitos e marxes, nunha franxa de cinco metros 
do límite das maiores enchentes ordinarias.

c.  Os perímetros dos núcleos urbanos e 
rurais e doutras zonas habitadas.
661	 Art.	23	modificado	por	Lei	6/2006,	do	23	de	outu-
bro,	de	modificación	da	Lei	4/1997,	do	25	de	xuño,	de	
caza	de	Galicia.

d.  Os  perímetros  das  vilas,  edificios 
habitables  illados,  xardíns  e  parques  pú-
blicos, áreas recreativas, zonas de acampada, 
recintos  deportivos  e  calquera  outro  lugar 
que polas súas características sexa declarado 
como tal en razón do previsto no artigo 8.3.
  2.  Malia o previsto no apartado anterior, 
a Consellería de Medio Ambiente e Desen-
volvemento Sostible,  logo de petición dos 
titulares  cinexéticos  interesados,  poderá 
autorizar a caza nas vías e nos camiños de 
uso público, así como nos leitos e nas mar-
xes dos ríos, regatos e canles que atravesen 
terreos  cinexéticos  ou  constitúan  o  límite 
entre  eles.  Nas  resolucións  que  se  diten 
para o efecto, se son afirmativas, fixaranse 
as condicións aplicables en cada caso para 
exercitar  a  caza  baixo  a  responsabilidade 
dos titulares da autorización.
  3.  Calquera  persoa  física  ou  xurídica, 
pública ou privada, poderalle solicitar, funda-
damente, á Consellería de Medio Ambiente e 
Desenvolvemento  Sostible  a  declaración 
como zona de  seguridade dun determinado 
lugar  cando  concorran  as  circunstancias 
previstas no artigo 8.3. As ditas zonas, no 
caso de seren así declaradas, deberán ser 
sinalizadas  polo  promotor  conforme  se 
determine regulamentariamente 662.

Artigo 25 bis.  A  caza  nas  zonas  de 
seguridade.
  1.  Queda prohibido circular con armas 
de  caza  cargadas  e  usalas  no  interior 
dos  núcleos  urbanos  e  rurais  e  noutras 
zonas  habitadas  ata  o  límite  que  acaden 
as  últimas  edificacións  ou  instalacións 
habitables, ampliado nunha franxa de cen 
metros en todas as direccións.
  2.  No caso de vilas, edificios habitables 
illados,  recintos  deportivos,  xardíns  e 
parques destinados  ao uso público,  áreas 
recreativas e zonas de acampada, o límite 
da prohibición ao que se refire o apartado 
anterior será o dos propios terreos onde se 
atopen instalados, ampliado nunha franxa 
de cen metros en todas as direccións.
662	 Art.	25	modificado	por	Lei	6/2006,	do	23	de	outu-
bro,	de	modificación	da	Lei	4/1997,	do	25	de	xuño,	de	
caza	de	Galicia.
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  3.  Prohíbese  circular  con  armas  de 
caza cargadas e usalas no caso de autoes-
tradas, autovías, vías rápidas, corredores, 
estradas nacionais,  autonómicas e  locais, 
nunha franxa de cincuenta metros de ancho a 
ambos os dous lados da zona de segurida-
de. En ningún caso se poderá disparar en 
dirección a outros camiños de uso público 
ou vías férreas.
Nas marxes das vías non incluídas no pa-
rágrafo anterior, se as condicións daquelas 
permiten  o  exercicio  seguro  da  caza, 
poderase cazar ou situar os postos para os 
zapeos, ganchos ou montarías.
Nos  carreiros  e  camiños  rurais  pouco 
transitados, destinados ao paso a pé e ao 
uso  agrícola  ou  forestal,  poderase  cazar 
sempre que as condicións de seguridade 
o permitan 663.

Artigo 26. Terreos cercados.
  1.  Son terreos cercados, para os efectos 
desta  lei, aqueles que se atopen rodeados 
materialmente por muros, cercas ou valos, 
construídos  co  fin  de  lles  impedir  ou 
prohibir o acceso ás persoas ou a animais 
alleos ou para evitar a saída dos propios.
  2.  Nos terreos cercados non acollidos a 
réxime  cinexético  especial,  a  caza  estará 
permanentemente prohibida.
  3.  Nestes  terreos  a  Consellería  de 
Agricultura,  Gandería  e  Montes  poderá 
acordar as medidas que considere precisas 
dirixidas a reducir a caza existente, cando 
razóns técnicas ou sanitarias o aconsellen, 
así como autorizar a penetración neles dos 
seus  axentes,  para  vixiar  o  cumprimento 
da lei.

TíTULO II 
DAS ESPECIES CINEXéTICAS E DA 

PROPIEDADE DAS PEZAS DE CAZA

Artigo 27. Das especies cinexéticas.
  1.  Son especies cinexéticas as declara-
das regulamentariamente obxecto de caza.

663	 Art.	25	bis	engadido	por	Lei	6/2006,	do	23	de	outu-
bro,	de	modificación	da	Lei	4/1997,	do	25	de	xuño,	de	
caza	de	Galicia.

  2.  Para efectos de planificación e orde-
nación  dos  aproveitamentos  cinexéticos, 
as especies de caza clasificaranse en dous 
grandes grupos: especies de caza maior e 
especies de caza menor.
  3.  Coa  mesma  finalidade,  dentro  das 
especies de caza menor distinguiranse as 
migratorias das que non o son, e de manei-
ra diferenciada as aves acuáticas.
  4.  Así mesmo consideraranse separada-
mente as especies cinexéticas predadoras 
que poidan exercer sensibles efectos sobre 
as restantes especies obxecto da caza.

Artigo 28. Da  propiedade  das  pezas 
de caza.
  1.  Serán  propiedade  do  cazador  as 
pezas que capturase, vivas ou mortas, me-
diante o exercicio da caza, sempre que esta 
sexa  realizada  conforme  as  prescricións 
establecidas nesta lei ou na normativa que 
a desenvolva.
  2.  O  cazador  que  fira  unha  peza  en 
terreo  onde  lle  sexa  permitido  cazar  ten 
dereito a cobrala aínda que entre ou caia 
en  terreo  distinto.  Cando  este  estivese 
cercado, necesitará permiso do  titular ou 
do  seu  representante para penetrar  nel,  e 
se lle fose negado terá dereito a que se lle 
entregue  a  peza  ferida  ou  morta  se  fose 
atopada e puidese ser aprehendida.
  3.  En terreos abertos sometidos a réxi-
me  cinexético  especial,  e  para  pezas  de 
caza menor, non será necesario o permiso 
ao que se refire o parágrafo anterior, can-
do o cazador entre a cobrar a peza só, sen 
armas nin can.
  4.  Cando un ou varios cazadores levan-
tasen  e  perseguisen  unha  peza  de  caza, 
calquera  outro  cazador  deberá  absterse, 
en tanto dure a persecución, de abater ou 
intentar abater a devandita peza.
  5.  Entenderase que unha peza de  caza 
é perseguida cando o cazador que a levan-
tou,  con ou  sen axuda de can ou doutros 
medios,  vaia  no  seu  seguimento  e  teña 
unha razoable posibilidade de cobrala.
  6.  Cando haxa dúbida respecto da pro-
piedade das pezas de caza, aplicaranse os 



- 976 -

Código da Administración Galega

usos e costumes do lugar. No seu defecto, 
a propiedade corresponderalle ao cazador 
que lle dese morte, cando se trate de caza 
menor,  e  ao  autor  do  primeiro  sangue, 
cando se trate de caza maior.

TíTULO III 
DA PROTECCIóN, DA 
CONSERVACIóN E DO 

APROVEITAMENTO DA CAZA
capítulo i 

dA proteCCIón
Artigo 29. Das medidas de protección.

  1.  Cando razóns técnicas ou sanitarias 
o aconsellen, a consellería poderá acordar 
en  calquera  momento  medidas  xerais  ou 
particulares que corrixan situacións anó-
malas ou excepcionais.
  2.  Cando as persoas, os cultivos, a gan-
dería,  a  caza,  os  bens  ou  as  instalacións 
sexan  prexudicados  pola  fauna  silvestre 
cinexética,  a  Consellería  de  Agricultura, 
Gandería  e  Montes,  a  instancia  de  parte, 
poderá  autorizar  os  seus  donos  para  que 
adopten, dentro delas, medidas extraordi-
narias de control ou acometer ela mesma 
as  accións  preventivas  necesarias  para 
evitar que os ditos danos se repitan.

Artigo 30. Do  estado  sanitario  das 
especies cinexéticas.
  1.  A Administración autonómica velará 
polo estado sanitario das especies cinexé-
ticas  e  adoptará  as  medidas  necesarias 
para previr, detectar, comprobar, diagnos-
ticar e eliminar calquera xermolo ou foco 
infeccioso na fauna silvestre.
  2.  Os cazadores, os titulares de terreos 
cinexéticos en réxime especial e, en xeral, 
calquera persoa que teña coñecemento ou 
sospeita  dalgunha  anomalía  no  compor-
tamento  dos  animais  que  puidese  facer 
presumir  a  existencia  de  enfermidade 
contaxiosa ou de intoxicación deberán co-
municárllelo de inmediato ás autoridades 
ou aos seus axentes.
  3.  As inspeccións sanitarias realizaranse 
na forma e nas condicións que regulamen-
tariamente se determinen.

Artigo 31. Das repoboacións cinexé-
ticas.
  1.  As  soltas  de  espécimes  de  especies 
cinexéticas  esixirán  a  autorización  previa 
da  Consellería  de  Agricultura,  Gandería  e 
Montes  en  todo  tipo  de  terreos  sometidos 
a  réxime  cinexético  especial.  Nos  terreos 
de  aproveitamento  cinexético  común,  nos 
refuxios de fauna e nos terreos non cinexéti-
cos, as ditas repoboacións soamente poderán 
ser realizadas directamente pola Consellería 
de Agricultura, Gandería e Montes.
  2.  Para  os  efectos  do  establecido  no 
punto anterior, os espécimes deberán pro-
ceder  dunha  granxa  cinexética  ou  dunha 
explotación  cinexética  autorizada,  con 
garantías sanitarias.
  3.  Cando proveñan de capturas en terreos 
abertos deberán acreditar a súa procedencia 
e a legalidade da súa captura e, en calquera 
caso, o seu correcto estado sanitario.

capítulo ii 
dA ConservACIón

Artigo 32. Procedementos masivos e 
non selectivos de caza.
  1.  Quedan  prohibidas  a  tenencia  e 
utilización de todos os procedementos de 
caza masivos ou non selectivos, así como 
aqueles que puidesen causar localmente a 
desaparición dunha especie cinexética ou 
indirectamente  dunha  especie  incluída 
nalgún  dos  catálogos  de  especies  amea-
zadas,  ou  alterar  significativamente  a 
estabilidade  das  súas  poboacións  e  dos 
ecosistemas dos que forman parte.
  2.  Por razóns de control de poboación e 
en circunstancias ou condicións excepcio-
nais, a Consellería de Agricultura, Gandería 
e  Montes  poderá  autorizar  a  utilización 
dalgúns destes medios.

Artigo 33. Medios  e  métodos  prohi-
bidos.
Regulamentariamente  estableceranse  os 
medios e métodos prohibidos para a caza.

Artigo 34. Doutras prohibicións.
  1.  Queda prohibido:
  1)  Cazar en época de veda.
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  2)  Cazar  fóra do período comprendido 
entre  unha  hora  antes  da  saída  do  sol  e 
unha hora despois do seu ocaso, agás nas 
modalidades  de  caza  nocturna  expresa-
mente autorizadas.
  3)  Cazar  en  tempo  e  lugares  nos  que, 
como  consecuencia  de  incendios,  epi-
zootias,  envelenamentos,  inundacións, 
secas  ou  outras  causas,  os  animais  se 
ven privados dos seus hábitats e das súas 
facultades normais de defensa e obrigados 
a concentrarse en determinados lugares.
  4)  Cazar  en  días  de  neve,  cando  esta 
cubra de forma continua o chan ou cando 
por causa dela queden reducidas as posibi-
lidades de defensa das pezas de caza. Esta 
prohibición non lles será aplicable á caza 
maior de alta montaña nin a determinadas 
especies de aves migratorias nin a outras 
especies cinexéticas ás que a existencia de 
neve non lles reduza as súas posibilidades 
de defensa nas condicións que regulamen-
tariamente se fixen.
  5)  Cazar cando por circunstancias me-
tereolóxicas e calquera outra circunstancia 
estea reducida a visibilidade, de forma que 
poidan producirse perigos para as persoas 
ou para os seus bens.
  6)  Cazar servíndose de animais ou de cal-
quera vehículo como medio de ocultación.
  7)  Cazar en liña de retranca, tanto que 
se trate de caza maior coma menor.
  8)  Cazar en refuxios de fauna, en terreos 
vedados  temporal  ou  permanentemente 
en  razón de plans cinexéticos  legalmente 
aprobados  ou  en  estacións  biolóxicas  ou 
zoolóxicas, agás que se estea en posesión 
dun permiso especial.
  9)  Entrar en terreos sometidos a regula-
mentación cinexética especial debidamente 
sinalizados,  sen  o  oportuno  permiso, 
levando  armas,  cans  ou  artes  dispostas 
para cazar.
  10)  Cazar combinando a acción de dous ou 
máis grupos de cazadores ou facendo uso de 
medios  que  persigan  o  cansazo  ou  esgota-
mento das pezas, agás nos casos de batidas 
e monterías debidamente autorizadas.

  11)  Cazar  ao  axotamento  sen  autoriza-
ción expresa.
  12)  Portar armas de caza desenfundadas 
ou dispostas para o seu uso cando se circu-
le polo campo en época de veda.
  13)  Cazar con armas de fogo quen careza 
dos  requisitos  esixidos  para  iso  ou  non 
dispoña dos oportunos permisos.
  14)  Dispararen  con  ningunha  clase  de 
armas  os  axotadores,  batedores,  secre-
tarios  ou  podengueiros  que  asistan  en 
calidade  de  tales  a  axotamentos,  batidas 
ou monterías.
  15)  Cazar sen estar provisto da documen-
tación preceptiva ou sen levala consigo.
  16)  Cazar,  ter  ou  transportar  especies 
non cinexéticas ou pezas de caza das que 
a  súa  idade  ou  sexo,  sempre  que  sexan 
notorios, non concorden ou non cumpran 
os requisitos legalmente permitidos.
  17)  Cazar  con  chamariz  de  perdiz,  in-
cumprindo  as  disposicións  que  regulen 
esta modalidade.
  18)  Destruír tobeiras e niños, así como a 
recollida de crías ou ovos e a súa circula-
ción e venda.
  19)  Calquera práctica que tenda a alterar 
e alarmar, atraer ou espantar a caza exis-
tente en terreos alleos.
  20)  Usar  ou  posuír  sen  autorización 
animais, aparellos, artes ou produtos apli-
cables á captura ou atracción de pezas de 
caza aos que se refire o artigo anterior.
  21)  Posuír  en  catividade  individuos  de 
especies  cinexéticas  de  caza  maior  sen  a 
oportuna autorización.
  22)  Dispararlles ás pombas nos bebedo-
iros  habituais  ou  a  menos  de  mil  metros 
dun pombal autorizado, sempre que a súa 
localización  estea  debidamente  sinalada. 
Así mesmo, dispararlles ás pombas men-
saxeiras e ás deportivas ou bochonas que 
teñan marcas regulamentarias.
  23)  Empregar ou posuír postas ou balas 
explosivas, así como calquera tipo de proxec-
til no que se producisen manipulacións.
  24)  Cazar  con  arma  longa  raiada,  salvo 
que expresamente se autorice, ou empregar 
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cartuchos de bala ou postas para especies 
de  caza  menor  ou  utilizar  municións  de 
perdigóns ou postas para a caza maior 664.
  25)  Cazar  en  terreos  que  carezan  de 
plan de ordenación cinexética ou de plan 
de aproveitamento cinexético anual e que 
teñan a obriga legal de telos.
  26)  Cazar con pistola e armas de aire ou 
outros gases comprimidos.
  27)  Cazar  con  armas  que  disparen  en 
refachos ou con armas automáticas ou se-
miautomáticas  provistas  de  cargador  que 
poida  conter máis de dous  cartuchos,  así 
como  coas  dotadas  de  silenciador,  visor 
para o disparo nocturno ou munición non 
autorizada.
  28)  Calquera  outro  sistema  establecido 
ou que se estableza en disposicións legais 
ou regulamentarias.
  29)  Cazar baixo a influencia de estupefa-
cientes, alcohol, substancias psicotrópicas 
ou calquera outra droga que altere  sensi-
blemente as facultades normais do cazador 
ou a súa capacidade de reacción 665.
  2.  A  Consellería  de  Agricultura,  Gan-
dería e Montes, de oficio ou por petición 
de  organismos  ou  institucións  públicas 
ou  privadas  ou  dun  particular,  poderá 
acordar, por medio dunha resolución mo-
tivada, o emprego de calquera dos medios, 
modos ou  formas prohibidos neste artigo 
ou no anterior.
  3.  Neste  caso,  a  autorización  que  se 
conceda será por prazo determinado, per-
soal e intransferible, fixará as condicións 
para  a  súa  utilización  e  responsabilizará 
expresamente  o  titular  da  autorización, 
solicitándolle, se se considera pertinente, 
a oportuna fianza.

Artigo 35. Aves de cetrería e furóns.
A posesión de aves de cetrería e furóns esixi-
rá unha especial autorización. A súa tenencia 
664	Art.	 34.1.24	 modificado	 por	 Lei	 6/2006,	 do	 23	 de	
outubro,	de	modificación	da	Lei	4/1997,	do	25	de	xuño,	de	
caza	de	Galicia.
665	Art.	 34.1.29	 engadido	 por	 Lei	 6/2006,	 do	 23	 de	
outubro,	de	modificación	da	Lei	4/1997,	do	25	de	xuño,	
de	caza	de	Galicia.

axustarase ás normas que lle sexan aplicables 
e ao que se dispoña por vía regulamentaria.

Artigo 35 bis.  Taxidermia.
Por vía  regulamentaria  regularase a acti-
vidade da  taxidermia, na que  se preverá, 
en  todo  caso,  a  obriga  de  levar  un  libro 
rexistro  no  que  conste  a  procedencia  do 
animal e a obriga de absterse de recibir e 
preparar a peza que non veña acompañada 
da documentación e dos precintos acredi-
tativos da súa orixe 666.

Artigo 36. Limitacións por razóns de 
cultivos e en masas de auga.
  1.  Nas  hortas,  viñedos,  campos  de 
froiteiras,  cultivos  de  regadío  e  montes 
de  repoboación  recente,  a  Consellería  de 
Agricultura,  Gandería  e  Montes  poderá 
condicionar  ou  prohibir  o  exercicio  da 
caza durante determinadas épocas.
  2.  A Consellería establecerá igualmente 
de forma regulamentaria o aproveitamento 
cinexético das masas de auga que teñen un-
has  características  que  aconsellan  aplicar 
un  réxime  especial,  logo  de  informe  dos 
organismos con competencia sobre elas.

Artigo 37. Conservación de hábitats.
  1.  Co fin de conservar, preservar e mello-
rar o hábitat natural das diferentes especies 
cinexéticas, a Xunta de Galicia poderá acor-
dar as oportunas medidas de axuda para o 
logro do dito obxectivo e cantas outras de 
carácter limitativo, correctoras ou restau-
radoras persigan idéntica finalidade.
  2.  A Consellería de Agricultura, Gande-
ría e Montes poderá declarar determinadas 
áreas  ou  hábitats  como  zonas  de  especial 
interese  cinexético.  Estas  áreas  estarán 
sometidas a un réxime especial de xestión 
cinexética que fomente e garanta a conserva-
ción dos hábitats e do patrimonio xenético.
As  actuacións  públicas  ou  privadas  que 
poidan  alterar  as  condicións  do  medio, 
afectando  as  especies  cinexéticas  nas 
ditas  áreas,  deberán  contar  cun  informe 
previo  da  Consellería  de  Agricultura, 
Gandería e Montes.
666	Art.	35	bis	engadido	por	Lei	6/2006,	do	23	de	outu-
bro,	de	modificación	da	Lei	4/1997,	do	25	de	xuño,	de	
caza	de	Galicia.
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  3.  Logo de notificación e audiencia aos 
titulares dos dereitos cinexéticos, a Conse-
llería de Agricultura, Gandería e Montes, 
nos terreos de réxime cinexético especial, 
poderá vedar  toda ou parte da súa super-
ficie, vedar unha determinada especie ou 
reducir o período hábil de caza, cando así 
o aconsellen circunstancias especiais para 
a protección da fauna ou da flora.

Artigo 38. Caza con fins científicos.
  1.  A  Consellería  de  Agricultura, 
Gandería  e  Montes  poderá  autorizar, 
condicionadamente, para fins científicos 
ou  de  investigación,  a  caza  de  especies 
cinexéticas en calquera época do ano así 
como a utilización de medios e métodos 
prohibidos con carácter xeral.
  2.  Estas autorizacións serán persoais e 
intransferibles e por prazo determinado a 
favor de persoal cualificado, e requirirán 
informe  previo  favorable  da  institución 
directamente  relacionada  coa  actividade 
investigadora do peticionario.

Artigo 39. Anelamento e marcaxe.
  1.  A  Consellería  de  Agricultura,  Gan-
dería e Montes poderá ditar normas para a 
práctica do anelamento ou da marcaxe de 
especies  cinexéticas  sen  prexuízo  do  que 
establezan outras disposicións ao respecto.
  2.  Quen atope ou capture algunha peza 
portadora  de  aneis  ou  marcas  utilizadas 
para  a  identificación  de  animais  deberá 
comunicarllo  á  Consellería  facendo  che-
gar a esta aqueles sinais e os datos sobre o 
lugar e tempo da aprehensión.

Artigo 40. Dos cans e da caza.
  1.  Os  donos  de  cans  utilizados  para 
a  práctica  da  caza  quedarán  obrigados  a 
cumprir  as  prescricións  xerais  que  sobre 
tenencia,  matriculación  e  vacinación  diten 
as  autoridades  competentes,  de  confor-
midade  coa  Lei  1/1993,  do  13  de  abril, 
de  protección  de  animais  domésticos  e 
salvaxes en catividade.
  2.  O tránsito de cans soltos por terreos 
cinexéticos ou o seu emprego no exercicio 
da caza acomodarase aos preceptos que se 
diten regulamentariamente.

  3.  En todo caso o dono destes animais evi-
tará que vaguen sen control, tanto en terreos 
cinexéticos  coma  nas  zonas  de  seguridade, 
evitando  danos  ou  molestias  ás  pezas  de 
caza, ás crías ou aos seus ovos, e responderá 
dos danos que aqueles ocasionen.
  4.  Os cans utilizados para a práctica da 
caza deberán ir provistos da identificación 
que se determine regulamentariamente. Para 
o emprego de mandas de cans será necesa-
rio estar en posesión de licenza especial.
  5.  Co fin de que os cans de caza poidan 
ser  amestrados  e  adestrados,  nos  plans 
de  ordenación  cinexética  fixaranse  os 
lugares, as épocas e as condicións nos que 
poderá levarse a cabo o adestramento.
  6.  Na Consellería de Agricultura, Gan-
dería  e Montes  abrirase un  libro-rexistro 
de  razas  caninas  de  caza  existentes  na 
Comunidade Autónoma.

Artigo 41. Modalidades de caza.
  1.  As  modalidades  de  caza  que  poden 
practicarse,  así  como  os  requisitos  para 
levalas a cabo, as normas de seguridade de 
persoas e bens e as medidas de protección 
da  fauna silvestre non cinexética que de-
ban adoptarse nas cacerías estableceranse 
por vía regulamentaria. Da mesma forma 
regulamentarase o procedemento de caza 
en postos fixos, combinado coa acción de 
batedores, axotadores e cans.
  2.  As normas que con carácter xeral se 
diten  para  regular  esta  materia  comple-
mentaranse cos plans cinexéticos aprobados 
para os terreos nos que se realicen.
  3.  A realización de monterías, batidas, 
ganchos,  espreitas,  esperas  nocturnas  e 
axotamentos requirirá autorización previa 
da  Consellería  de  Agricultura,  Gandería 
e  Montes,  á  que  deberán  axustarse.  A 
mesma  obriga  incúmbelles  aos  titulares 
cinexéticos  de  terreos  suxeitos  a  réxime 
especial  para  realizar  calquera  das  mo-
dalidades  de  caza  descritas  no  parágrafo 
anterior, no caso de batidas por danos.
Os titulares cinexéticos dos terreos, os or-
ganizadores de cacerías e os participantes 
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nelas serán directamente responsables do 
cumprimento das ditas disposicións.

capítulo iii 
do AproveItAmento

Artigo 42. Dos  períodos  hábiles  de 
caza.
A Consellería de Agricultura, Gandería e 
Montes,  oído  o  Comité  Galego  de  Caza, 
publicará anualmente, coa suficiente ante-
lación, unha orde na que se determinarán 
as limitacións e épocas hábiles de caza das 
distintas especies, así como os réximes es-
peciais necesarios e a normativa aplicable 
nos terreos de réxime cinexético común.

Artigo 43. Ordenación do aproveita-
mento cinexético.
  1.  Os titulares de aproveitamentos cinexé-
ticos  suxeitos  a  réxime  especial  deberán 
presentar obrigatoriamente un plan quin-
quenal de ordenación cinexética redactado 
por  técnico  competente,  que  unha  vez 
aprobado pola Consellería de Agricultura, 
Gandería  e  Montes  constituirá  norma  de 
obrigado cumprimento, a partir da que se 
desenvolverá ordenadamente a actividade 
cinexética, dentro do marco dos períodos 
hábiles xerais.
  2.  Os  plans  de  aproveitamento,  de 
vixencia  anual,  serán  aprobados  pola 
Consellería  de  Agricultura,  Gandería  e 
Montes  e  conterán  as  especies  cazables, 
as  cotas  de  capturas,  os  períodos,  o  nú-
mero  de  xornadas  de  caza,  o  número  de 
cazadores diarios, as zonas de aplicación 
e  modalidades  de  caza  e  calquera  outra 
cuestión relacionada co exercicio da caza.

Artigo 44. Plans  de  ordenación  e 
aproveitamentos cinexéticos.
  1.  Os  plans  de  ordenación  cinexética 
incluirán  os  datos  do  estado  cinexético, 
dentro  do  que  deben  figurar,  alomenos, 
a definición e descrición das unidades de 
xestión e inventariación e a estimación de 
parámetros  poboacionais  como  abundan-
cia  e  produtividade  das  especies  obxecto 
do aproveitamento, así como unha avalia-
ción da capacidade de carga do hábitat.

  2.  Incluirase así mesmo:
a.  O establecemento dos obxectivos da 

ordenación,  de  acordo  coa  información 
recollida na fase de inventario.

b.  A estimación da extracción sostible 
en  función  da  evolución  prevista  das 
poboacións.

c.  A zonificación da área, un sistema de 
seguimento da propia planificación e unha 
previsión de mecanismos correctores.

d.  Tamén figurarán articuladas no tempo 
as  accións  de  conservación  das  especies 
cinexéticas, así como, se é o caso, doutras 
especies silvestres.

e.  As  accións  e  modalidades  comple-
mentarias  articuladas  no  espacio  e  no 
tempo,  como  o  adestramento  de  cans,  a 
solta-captura e outras similares.

f.  Calquera  outro  aspecto  que  regula-
mentariamente se determine.
  3.  Os plans de aproveitamentos cinexé-
ticos  de  vixencia  anual  realizaranse  con 
base  no  plan  de  ordenación  cinexética  e 
nas táboas de capturas de anos anteriores.
  4.  Se  se  comprobase  que  un  plan  de 
ordenación  ou  aproveitamento  aprobado 
contén  datos  falsos  ou  se  está  aplicando 
indebidamente,  logo  da  incoación  do 
oportuno expediente sancionador, poderá 
ser anulado ou suspendida cautelarmente a 
actividade cinexética, sen prexuízo de que 
a Consellería de Agricultura, Gandería  e 
Montes  emprenda  as  demais  accións que 
correspondan  contra  o  titular  do  Tecor  e 
contra quen subscriba o plan, se é o caso.
  5.  Ao final de cada temporada de caza, 
e antes da data que regulamentariamente se 
estableza, os titulares dos aproveitamentos 
cinexéticos  comunicaranlle  á  Consellería 
de Agricultura, Gandería e Montes os datos 
que sobre ela lles requira.

TíTULO IV 
DOS REQUISITOS PARA CAZAR

Artigo 45. Requisitos xerais.
  1.  Para poder practicar a caza é preciso:

a.  Ser titular dunha licenza de caza en 
vigor.
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b.  Ter concertado un contrato de seguro 
de responsabilidade civil do cazador.

c.  Estar  en  posesión  dun  documento 
oficial de identificación.

d.  No caso de utilizar  armas,  posuír  o 
correspondente  permiso  así  como  a  guía 
de pertenza, de conformidade coa norma-
tiva que regula esta materia.

e.  Non estar  inhabilitado por  sentenza 
firme para a obtención de licenza de caza ou 
non estar sancionado por resolución admi-
nistrativa que  implique a  imposibilidade de 
obter a licenza por un período determinado.

f.   Calquera outro permiso ou autoriza-
ción que por razón do lugar, dos métodos 
ou das especies esixise a lei ou a normati-
va aplicable.
  2.  Estes  documentos  deberá  levalos 
consigo  o  cazador  durante  o  exercicio 
desta actividade.
  3.  Os menores de idade deben ir acom-
pañados  dalgún  cazador  maior  de  idade, 
para poder cazar con armas.
  4.  Os cazadores que sexan sorprendidos 
cazando con síntomas de atoparse baixo a 
influencia  de  estupefacientes,  alcohol, 
substancias  psicotrópicas  ou  calquera 
outra droga deberán  someterse  ás probas 
de detección, cando sexan requiridos para 
isto polos axentes ou membros dos corpos 
e  forzas  de  seguridade  do  Estado  e  polo 
persoal  das  escalas  de  axentes  forestais 
e  axentes  facultativos  medioambientais 
da  Xunta  de  Galicia.  Por  vía  regulamen-
taria  determinaranse  o  procedemento,  as 
dilixencias que  se van  levar  a  cabo e,  en 
xeral, as regras ás que deberá de axustarse 
esta actuación 667.

Artigo 46. Licenzas.
  1.  A  licenza  de  caza  é  un  documento 
persoal  e  intransferible,  expedido  pola 
Consellería  de  Agricultura,  Gandería  e 
Montes  a  quen,  non  estando  inhabilitado 
para obtela, acredite a aptitude e os coñe-
cementos  precisos  e  reúna  os  requisitos 
legais necesarios.
667	 Art.	45.4	engadido	por	Lei	6/2006,	do	23	de	outu-
bro,	de	modificación	da	Lei	4/1997,	do	25	de	xuño,	de	
caza	de	Galicia.

  2.  O  menor  de  idade  non  emancipado 
que cumprise dezaseis anos necesitará au-
torización escrita da persoa que legalmente 
o represente para obter a licenza de caza.
  3.  A  validez  das  licenzas  poderá  ser 
dun ou varios anos a partir da data da súa 
expedición, e estas clasifícanse en:

-   Licenzas  de  clase  A,  que  autorizan 
para o exercicio da caza con armas de fogo.

-   Licenzas  de  clase  B,  que  autorizan 
para o exercicio da caza con outros medios 
ou  procedementos  permitidos,  distintos 
dos anteriores.

-   Licenzas  de  clase  C,  que  autorizan 
a  tenencia  ou  utilización  de  medios  ou 
procedementos especiais.
  4.  Regulamentariamente determinaranse os 
requisitos e as condicións para a obtención da 
licenza de caza, así como as probas de aptitu-
de que deberán superar os que pretendan obter 
por primeira vez a dita licenza 668.

Artigo 47. Das persoas inhabilitadas 
para obter a licenza.
Non  poderán  obter  a  licenza  nin  terán 
dereito a renovación:

a.  Os que non  reúnan as condicións e 
os requisitos que se establecen para a súa 
obtención.

b.  Os inhabilitados para obtela en virtude 
de sentenza firme.

c.  Os infractores desta lei ou das normas 
que a desenvolvan aos que por resolución 
administrativa firme recaída no expedien-
te  sancionador  instruído para o  efecto  se 
lles impuxese a sanción de inhabilitación 
ou retirada de licenza.

d.  Os  infractores  desta  lei  ou  das  nor-
mas que a desenvolvan que non acrediten 
documentalmente o cumprimento da san-
ción imposta por resolución firme, recaída 
no expediente instruído.

Artigo 48. Anulación  e  suspensión 
de licenzas.
  1.  A licenza de caza poderá ser anulada 
ou  suspendida  por  tempo  determinado, 
como consecuencia de expediente sancio-
nador, nos supostos establecidos nesta lei.
668	 Orde	do	1	de	xuño	de	2007	pola	que	se	regula	o	exa-
me	do	cazador	na	Comunidade	Autónoma	de	Galicia.
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Nestes  casos,  o  titular  da  licenza  deberá 
entregar o documento acreditativo e abs-
terse de solicitar unha nova, en tanto dure 
a inhabilitación.
  2.  Cautelarmente,  a  Consellería  de 
Agricultura, Gandería e Montes poderá sus-
pender a licenza ao incoarse un expediente 
sancionador por falta grave ou moi grave.

TíTULO V 
DA VIXILANCIA E DO  
COIDADO DA CAZA

Artigo 49. Da vixilancia da activida-
de cinexética.
  1.  A vixilancia da actividade cinexética 
e  o  cumprimento  dos  preceptos  desta  lei 
desempeñaranos  os  axentes  forestais  da 
Consellería  de  Agricultura,  Gandería  e 
Montes e os demais corpos e institucións 
da Administración que, con carácter xeral, 
teñan encomendadas funcións de custodia 
dos recursos naturais.
  2.  No  exercicio  das  súas  funcións,  os 
axentes  forestais  terán  a  consideración de 
axentes da autoridade e como tales poderán 
ocupar  e  reter,  cando  proceda,  as  pezas 
cobradas e os medios de caza empregados.
  3.  As autoridades e os seus axentes con 
competencia en materia cinexética, cando 
actúen no exercicio das  súas  funcións de 
vixilancia, inspección e control, poderán, 
logo de identificación, acceder a todo tipo 
de terreo, instalacións e vehículos relacio-
nados coa actividade cinexética.

Artigo 50. Gardas de campo de caza.
  1.  A  Consellería  de  Agricultura,  Gan-
dería e Montes poderá outorgarlle o título 
de garda de campo de caza ás persoas que 
cumpran  os  requisitos  que  se  establezan 
regulamentariamente, co obxecto de colabo-
raren no cumprimento do disposto nesta lei 
cos axentes forestais e cos demais corpos 
e institucións da Administración que, con 
carácter  xeral,  teñan  encomendadas  fun-
cións  de  custodia  dos  recursos  naturais. 
Para estes efectos terán a consideración de 
axentes da autoridade.

  2.  Os  terreos  cinexéticos  ordenados 
dispoñerán dun servizo de vixilancia.
Os  membros  dos  servizos  de  vixilancia 
estarán  obrigados  a  denunciar,  nun  prazo 
máximo de corenta e oito horas, todos aque-
les feitos que se produzan na demarcación 
que teñan asignada e que presumiblemente 
constitúan infraccións a esta lei, así como a 
colaborar cos axentes da autoridade en ma-
teria cinexética, para o cal deberán posuír o 
título de gardas de campo de caza.
  3.  Os gardas de campo de caza deberán 
portar  uniforme  e  os  distintivos  do  seu 
cargo,  así  como  a  documentación  que  os 
identifiquen como tales.

TíTULO VI 
DAS ENTIDADES COLABORADORAS 

E DOS óRGANOS CONSULTIVOS

Artigo 51. Das  entidades  colabora-
doras.
Consideraranse  entidades  colaboradoras 
as que realicen accións en favor da riqueza 
cinexética, da conservación das especies e o 
seu hábitat e do seu ordenado aproveitamen-
to, ademais ou  indistintamente das que  lles 
correspondan, se é o caso, como titulares de 
terreos de réxime cinexético especial.
Serán  declaradas  pola  Consellería  de 
Agricultura, Gandería e Montes.
Regulamentariamente  determinaranse  os 
requisitos necesarios para a obtención da 
condición  de  entidade  colaboradora,  así 
como os seus beneficios e obrigas.

Artigo 52. Dos  órganos  consultivos 
e asesores.
  1.  A función de asesoramento á Adminis-
tración e de representación das organizacións 
de cazadores e doutros grupos vinculados 
á caza na xestión cinexética realizarase a 
través  do  Comité  Galego  de  Caza  e  dos 
comités provinciais de caza.
  2.  Ámbolos  dous  comités  emitirán  in-
forme preceptivo no seu respectivo ámbito 
territorial sobre as propostas de ordes xerais 
de  vedas,  os  expedientes  de  declaración 
dos  Tecor  e  calquera  outra  cuestión  de 
interese cinexético.
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  3.  A composición dos comités de caza 
incluirá  representantes  das  federacións, 
sociedades  colaboradoras  e  asociacións 
de cazadores, no ámbito territorial da súa 
competencia,  así  como  das  institucións 
dedicadas á investigación e das organiza-
cións que teñan como fin a conservación da 
natureza e dos intereses socioeconómicos 
relacionados coa actividade cinexética.
  4.  Regulamentariamente  determinaran-
se a composición e as funcións do Comité 
Galego de Caza e dos comités provinciais 
de caza.

Artigo 53. A  Comisión  de  Homolo-
gación de Trofeos de Caza.
  1.  A  Comisión  de  Homologación  de 
Trofeos  de  Caza  é  un  órgano  adscrito  á 
Consellería  de  Agricultura,  Gandería  e 
Montes  que  ten  como  función  principal  a 
homologación dos trofeos de caza, conforme 
as fórmulas e os baremos establecidos polos 
organismos nacionais e internacionais.
  2.  A  súa  composición  e  réxime  de 
funcionamento  determinarase  regula-
mentariamente.

TíTULO VII 
DAS GRANXAS CINEXéTICAS

Artigo 54. Granxas cinexéticas.
  1.  As  granxas  cinexéticas  teñen  a 
consideración  de  explotacións  gandeiras, 
consonte  prevén  a  Lei  8/2003,  do  24  de 
abril, de sanidade animal, e o Real decreto 
479/2004,  do  26  de  marzo,  polo  que  se 
establece  e  regula  o  Rexistro  Xeral  de 
Explotacións Gandeiras.
  2.  A  autorización  e  o  rexistro  das 
granxas  cinexéticas  no  Rexistro  Xeral  de 
Explotacións Gandeiras corresponderalle á 
Consellería do Medio Rural, sen prexuízo 
da necesidade de informe previo e favora-
ble ao dito rexistro da Consellería de Medio 
Ambiente e Desenvolvemento Sostible.
  3.  A  Consellería  do  Medio  Rural 
poñerá  en  coñecemento  da  Consellería 
de  Medio  Ambiente  e  Desenvolvemento 
Sostible  o  rexistro  das  granxas  cinexé-
ticas  no  Rexistro  Xeral  de  Explotacións 

Gandeiras,  para  os  efectos  do  exercicio 
das  facultades  de  control  na  actividade 
cinexética  correspondentes  á  Consellería 
de  Medio  Ambiente  e  Desenvolvemento 
Sostible. Neste sentido remitiráselle, xun-
to coa notificación do rexistro da granxa, 
unha copia íntegra do expediente 669.

TíTULO VIII 
DO RéXIME FISCAL

Artigo 55. Matrículas.
A Consellería de Agricultura, Gandería e 
Montes expedirá a matrícula anual acredi-
tativa da condición cinexética dos terreos 
suxeitos a réxime cinexético especial.
A taxa anual fixarase atendendo a cualifi-
cación outorgada ao terreo na autorización, 
en proporción ao número de hectáreas e ao 
grupo  no  que  se  inclúa,  de  conformidade 
coa normativa autonómica regulamentado-
ra de taxas, prezos e exaccións reguladoras.
No que  se  refire ás bonificacións,  regula-
mentariamente determinarase a porcentaxe 
e as condicións delas, e terase en conta, en 
todo caso, a superficie dedicada a refuxio 
de fauna, o número de permisos autoriza-
dos  para  cazadores  alleos  ou  propietarios 
de terreos non socios, o número de socios 
e o tipo de Tecor.
As  explotacións  cinexéticas  de  carácter 
comercial,  así  como as granxas  cinexéti-
cas, estarán suxeitas ao réxime fiscal das 
explotacións mercantís.
Así mesmo non se contabilizará para efec-
tos da taxa da matrícula anual a superficie 
en hectáreas que se dediquen a vedado de 
caza cando menos durante dous anos.

TíTULO IX 
DAS INFRACCIóNS E SANCIóNS

capítulo i 
dAs InFrACCIóns

Artigo 56. Concepto  e  clases  de  in-
fraccións administrativas.
  1.  As  accións  ou  omisións  que  in-
frinxan o establecido nesta lei darán lugar 
669	Art.	54	modificado	por	Lei	6/2006,	do	23	de	outu-
bro,	de	modificación	da	Lei	4/1997,	do	25	de	xuño,	de	
caza	de	Galicia.
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a  responsabilidade  de  natureza  adminis-
trativa,  sen  prexuízo  da  esixible  na  vía 
penal ou civil.
  2.  Para os efectos desta lei, as infraccións 
clasifícanse en leves, graves e moi graves.

Artigo 57. Das infraccións leves.
Son infraccións leves:
  1.  Cazar sendo menor de dezaseis anos.
  2.  Cazar  con  armas  de  fogo  sen  ter 
acadada a maioría de idade cando se faga 
a  máis  de  cincuenta  metros  do  cazador 
maior  de  idade  encargado  da  vixilancia 
do  menor  ou  cando  non  se  cumpran  as 
súas indicacións.
  3.  Non  vixiar  eficazmente  as  activi-
dades  cinexéticas  do  menor  que  utilice 
armas  de  fogo  o  cazador  maior  de  idade 
encargado desa vixilancia.
  4.  Non levar consigo durante o exerci-
cio  da  caza  a  documentación  preceptiva, 
aínda sendo titular dela.
  5.  Abater  ou  intentar  abater  unha  peza 
que  fose  levantada  e  sexa  perseguida  por 
outro ou outros cazadores e polos seus cans.
  6.  Practicar a caza dacabalo cando non 
se dispoña de autorización para iso.
  7.  Cazar pombas nos seus bebedoiros ha-
bituais ou a menos de mil metros dun pombal 
agroindustrial debidamente sinalizado.
  8.  Establecer  pombais  agroindustriais 
sen autorización.
  9.  Cazar  pombas  mensaxeiras,  depor-
tivas  ou  bochonas  que  teñan  as  marcas 
establecidas para o efecto.
  10.  Non  impedir  en  época  hábil  que 
os  cans  propios  vaguen  sen  control  por 
terreos cinexéticos.
  11.  Transitar  con  cans  sen  a  debida  di-
lixencia para evitarlles molestias ás pezas 
de caza, ás crías ou aos seus ovos.
  12.  Non exercer a debida vixilancia  so-
bre os cans pastores de gando para evitar 
que lles causen prexuízos ou molestias ás 
pezas de caza.
  13.  Incumprir  as  normas  que  regulen 
o adestramento de cans nas zonas que se 
establezan para o efecto.

  14.  Non  cumprir  as  normas  sobre  caza 
en camiños e augas públicas que atravesen 
ou linden con terreos sometidos a réxime 
cinexético especial, ou cazar nestes luga-
res sen o debido permiso.
  15.  Incumprir as normas que se establezan 
sobre  a  actividade  cinexética  en  relación 
con  determinados  terreos  por  razón  de 
cultivos ou repoboacións forestais.
  16.  Calquera práctica que tenda a alterar 
e  alarmar,  atraer  ou  espantar  a  caza  en 
terreos alleos ou zonas protexidas.
  17.  Infrinxir  o  disposto  respecto  da 
entrega e do cobramento de pezas de caza 
feridas  ou  mortas  que  entren  en  terreos 
cinexéticos  doutra  titularidade,  cando  o 
peticionario de acceso acredite que a peza 
foi ferida en terreo onde lle estaba permi-
tido cazar.
  18.  Entrar con armas ou cans en terreos 
abertos  sometidos  a  réxime  cinexético 
especial,  para  cobrar  unha  peza  de  caza 
menor  ferida  fóra del,  sempre que  se  en-
contre en lugar visible dende o lindeiro.
  19.  Infrinxir  as  limitacións  ou  prohibi-
cións que  regulen o  exercicio da  caza  en 
terreos sometidos a réxime cinexético es-
pecial, cando o infractor estea en posesión 
do correspondente permiso para exercitar 
a caza neles.
  20.  Incumprir  o que  se  estableza  regu-
lamentariamente  sobre  a  caza  de  aves 
migratorias.
  21.  Contravir  as  disposicións  sobre  a 
caza de aves acuáticas dende postos fixos 
e sobre cans de persecución ou cetrería.
  22.  Practicaren a caza con armas ou con 
calquera outro medio ou arte os auxiliares 
dos cazadores que asistan en tal calidade.
  23.  Estar  en  posesión  de  armas  ou  mu-
nicións non permitidas para a modalidade 
de caza que se estea practicando.
  24.  Solicitar  a  licenza  de  caza  estando 
inhabilitado para obtela por resolución fir-
me, en tanto dure a inhabilitación ou estea 
pendente de pago algunha sanción firme.
  25.  Posuír  sen  autorización  ou  identifi-
cación lazos, trampas, garamelos, costelas, 
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buíces,  nasas  ou  esparrelas,  arbolillo, 
varetas,  rametas,  barracas  ou  paranys, 
artefactos  que  requiran  para  o  seu  uso  o 
funcionamento de mallas, redes abatibles, 
redes  néboa  ou  verticais  ou  redes  canón, 
todo tipo de medios que  impliquen o uso 
de visgo, furóns e postas, entendendo por 
tales aqueles proxectís múltiples que teñan 
un peso igual ou superior a 2,5 gramos.
  26.  Posuír,  con  fins  de  caza,  aparellos 
electrocutantes ou paralizantes, cebos, ga-
ses ou substancias velenosas, paralizantes, 
tranquilizantes,  atraentes  ou  repelentes, 
produtos para crear rastros de olor, explo-
sivos, anzois e arames.
  27.  Anelar ou marcar pezas de caza sen 
a  debida  autorización,  ou  non  remitirlle 
á  Administración  os  aneis  ou  as  marcas 
oficiais que posúan as pezas abatidas.
  28.  Incumprir as condicións que se fixen 
nas autorizacións para realizar batidas.
  29.  Incumprir  a  obriga  de  dar  conta  do 
resultado das cacerías.
  30.  Incumpriren  os  cazadores  as  limi-
tacións  contidas  no  plan  de  ordenación 
cinexética  oficialmente  aprobado,  agás 
que  estivese  tipificado  como  infracción 
específica de maior gravidade nesta lei.
  31  Non  cumprir  as  disposicións  espe-
cíficas  ditadas  ou  cursadas  aos  titulares 
de  terreos  suxeitos  a  réxime  cinexético 
especial sobre o seu funcionamento.
  32.  Transportar caza morta sen cumprir 
as disposicións que a regulamenten ou non 
cumprir cos requisitos que, para o efecto, 
se establezan.
  33.  Transportar  en  vehículos  motoriza-
dos  armas  desenfundadas  e  listas  para  o 
seu uso, aínda que non estivesen cargadas, 
en época hábil.
  34.  Estar en posesión, en épocas de veda, 
de  pezas  de  caza  menor  mortas  das  que 
non  poida  xustificarse  suficientemente  a 
súa procedencia.
  35.  En xeral,  incumprir os  requisitos, as 
obrigas,  as  limitacións  ou  as  prohibicións 
establecidas nesta lei, cando non sexa cons-
titutivo de infracción grave ou moi grave.

Artigo 58. Das infraccións graves.
Son infraccións graves:
  1.  Cazar  ou  portar  medios  dispostos 
para a caza sen autorización ou sen cum-
prir os requisitos establecidos en tempo de 
veda,  épocas,  horas,  lugares  ou  circuns-
tancias prohibidas.
  2.  Cazar non sendo titular de licenza ou 
estando inhabilitado para iso.
  3.  Falsear  os  datos  na  solicitude  da 
licenza de caza.
  4.  Cazar  con  redes  ou  artefactos  que 
requiran para o seu uso o funcionamento 
de mallas, redes abatibles, redes néboa ou 
verticais ou redes canón.
  5.  Cazar  utilizando  algún  dos  proce-
dementos  ou  instrumentos  relacionados 
nos  números  25  e  26  do  artigo  anterior, 
así como calquera outro medio masivo ou 
non selectivo.
  6.  Utilizar  animais  vivos,  mortos  ou 
naturalizados, como chamariz, sen autori-
zación expresa ou en contra das disposicións 
establecidas nela.
  7.  Aproveitar de xeito abusivo e desor-
denado as especies naturais existentes en 
terreos suxeitos a réxime cinexético espe-
cial ou  incumprir os plans de ordenación 
e  aproveitamento  aprobados.  A  sanción 
poderá  levar  aparellada  a  suspensión  ou 
revogación do dito réxime especial.
  8.  Impedirlles á autoridade ou aos seus 
axentes o acceso a terreos suxeitos a réxi-
me  cinexético  especial  ou  non  mostrar  a 
súa documentación, así como impedir ou 
resistirse á súa inspección.
  9.  Incumpriren  os  titulares  de  terreos 
suxeitos  a  réxime  especial  calquera  das 
condicións impostas na autorización. A san-
ción pode levar aparellada a súa anulación.
  10.  Non sinalizar debidamente os terreos 
cinexéticos sometidos a réxime cinexético 
especial. A sanción pode levar aparellada 
a suspensión da autorización.
  11.  Comercializar,  introducir, soltar ou 
transportar exemplares de caza vivos ou 
mortos  ou  ovos  de  especies  cinexéticas 
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incumprindo  os  requisitos  previstos  na 
normativa vixente.
  12.  Explotar  industrialmente a caza sen 
autorización  ou  incumprir  as  condicións 
fixadas nesta.
  13.  Cazar,  comercializar,  posuír  ou  trans-
portar  pezas  de  caza,  vivas  ou  mortas, 
calquera  que  sexa  a  súa  idade  ou  sexo, 
no caso de que sexan notorios, cando non 
concorden cos legalmente permitidos.
  14.  Negarse  á  inspección  polos  axentes 
da  autoridade  de  bornais,  cestos,  sacos, 
armas  ou  outros  aparellos  ou  medios, 
cando sexan requiridos para iso.
  15.  Obstruír os labores de investigación 
do paradoiro de pezas de caza ilegalmen-
te cobradas.
  16.  Negarse a mostrárller a documenta-
ción  pertinente  para  o  exercicio  da  caza 
aos  axentes  forestais  ou  a outros  axentes 
da autoridade que o requiran.
  17.  Infrinxir  as  normas  específicas  da 
orde xeral de vedas e demais disposicións 
concordantes  respecto  do  exercicio  da 
caza en terreos cinexéticos.
  18.  Infrinxir  as  limitacións  e  prohibi-
cións  que  regulamenten  o  exercicio  da 
caza  en  terreos  sometidos  a  un  réxime 
cinexético especial cando o infractor non 
estea en posesión do correspondente per-
miso para exercitar a caza neles.
  19.  Non  declararen  os  titulares  ou  xes-
tores  de  terreos  sometidos  a  un  réxime 
cinexético especial as epizootias ou enve-
lenamentos que afecten a  fauna existente 
neles ou incumprir as medidas que se diten 
para a súa prevención ou erradicación.
  20.  Posuír pezas de caza maior, viva ou 
morta,  con  procedencia  que  non  poida 
acreditarse debidamente.
  21.  Alterar  os  precintos  e  as  marcas 
regulamentarios.
  22.  Pechar  ou  cercar  terreos  con  fins 
cinexéticos sen autorización ou sen cumprir 
os  requisitos  establecidos  nela,  así  como 
danar ou alterar os que estean autorizados.
  23.  Cazar  con  armas  de  fogo  sen 
cumprir  as  medidas  de  seguridade  que 
regulamentariamente se especifiquen.

  24.  Cazar  en  liña  de  retranca  facendo 
uso de armas de fogo, tanto se se trata de 
caza maior coma de caza menor.
  25.  Cazar  con  armas  que  disparen  en 
refachos ou con armas automáticas ou se-
miautomáticas provistas de cargador que 
poida conter máis de dous cartuchos, así 
como  coas  dotadas  de  silenciador,  visor 
para o disparo nocturno ou munición non 
autorizada.
  26.  Abrir portelos en cercas ou valados 
ou construír  artefactos,  trampas, barrei-
ras  ou  calquera  outro  dispositivo  que 
sirva  ou  poida  servir  para  beneficiarse 
da  caza,  así  como  destruír  ou  danar  as 
instalacións destinadas á protección e ao 
fomento da caza.
  27.  Cazar en terreos sometidos a réxime 
cinexético  especial  ou  terreos  cercados, 
aínda  cando  non  se  cobrase  ningunha 
peza, sen estar en posesión do correspon-
dente permiso.
  28.  Portar  armas  de  caza  desenfunda-
das, sen a oportuna autorización, cando se 
transite polo campo en época de veda.
  29.  Cazar con armas ou medios que pre-
cisen de autorización especial sen estar en 
posesión do correspondente permiso.
  30.  Realizar monterías, batidas e axota-
mentos sen a oportuna autorización.
  31.  Cazar  sen  ter  contratado  o  seguro 
obrigatorio do cazador ou telo caducado.
  32.  Destruír,  alterar  ou  cambiar  os  si-
nais indicadores da condición cinexética 
dun terreo.
  33.  Facer uso indebido de armas raiadas ou 
escopetas de caza en zonas de seguridade ou 
proximidades.
  34.  Atribuírse  indebidamente  a  titu-
laridade  de  terreos  sometidos  a  réxime 
cinexético especial.
  35.  Destruír  tobeiras,  zonas  de  cría  ou 
espazos de  reunión habitual das especies 
da  fauna  silvestre,  tanto  cinexética  coma 
non cinexética.
  36.  Arrendar ou ceder a título oneroso ou 
gratuíto  as  autorizacións  para  o  aprovei-
tamento cinexético de terreos sometidos a 
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réxime cinexético especial. A sanción leva-
rá aparellada a anulación da autorización.
  37.  Cazar  fóra do período comprendido 
entre  unha  hora  antes  da  saída  do  sol  e 
unha  hora  despois  do  seu  ocaso,  agás 
autorización expresa.
  38.  Cazar cando por circunstancias mete-
reolóxicas ou calquera outra circunstancia 
estea reducida a visibilidade, de forma que 
poidan producirse perigos para as persoas 
ou para os seus bens.
  39.  Cazar  servíndose  de  animais  ou 
vehículos como medio de ocultación.
  40.  Entrar  con  armas  ou  outras  artes 
autorizadas en terreo cercado, ou con pro-
hibición permanente de cazar, non acollido 
a  outro  réxime  cinexético  especial,  cando 
existan nos  seus  accesos  sinais  ou  carteis 
que prohiban a caza no seu interior.
  41.  Incumprir a obriga establecida para 
os  talleres  de  taxidermia,  no  artigo  35 
bis, de levanza dun libro rexistro no que 
conste a procedencia do animal e mais a 
obriga de absterse de recibir e preparar a 
peza que non veña acompañada da docu-
mentación e dos precintos acreditativos da 
súa orixe 670.

Artigo 59. Das infraccións moi graves.
Son infraccións moi graves:
  1.  Cazar en refuxios de fauna ou reservas 
de caza ou naquelas zonas dos espacios na-
turais protexidos onde o exercicio da caza 
estivese expresamente prohibido sen estar 
en posesión dunha especial  autorización, 
aínda que non se cobrase ningunha peza.
  2.  Soltar  especies  exóticas  ou  animais 
infectados.
  3.  Usar  explosivos,  velenos  ou  outras 
substancias  tóxicas  co  fin  de  cazar  ou 
eliminar especies animais.
  4.  Falsear  intencionadamente  os  datos 
para  a  obtención  de  autorizacións  e  con-
cesións ou para a inscrición nos rexistros 
correspondentes.
  5.  Cazar servíndose ou aproveitándose 
do lume ou dos seus efectos.
670	 Art.	58.41	engadido	por	Lei	6/2006,	do	23	de	outu-
bro,	de	modificación	da	Lei	4/1997,	do	25	de	xuño,	de	
caza	de	Galicia.

  6.  Envelenar  terreos  cando  poida  oca-
sionarlles  danos  ás  persoas,  aos  animais 
domésticos ou á fauna silvestre.
  7.  Agredir  ou  adoptar  actitudes  amea-
zantes cos axentes da autoridade cando se 
encontren no exercicio das súas funcións.
  8.  Transportar en vehículos motoriza-
dos,  embarcacións  ou  aeronaves  armas 
desenfundadas  e  listas  para  o  seu  uso, 
aínda  que  non  estivesen  cargadas,  en 
época de veda, en horas non hábiles ou en 
zonas vedadas.
  9.  Instalar  peches  electrificados  con 
fins cinexéticos.
  10.  Destruír  os  aniñadoiros ou as  áreas 
de cría das especies cinexéticas.
  11.  Cazar baixo a influencia de estupefa-
cientes,  alcohol,  substancias psicotrópicas 
ou calquera outra droga que altere  sensi-
blemente as facultades normais do cazador 
ou a súa capacidade de reacción, cando así 
o acrediten as probas previstas, ou negarse 
a realizar as correspondentes probas para 
a  súa  detección  requiridas  polos  axentes 
da autoridade 671.
  12.  Cazar  empregando  faros,  lanternas, 
espellos  e outras  fontes  luminosas artifi-
ciais,  dende  aeronaves  de  calquera  tipo, 
vehículos  motorizados  ou  embarcacións 
en movemento.

Artigo 60. Da prescrición das infrac-
cións.
  1.  As infracións previstas nesta lei pres-
cribirán: aos seis meses as leves, ao ano as 
graves e aos dous anos as moi graves.
  2.  O prazo de prescrición  comezará  a 
contarse dende o día no que a infracción 
se cometese.
Nas infraccións derivadas dunha actividade 
continuada, a data inicial do cómputo será a 
de finalización da actividade ou a do último 
acto no que a infracción se consume.
  3.  Interromperase  a  prescrición  á  ini-
ciación,  con  coñecemento  do  interesado, 
do procedemento sancionador.

671	 Art.	 59.11	 modificado	 por	 Lei	 6/2006,	 do	 23	 de	
outubro,	de	modificación	da	Lei	4/1997,	do	25	de	xuño,	
de	caza	de	Galicia.
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capítulo ii 
dAs sAnCIóns

Artigo 61. Sancións aplicables.
  1.  As  infraccións  tipificadas  nesta  lei 
poderán ser sancionadas polas autoridades 
competentes coas sancións seguintes:

a.  Multa  de  10.000  a  100.000  pesetas 
para as infraccións leves.
Multa de 100.001  a 1.000.000 de pesetas 
para as infraccións graves e retirada da li-
cenza de caza e inhabilitación para obtela 
dun ano e un día a cinco anos.
Multa de 1.000.001 a 5.000.000 de pesetas 
para as  infraccións moi graves e  retirada 
da  licenza  de  caza  e  inhabilitación  para 
obtela de cinco anos e un día a dez anos.

b.  Suspensión da actividade cinexética 
ou inhabilitación para ser titular de terreos 
sometidos  a  réxime  cinexético  especial 
dun a cinco anos de acordo coa gravidade 
da infracción.
  2.  Nos  supostos  de  infraccións  graves 
ou moi graves, a sanción  levará aparella-
da, se é o caso, a suspensión ou anulación 
da actividade cinexética.
A  dita  suspensión  ou  anulación  poderá 
consistir  na  declaración  de  vedado  tem-
poral,  na  anulación  do  réxime  especial 
dos  terreos  ou  da  declaración  da  granxa 
cinexética,  na  inhabilitación  temporal 
para  comercializar  pezas  de  caza  ou  na 
clausura  de  instalacións,  tratándose  de 
granxas cinexéticas, de ata cinco anos.
  3.  O  importe  das  multas  ás  que  fai 
referencia o número 1 deste artigo poderá 
ser  actualizado  por  decreto  da  Xunta  de 
Galicia  tendo  en  conta  as  variacións  do 
índice de prezos ao consumo.
  4.  Nas  sancións  graves  ou  moi  graves 
que afecten un Tecor no seu conxunto, de-
berá solicitarse informe do Comité Galego 
de Caza.

Artigo 62. Criterios para a graduación 
das sancións.
Para a graduación das sancións teranse en 
conta os seguintes criterios:

a.  A intencionalidade.

b.  A transcendencia social e o prexuízo 
causado aos recursos cinexéticos, ás espe-
cies incluídas en calquera dos catálogos de 
especies ameazadas ou aos hábitats.

c.  A  situación  de  risco  creada  para  as 
persoas ou para os bens.

d.  O ánimo de lucro e o beneficio obtido.
e.  A  natureza  e  o  volume  dos  medios 

ilícitos empregados.
f.  A  reincidencia  ou  reiteración  nun 

período  dun  ano.  De  apreciarse  esta  cir-
cunstancia  o  importe  da  multa  poderá 
incrementarse nun 50 %.

g.  No caso de concorrencia de dúas ou 
máis  infraccións,  impoñerase  a  sanción 
correspondente á de maior gravidade.

Artigo 63. Da  retirada  de  armas  e 
outros medios de caza.
  1.  O axente denunciante procederá á re-
tirada das armas e da súa correspondente 
guía só naqueles casos nos que fosen utili-
zadas para cometer a presunta infracción, 
por disparo directo, morte de animais non 
cazables ou disposición de uso en lugar ou 
tempo non autorizados. En  todo caso da-
rase recibo no que conste a clase, a marca, 
o  número  e  o  posto  da Garda Civil  onde 
quedará depositada.
  2.  O uso ou a tenencia durante o exercicio 
da caza de armas ou medios non autoriza-
dos  dará  lugar  á  súa  retirada  polo  axente 
denunciante.  As  armas  serán  depositadas 
no  posto  da  Garda  Civil  máis  próximo  a 
onde se producisen os feitos denunciados.
  3.  A negativa á entrega da arma ou dos 
medios,  cando  o  presunto  infractor  sexa 
requirido  para  iso,  poderá  dar  lugar  a 
denuncia ante o xulgado competente para 
os efectos previstos na lexislación penal e 
terase  como  circunstancia  agravante  no 
procedemento administrativo sancionador.
  4.  As armas ou os medios retirados, se 
son de lícita tenencia e utilización confor-
me esta lei, serán devoltos por algúns dos 
seguintes procedementos:

a.  De forma gratuíta, cando a resolución 
recaída no expediente fose absolutoria ou 
se proceda ao sobresemento deste.
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b.  Gratuitamente, por disposición expre-
sa do instrutor do expediente, no suposto 
de infracción leve, unha vez tipificada por 
este  a  infracción,  logo  de  solicitude  de 
devolución  polo  interesado  e  sempre  que 
este  non  teña  pendente  de  pago  sancións 
por infraccións desta lei.

c.  Logo de rescate na contía estableci-
da,  cando  se  fagan  efectivas  as  sancións 
e  indemnizacións  impostas  nos  supostos 
de  infracción  grave  ou  moi  grave.  Non 
obstante,  o  instrutor  do  expediente  po-
derá acordar, unha vez ditada a proposta 
de  sanción,  a  devolución  da  arma  se  o 
presunto  infractor presenta aval bancario 
que  garanta  o  importe  total  da  sanción  e 
da indemnización propostas.

d.  No suposto de ocupación de cans uti-
lizados como medio de captura ou acoso 
de animais, aqueles quedarán en depósito 
do  denunciado,  que  deberá  aboar  unha 
cantidade en concepto de rescate.

e.  Ás armas comisadas daráselle o desti-
no establecido na lexislación do Estado na 
materia. Os demais medios materiais non 
rescatados serán alleados ou destruídos.

Artigo 64. Indemnizacións  e  multas 
coercitivas.
  1.  As  sancións  serán  compatibles  coa 
esixencia  ao  infractor  da  reposición  da 
situación  alterada  por  el  ao  seu  estado 
orixinario,  así  como  coa  indemnización 
polos danos e perdas causados.
  2.  Para  acadar  o  cumprimento  das 
resolucións adoptadas, e de conformidade 
co disposto no artigo 99 da Lei de réxime 
xurídico  das  administracións  públicas  e 
do  procedemento  administrativo  común, 
poderán  impoñerse multas  reiteradas por 
lapsos  de  tempo  non  inferiores  a  quince 
días  e  cun  importe  que  non  excederá  en 
cada caso de 500.000 pesetas.

Artigo 65. Comisos.
  1.  Toda  infracción  administrativa  grave 
ou moi grave, en materia de caza, levará con-
sigo o comiso da caza, viva ou morta, que lle 
fose ocupada ao infractor, así como de cantas 
artes, medios ou animais, vivos ou mortos, 
que de forma ilícita servisen para cometer o 

feito. Aos bens ocupados daráselle o destino 
que se sinale regulamentariamente.
  2.  Tratándose  de  cans  ou  outros  ani-
mais vivos dos que a súa tenencia estivese 
autorizada, estes quedarán en depósito do 
denunciado,  e  o  comiso  será  substituído 
polo aboamento da cantidade que se deter-
mine regulamentariamente.
  3.  A caza viva comisada será posta en 
liberdade sempre que fose posible. A caza 
morta útil para o consumo será entregada 
nun centro benéfico. No caso da existencia 
de trofeos, estes serán postos á disposición 
da  autoridade  cinexética  competente.  En 
calquera caso, o axente denunciante expe-
diralle recibo do comisado ao denunciado, 
no que constará o seu destino e a súa posta 
á disposición da autoridade correspondente.

capítulo iii 
do proCedemento e dA CompetenCIA

Artigo 66. Do  expediente  sanciona-
dor e da súa caducidade.
  1.  Para  impoñer  as  sancións  previstas 
nesta  lei,  será  precisa  a  incoación  e  ins-
trución  do  correspondente  expediente 
sancionador  de  acordo  co  previsto  na 
normativa vixente.
  2.  Iniciado o expediente, o órgano que 
ordenase  a  súa  incoación  poderá  acordar 
a  adopción  de  medidas  cautelares  para 
evitar  a  continuidade  da  infracción  ou  o 
agravamento dos danos. As ditas medidas 
deberán  ser  proporcionais  á  natureza  e 
gravidade da infracción.
  3.  O acordo de incoación do expediente 
sancionador,  que  se  lles  debe  remitir  á 
persoa ou persoas presuntamente respon-
sables, terá que conter como mínimo:

a.  Os feitos constatados, destacando os 
relevantes para efectos da  tipificación da 
infracción e da graduación da sanción.

b.  A infracción presuntamente cometi-
da, con expresión do precepto vulnerado.

c.  A proposta de sanción, a súa gradua-
ción e cuantificación.

d.  A indemnización que proceda polos 
danos e perdas, se é o caso.
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e.  As sancións accesorias que procedan.
f.  O destino das armas, dos medios ou 

das pezas ocupadas ou comisadas.
Artigo 67. Da presunción de existencia 

de delito ou falta.
  1.  Cando  das  características  da  infrac-
ción  que  motivou  o  expediente  puidese 
presumirse a existencia dun delito ou falta 
sancionable penalmente, daráselle traslado 
da  denuncia  e  das  actuacións  practicadas 
á  autoridade  xudicial,  suspendéndose  a 
actuación administrativa en tanto a autori-
dade xudicial non se pronuncie.
  2.  De  non  estimarse  a  existencia  de 
delito ou falta, continuarase o expediente 
administrativo ata a súa resolución defini-
tiva, con base, se é o caso, nos feitos que a 
xurisdición penal considerase probados.
  3.  A tramitación das dilixencias penais 
interromperá a prescrición das infraccións.

Artigo 68. Da  competencia  para  a 
imposición de sancións.
A  competencia  para  a  imposición  das 
sancións  ás  que  se  refire  esta  lei  corres-
ponderalles:

a.  Aos delegados provinciais da Conse-
llería de Agricultura, Gandería e Montes, 
nas infraccións cualificadas como leves.

b.  Ao director xeral de Montes e Medio 
Ambiente Natural,  nas  infraccións  cuali-
ficadas como graves.

c.  Ao  conselleiro  de  Agricultura,  Gan-
dería e Montes, nas infraccións cualificadas 
como moi graves.

Artigo 69. Executividade  das  reso-
lucións.
  1.  Contra as resolucións sancionadoras 
poderán  interpoñerse  os  recursos  previs-
tos na lexislación vixente.
  2.  A resolución sancionadora será execu-
tiva cando sexa firme na vía administrativa.

Artigo 70. Das denuncias dos axentes 
da autoridade.
Nos  procedementos  sancionadores  que 
se  instrúan  con  ocasión  de  infraccións 
tipificadas  nesta  lei,  as  denuncias  for-
muladas polos axentes da autoridade que 

presenciasen  os  feitos,  acompañadas  dos 
elementos  probatorios  dispoñibles,  e  logo 
de ratificación no caso de ser negados polo 
infractor,  constituirán  base  suficiente,  agás 
proba en contrario, para adoptar a resolución 
que proceda.

Artigo 71. Da prescrición das sancións.
  1.  As sancións previstas nesta lei prescri-
birán: ao ano as impostas por infraccións 
leves,  aos  dous  anos  as  impostas  por  in-
fraccións graves e aos tres anos as que se 
impoñan por infraccións moi graves.
  2.  O  prazo  de  prescrición  comezará  a 
contarse dende o día  seguinte a aquel no 
que adquira firmeza a resolución pola que 
se impoña a sanción.
  3.  Interromperá  a  prescrición  a  inicia-
ción,  con  coñecemento do  interesado,  do 
procedemento de execución.

TíTULO X 
DO REXISTRO DE 

INFRACTORES DE CAZA

Artigo 72. Creación  do  Rexistro  de 
Infractores de Caza.
  1.  Créase  na  Comunidade  Autónoma 
de  Galicia  o  Rexistro  de  Infractores  de 
Caza, no que se inscribirán de oficio todos 
aqueles infractores que fosen sancionados 
por  resolución  firme,  en  expediente  in-
coado como consecuencia do exercicio da 
actividade cinexética.
  2.  As  inscricións  e  variacións  que  se 
produzan nos asentos do Rexistro seranlle 
remitidas ao Rexistro Nacional de Infrac-
tores de Caza e Pesca.

Disposición aDicional pRimeiRa
A  Consellería  de  Agricultura,  Gan-

dería  e  Montes,  oído  o  Comité  Galego 
de  Caza,  establecerá  periodicamente  os 
baremos de valoración das pezas de caza 
para efectos indemnizatorios.

Disposición aDicional segunDa
As autorizacións ás que se refiren os ar-

tigos 33, 34, 35 e 41 desta lei entenderanse 
denegadas se transcorrido o prazo dun mes 
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dende a presentación da solicitude corres-
pondente non recaeu resolución expresa.
Para  as  restantes  peticións  haberá  que 
aterse  ao  disposto  na  Lei  de  réxime  xu-
rídico  das  administracións  públicas  e  do 
procedemento administrativo común.

Disposición aDicional teRceiRa
Para  os  efectos  do  disposto  nesta  lei, 

terán a consideración de reserva de caza os 
terreos da Comunidade Autónoma de Galicia 
integrados  na  reserva  nacional  de  caza  dos 
Ancares,  sen  prexuízo  da  súa  lexislación 
específica. A  reserva  nacional  de  caza  dos 
Ancares, en canto aos terreos comprendidos 
dentro da Comunidade Autónoma de Galicia, 
quedará suxeita ás disposicións desta lei.

Disposición aDicional cuaRta
Os Tecor situados en espazos naturais 

protexidos rexeranse pola normativa espe-
cífica que regule os ditos espazos.

Disposición tRansitoRia pRimeiRa
Os cazadores que acrediten que estive-

ron en posesión da licenza de caza, expe-
dida  en  calquera  Comunidade  Autónoma 
española, nalgún dos últimos cinco anos, 
contados dende a data de entrada en vigor 
desta lei, poderán obter a licenza de caza 
na Comunidade Autónoma de Galicia sen 
necesidade  de  realizaren  as  probas  de 
aptitude previstas no artigo 46.4.

Disposición tRansitoRia segunDa
  1.  Os coutos de caza de  titularidade de 
sociedades ou asociacións de cazadores que 
estean legalmente constituídas á entrada en 
vigor desta lei e cunha superficie superior 
a dúas mil hectáreas dispoñerán dun prazo 
de catro anos para solicitar a súa transfor-
mación en Tecor. Para o dito fin, dentro do 
referido prazo, deberán presentar a solicitu-
de de  transformación, acompañada dunha 
memoria  explicativa  da  situación  actual 
do  couto  de  caza,  de  copia  autenticada 
dos estatutos en vigor da entidade titular, 

da relación dos socios, da composición da 
Xunta Directiva, dun plano a escala 1:25.000 
dos  terreos  que  comprende  e  dun  plan  de 
ordenación  cinexética,  que  deberá  ser 
aprobado pola Consellería de Agricultura, 
Gandería e Montes.
  2.  As  mesmas  condicións  para  a  súa 
transformación seranlles aplicables a aque-
les  coutos  que,  a  pesar  do  seu  carácter 
societario,  figuren  a  nome  dunha  persoa 
física ou xurídica. Neste caso deberá xus-
tificarse abondo na memoria a razón de tal 
anomalía e precisar expresamente cál é a 
entidade á que realmente  lle corresponde 
a titularidade. De non facerse así, o couto 
considerarase  como  couto  privado  e  o 
seu  titular deberá acreditar  formalmente, 
na  forma  prevista  no  artigo  18  desta  lei, 
a  titularidade  cinexética  de  todas  e  cada 
un dos predios que o integran, para a súa 
transformación en Tecor particular.
  3.  Os coutos existentes na actualidade 
que pertenzan a sociedades ou asociacións 
de  cazadores,  pero  cunha  superficie  que 
non alcance as dúas mil hectáreas, poderán 
fusionarse con outro ou outros  lindantes, 
para  constituír  un  Tecor,  incorporarse 
a  outro  xa  existente,  sempre  que  exista 
lindancia, ou obter a superficie necesaria 
por  ampliación  do  primitivo  couto  sobre 
terreos de réxime cinexético común.
Nos  dous  primeiros  casos  abondará  co 
acordo legalmente adoptado polas entida-
des que pretendan fusionarse ou integrarse, 
que  deberán  achegarlle  á  solicitude  de 
transformación os documentos de consti-
tución  da  sociedade  resultante  da  fusión 
ou  integración  e  os  demais  sinalados  no 
parágrafo 1 precedente.
Se  o  aumento  de  superficie  se  consegue 
por  ampliación  sobre  terreos  que  actual-
mente  son  de  aproveitamento  común,  a 
titularidade  destes  deberá  acreditarse  na 
forma prevista no artigo 17 desta lei.
  4.  Nos casos nos que os procedementos 
descritos  no  punto  3  non  sexan  posibles, 
poderán constituírse Tecor societarios con 
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titularidade  compartida  por  un  máximo  de 
tres sociedades ou asociacións de cazadores.
Cada sociedade poderá aproveitar de modo 
exclusivo  a  superficie  correspondente  ao 
seu  couto  de  caza  orixinal,  de  acordo  co 
plan  de  ordenación  cinexética  único,  que 
regulará  os  aproveitamentos  cinexéticos 
do Tecor.
A superficie mínima dos Tecor societarios 
de  titularidade  compartida  será  de  dúas 
mil hectáreas continuas.
No caso de non haber  lindeiro que posi-
bilite a titularidade compartida, poderán 
constituírse  Tecor  a  partir  de  coutos  de 
caza  que  non  acaden  a  superficie  mínima 
prevista nesta lei mediante a adhesión ao plan 
de ordenación cinexética doutro Tecor.
A Consellería de Agricultura, Gandería e 
Montes  comunicaralles  aos  ditos  coutos 
de caza a qué plan de ordenación de Tecor 
lindante deberán adherirse.
Para  estes  efectos,  os  titulares  dun  Tecor 
estarán  obrigados  a  facilitarlles  aos  ti-
tulares  dos  devanditos  coutos  de  caza  as 
normas e directrices básicas do seu plan de 
ordenación cinexética co fin de redactar os 
correspondentes plans de aproveitamento.
  5.  A non presentación da solicitude de 
transformación no referido prazo de catro 
anos a partir da data de entrada en vigor 
desta  lei  producirá  automaticamente  a 
caducidade do couto de caza e os  terreos 
pasarán á condición de terreos de réxime 
cinexético común.
Se  a  documentación  para  a  súa  transfor-
mación  se  presentase  nos  seis  últimos 
meses  de  prazo,  mentres  o  plan  de  orde-
nación  cinexética  non  fose  aprobado,  os 
terreos  terán  a  consideración  de  Tecor 
provisional, non permitíndose o exercicio 
da caza neles.

Disposición tRansitoRia teRceiRa
  1.  Os  propietarios  ou  titulares  cinexé-
ticos  que  individualmente  ou  mediante 
asociación  voluntaria  solicitasen  coutos 

privados de caza que se atopen legalmente 
constituídos  á  entrada  en vigor desta  lei, 
sempre  que  teñan  unha  superficie  igual 
ou superior a dúas mil hectáreas, poderán 
solicitar  a  súa  transformación  en  Tecor 
particular, e dentro do prazo de catro anos 
acreditarán  que  seguen  conservando  a 
titularidade de conformidade co estableci-
do no artigo 18 desta lei.
  2.  Cando os coutos existentes non acaden 
a  superficie mínima esixida, poderán se-
guir  con  igual  réxime  durante  o  referido 
prazo de catro anos. Transcorrido ese prazo, 
pasarán á condición de terreos de réxime 
cinexético común, agás que con anteriorida-
de se integren con outros terreos lindantes 
para  constituír  un  Tecor  compartido,  se 
incorporen  a  outro  Tecor  xa  constituído 
ou  soliciten  e  obteñan  a  transformación 
dos devanditos terreos nunha explotación 
cinexética de acordo coas disposicións que 
regulamenten esta figura.

Disposición tRansitoRia cuaRta
  1.  Os  terreos  sometidos  a  réxime  de 
caza controlada, sempre que estean adxu-
dicados  a  unha  sociedade  de  cazadores 
colaboradora, manterán este réxime ata o 
vencemento do prazo de adxudicación. Se 
non estivesen adxudicados a ningunha so-
ciedade, extinguiranse automaticamente á 
entrada en vigor desta lei.
  2.  Vencido o prazo de adxudicación ou 
extinguido  o  réxime  pola  causa  referida 
no  punto  anterior,  os  terreos  afectados 
pasarán á condición de terreos de réxime 
cinexético común, agás que con anteriori-
dade se inicie a declaración doutra figura 
das recollidas nesta lei.

Disposición tRansitoRia quinta
Os  coutos  locais  de  caza  que  estean 

legalmente  constituídos  na  actualidade 
dispoñerán  dun  prazo  de  catro  anos  para 
solicitar a súa  transformación en calquera 
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das figuras cinexéticas previstas nesta lei e 
de acordo coas establecidas para cada caso.

Disposición tRansitoRia seXta
As explotacións cinexéticas e granxas ci-

nexéticas actualmente existentes dispoñerán 
do prazo dun ano, dende a data de entrada 
en vigor desta lei, para adaptarse ao esixido 
nela, pero na súa actividade comercial de-
berán observar o previsto nesta lei dende o 
momento da súa entrada en vigor.

Disposición tRansitoRia sétima
Os expedientes sancionadores en trámi-

te no momento da entrada en vigor desta 
lei rexeranse pola lexislación aplicable no 
momento no que se cometeu a infracción, 
agás que lle sexa máis favorable ao infrac-
tor a aplicación desta.

Disposición DeRRogatoRia
Quedan derrogadas cantas disposicións 

de  igual  ou  inferior  rango  se  opoñan  ou 
contradigan o disposto nesta lei.

Disposición DeRRaDeiRa
Esta lei entrará en vigor aos tres meses, 

contados a partir do día seguinte ao da súa 
publicación no “Diario Oficial de Galicia”.

2. LEI 11/2008, DO 3 DE 
DECEMBRO, DE PESCA  

DE GALICIA  
(DOGA 243. 16.12.2008)

(…)672

TíTULO I 
DAS DISPOSICIóNS XERAIS

Artigo 1. Obxecto.
Esta  lei  ten por obxecto  a  regulación,  no 
ámbito das competencias da Comunidade 
Autónoma  de  Galicia,  das  seguintes  ma-
terias:
  1.  A  adopción  de  medidas  de  conser-
vación,  protección  e  rexeneración  dos 
recursos mariños vivos.

672	 	Preámbulo	omitido.

  2.  O exercicio da pesca, do marisqueo e 
da acuicultura mariña.
  3.  A  ordenación  do  sector  pesqueiro 
galego.
  4.  A ordenación, a adecuación e a me-
llora da frota pesqueira galega.
  5.  A comercialización, a manipulación, 
a  transformación  e  a  conservación  dos 
produtos pesqueiros.
  6.  A  formación,  a  investigación  e  o 
desenvolvemento  tecnolóxico  en  materia 
marítimo-pesqueira.
  7.  A inspección e o control das materias 
previstas neste artigo.
  8.  O  réxime  sancionador  das  materias 
previstas neste artigo.

Artigo 2. Finalidade.
A política pesqueira  galega  ten por  fina-
lidade  a  viabilidade  duradeira  do  sector 
pesqueiro, marisqueiro e acuícola galego, 
garantindo  a  mellora  das  condicións  de 
vida e traballo das persoas que se dedican 
a estas actividades mediante a explotación 
sustentable, equilibrada e responsable dos 
recursos baseada nun asesoramento cien-
tífico sólido e tendo en conta os aspectos 
ambientais, económicos e sociais.
En  particular,  a  regulación  das  materias 
previstas nesta lei persegue como fins:
  1.  Protexer,  conservar  e  rexenerar  os 
recursos mariños e os seus ecosistemas.
  2.  Garantir unha explotación responsa-
ble, equilibrada e sustentable dos recursos 
mariños,  asegurando  que  a  actividade 
extractiva sexa proporcional á capacidade 
de produción das especies mariñas.
  3.  Impulsar  o  desenvolvemento  e  a 
ordenación  responsable  da  acuicultura 
mariña.
  4.  Potenciar  o  emprego,  os  ingresos  e 
o  nivel  de  vida  das  persoas  profesionais 
do  sector,  así  como  a  súa  seguranza  no 
desenvolvemento da súa actividade,  tendo 
en  conta  a  integración  da  perspectiva  de 
xénero na aplicación do principio de igual-
dade. Así mesmo, fomentarase o acceso e 
a  promoción  da  presenza  e  incorporación 
das  mulleres  nos  sectores  de  actividade  e 
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profesións nos que estean infrarrepresenta-
das,  e nomeadamente nos das actividades 
extractivas a bordo.
  5.  Fomentar  a  vertebración  do  sector 
pesqueiro galego, así como a súa partici-
pación nos procedementos para a toma de 
decisións sobre as políticas pesqueiras.
  6.  Fomentar a renovación, a moderniza-
ción e a mellora das estruturas pesqueiras, 
marisqueiras  e  acuícolas  no  marco  dos 
recursos existentes.
  7.  Desenvolver  e  mellorar  os  procesos 
de comercialización e transformación dos 
produtos pesqueiros, así como fomentar o 
exercicio  dun  comercio  responsable  que 
garanta  a  calidade,  a  trazabilidade  e  a 
identificación dos produtos.
  8.  Potenciar  a  investigación,  o  desen-
volvemento  tecnolóxico  e  a  innovación 
na pesca, no marisqueo e na acuicultura, 
así como fomentar a cooperación entre os 
científicos e o sector.
  9.  Fomentar  a  formación  e  a  capaci-
tación  profesional  do  sector  pesqueiro, 
marisqueiro e acuícola.
  10.  Promover a pesca marítima de recreo 
como actividade de lecer en harmonía coa 
pesca  marítima  profesional,  así  como 
as  actividades  turísticas,  deportivas  ou 
de  coñecemento  relacionadas  co  medio 
mariño,  na  procura  da  diversificación 
económica do sector.

Artigo 3. Ámbito de aplicación.
As  disposicións  desta  lei,  en  función  das 
materias obxecto da súa regulación, terán o 
seguinte ámbito de aplicación territorial:
  1.  As  relativas  ao  exercicio  da  activi-
dade  pesqueira,  tanto  profesional  coma 
de  recreo,  así  como  as  relacionadas  coa 
conservación,  a  protección,  a  xestión,  a 
rexeneración e a explotación dos recursos 
mariños vivos, serán aplicables nas augas 
marítimas competencia de Galicia.
  2.  As relativas ao exercicio do marisqueo 
serán  aplicables  na  zona  marítimo-terres-
tre, nas augas marítimas interiores, no mar 
territorial  e  na  zona  económica  exclusiva 
correspondente ao litoral de Galicia.

  3.  As relativas ao exercicio da acuicul-
tura  mariña  serán  aplicables  a  todas  as 
actividades acuícolas que se desenvolvan 
en  terra,  na  zona  marítimo-terrestre, 
nas  augas  marítimas  interiores,  no  mar 
territorial e na zona económica exclusiva 
correspondente ao litoral de Galicia.
  4.  As  relativas  á  ordenación  do  sector 
pesqueiro galego,  á  ordenación das  estru-
turas, aos mercados, á comercialización, á 
manipulación, á transformación e á conser-
vación dos produtos pesqueiros,  así  como 
as  relativas  á  formación,  á  investigación 
e  ao  desenvolvemento  tecnolóxico  serán 
aplicables en todo o territorio de Galicia.
  5.  As relativas aos réximes de control, 
inspección, infraccións e sancións aplica-
ranse no ámbito territorial que correspon-
da segundo o obxecto material de que se 
trate, dos sinalados nos números do 1 ao 4 
anteriores.

Artigo 4. Definicións.
Para  os  efectos  desta  lei,  establécense  as 
seguintes definicións:
  1.  Acondicionamento mariño: prepara-
ción de zonas delimitadas no  litoral para 
favorecer a protección, a reprodución e o 
desenvolvemento  dos  recursos  mariños, 
utilizando obras ou instalacións que favo-
rezan a devandita finalidade.
  2.  Arrecifes  artificiais:  artefactos  que 
se  instalan  no  medio  mariño  co  fin  de 
favorecer  a  rexeneración,  a  atracción,  a 
concentración,  o  desenvolvemento  ou  a 
protección  dos  recursos  mariños  e  mais 
aqueles que provexan o medio mariño de 
exemplares  de  peixes  e  crustáceos,  por 
rexeneración natural do medio, facilitando 
e incrementando a produtividade.
  3.  Banco natural: lugar ou zona xeográ-
fica onde de forma natural se concentran 
unha  ou  varias  especies  susceptibles  de 
explotación  con  individuos  nas  diversas 
fases de desenvolvemento.
  4.  Capacidade  de  pesca:  facultade 
dun  buque  ou  dun  grupo  de  buques  para 
capturar  especies  de  interese  pesqueiro. 
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Pódese  cuantificar  a  partir  de  dous  tipos 
de  indicadores principais: as característi-
cas do buque e as características das artes 
de pesca.
  5.  Cultivo mariño extensivo: actividade 
de acuicultura exercida na zona marítima 
ou  marítimo-terrestre  que,  por  medios 
técnicos,  permite  a  cría  de  especies  ma-
riñas  sen  proporcionar  alimento  e  cunha 
mínima intervención humana.
  6.  Cultivo  mariño  semiextensivo:  ac-
tividade  de  acuicultura  exercida  na  zona 
marítima  ou  marítimo-terrestre  que,  por 
medios  técnicos,  permite  a  cría  de  espe-
cies  mariñas  sen  proporcionar  alimento 
e  con  intervención  humana  en  diversas 
fases do proceso de cría ou engorda.
  7.  Esforzo  pesqueiro:  o  produto  da 
capacidade pesqueira e do tempo de acti-
vidade de pesca nunha zona determinada. 
O esforzo pesqueiro exprésase en GT por 
día ou en kW por día.
  8.  Establecementos  auxiliares:  son 
aqueles  establecementos  que  teñen  como 
función principal a depuración, a expedi-
ción, o almacenamento, o mantemento, a 
clasificación e a regulación comercial dos 
produtos  pesqueiros,  coa  finalidade  de 
posibilitar a súa chegada ás consumidoras 
e aos consumidores nas condicións hixié-
nico-sanitarias que a lei demanda.
  9.  Establecementos  de  cultivos  ma-
riños:  son  os  establecementos  que  se 
dedican  á  realización  de  actividades  de 
acuicultura  mariña  en  calquera  ou  todas 
as súas fases de explotación, cría, cultivo 
ou reprodución.
  10.  Lonxa:  instalacións  situadas  nos 
portos galegos nas que se deberán realizar 
as  actividades  de  exposición  e  primeira 
venda dos produtos pesqueiros frescos, así 
como as actividades de control do proceso 
de comercialización en orixe.
  11.  Plans  experimentais:  medidas  regu-
ladoras da actividade pesqueira aplicadas 
nun período de tempo determinado e que 
teñen  por  obxecto  novas  especies,  novas 
artes,  modificación  das  existentes  ou 
novas medidas de xestión.

  12.  Plans  de  recuperación:  medidas 
reguladoras da actividade pesqueira apli-
cadas nun período de tempo determinado 
para  especies  fóra  de  límites  biolóxicos 
de seguranza. Nos plans de  recuperación 
fixaranse prazos e obxectivos para garan-
tir a recuperación das poboacións.
  13.  Plans  de  xestión  anuais  ou  pluri-
anuais: medidas reguladoras da actividade 
pesqueira aplicadas nun período de tempo 
determinado e dirixidas a especies que se 
atopen dentro dos límites biolóxicos de se-
guranza. Estes plans poderán incluír limi-
tacións de capturas, capacidade e esforzo 
pesqueiro,  así  como  medidas  técnicas  e 
doutra clase adaptadas ás circunstancias.
  14.  Primeira  venda:  enténdese  por  pri-
meira venda aquela transacción comercial 
que  se  realiza  por  primeira  vez  dentro 
do  territorio  da  Unión  Europea  e  na  que 
se  acredite  documentalmente  o  prezo 
do  produto,  conforme  a  normativa  sobre 
comercialización e identificación.
  15.  Produtos  pesqueiros:  produtos  que 
teñan a súa orixe na pesca extractiva, no 
marisqueo ou na acuicultura.
  16.  Produtores  de  base:  enténdese  por 
produtores de base aquelas persoas que te-
ñan outorgada habilitación administrativa 
para a extracción dos recursos pesqueiros 
mediante a pesca e/ou o marisqueo ou para 
exercer a acuicultura.
  17.  Recursos  específicos:  considéranse 
recursos específicos aquelas especies ma-
risqueiras  que  polas  súas  características 
biolóxicas, pola súa técnica de extracción 
ou polas especificidades da súa comercia-
lización  requiren  un  sistema  de  xestión 
que atenda estas particularidades.
  18.  Repoboacións  mariñas:  solta  deli-
berada  ao  medio  natural  de  organismos 
mariños producidos en criadeiro e semen-
teiro,  con  distintos  fins,  entre  os  que  se 
inclúen a recuperación de stocks sobreex-
plotados ou extinguidos, o incremento da 
produción pesqueira de distintas especies 
e  a  sementadura  de  exemplares  en  áreas 
mariñas para o seu cultivo.
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  19.  Reservas mariñas: son aquelas zonas 
de especial interese para a preservación e 
a rexeneración dos recursos mariños pola 
súa  condición  de  áreas  de  reprodución, 
desova,  cría  ou  engorda  de  especies  de 
interese pesqueiro ou marisqueiro.
  20.  Sector: parte da economía que inclúe 
todas as actividades de extracción, cultivo, 
produción, manipulación,  transformación 
e comercialización dos produtos da pesca, 
do marisqueo e da acuicultura.
  21.  Semicultivo  mariño:  a  actividade 
exercida  sobre un banco natural ou unha 
parte del que, por medios técnicos ou cien-
tíficos, logra aumentar a súa produción en 
relación  coa  que  se  obtería  no  banco  en 
condicións naturais.
  22.  Títulos administrativos habilitantes: 
son aqueles documentos que se lles outor-
gan ás persoas físicas ou xurídicas e que as 
habilitan para a ocupación, a  instalación, 
a posta en funcionamento e a explotación 
dos  establecementos  de  cultivos  mariños 
ou para o exercicio da actividade pesquei-
ra, marisqueira e acuícola.

Artigo 5. Preferencia  das  organiza-
cións de produtores de base.
As  autorizacións  e  as  concesións  outor-
garánselles  con  carácter  preferente  aos 
produtores de base ou ás organizacións de 
produtores de base,  en  calquera das  súas 
formas asociativas.

TíTULO II 
DA CONSERVACIóN E A 

XESTIóN DOS RECURSOS 
PESQUEIROS E MARISQUEIROS

capítulo i 
ConservACIón e xestIón

Artigo 6. Obxectivos.
A  política  da  Administración  da  Comu-
nidade  Autónoma  de  Galicia  terá  como 
obxectivos en relación coa conservación e 
a xestión dos recursos pesqueiros e maris-
queiros, entre outros, os de:
  1.  O  establecemento  e  a  regulación  de 
medidas dirixidas á conservación, a xestión 

e a explotación responsable, racional e sus-
tentable dos recursos mariños vivos.
  2.  A  adopción  de  medidas  tendentes 
a  promover  o  exercicio  dunha  actividade 
pesqueira  e  marisqueira  respectuosa  co 
ambiente,  así  como  a  protección  dos  re-
cursos pesqueiros e marisqueiros doutras 
actividades  que  teñan  incidencia  sobre 
eles.
  3.  A  adopción  de  medidas  destinadas 
a  unha  mellor  utilización  de  especies 
pouco  aproveitadas,  de  subprodutos  e  de 
residuos.
  4.  O fomento da participación do sector 
da pesca  e do marisqueo na  adopción de 
medidas de conservación.
  5.  O fomento de melloras no acceso e na 
explotación dos recursos mariños vivos.

Artigo 7. Medidas de conservación e 
xestión.
  1.  Co fin de asegurar os obxectivos de 
política pesqueira de Galicia sinalados no 
artigo 2º, a Xunta de Galicia, por proposta 
da  consellaría  competente  en  materia  de 
pesca, poderá adoptar, entre outras, as se-
guintes medidas de conservación e xestión 
da pesca e do marisqueo:

a.  A  regulación  de  artes,  aparellos  e 
útiles permitidos, así como as súas carac-
terísticas técnicas, e mais do seu modo de 
emprego para o exercicio da pesca e do ma-
risqueo. A pesca e o marisqueo soamente 
se poderán exercer  con artes,  aparellos  e 
útiles expresamente autorizados.

b.  A  regulación  dos  dereitos  e  dos 
deberes  que poidan  afectar  a  xestión  dos 
recursos mariños vivos.
  2.  Así mesmo, e coa mesma finalidade, 
correspóndelle  á  consellaría  competente 
en  materia  de  pesca  a  adopción  das  se-
guintes medidas:

a.  Plans  de  xestión  anuais  ou  pluri-
anuais para as especies que se atopen den-
tro  dos  límites  biolóxicos  de  seguranza. 
Estes plans poderán incluír limitacións de 
capturas, capacidade e esforzo pesqueiro, 
medidas técnicas e doutra clase adaptadas 
ás circunstancias.
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b.  Plans  de  recuperación  de  carácter 
plurianual,  para  as  especies  fóra  dos 
límites  biolóxicos  de  seguranza.  Nos 
plans de  recuperación  fixaranse prazos e 
obxectivos  para  garantir  a  recuperación 
das poboacións.

c.  Medidas excepcionais para supostos 
de ameazas graves para os  recursos ou o 
ecosistema, co obxecto de que delas xurda 
efecto inmediatamente.

d.  Regulación  directa  do  esforzo  de 
pesca e marisqueo coa limitación da capa-
cidade de pesca ou do tempo de actividade 
e  a  inclusión  do  peche  da  pesca  ou  do 
marisqueo.

e.  Plans  experimentais  para  novas 
especies,  novas  artes,  modificación  das 
existentes ou novas medidas de xestión.

f.  Regulación  indirecta  do  esforzo 
de  pesca  e  marisqueo  coa  limitación  do 
volume de capturas.

g.  Fixación  de  tallas,  pesos  mínimos 
ou  outras  medidas  de  conservación  das 
especies. As especies de  talla ou de peso 
inferior ao regulamentado non se poderán 
reter  a  bordo  ou  en  terra,  transbordar, 
desembarcar, nin depositar, debéndose de-
volver ao mar inmediatamente despois da 
captura, agás norma específica en contra.

h.  Establecemento  de  vedas  temporais 
ou zonais para determinadas especies así 
como dos fondos autorizados.

i.  Establecemento  dos  parámetros 
de  avaliación  dos  proxectos  presentados 
polas  diferentes  organizacións,  que 
determinen a concesión de axudas, forma-
lizadas a través de convenios ou contratos 
administrativos.

Artigo 8. Clasificación das zonas de 
produción.
A  consellaría  competente  en  materia  de 
pesca  clasificará  as  zonas  de  produción 
de moluscos bivalvos e doutros organis-
mos procedentes da pesca, do marisqueo 
e  da  acuicultura  en  función  da  calidade 
das augas.
Determinará  as  medidas  necesarias  para 
a comercialización dos produtos extraídos 

segundo a clasificación da zona de produ-
ción, e en concreto:

a.  O control das condicións oceanográ-
ficas, da bioxeoquímica mariña e das po-
boacións  fitoplanctónicas, das biotoxinas 
mariñas,  da  contaminación  química  e  da 
contaminación  microbiolóxica,  tanto  no 
referente  aos  organismos  coma  ás  zonas 
de produción.

b.  As  actuacións  relacionadas  co 
coñecemento  e  o  control  das  patoloxías 
dos  organismos  mariños  sometidos  a 
explotación comercial mediante a pesca, o 
marisqueo e a acuicultura.

c.  Decretar  a  apertura  e  o  peche  do 
exercicio  da  actividade  pesqueira,  de 
marisqueo  e  acuicultura  en  función  do 
resultado  dos  controis  que  se  realicen 
sobre a calidade das augas e os produtos, 
en aplicación da normativa vixente.

capítulo ii 
proteCCIón e rexenerACIón.

Artigo 9. Medidas  de  protección  e 
rexeneración.
A Xunta de Galicia, por proposta da con-
sellaría  competente  en  materia  de  pesca, 
establecerá  áreas  mariñas  pesqueiras 
protexidas  coa  finalidade  de  preservar  o 
medio no que se desenvolven os recursos 
mariños. As áreas poden ser cualificadas 
como:

a.  De acondicionamento mariño.
b.  De repoboación mariña.
c.  Reservas mariñas.
Artigo 10. Áreas  de  acondiciona-

mento mariño.
Enténdese por áreas de acondicionamento 
mariño  as  zonas  delimitadas  no  litoral 
para  favorecer  a  protección,  a  reprodu-
ción  e  o  desenvolvemento  dos  recursos 
mariños. Nestas zonas poderanse realizar 
obras  e  instalacións  que  favorezan  esta 
finalidade, entre as que poden figurar os 
arrecifes artificiais.
A declaración de área de acondicionamento 
mariño  farase de conformidade coa  lexis-
lación vixente en materia de ocupación do 
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dominio público marítimo-terrestre, e nela 
estableceranse as medidas de protección da 
zona  respecto do  exercicio ou da prohibi-
ción, se for o caso, da actividade pesqueira, 
así como de calquera outra actividade que 
poida prexudicar a súa finalidade.

Artigo 11. Áreas  de  repoboación 
mariña.
Co  fin  de  favorecer  a  rexeneración  de 
especies poderanse declarar áreas de repo-
boación  mariña  para  realizar  liberacións 
controladas  de  especies  en  calquera  fase 
do seu ciclo vital. A declaración de área de 
repoboación mariña requirirá previamente 
a realización daqueles estudos e informes 
de  carácter  científico que garantan  a  súa 
idoneidade.
Nestas  áreas  estableceranse  normas 
especiais  para  o  exercicio  da  actividade 
pesqueira, así como de todas aquelas acti-
vidades que poidan afectar a efectividade 
desta medida rexeneradora.

Artigo 12. Reservas mariñas.
  1.  Considéranse  reservas  mariñas 
aquelas zonas de especial  interese para a 
preservación e a rexeneración dos recursos 
mariños e dos ecosistemas mariños que os 
sustentan, pola súa condición de áreas de 
reprodución,  desova,  cría  ou  engorda  de 
especies  de  interese  pesqueiro  ou  maris-
queiro.
  2.  Na norma de declaración determina-
ranse o réxime de funcionamento das re-
servas así como as actividades permitidas 
e as limitacións ou prohibicións de usos na 
reserva.

Artigo 13. Outras  medidas  de  pro-
tección.
  1.  Para os efectos de protexer e conser-
var  os  recursos  pesqueiros,  marisqueiros 
e de acuicultura, así como para o mante-
mento da calidade das augas,  requirirase 
informe  preceptivo  da  consellaría  com-
petente en materia de pesca nos seguintes 
casos:

a.  Obra  ou  instalacións,  desmontables 
ou  non,  que  se  pretendan  situar  en  zona 
marítima ou marítimo-terrestre.

b.  Extracción  de  áridos  e  doutros 
materiais en zona marítima ou marítimo-
terrestre.

c.  Rexeneración de praias.
d.  Verteduras ao mar.
e.  Calquera  outra  actividade  que,  sen 

obras  ou  instalacións,  poida  afectar  os 
recursos ou as actividades pesqueiras, ma-
risqueiras  e  de  acuicultura  ou  a  calidade 
das augas.
  2.  Regulamentariamente  adoptaranse 
as  medidas  precisas  de  prevención  e 
control sanitario e ambiental, para a pro-
tección dos recursos mariños.

TíTULO III 
DA PESCA MARíTIMA

capítulo i 
pesCA mArítImA proFesIonAl

Artigo 14. Definición.
Enténdese por pesca marítima profesional 
o  exercicio  da  actividade  extractiva,  di-
rixida á explotación comercial de especies 
piscícolas, utilizando artes, aparellos, úti-
les ou equipos propios da pesca. Inclúese 
nesta definición a captura de especies de 
crustáceos,  moluscos  e  outros  inverte-
brados mariños con artes non específicas 
para estas especies.

Artigo 15. Obxectivos.
A  política  da  Administración  da  Comu-
nidade  Autónoma  de  Galicia  terá,  en 
materia  de  pesca  marítima,  entre  outros, 
os seguintes obxectivos:
  1.  A  regulación  das  condicións  de 
acceso  aos  recursos  mariños  vivos  en 
condicións de igualdade.
  2.  A regulación das condicións do exer-
cicio  da  pesca  marítima  profesional  e  do 
marisqueo.
  3.  A mellora das condicións de traballo 
na explotación dos recursos mariños vivos.

Artigo 16. Buques  de  pesca  autori-
zados.
Para o exercicio da pesca profesional e do 
marisqueo desde embarcación soamente se 
poderán empregar embarcacións incluídas 
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no Censo de frota pesqueira operativa e no 
Rexistro de buques pesqueiros de Galicia.

Artigo 17. Censos por modalidades.
A  consellaría  competente  en  materia 
de  pesca  poderá  establecer  censos  por 
modalidades,  pesqueiras  e  caladoiros, 
así como ditar as normas para a inclusión 
dos buques nun ou máis censos consonte 
o  procedemento  e  os  criterios  que  se 
establezan,  entre  os  que  se  deberá  ter  en 
conta  a  habitualidade  na  pesqueira  así 
como a idoneidade dos buques e as demais 
condicións técnicas deles.

Artigo 18. Licenza  de  pesca  profe-
sional.
  1.  O  exercicio  da  pesca  marítima 
profesional  requirirá  estar  en  posesión 
dunha  licenza,  sen  prexuízo  do  disposto 
na normativa vixente para o exercicio da 
pesca en augas exteriores.
  2.  A licenza, de carácter intransferible, 
é un documento inherente ao buque e con-
terá, como mínimo, os seguintes datos:

a.  A  identificación e as características 
técnicas do buque.

b.  A identificación do seu titular.
c.  A modalidade de pesca: artes, apare-

llos e útiles autorizados.
d.  O caladoiro ou a zona de pesca auto-

rizada.
e.  Calquera outra  información  relativa 

á actividade.
f.  No  caso  da  primeira  licenza  inclui-

ranse  ademais  as  baixas  achegadas  e  o 
porto base.
  3.  As licenzas outorgaraas a consellaría 
competente en materia de pesca por tempo 
ilimitado.
  4.  A  modificación  ou  modernización 
dos  elementos  propios  do  buque  ou  a 
variación  dos  datos  que  constan  na  li-
cenza  implicará  a  solicitude  dunha  nova 
licenza,  nas  condicións  e nos prazos que 
se  determinen  regulamentariamente,  sen 
prexuízo  da  emisión  dos  informes  e  das 
autorizacións que se establezan.
  5.  No suposto de  transmisión da  titula-
ridade do buque, a nova persoa propietaria 

deberallo comunicar á consellaría compe-
tente  en  materia  de  pesca  para  os  efectos 
da subrogación no uso da  licenza, sempre 
que a embarcación manteña como base un 
porto da comunidade autónoma de Galicia.

Artigo 19. Permiso de pesca especial.
  1.  Cando  as  características  especiais 
dunha pesqueira aconsellen limitacións do 
esforzo pesqueiro ou medidas especiais de 
conservación  dos  recursos  pesqueiros,  a 
consellaría competente en materia de pesca 
poderá establecer que o exercicio da activi-
dade extractiva estea condicionado á previa 
concesión dun permiso de pesca especial.
  2.  O devandito permiso, complementa-
rio da licenza de pesca, terá carácter tem-
poral e permitiralle faenar ao buque nunha 
zona determinada e para unha actividade 
de pesca concreta.
  3.  A consellaría competente en materia 
de pesca outorgará os permisos de pesca 
especiais, que deberán conter, como míni-
mo, a seguinte información:

-  A identificación do buque.
-  As  zonas,  as  especies  e  as  artes  de 

pesca autorizadas.
-  As  condicións  para  o  exercicio  da 

actividade.
-  O período de validez.
Artigo 20. Acceso de buques doutras 

comunidades autónomas.
A  consellaría  competente  en  materia  de 
pesca  poderalles  conceder  permisos  de 
pesca  especiais  a  buques  doutras  comu-
nidades autónomas, que os habiliten para 
o  exercicio  da  pesca  en  augas  da  Comu-
nidade  Autónoma  de  Galicia,  en  función 
do  estado  dos  recursos  e  dos  acordos  de 
reciprocidade que con este motivo se esta-
blezan entre as comunidades autónomas.

Artigo 21. Cambio  temporal  de  mo-
dalidade.
A  consellaría  competente  en  materia  de 
pesca poderalles autorizar temporalmente 
aos buques cambio de modalidade distinta 
da  establecida  na  licenza  en  función  do 
estado dos recursos.
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capítulo ii 
pesCA mArítImA de reCreo

Artigo 22. Definición.
Enténdese por pesca marítima de recreo a 
que  se  realiza  por  entretemento,  deporte 
ou afección, sen ánimo de lucro.
As súas capturas non poderán ser obxecto 
de venda nin transacción.

Artigo 23. Modalidades.
Establécense as seguintes modalidades da 
pesca recreativa:

a.  Pesca  desde  embarcación  da  sétima 
lista do Rexistro de matrícula de buques.

b.  Pesca desde terra en superficie.
c. Pesca submarina.
d.  Pesca  desde  embarcación  da  sexta 

lista do Rexistro de matrícula de buques, 
incluídas  as  distintas  modalidades  de 
pesca de alugamento.

Artigo 24. Licenzas  e  autorizacións 
de pesca de recreo.
  1.  O  exercicio  da  pesca  marítima  de 
recreo, en calquera das súas modalidades, 
requirirá estar en posesión das correspon-
dentes  licenzas,  nos  termos  que  regula-
mentariamente se determinen.
  2.  As  licenzas  expediraas  a  conse-
llaría  competente  en  materia  de  pesca, 
directamente  ou  por  aquelas  institucións 
ou  organizacións  coas  que  se  asinen  os 
correspondentes acordos ou convenios de 
colaboración ou cooperación.
  3.  Os  concursos,  os  campionatos  e  as 
competicións de pesca marítima de recreo 
necesitarán  autorización  da  consellaría 
competente en materia de pesca, que regu-
lará en cada caso as súas condicións.

Artigo 25. Validez  de  licenzas  do-
utras  comunidades  autónomas  e  doutros 
estados membros da Unión Europea.
Os  permisos  ou  as  licenzas  que  habilitan 
para a pesca marítima de recreo expedidos 
pola Administración do Estado, por outros 
estados membros da Unión Europea ou por 
outras comunidades autónomas terán plena 
vixencia en augas de Galicia, sen prexuízo 
de  que  as  persoas  titulares  deles  teñan  a 

obriga de cumprir as disposicións autonó-
micas que regulan a pesca de recreo.

Artigo 26. Condicións de exercicio.
  1.  Seranlle aplicables á pesca marítima 
de recreo as medidas de protección e con-
servación dos recursos pesqueiros estable-
cidos para a pesca marítima profesional.
  2.  Malia o anterior, a Xunta de Galicia, 
por proposta da consellaría competente en 
materia  de  pesca,  poderá  establecer  me-
didas  específicas  para  a  pesca  recreativa 
por  razón  da  protección  e  conservación 
dos recursos pesqueiros, co fin de que esta 
non  interfira  ou  prexudique  a  actividade 
pesqueira profesional.

TíTULO IV 
DO MARISQUEO

capítulo i 
dIsposICIóns xerAIs

Artigo 27. Definición.
Enténdese  por  marisqueo  o  exercicio  da 
actividade  extractiva,  desenvolvida  a  pé 
ou desde embarcación, na zona marítima 
ou  marítimo-terrestre  dirixida  de  modo 
exclusivo e con artes  selectivas e especí-
ficas  á  captura  dunha  ou  varias  especies 
de moluscos, crustáceos, tunicados, equi-
nodermos e outros invertebrados mariños, 
con fins de comercialización.

Artigo 28. Obxectivos.
A política da Administración da Comuni-
dade Autónoma de Galicia en materia de 
marisqueo terá, entre outros, os seguintes 
obxectivos:
  1.  A  regulación  das  condicións  de 
acceso  á  actividade  marisqueira  e  aos 
recursos  mariños  vivos  en  condicións  de 
igualdade.
  2.  A regulación das condicións do exer-
cicio do marisqueo.
  3.  A mellora das condicións de traballo 
na explotación dos recursos mariños vivos.
  4.  A  procura  de  que  as  explotacións 
marisqueiras sexan sustentables e econo-
micamente rendibles.
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capítulo ii 
zonAs de explotACIón 

mArIsqueIrA
Artigo 29.  lasificación das zonas de 

explotación marisqueira.
As  zonas  de  explotación  marisqueira 
clasifícanse en:

a.  Zonas  de  libre  marisqueo:  bancos 
naturais  cuxa  súa  explotación  non  está 
suxeita a unha autorización ou concesión 
administrativa. A consellaría competente 
determinará  periodicamente  as  zonas  de 
libre  marisqueo,  logo  de  consulta  coas 
organizacións do sector.

b.  Zonas  de  autorización  marisqueira: 
bancos  naturais  ou  porcións  deles  cuxa 
explotación  se  outorga  en  uso  privativo 
normal a título precario para a súa explo-
tación en réxime de exclusividade.

c.  Zonas  de  concesión  marisqueira: 
bancos  naturais  ou  porcións  deles  cuxa 
explotación  se  outorga  en  uso  privativo 
anormal que  implique o dereito  a ocupa-
ción, uso ou gozo en réxime temporal.

Artigo 30. Outorgamento  de  autori-
zacións e concesións.
  1.  O outorgamento das autorizacións e 
das concesións correspóndelle á consella-
ría  competente  en materia de marisqueo, 
logo  do  informe  sobre  a  ocupación  do 
dominio  público  marítimo  ou  marítimo-
terrestre previsto na lexislación de costas.
  2.  A  resolución  que  dispoña  o  outor-
gamento da autorización ou da concesión 
de  actividade  expresará  a  persoa  titular, 
o  tipo  de  establecemento,  as  especies 
autorizadas, a zona, a duración, as causas 
de extinción do título habilitante e mais as 
condicións técnicas e administrativas nas 
que se autoriza a actividade.

Artigo 31. Garantías da explotación.
  1.  Cando  as  persoas  titulares  das 
autorizacións  e  das  concesións  sexan 
organizacións de produtores de base, estas 
deberán  garantir  o  acceso  á  explotación 
dos  recursos  mariños  das  súas  persoas 
asociadas que reúnan os requisitos  legais 
para realizaren tal actividade.

  2.  A  explotación  dos  recursos  ma-
riños  mediante  as  autorizacións  e  as 
concesións  outorgadas  ás  organizacións 
de produtores de base deberá permitir o 
desenvolvemento de proxectos de común 
interese,  partindo  de  opcións  eficientes, 
desde o punto de vista financeiro, econó-
mico e social.

Artigo 32. Obxecto  das  concesións 
e das autorizacións para a explotación de 
bancos naturais.
  1.  Cando  a  explotación  dun  banco 
natural  sexa  susceptible  de  mellora  sig-
nificativa,  a  consellaría  competente  en 
materia  de  marisqueo  poderá  outorgar 
unha  autorización  ou  concesión  para  a 
explotación  de  zonas  de  marisqueo,  con 
delimitación da súa superficie.
  2.  As  autorizacións  outorgaranse  co 
obxecto  de  realizar  unha  explotación 
controlada dun banco natural mediante a 
realización de labores de semicultivo.
  3.  As  concesións  outorgaranse  co 
obxecto  de  realizar  unha  explotación 
controlada dun banco natural mediante a 
realización de labores de cultivo extensivo 
ou semiextensivo. Estas concesións rexe-
ranse polo disposto no título V, capítulo II, 
desta lei.
  4.  A consellaría competente promoverá 
o acceso á titularidade de autorizacións e 
concesións  das  cooperativas  integradas 
maioritariamente por mulleres.

Artigo 33. Outorgamento  das  auto-
rizacións.
  1.  As  autorizacións  outorgaránselles 
preferentemente  ás  entidades  de  interese 
colectivo.
  2.  No  seu  outorgamento  teranse  en 
conta  os  dereitos  doutras  persoas  que 
regularmente  viñesen  explotando  a  zona 
obxecto da autorización.
  3.  As  entidades  e  as  persoas  físicas 
solicitantes  deberán  dispor  dunha  direc-
ción técnica e xestora da explotación cun 
nivel de cualificación que se determinará 
regulamentariamente.
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Artigo 34. Extensión das autorizacións.
A  extensión  das  autorizacións  terá  que 
gardar  proporción  co  número  de  persoas 
que realicen ou pretendan realizar a activi-
dade autorizada, en directa relación co es-
tado dos recursos obxecto da explotación e 
o sostemento económico deles.

Artigo 35. Sinalamento  dos  límites 
da autorización.
Os  límites  das  áreas  de  explotación 
autorizadas,  definidos  pola  consellaría 
competente,  deben  estar  sinalizados  ou 
balizados de forma totalmente visible, con 
elementos que non supoñan perigo para a 
navegación,  sendo  o  establecemento  e  o 
mantemento  dos  sinais  responsabilidade 
dos titulares da autorización.

Artigo 36.  rohibicións.
As  autorizacións  non  poderán  ser  trans-
misibles  nin  alleables  por  ningún  título, 
sen  prexuízo  do  disposto  na  lexislación 
vixente  en  materia  de  cooperativas,  nin 
se permitirá a construción de instalacións 
non  desmontables  nas  áreas  de  explota-
ción.

Artigo 37. Condicións e duración das 
autorizacións  de  explotación  de  bancos 
naturais.
  1.  Sen  prexuízo  do  que  regulamenta-
riamente se estableza, as autorizacións de 
marisqueo  na  zona  marítima  ou  na  zona 
marítimo-terrestre estarán limitadas á du-
ración e á delimitación especial que nelas 
se  especifique  e  non  lles  outorgarán  nin 
lles  consolidarán  aos  seus  beneficiarios 
ningún dereito ou preferencia no sucesivo.
  2.  As autorizacións terán unha vixencia 
máxima de cinco anos, e estas poderanse 
prorrogar por períodos iguais ao autoriza-
do, ata un máximo de trinta anos.
  3.  As autorizacións outorgaranse a títu-
lo de precario, e a súa extinción non dará 
dereito a ningunha indemnización.

Artigo 38. Extinción  das  autoriza-
cións de explotación de bancos naturais.
  1.  As autorizacións reguladas neste capí-
tulo poderanse extinguir, logo de audiencia 

da  persoa  titular  delas  no  correspondente 
procedemento, polas seguintes causas:

a.  Polo vencemento do prazo de vixen-
cia  da  autorización,  sen  ter  solicitado  ou 
obtido prórroga.

b.  Polo  incumprimento  das  cláusulas 
da autorización.

c.  Pola  renuncia  expresa  da  persoa 
titular.

d.  Por  razóns  de  utilidade  pública  que 
comporten a perda da dispoñibilidade dos 
terreos para a actividade marisqueira, sen 
prexuízo das  indemnizacións que corres-
pondan.

e.  Polo  abandono  da  explotación  ou  o 
cesamento  da  actividade  por  un  período 
de  seis  meses  consecutivos,  agás  causas 
de forza maior.

f.  Pola  infrautilización  na  explotación 
da totalidade ou dalgunha das zonas auto-
rizadas, agás causas de forza maior.
  2.  Ao se extinguir a autorización, será 
obriga  da  última  persoa  titular  repor  a 
zona  ao  seu  estado  natural  anterior  á 
autorización así como calquera alteración 
provocada  no  medio,  sendo  da  súa  conta 
o custo desas operacións, que se deberán 
realizar de conformidade coas instrucións 
emanadas  da  consellaría  competente  en 
materia de protección do ambiente. Excep-
cionalmente, a consellaría competente en 
materia  de  marisqueo  poderá  propor,  se-
gundo se determine regulamentariamente, 
o  mantemento  da  zona  nas  condicións 
existentes no momento da declaración de 
extinción  para  dedicala  á  investigación, 
a actividades culturais e de coñecemento 
das  actividades  acuícolas  ou  a  calquera 
outra actividade de interese público.

capítulo iii 
exerCICIo do mArIsqueo

Artigo 39. Licenza de marisqueo.
  1.  O  exercicio  do  marisqueo  en  zonas 
de  autorización  marisqueira  ou  de  libre 
marisqueo  requirirá  estar  en  posesión 
dunha licenza.
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  2.  Establécense  os  seguintes  tipos  de 
licenza:

a.  Licenza para marisqueo a pé.
b.  Licenza  para  marisqueo  desde  em-

barcación.
  3.  A  Xunta  de  Galicia,  por  proposta 
da  consellaría  competente  en  materia  de 
marisqueo, establecerá os  requisitos para 
a  obtención,  a  renovación,  a  perda  ou  a 
suspensión da licenza.
  4.  As  condicións  para  a  utilización  de 
embarcacións da lista cuarta no exercicio 
do  marisqueo  serán  establecidas  regula-
mentariamente.

Artigo 40. Licenza de marisqueo a pé.
  1.  A  licenza  de  marisqueo  a  pé  será 
expedida a nome dunha persoa física a tí-
tulo individual e intransferible. Para a súa 
obtención  requirirase  ter  a  cualificación 
profesional correspondente.
  2.  Outorgarase por un período de cinco 
anos, renovable por iguais períodos.
  3.  A  licenza  conterá,  como  mínimo,  a 
seguinte información:

a.  O nome da persoa titular e o DNI.
b.  As zonas e as especies autorizadas.
c.  Calquera outra  información  relativa 

á actividade.
d.  A validez da licenza.
Artigo 41. Licenza  de  marisqueo 

desde embarcación.
  1.  A  licenza  de  marisqueo  desde  em-
barcación  expedirase  a  nome  do  buque, 
por  un  período  de  cinco  anos,  renovable 
por iguais períodos.
  2.  A  modificación  ou  modernización 
dos elementos do buque ou a variación dos 
datos que  constan na  licenza  implicará  a 
solicitude  dunha  nova  licenza,  nas  con-
dicións  e  nos  prazos  que  se  determinen 
regulamentariamente,  sen  prexuízo  da 
emisión dos informes e das autorizacións 
que se estableza.
  3.  No suposto de transmisión da titula-
ridade do buque, a nova persoa propietaria 
deberallo  comunicar  á  consellaría  com-
petente  en  materia  de  marisqueo  para  os 
efectos da subrogación no uso da licencia, 

sempre que a embarcación manteña como 
base un porto da Comunidade Autónoma 
de Galicia.
  4.  O contido mínimo da licenza deberá 
recoller os seguintes aspectos:

a.  A  identificación e as características 
técnicas do buque.

b.  A identificación do seu titular.
c. O porto base.
d.  A  modalidade  de  marisqueo:  artes, 

aparellos e útiles autorizados.
e.  A zona de marisqueo autorizada.
f.  A validez da licenza.
g.  No caso da primeira licenza, inclui-

ranse ademais as baixas achegadas.
  5.  Para exercer o marisqueo desde em-
barcación soamente se poderán empregar 
embarcacións incluídas no Censo de frota 
pesqueira operativa  e no Rexistro de bu-
ques pesqueiros de Galicia.

Artigo 42. Explotación  dos  recursos 
específicos.
  1.  A  explotación  dos  recursos  especí-
ficos  requirirá  estar  en  posesión  da  co-
rrespondente modalidade de  licenza para 
marisqueo e participar nun plan de xestión 
ou recuperación.
  2.  No caso de que para a extracción de 
recursos  específicos  se  empreguen  téc-
nicas  de  mergullo,  será  necesario  que  os 
mergulladores  e  as  mergulladoras  estean 
en  posesión  da  titulación  axeitada  aos 
medios empregados.

Artigo 43. Recollida  de  algas  e 
argazos.
  1.  A recollida de algas poderana reali-
zar  persoas  colleiteiras  ou  empresas.  No 
caso da recollida por persoas colleiteiras, 
estas deberán estar debidamente autoriza-
das e requirirá a presentación dun plan de 
xestión pola organización de produtores de 
base á que pertenzan. No caso da recollida 
por entidades de carácter económico, es-
tas deberán presentar un plan de xestión, e 
a recollida poderana realizar o seu persoal 
ou os seus socios ou socias.
  2.  A recollida de argazos non require li-
cenza, polo que se poden recoller na forma 
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e nas condicións que regulamentariamente 
se determinen.

TíTULO V 
DA ACUICULTURA MARIÑA

capítulo i 
dIsposICIóns xerAIs

Artigo 44. Definición.
Enténdese  por  acuicultura  mariña  a  cría 
ou o cultivo de organismos acuáticos con 
técnicas  encamiñadas  a  aumentaren  a 
produción dos organismos en cuestión por 
enriba das capacidades naturais do medio; 
estes organismos serán, ao  longo de  toda 
a fase de cría ou cultivo e ata o momento 
da  súa  recollida,  propiedade  de  persoas 
físicas ou xurídicas.
A  actividade  de  acuicultura  poderase 
realizar na zona terrestre, na zona maríti-
mo-terrestre ou ben na zona marítima, en 
instalacións  fixas,  flotantes  ou  a  medias 
augas.

Artigo 45. Obxectivo.
O  obxectivo  da  acuicultura  mariña  será 
acadar o óptimo aproveitamento do poten-
cial produtivo da acuicultura, respectando 
o ambiente e aumentando e promovendo a 
competitividade,  así  como  a  mellora  das 
condicións de vida e traballo das persoas 
que se dedican a esta actividade e a contri-
bución  ao  desenvolvemento  socioeconó-
mico das comunidades costeiras.

Artigo 46. Atribucións.
Para  o  fomento  e  o  desenvolvemento  da 
acuicultura  mariña,  correspóndenlle  á 
Xunta de Galicia, por proposta da conse-
llaría competente en materia de acuicultu-
ra, as seguintes atribucións:

a.  A aprobación de declaración de  zo-
nas de interese para cultivos mariños.

b.  A  ordenación  das  actividades  da 
acuicultura  mediante  os  instrumentos  e 
as  medidas  que  regulamentariamente  se 
determinen.

c.  A  regulación  das  condicións  dos 
establecementos  de  cultivos  mariños  e 
auxiliares.

Así mesmo, correspóndenlle á consellaría 
competente  en  materia  de  acuicultura  as 
seguintes atribucións:

a.  O  outorgamento  dos  títulos  que 
habilitan para o exercicio da actividade de 
acuicultura.

b.  A  regulación e a determinación das 
especies  autorizadas  e  prohibidas  para  o 
seu cultivo en Galicia ou en determinadas 
zonas.

c.  A inspección e o control dos estable-
cementos de cultivos mariños e auxiliares, 
tanto  en  relación  coas  súas  instalacións 
coma  dos  seus  métodos,  das  condicións 
técnicas,  de  produción  e  das  especies 
existentes neles.

Artigo 47. Títulos  administrativos 
habilitantes.
  1.  O exercicio por toda persoa física ou 
xurídica da actividade de cultivos mariños 
en calquera tipo de establecemento require 
un título administrativo habilitante previo 
outorgado pola consellaría competente en 
materia  de  acuicultura,  sen  prexuízo  dos 
permisos, das licenzas e das autorizacións 
que  lles  corresponda  outorgar  a  outros 
organismos no exercicio das súas compe-
tencias.
  2.  Para  os  efectos  desta  lei,  considé-
ranse  títulos  administrativos  habilitantes 
aqueles  que  se  lles  outorgan  ás  persoas 
físicas  ou  xurídicas  para  a  instalación,  a 
posta  en  funcionamento  e  a  explotación 
dos  establecementos  de  cultivos  mariños 
e auxiliares.
  3.  Os títulos administrativos que habi-
litan para o exercicio da acuicultura adop-
tarán algunha das seguintes modalidades:

a.  Concesión de actividade.
b.  Permiso de actividade.

  4.  Os  establecementos  de  cultivos 
mariños e auxiliares que precisen ocupar 
para a súa instalación, posta en funciona-
mento  e  explotación  terreos  de  dominio 
público  marítimo  ou  marítimo-terrestre 
precisarán da concesión de actividade que 
outorgará a consellaría competente en ma-
teria  de  acuicultura,  de  conformidade  co 
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procedemento  que  regulamentariamente 
se  estableza,  logo  de  informe  preceptivo 
e vinculante da Administración do Estado 
sobre a ocupación do dominio público.
  5.  Os establecementos de cultivos mari-
ños e auxiliares en zona terrestre requirirán 
o permiso de actividade en todo caso.

capítulo ii 
ConCesIóns de ACtIvIdAde en 

zonA mArítImo-terrestre
Artigo 48. Obxecto.

Para o desenvolvemento da actividade de 
acuicultura en zonas marítimo-terrestres, 
a consellaría competente poderalles outor-
gar unha concesión para a explotación en 
exclusiva desas zonas a persoas físicas ou 
xurídicas.

Artigo 49. Supostos de concesión.
  1.  A consellaría competente en materia 
de acuicultura poderá outorgar concesións 
para desenvolver actividades acuícolas na 
zona  marítimo-terrestre,  sempre  que  se 
xustifique que este sistema de explotación 
é mellor na produción de recursos.
  2.  Nos supostos de que a concesión teña 
por  obxecto  exclusivo  a  explotación  de 
bancos naturais que supoñan a realización 
de labores de cultivo mariño extensivo ou 
semiextensivo, requirirase a presentación, 
entre  os  demais  requisitos  que  regula-
mentariamente se establezan, dun plan de 
viabilidade que garanta unha explotación 
eficaz e racional e que acredite a autosufi-
ciencia económica.

Artigo 50. Contido da concesión.
  1.  A resolución que dispoña o outorga-
mento da concesión expresará a persoa ti-
tular, o tipo de establecemento, as especies 
autorizadas, a zona, a duración e as causas 
de caducidade, extinción e revogación da 
concesión,  así  como  as  condicións  técni-
cas e administrativas nas que se autoriza a 
actividade.
  2.  As  modificacións  ou  as  reformas 
dun  proxecto  autorizado,  así  como 
calquera  modificación  das  condicións 

establecidas,  requirirán  autorización  da 
consellaría  competente  en  materia  de 
acuicultura  na  forma  que  regulamenta-
riamente se determine.
  3.  A extensión das concesións terá que 
gardar  proporción  co  espazo  necesario 
para o exercicio da actividade autorizada.
  4.  Dentro do terreo da concesión pode-
ranse  establecer  áreas  para  o  almacena-
mento de semente, a regulación comercial 
e  outras  actividades  relacionadas  coa 
explotación.

Artigo 51. Obrigas  da  persoa  titular 
da concesión.
  1.  As concesións outorgadas ao amparo 
deste capítulo obrigan a quen posúa a súa 
titularidade, entre outras obrigas que regu-
lamentariamente se poidan establecer, a:

a.  Instalar  e manter os dispositivos de 
axudas á navegación marítima das instala-
cións outorgadas en réxime de concesión.
Se  as  instalacións  se  atopan  localizadas 
en polígonos ou noutros  instrumentos de 
ordenación da actividade acuícola mariña, 
a  instalación e o mantemento  realizaraos 
a  consellaría  competente  en  materia  de 
acuicultura,  e  os  gastos  correrán  por 
conta de  todas  as persoas  concesionarias 
do  polígono.  No  suposto  de  que  as  ins-
talacións  estean  localizadas  fóra  destes 
espazos, corresponderalle á persoa titular 
da concesión a instalación e o mantemento 
dos  dispositivos  de  axudas  á  navegación 
conforme a normativa vixente.

b.  Manter  en bo estado o dominio pú-
blico marítimo-terrestre e as obras e insta-
lacións que compón o establecemento de 
cultivos mariños e auxiliares.

c.  Establecer  as  medidas  correctoras 
que  poidan  minimizar  o  impacto  am-
biental  e  o  impacto  sobre  o  patrimonio 
histórico da actividade acuícola, así como 
a desaugar nas condicións sanitarias nece-
sarias para garantir a calidade das augas.

d.  Pagar  o  correspondente  canon  por 
ocupación do dominio público.

e.  Constituír  un  seguro  que  garanta 
posibles danos a terceiros.



- 1006 -

Código da Administración Galega

  2.  Na  zona  marítimo-terrestre  non 
se  permitirá  outro  tipo  de  obras  que  as 
imprescindibles  para  o  funcionamento  da 
explotación. Os encanamentos de toma de 
auga e desaugadoiro deberán ir soterrados.
  3.  No caso de que existan áreas mani-
festamente  infrautilizadas  dentro  dunha 
concesión,  a  consellaría  competente 
poderá  declarar  a  revogación  desta  nas 
devanditas áreas. Enténdese por áreas ma-
nifestamente  infrautilizadas  aquelas que, 
agás causa de  forza maior, non produzan 
uns  rendementos  e  valores  de  produción 
determinados regulamentariamente.

Artigo 52. Criterios de outorgamento 
das concesións.
  1.  As concesións serán outorgadas logo 
de procedemento, que estará presidido po-
los principios de obxectividade, equidade, 
publicidade, concorrencia e transparencia.
  2.  As  concesións,  en  igualdade  de 
condicións, seranlles outorgadas preferen-
temente  aos  proxectos  presentados  polas 
entidades  asociativas  de  profesionais  da 
pesca,  do  marisqueo  e  da  acuicultura  do 
ámbito territorial afectado pola concesión.
  3.  O  baremo  que  rexerá  no  procede-
mento  de  outorgamento  valorará,  prefe-
rentemente, os seguintes criterios:

a.  Ter  sido  titular  dunha  concesión  de 
actividade para o exercicio da acuicultura 
mariña na zona marítimo-terrestre.

b.  Ter exercido habitualmente a explo-
tación  dunha  concesión  de  acuicultura 
mariña na zona marítimo-terrestre.

c.  A  experiencia  no  desenvolvemento 
de actividades de acuicultura na zona ma-
rítimo-terrestre por parte dos particulares 
e das empresas solicitantes.

d.  A  adecuación  aos  criterios  técnicos, 
sanitarios e ambientais que se determinen.

Artigo 53. Duración.
As concesións outorgaranse por un período 
máximo  de  dez  anos,  prorrogables  por 
períodos  de  dez  de  se  demostrar  a  rendi-
bilidade e o bo uso da explotación, ata un 
máximo de  trinta anos, por pedimento da 
persoa  concesionaria  e  cunha  antelación 

mínima  de  tres  meses  ao  vencemento  da 
concesión.

Artigo 54. Transmisión da concesión.
  1.  Os  establecementos  amparados  pola 
concesión poderán ser alleados ou cedidos 
conxuntamente  con  esta  en  calquera  mo-
mento do período de vixencia dela,  sendo 
necesarias para a súa transmisión ou cesión 
a  autorización  previa  da  consellaría  com-
petente en materia de acuicultura e mais a 
comprobación de que a nova persoa titular 
cumpre os requisitos contidos nesta lei.
  2.  Os  establecementos  amparados  por 
concesións  outorgadas  consonte  esta  lei 
consideraranse  indivisibles,  calquera  que 
sexa a súa dimensión e capacidade.

Artigo 55. Extinción da concesión.
  1.  As concesións reguladas neste capí-
tulo poderanse extinguir, logo de audiencia 
da persoa titular delas no correspondente 
procedemento, polas seguintes causas:

a.  Polo vencemento do prazo de vixen-
cia  da  concesión,  sen  ter  solicitado  ou 
obtido prórroga. Nestes supostos será ne-
cesaria a declaración expresa de extinción 
da concesión.

b.  Polo  incumprimento  das  cláusulas 
da concesión.

c.  Pola  renuncia  expresa  da  persoa 
titular.

d.  Por  razóns  de  utilidade  pública  que 
comporten a perda da dispoñibilidade das 
áreas nas que  se desenvolve  a  actividade 
acuícola,  sen  prexuízo  das  indemniza-
cións que correspondan.

e.  Polo cesamento da actividade do cul-
tivo por un período superior a dous anos, 
agás causa xustificada.

f.  Polo vencemento do prazo estableci-
do para a posta en explotación, agás causa 
de forza maior.

g.  Polos  danos  ecolóxicos  notorios, 
polos perigos para a saúde pública ou para a 
navegación ou por outros riscos de análoga 
transcendencia, debidos ao establecemento 
ou ao seu funcionamento anormal.

h.  Polo  incumprimento  reiterado  das 
normas  de  extracción,  regulación  e  co-
mercialización.
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i.  Por  ter  efectuado  o  cambio  de  titu-
laridade  do  establecemento  sen  a  previa 
autorización da consellaría competente en 
materia de acuicultura.

j.  Polo  alugamento do  establecemento 
de cultivos mariños a terceiras persoas.

k.  Pola utilización das instalacións para 
a comisión de ilícitos penais, sempre que 
tales feitos fosen declarados probados por 
resolución penal firme.

l.  Pola non remisión dos datos estatísti-
cos a que obriga a lexislación vixente, tras 
incumprir dous requirimentos.

m. Polo  incumprimento  manifesto  dos 
obxectivos  de  rendibilidade  previstos  no 
proxecto de instalación ou na solicitude de 
prórroga,  cando  fose  imputable  á  persoa 
titular do establecemento.

n.  Polas causas recollidas para a extin-
ción na lexislación que regula a ocupación 
do dominio público marítimo-terrestre.
  2.  Ao  se  extinguir  a  concesión,  será 
obriga  da  última  persoa  titular  repor  a 
zona  ao  seu  estado  natural  anterior  á 
concesión  así  como  calquera  alteración 
provocada  no  medio,  sendo  da  súa  conta 
o custo desas operacións, que se deberán 
realizar de conformidade coas instrucións 
emanadas  da  consellaría  competente  en 
materia  de  protección  do  ambiente.  Ex-
cepcionalmente, a consellaría competente 
en materia de  acuicultura poderá propor, 
segundo  se  determine  regulamentaria-
mente, o mantemento das obras e das ins-
talacións  para  dedicalas  á  investigación, 
a actividades culturais e de coñecemento 
das  actividades  acuícolas  ou  a  calquera 
outra actividade de interese público.

Artigo 56. Concesións experimentais.
Con carácter experimental, e nunca por un 
período  superior  aos  tres  anos,  poderase 
outorgar  unha  concesión  experimental 
na  zona  marítimo-terrestre  para  a  reali-
zación  de  proxectos  de  investigación  ou 
de proxectos que  introduzan  innovacións 
substanciais  na  explotación,  nos  artefac-
tos  e  nas  especies,  nas  condicións  que 
regulamentariamente se establezan.

As persoas titulares da concesión experimen-
tal  están  obrigadas  a  cumprir  os  requisitos 
que regulamentariamente se establezan e, en 
todo caso, deberanlle presentar á consellaría 
competente  en  materia  de  acuicultura  unha 
memoria sobre o resultado da súa actividade 
nos prazos que se determinen.

capítulo iii 
ConCesIóns de ACtIvIdAde nA 

zonA mArítImA
Artigo 57. Obxecto.

Para  o  desenvolvemento  da  acuicultura 
en  zona  marítima,  a  consellaría  compe-
tente en materia de acuicultura poderalles 
outorgar  unha  concesión  de  actividade  a 
persoas físicas ou xurídicas.

Artigo 58. Obxectivo.
As  concesións  de  actividade  terán  como 
obxectivo a instalación de bateas, liñas de 
cultivo ou gaiolas co fin de acadar o ópti-
mo aproveitamento do potencial produtivo 
da  zona  marítima.  Regulamentariamente 
poderase determinar outro tipo de instala-
cións que se poderán situar nesta zona.

Artigo 59. Contido da concesión.
  1.  A  resolución  que  dispoña  o  outor-
gamento da concesión expresará a persoa 
titular,  o  tipo  de  establecemento,  as 
especies autorizadas, a zona, a duración, 
as  causas  de  caducidade,  extinción  e 
revogación da concesión e mais as condi-
cións  técnicas e administrativas nas que 
se autoriza a actividade.
  2.  As  modificacións  ou  as  reformas  a 
un proxecto autorizado, así como calquera 
modificación das  condicións  establecidas, 
requirirán autorización da consellaría com-
petente en materia de acuicultura na forma 
que regulamentariamente se determine.
  3.  A  superficie  de  ocupación  da  zona 
marítima  establecida  na  concesión  terá 
que gardar proporción co espazo necesario 
para o exercicio da actividade autorizada.

Artigo 60. Obrigas da persoa  titular 
da concesión.
  1.  As concesións outorgadas ao amparo 
deste capítulo obrigan a quen posúa a súa 
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titularidade, entre outras obrigas que regu-
lamentariamente se poidan establecer, a:

a.  Instalar  e  manter  os  dispositivos  de 
axudas á navegación marítima das instala-
cións outorgadas en réxime de concesión.
Se  as  instalacións  se  atopan  localizadas 
en  polígonos  ou  noutros  instrumentos  de 
ordenación da actividade acuícola mariña, 
a  instalación  e  o  mantemento  realizaraos 
a  consellaría  competente  en  materia  de 
acuicultura, e os gastos correrán por conta 
de todas as persoas concesionarias do po-
lígono. No  suposto de que  as  instalacións 
estean localizadas fóra destes espazos, co-
rresponderalle á persoa titular da concesión 
a instalación e o mantemento dos disposi-
tivos  de  axudas  á  navegación  conforme  a 
normativa vixente.

b.  Manter en bo estado o dominio público 
marítimo así como as instalacións que com-
pón o establecemento de cultivos mariños.

c.  Establecer  as  medidas  correctoras 
que  poidan  minimizar  o  impacto  am-
biental  e  o  impacto  sobre  o  patrimonio 
histórico da actividade acuícola.

d.  Pagar  o  correspondente  canon  por 
ocupación do dominio público.

e.  Constituír  un  seguro  que  garanta 
posibles danos a terceiros.
  2.  No caso de que existan instalacións 
manifestamente  infrautilizadas  obxecto 
dunha  concesión,  a  consellaría  compe-
tente  en  materia  de  acuicultura  poderá 
declarar a revogación desta. Regulamen-
tariamente determinaranse os criterios e 
as causas para declarar unha  instalación 
como manifestamente infrautilizada.

Artigo 61. Duración da concesión.
As  concesións  outorgaranse  por  un  pe-
ríodo máximo de dez anos, prorrogables 
por períodos de dez anos, ata un máximo 
de  trinta  anos,  por  pedimento  da  persoa 
concesionaria.

Artigo 62. Criterios de outorgamen-
to das concesións.
  1.  As  concesións  de  actividade  serán 
outorgadas logo de procedemento de con-
curso  público,  que  estará  presidido  polos 

principios  de  obxectividade,  equidade, 
publicidade, concorrencia e transparencia.
  2.  A consellaría competente en materia 
de acuicultura, logo de informe das organi-
zacións representativas do correspondente 
subsector da acuicultura mariña, convoca-
rá concurso público para o outorgamento 
das  concesións  de  actividade  previstas 
neste capítulo.
  3.  No suposto de extinción de concesións 
de actividade, a consellaría competente en 
materia de acuicultura convocará o concur-
so público para a mesma especie de cultivo 
que tiña por obxecto a concesión extinta.
  4.  O  baremo  que  rexerá  no  concurso 
valorará  preferentemente  os  seguintes 
criterios:

a.  Ter sido titular dunha concesión para 
o exercicio da acuicultura mariña en zona 
marítima no mesmo subsector de activida-
de das concesións para cuxo outorgamento 
se convoca o concurso.

b.  Ter exercido habitualmente a explota-
ción dunha concesión de acuicultura mariña 
en  zona  marítima  no  mesmo  subsector  de 
actividade das  concesións para  cuxo outor-
gamento se convoca o concurso.

c.  A  experiencia  no  desenvolvemento 
de  actividades  de  acuicultura  na  zona 
marítima  por  parte  dos  particulares  e 
das  empresas  solicitantes  no  mesmo 
subsector  de  actividade  das  concesións 
para  cuxo  outorgamento  se  convoca  o 
concurso.

d.  A adecuación aos criterios  técnicos, 
sanitarios e ambientais que se determinen.
O  procedemento  de  concesión  mediante 
concurso público será determinado a  tra-
vés  do  correspondente  desenvolvemento 
regulamentario.

Artigo 63. Transmisión da concesión.
  1.  As  instalacións  amparadas  pola 
concesión  poderán  ser  alleadas  ou  cedi-
das  conxuntamente  con  esta  en  calquera 
momento  do  período  de  vixencia  dela, 
sendo necesaria para a súa transmisión ou 
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cesión a autorización previa da consellaría 
competente en materia de acuicultura, de 
conformidade co que regulamentariamen-
te se estableza.
  2.  Os  establecementos  amparados  por 
concesións  outorgadas  consonte  esta  lei 
consideraranse  indivisibles,  calquera  que 
sexa a súa dimensión e capacidade.
  3.  Permítese  a  transmisión  mortis 
causa  das  concesións.  Nos  supostos  de 
transmisión por actos inter vivos, deberase 
favorecer a integración económica e social 
do sector.

Artigo 64. Extinción da concesión.
  1.  As concesións reguladas neste capí-
tulo poderanse extinguir, logo de audiencia 
da persoa titular delas no correspondente 
procedemento, polas seguintes causas:

a.  Polo vencemento do prazo de vixen-
cia  da  concesión,  sen  ter  solicitado  ou 
obtido prórroga. Nestes supostos será ne-
cesaria a declaración expresa de extinción 
da concesión.

b.  Polo  incumprimento  das  cláusulas 
da concesión.

c.  Pola  renuncia  expresa  da  persoa 
titular.

d.  Por  razóns  de  utilidade  pública  que 
comporten a perda da dispoñibilidade das 
áreas nas que  se desenvolve  a  actividade 
acuícola,  sen  prexuízo  das  indemniza-
cións que correspondan.

e.  Polo cesamento da actividade do cul-
tivo por un período superior a dous anos, 
agás causa xustificada.

f.  Polo vencemento do prazo estableci-
do para a posta en explotación, agás causa 
de forza maior.

g.  Polos  danos  ecolóxicos  notorios, 
polos perigos para a saúde pública ou para a 
navegación ou por outros riscos de análoga 
transcendencia, debidos ao establecemento 
ou ao seu funcionamento anormal.

h.  Polo  incumprimento  reiterado  das 
normas  de  extracción,  regulación  e  co-
mercialización.

i.  Por  ter  efectuado  o  cambio  de  titu-
laridade  do  establecemento  sen  a  previa 
autorización da consellaría competente en 
materia de acuicultura.

j.  Polo  alugamento do  establecemento 
de cultivos mariños a terceiras persoas.

k.  Pola utilización das instalacións para 
a comisión de ilícitos penais, sempre que 
tales feitos fosen declarados probados por 
resolución penal firme.

l.  Pola non remisión dos datos estatísti-
cos a que obriga a lexislación vixente, tras 
incumprir dous requirimentos.

m. Polo  incumprimento  manifesto  dos 
obxectivos  de  rendibilidade  previstos  no 
proxecto de instalación ou na solicitude de 
prórroga, cando fosen imputables á persoa 
titular do establecemento.

n.  Polas causas recollidas para a extin-
ción na lexislación que regula a ocupación 
do dominio público marítimo-terrestre.
  2.  Ao  se  extinguir  a  concesión,  será 
obriga da última persoa titular repor a zona 
ao  seu  estado natural  anterior  á  concesión 
así como calquera alteración provocada no 
medio,  sendo  da  súa  conta  o  custo  desas 
operacións,  que  se  deberán  realizar  de 
conformidade  coas  instrucións  emanadas 
da  consellaría  competente  en  materia  de 
protección do ambiente. Excepcionalmente, 
a consellaría competente en materia de acui-
cultura poderá propor, segundo se determi-
ne regulamentariamente, o mantemento das 
instalacións para dedicalas á investigación, 
a  actividades  culturais  e  de  coñecemento 
das  actividades  acuícolas  ou  a  calquera 
outra actividade de interese público.

Artigo 65. Concesións experimentais.
Con carácter experimental, e nunca por un 
período  superior  aos  tres  anos,  poderase 
outorgar  unha  concesión  experimental 
na  zona  marítima  para  a  realización  de 
proxectos de investigación ou de proxectos 
que  introduzan  innovacións  substanciais 
na explotación, nos artefactos e nas espe-
cies,  nas  condicións  que  regulamentaria-
mente se establezan.
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capítulo iv 
permIso de ACtIvIdAde

Artigo 66. Obxecto.
  1.  Para  o  desenvolvemento  da  acti-
vidade  de  acuicultura  en  zona  terrestre, 
a  consellaría  competente  en  materia  de 
acuicultura  poderalles  outorgar  un  per-
miso  de  actividade  a  persoas  físicas  ou 
entidades públicas ou privadas.
  2.  Os  establecementos  de  acuicultura 
e  auxiliares  situados  na  zona  terrestre  e  en 
propiedades  privadas  requirirán  o  oportuno 
permiso  de  actividade,  sen  prexuízo  dos 
demais  permisos,  licencias  e  autorizacións 
que lles corresponda outorgar a outros orga-
nismos no exercicio das súas competencias.
  3.  No  suposto  de  que  estes  establece-
mentos precisen da correspondente conce-
sión de actividade, o permiso de actividade 
integrarase  na  resolución  da  concesión, 
tramitándose de conformidade co disposto 
nos capítulos precedentes deste título.
  4.  No  caso  de  que  as  instalacións  que 
conten  cun  permiso  de  actividade  sexan 
manifestamente  infrautilizadas,  a  conse-
llaría competente en materia de acuicultura 
poderá declarar a súa revogación. Regula-
mentariamente determinaranse os criterios 
e as causas para declarar unha instalación 
como manifestamente infrautilizada.

Artigo 67. Contido do permiso.
  1.  A resolución que dispoña o outorga-
mento do permiso de actividade expresará 
a persoa titular, o tipo de establecemento, 
as  especies  autorizadas,  a  zona,  a  dura-
ción, as causas de caducidade, extinción e 
revogación da concesión e mais as condi-
cións técnicas e administrativas nas que se 
autoriza a actividade.
  2.  As  modificacións  ou  as  reformas  a 
un proxecto autorizado, así como calquera 
modificación das  condicións  establecidas, 
requirirán autorización da consellaría com-
petente en materia de acuicultura na forma 
que regulamentariamente se determine.
  3.  Dentro do terreo onde se sitúa a ins-
talación poderanse establecer áreas para o 
almacenamento de semente, a  regulación 

comercial  e outras  actividades  relaciona-
das coa explotación.

Artigo 68. Obrigas da persoa  titular 
do permiso.
Os permisos outorgados ao amparo deste 
título obrigan a quen posúa a súa titulari-
dade, entre outras obrigas que regulamen-
tariamente se poidan establecer, a:

a.  Manter  en  bo  estado  as  obras  e  as 
instalacións que compón o establecemento 
de cultivos mariños e auxiliares.

b.  Establecer  as  medidas  correctoras 
que  poidan  minimizar  o  impacto  am-
biental  e  o  impacto  sobre  o  patrimonio 
histórico da actividade acuícola, así como 
a desaugar nas condicións sanitarias nece-
sarias para garantir a calidade das augas.

c.  Constituír  un  seguro  que  garanta 
posibles  danos  a  terceiros,  agresións  ao 
ambiente  ou  perdas  por  circunstancias 
extraordinarias nas propias instalacións.

Artigo 69. Duración.
Os permisos de actividade para o estable-
cemento de cultivos mariños e auxiliares 
que  se  sitúen  en  terreos  de  titularidade 
privada terán carácter indefinido.

Artigo 70. Transmisión.
  1.  Os  establecementos  amparados 
polo  permiso  de  actividade  poderán  ser 
alleados  ou  cedidos  conxuntamente  con 
este  en  calquera  momento  do  período  de 
vixencia  del,  sendo  necesaria  para  a  súa 
transmisión ou cesión a autorización pre-
via da consellaría competente en materia 
de acuicultura.
  2.  Os  establecementos  amparados  por 
permisos  outorgadas  consonte  esta  lei 
consideraranse  indivisibles,  calquera  que 
sexa a súa dimensión e capacidade.

Artigo 71. Extinción  do  permiso  de 
actividade.
  1.  O  permiso  de  actividade  regulado 
neste capítulo poderase extinguir, logo de 
audiencia da persoa titular del no corres-
pondente procedemento, polas  seguintes 
causas:

a.  Polo  incumprimento  das  cláusulas 
do permiso de actividade.

b.  Pola renuncia expresa da persoa titular.
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c.  Polo cesamento da actividade do cul-
tivo por un período superior a dous anos, 
agás causa xustificada.

d.  Polo vencemento do prazo estableci-
do para a posta en explotación, agás causa 
de forza maior.

e.  Polos  danos  ecolóxicos  notorios, 
polos perigos para a saúde pública ou para a 
navegación ou por outros riscos de análoga 
transcendencia, debidos ao establecemento 
ou ao seu funcionamento anormal.

f.  Polo incumprimento de forma reite-
rada das normas de extracción, regulación 
e comercialización.

g.  Por  ter  efectuado  o  cambio  de  titu-
laridade  do  establecemento  sen  a  previa 
autorización da consellaría competente en 
materia de acuicultura.

h.  Polo  alugamento do  establecemento 
de cultivos mariños ou auxiliar a terceiras 
persoas.

i.  Pola utilización das instalacións para 
a comisión de ilícitos penais, sempre que 
tales feitos fosen declarados probados por 
resolución penal firme.

j.  Pola non remisión dos datos estatísti-
cos a que obriga a lexislación vixente, tras 
incumprir dous requirimentos.

k.  Polo  incumprimento  manifesto  dos 
obxectivos  de  rendibilidade  previstos  no 
proxecto de instalación ou na solicitude de 
prórroga,  cando  fose  imputable  á  persoa 
titular do establecemento.

Artigo 72. Permisos  de  actividade 
experimentais.
Excepcionalmente  poderanse  autorizar 
permisos  temporais para a realización de 
proxectos de investigación ou experimen-
tais  de  novos  cultivos.  Regulamentaria-
mente  estableceranse  as  condicións  e  os 
supostos de autorización destes permisos 
temporais, que en ningún caso poderán ser 
superiores aos tres anos.

TíTULO VI 
DA FROTA PESQUEIRA GALEGA
Artigo 73. Definición.

Enténdese  por  frota  pesqueira  galega  o 
conxunto  de  embarcacións  dedicadas  a 

labores de pesca extractiva, embarcacións 
auxiliares de pesca e de acuicultura e em-
barcacións que se dediquen ao marisqueo 
desde embarcación, que teñan o seu porto 
base en Galicia e que se atopen inscritas no 
Rexistro de buques pesqueiros de Galicia 
e no Censo de frota pesqueira operativa.

Artigo 74. Obxectivos.
A  política  da  Administración  da  Comu-
nidade  Autónoma  de  Galicia  terá  como 
obxectivos en relación coa frota pesqueira 
galega:
  1.  O mantemento e a modernización da 
frota pesqueira.
  2.  A consecución e o mantemento duns 
niveis  de  seguranza  acordes  co  nivel  de 
desenvolvemento tecnolóxico existente.
  3.  A mellora continuada das condicións 
de  vida  e  traballo  a  bordo,  coa  adopción 
das  medidas  necesarias  para  que  non 
exista  discriminación  efectiva  no  acceso 
ao emprego a bordo.
  4.  A consecución dos niveis de equipa-
mento a bordo que garantan a igualdade de 
oportunidades por razón de xénero.
  5.  A  garantía  dun  aproveitamento 
sustentable  dos  recursos,  especialmente 
en  canto  ao  mantemento  de  poboacións 
viables das especies obxecto de captura, e 
a  minoración  dos  impactos  negativos  das 
diferentes artes sobre outras poboacións de 
especies mariñas e sobre o medio mariño.
  6.  A mellora  continuada da competiti-
vidade a través da eficacia na explotación 
dos  recursos e a optimización dos custos 
de operación.
  7.  A  mellora  da  calidade  das  produ-
cións.
  8.  O  fomento da  implantación de  con-
venios  colectivos  na  relación  laboral  dos 
traballadores e das  traballadoras da frota 
pesqueira galega.

Artigo 75. Porto base.
Enténdese  por  porto  base  aquel  desde  o 
cal o buque desenvolve a maior parte das 
súas  actividades  de  inicio  das  mareas, 
despacho e comercialización das capturas 
dentro do territorio de Galicia.
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Se o buque pesca fóra do caladoiro nacio-
nal, o porto base será aquel co que man-
teña  unha  vinculación  socioeconómica 
destacable dentro do territorio de Galicia.
Correspóndelle  á  consellaría  competente 
en  materia  de  pesca  autorizar  o  estable-
cemento  e  o  cambio  de  porto  base  das 
embarcacións  de  acordo  coa  lexislación 
básica do Estado.

Artigo 76. Autorización de construción.
Correspóndelle  á  consellaría  competente 
en materia de pesca a autorización para a 
construción  de  novas  embarcacións  que 
se  vaian  dedicar  ao  exercicio  da  pesca 
profesional, ao marisqueo ou a auxiliar de 
acuicultura con porto base en Galicia, con-
forme o establecido na normativa estatal.
As autorizacións para novas construcións 
axustaranse ás posibilidades reais de pesca 
e nas condicións que regulamentariamente 
se determinen, na procura de contar cunha 
frota moderna e de mellorar as condicións 
de  seguranza,  habitabilidade,  hixiene  a 
bordo, perfeccionamento dos procesos de 
extracción, transformación, manipulación 
e conservación dos produtos da actividade 
pesqueira  ou  marisqueira,  e  considerara-
se, en especial nas medidas de fomento, o 
sinalado no artigo 74º.3 desta lei.

Artigo 77. Modernización  e  recon-
versión.
Correspóndelle  á  consellaría  competente 
en  materia  de  pesca  a  autorización  das 
obras  de  modernización  e  reconversión 
dos  buques  de  pesca  con  porto  base  en 
Galicia  e  nas  condicións  que  regulamen-
tariamente  se  determinen  conforme  a 
normativa vixente.
Estas obras  terán  como  finalidade  a mo-
dificación das condicións técnicas dos bu-
ques, na procura de mellorar as condicións 
de  seguranza,  habitabilidade,  hixiene  a 
bordo, perfeccionamento dos procesos de 
extracción, transformación, manipulación 
e conservación dos produtos da actividade 
pesqueira ou marisqueira, e terase en con-
ta, especialmente nas medidas de fomento, 
o sinalado no artigo 74º.3 desta lei.

TíTULO VII 
DOS AXENTES DO SECTOR 

PESQUEIRO GALEGO

Artigo 78. Entidades representativas 
do sector pesqueiro.
As  confrarías  de  pescadores,  as  organi-
zacións  de  produtores,  as  cooperativas 
do  mar,  as  asociacións  de  profesionais 
do  sector,  as  organizacións  sindicais  de 
profesionais  do  sector,  as  asociacións 
de pesca marítima e náutica de  recreo  e 
as  demais  entidades  asociativas  xuridi-
camente  recoñecidas  e  constituídas  por 
profesionais  do  sector  terán  a  conside-
ración de  entidades  representativas para 
efectos  da  súa  colaboración  na  toma  de 
decisións que poidan afectar os intereses 
que representan.

Artigo 79. As  confrarías  de  pesca-
dores.
  1.  As confrarías de pescadores son cor-
poracións de dereito público, sen ánimo de 
lucro, dotadas con personalidade xurídica 
e capacidade de obrar para o cumprimento 
dos seus fins.
  2.  As  confrarías  actúan  como órganos 
de  consulta  e  colaboración  da  Adminis-
tración  da  Comunidade  Autónoma  de 
Galicia.

Artigo 80. Membros das confrarías.
Poderán  ser  membros  das  confrarías  as 
persoas  armadoras  e  propietarias  das 
embarcacións  de  pesca,  os  traballadores 
e  as  traballadoras  do  sector  pesqueiro 
extractivo  e  as  persoas  posuidoras  dun 
título  administrativo  que  habilita  para  o 
exercicio do marisqueo.
As persoas  armadoras ou propietarias de 
máis  dunha  embarcación  con  diferentes 
portos base poderanse asociar a máis dun-
ha  confraría  de  pescadores.  Neste  caso, 
soamente se poderá ser membro dos órga-
nos  representativos dunha das  confrarías 
ás que se pertenza.
Regulamentariamente  determinarase  o 
número  mínimo  de  persoas  socias  por 
confraría.
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Artigo 81. Funcións  das  confrarías 
de pescadores.
Son funcións das confrarías de pescadores:

a.  Actuar como órgano de consulta da 
consellaría  competente  e  exercer  as  fun-
cións  que  se  lles  encomenden  no  ámbito 
das súas respectivas competencias.

b.  Prestarlles  servizos  aos  seus  mem-
bros  e  representar  e  defender  os  seus 
intereses.

c.  Administrar  os  recursos  propios  do 
seu patrimonio.

Artigo 82. Formas de asociación das 
confrarías.
As  confrarías  poderanse  asociar  entre  si 
en calquera das formas asociativas previs-
tas na lexislación vixente, sempre e cando 
reúnan as condicións, os  requisitos ou as 
exixencias establecidas na normativa que 
lles sexa aplicable.

Artigo 83. Estatutos.
As  confrarías  rexeranse  no  seu  funcio-
namento  pola  normativa  que  lles  sexa 
aplicable, polos  seus estatutos, que  serán 
elaborados  e  aprobados  pola  súa  xunta 
xeral, e mais pola aplicación de principios 
democráticos no seu funcionamento.
Os estatutos deberán regular, polo menos, 
os seguintes aspectos:

a.  A denominación da confraría.
b.  O domicilio social.
c.  Os dereitos e os deberes das persoas 

socias.
d.  A  estrutura  e  o  funcionamento  dos 

órganos representativos.
e.  O réxime electoral.
f.  O réxime económico, os recursos e o 

patrimonio.
g.  O destino do patrimonio no caso de 

fusión ou disolución.
h.  O ámbito territorial, do que se limita a 

súa validez para a determinación das persoas 
que se poden asociar a ela e que residan nese 
ámbito territorial, agás no suposto estableci-
do no artigo 80º, parágrafo segundo.

Artigo 84. Órganos representativos.
  1.  Son órganos das confrarías de pesca-
dores a xunta xeral, o cabido e o patrón ou 
a patroa maior.

  2.  Estes  órganos  terán  carácter  repre-
sentativo  e  serán  elixidos  entre  os  mem-
bros da confraría de pescadores mediante 
sufraxio libre, igual e secreto.
  3.  O  mandato  dos  cargos  electos  para 
os órganos representativos das confrarías 
terá unha duración de catro anos, e pode-
rán  ser  reelexidos  por  períodos  de  igual 
duración.
  4.  Regulamentariamente  determina-
rase  o  número  mínimo  de  membros  dos 
órganos representativos.

Artigo 85. Xunta xeral.
A  xunta  xeral  estará  integrada  polo 
mesmo  número  de  persoas  traballadoras 
e  empresarias  en  representación  dos  dis-
tintos sectores da confraría de pescadores 
e exercerá as funcións que lle encomenden 
os seus estatutos.
A  súa  composición  deberá  respectar  as 
disposicións legais vixentes en materia de 
igualdade entre o home e a muller.

Artigo 86. Cabido.
O  cabido  estará  integrado  polo  mesmo 
número  de  persoas  traballadoras  e  em-
presarias  en  representación  dos  distintos 
sectores  da  confraría  de  pescadores  e 
exercerá as funcións que  lle encomenden 
os seus estatutos, e entre elas as de xestión 
e administración ordinaria dela.
A  súa  composición  deberá  respectar  as 
disposicións legais vixentes en materia de 
igualdade entre o home e a muller.

Artigo 87. Patrón ou patroa maior.
O patrón ou a patroa maior será elixido ou 
elixida  entre  e  polos  membros  da  xunta 
xeral e exercerá a función de dirección da 
confraría e mais aqueloutras funcións que 
lle encomenden os seus estatutos.

Artigo 88. Fusión  e  disolución  de 
confrarías.
A fusión de confrarías requirirá o voto fa-
vorable da maioría absoluta dos membros 
das xuntas xerais respectivas.
A disolución de confrarías producirase polo 
acordo favorable das tres cuartas partes das 
persoas socias da confraría ou por acordo do 
Consello da Xunta no caso de inviabilidade 
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económica, por carecer do número mínimo 
de  persoas  socias  establecido  ou  pola  im-
posibilidade de constituír a xunta xeral ou a 
comisión xestora da confraría.
Regulamentariamente  determinaranse  as 
consecuencias que produzan a fusión ou a 
disolución de confrarías.

Artigo 89. Federacións de confrarías.
Existe  unha  federación  provincial  de 
confrarías  en  cada  unha  das  provincias 
costeiras  de  Galicia,  nas  que  se  poden 
integrar  as  confrarías  de  pescadores  dos 
seus respectivos ámbitos territoriais.
Existe unha federación galega de confrarías 
de pescadores, na que se poden integrar as 
confrarías de pescadores de Galicia.
Regulamentariamente  determinaranse  os 
seus órganos, o réxime de funcionamento 
e as funcións.

Artigo 90. Organizacións  de  produ-
tores.
As organizacións de produtores son entida-
des recoñecidas oficialmente, constituídas 
por iniciativa das persoas produtoras co fin 
de garantir o exercicio racional da pesca, do 
marisqueo e da acuicultura e a mellora das 
condicións de venda da súa produción.

Artigo 91. Recoñecemento.
Ao  terse  constituído  validamente  unha 
asociación  de  produtores,  para  obter  o 
recoñecemento oficial de organización de 
produtores, os  seus membros deberán  ter 
principalmente o seu domicilio social e a 
súa produción en Galicia, nas porcentaxes 
e  nos  termos  establecidos  na  normativa 
vixente nesta materia.
Regulamentariamente  estableceranse  as 
condicións e os  requisitos para acceder e 
conservar  o  recoñecemento  de  organiza-
ción de produtores.
Este  recoñecemento  poderase  retirar 
cando  se  incumpran  os  requisitos  que 
determinaron o  seu outorgamento,  cando 
se incumpran as normas que lle son aplica-
bles, cando se incumpra o regulamentado 
para o seu funcionamento ou cando non se 
realice  ningunha  actividade  no  prazo  de 
dous anos consecutivos.

Artigo 92. Cooperativas  do  sector 
do mar.
As cooperativas do sector do mar regula-
ranse  pola  normativa  vixente  en  materia 
de cooperativas.
A  consellaría  competente  en  materia  de 
pesca terá como obxectivos, entre outros, en 
relación coas cooperativas do sector do mar:

a.  Promover a constitución de coopera-
tivas de explotación dos recursos mariños 
integradas  por  produtores  de  base,  na 
composición  das  cales  deberán  respec-
tarse as disposicións legais en materia de 
igualdade entre o home e a muller.

b.  Promover  a  constitución  de  coope-
rativas  de  produtores  de  base  integradas 
maioritariamente por mulleres.

c.  Impulsar o funcionamento e a partici-
pación das cooperativas do sector do mar.

Artigo 93. Entidades asociativas.
As asociacións de armadores,  as agrupa-
cións  de  produtores  de  base  e  as  demais 
entidades  asociativas  xuridicamente 
recoñecidas e vinculadas á explotación e á 
comercialización dos recursos pesqueiros, 
marisqueiros  e  acuícolas,  así  como  as 
organizacións  náuticas  deportivas,  terán 
a  consideración  de  entidades  representa-
tivas para efectos da súa colaboración na 
toma  de  decisións  que  poidan  afectar  os 
intereses que representan.

Artigo 94. Oganizacións sindicais.
Terán a consideración de axentes do sector 
as organizacións sindicais máis represen-
tativas,  segundo  a  lexislación  aplicable, 
no ámbito pesqueiro, e promoverase a súa 
participación e colaboración na aplicación 
dos obxectivos establecidos nesta lei.

Artigo 95. Consello Galego de Pesca.
  1.  O Consello Galego de Pesca é un órga-
no colexiado, consultivo e asesor da Xunta 
de Galicia nos asuntos de pesca, marisqueo e 
acuicultura, con incidencia no sector galego 
que  depende  da  consellaría  competente  en 
materia de política pesqueira.
  2.  Regulamentariamente  desenvolve-
ranse a súa composición, as súas funcións 
e o seu réxime de funcionamento.
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No Consello Galego de Pesca estarán  re-
presentados, entre outros, todos os axentes 
do sector pesqueiro galego.
As  súas  funcións  son,  entre  outras,  as 
seguintes:

a.  Colaborar  coa  consellaría  compe-
tente  na  elaboración  da  planificación 
pesqueira  e  na  programación  de  estudos 
sobre distintas actividades.

b.  Estudar  e  propor  as  reformas  que 
considere  precisas  na  regulamentación 
pesqueira  que  poidan  influír  no  ordena-
mento do sector pesqueiro galego.

c.  Analizar  e  propor  as  regulamenta-
cións que, en materia pesqueira, se consi-
deren precisas.

d.  Realizarlles consultas a outros orga-
nismos e institucións.

e.  Emitir  informes  e  ditames  en  todos 
os  casos  nos  que  así  o  dispoña  o  propio 
consello, así como naqueloutros que así o 
solicite a consellaría competente en mate-
ria de pesca.

f.  Emitir  ditames  sobre  anteproxectos 
de  lei  e proxectos normativos  en materia 
de pesca, marisqueo e acuicultura.

TíTULO VIII 
DA COMERCIALIZACIóN, 
A TRANSFORMACIóN E A 

PROMOCIóN DOS PRODUTOS 
DA PESCA, DO MARISQUEO  

E DA ACUICULTURA

capítulo i 
A ComerCIAlIzACIón

Artigo 96. Comercialización.
  1.  Enténdese  por  comercialización  en 
orixe,  en  canto  afecta  a  ordenación  do 
sector pesqueiro, o proceso seguido polos 
produtos  pesqueiros,  transformados  ou 
non, que comprende todas ou algunha das 
seguintes actividades:

a.  O desembarco dos produtos nun por-
to do litoral da Comunidade Autónoma de 
Galicia ou a súa introdución no territorio 
da comunidade autónoma sen se ter efec-
tuado a súa primeira venda.

b.  O transporte dos produtos ata a lonxa 
pesqueira ou o centro autorizado.

c.  A primeira venda dos produtos nas lo-
nxas pesqueiras ou nos centros autorizados.
  2.  Enténdese  por  comercialización  en 
destino o proceso seguido polos produtos 
pesqueiros  desde  que  se  realizou  a  súa 
primeira  venda  ata  o  seu  consumo  final 
e  que  comprende  todas  ou  algunha  das 
seguintes actividades:

a.  O transporte e a distribución.
b.  O almacenamento, a manipulación, a 

transformación e o envasado.
c.  A exposición e a venda en mercados 

e en establecementos autorizados,  incluí-
da a que se realiza nos establecementos de 
restauración.

Artigo 97. Obxectivos.
A  política  da  Administración  da  Comu-
nidade  Autónoma  de  Galicia  terá  como 
obxectivos  en  relación  coa  comercializa-
ción, a transformación e a promoción dos 
produtos pesqueiros:

a.  A mellora das condicións de traballo 
e  a  incorporación  de  medidas  a  prol  da 
efectividade  do  principio  de  igualdade 
consonte o disposto na Lei 2/2007, do 28 
de  marzo,  do  traballo  en  igualdade  das 
mulleres de Galicia.

b.  A mellora das canles de comerciali-
zación e distribución dos produtos.

c.  A  adopción  de  medidas  destinadas 
a  conseguir  unha  mellora  das  condicións 
hixiénicas e de saúde pública dos produtos.

d.  A  promoción  da  produción  de 
produtos  de  alta  calidade  para  mercados 
altamente especializados.

e.  A  adopción  de  medidas  tendentes 
a  promover  o  exercicio  dunha  actividade 
comercializadora  e  transformadora  res-
pectuosa co ambiente.

f.  Unha mellor utilización de especies 
pouco  aproveitadas,  de  subprodutos  e  de 
residuos.

g.  O fomento da produción ou da comer-
cialización de novos produtos, a aplicación 
de novas tecnoloxías ou o desenvolvemento 
de métodos innovadores de produción.
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h.  O  fomento  da  comercialización  de 
produtos  procedentes  esencialmente  dos 
desembarcos locais e da acuicultura.

i.  O  fomento  da  participación  activa 
dos produtores de base nas canles de co-
mercialización.

Artigo 98. Transporte  anterior  á 
primeira venda.
Os produtos pesqueiros frescos que vaian 
ser obxecto da súa primeira venda a través 
dunha lonxa ou un centro autorizado dun 
porto distinto ao do desembarco, así como 
os  produtos  conxelados  ou  transforma-
dos  a  bordo  que  vaian  ser  transportados 
antes  da  súa  primeira  venda,  deberán  ir 
acompañados,  desde  a  saída  do  recinto 
portuario ata que se produza esa primeira 
venda, da documentación que se estableza 
regulamentariamente,  entre  a  que  deberá 
constar, en todo caso, as cantidades trans-
portadas de cada especie, a orixe do envío 
e o lugar de destino dos produtos.

Artigo 99. Primeira venda.
A primeira venda realizarase a través das 
lonxas pesqueiras dos portos  situados na 
comunidade  autónoma  ou  nos  centros 
autorizados.
Regulamentariamente poderase facer excep-
ción da obriga anterior para determinado tipo 
de capturas e modalidades de pesca.
Regulamentariamente  estableceranse  as 
condicións e os establecementos autoriza-
dos para levar a cabo a primeira venda de 
produtos conxelados ou transformados.

Artigo 100. Trazabilidade.
Ao longo de todo o proceso de comercia-
lización,  os  produtos  pesqueiros  deberán 
estar  correctamente  identificados  e 
deberán  cumprir  a  normativa  vixente  en 
materia de comercialización.

Artigo 101. Comunicación de datos.
As persoas  titulares  dos  establecementos 
autorizados  para  a  comercialización  en 
orixe dos produtos pesqueiros deberanlle 
remitir  á  consellaría  competente  a  infor-
mación  referida  aos  datos  de  primeira 
venda dos produtos, nos termos que regu-
lamentariamente se estableza.

Nas lonxas non explotadas en réxime de con-
cesión administrativa, a subministración dos 
datos de primeira venda corresponderalles ás 
persoas consignatarias-vendedoras autoriza-
das polas distintas administracións.

Artigo 102.  rohibicións.
  1.  Queda  prohibida  a  tenza,  o  trans-
porte,  o  tránsito,  o  almacenamento,  a 
transformación, a exposición e a venda de 
produtos pesqueiros de calquera orixe ou 
procedencia que estean en veda ou sexan 
de talla ou peso inferior ao regulamentado 
no  ámbito  internacional,  comunitario, 
estatal  ou  autonómico,  agás  aqueles  pro-
dutos destinados á semente ou á cría para 
sementeira  de  novo,  nas  condicións  que 
regulamentariamente se determinen.
  2.  Queda prohibida a venda de mexilla 
e  de  mexillón  de  desdobramento,  agás 
para  a  súa  instalación  en  bateas  situadas 
en augas competencia de Galicia.
  3.  Non se permitirá no territorio de Ga-
licia ningunha fase do proceso de comer-
cialización, transformación, conservación 
ou  elaboración  de  produtos  pesqueiros 
procedentes  de  países  non-comunitarios 
cando  non  conste  documentalmente  que 
fosen  introducidos  por  un  posto  de  ins-
pección fronteiriza autorizado ou un porto 
designado  no  que  fosen  sometidos  aos 
controis regulamentarios.
  4.  Os  produtos  procedentes  destes 
países sometidos a normas comúns de co-
mercialización deberán estar presentados 
en embalaxes coas indicacións claramente 
visibles e perfectamente lexibles que esta-
blece a normativa comunitaria en canto ao 
país de orixe e ás normas establecidas para 
a etiquetaxe destes produtos.

capítulo ii 
A trAnsFormACIón

Artigo 103. Transformación.
Enténdese por transformación dos produ-
tos  pesqueiros  o  conxunto  de  operacións 
que modifican as características físicas ou 
químicas dos produtos, co obxectivo de os 
preparar para a súa comercialización.
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A transformación dos produtos da pesca, 
do marisqueo e da acuicultura comprende 
as operacións de preparación,  tratamento 
e conservación.

Artigo 104. Fomento  da  transforma-
ción.
As medidas de fomento das operacións de 
transformación  dos  produtos  pesqueiros, 
postas en práctica pola consellaría compe-
tente en materia de pesca, serán dirixidas 
preferentemente a:

a.  A diversificación dos produtos.
b.  A mellora da calidade.
c.  A innovación tecnolóxica.
d.  O aproveitamento dos recursos exce-

dentarios ou infrautilizados.
e.  O  desenvolvemento  das  profesións 

coa colaboración do sector.
f.  O aproveitamento dos subprodutos.
g.  A  adopción  de medidas  tendentes  a 

promover o exercicio dunha actividade co-
mercializadora respectuosa co ambiente.

h.  A  posta  en  valor  dos  produtos  pes-
queiros.

capítulo iii 
A promoCIón

Artigo 105. Promoción.
As  accións  de  promoción  dos  produtos 
pesqueiros,  desenvolvidas  pola  consella-
ría competente en materia de pesca, serán 
dirixidas preferentemente a:

a.  Favorecer  o  consumo  de  produtos 
excedentarios ou infrautilizados.

b.  Facilitar  a  comercialización de pro-
dutos tradicionais e artesanais.

c.  Contribuír á adaptación entre a oferta 
e a demanda.

d.  Divulgar o coñecemento das produ-
cións autóctonas.

e.  Impulsar  o  desenvolvemento  dos 
distintivos de calidade ou orixe.

f.  Contribuír  a  unha  adecuada  informa-
ción ao consumidor acerca das características 
dos produtos.

g.  A proxección internacional dos pro-
dutos pesqueiros galegos.

TíTULO IX 
DO DESENVOLVEMENTO 

SUSTENTABLE DAS ZONAS  
DE PESCA

capítulo i 
A AxenCIA de desenvolvemento 

sustentAble dAs zonAs  
de pesCA

Artigo 106. Creación.
No  ámbito  de  Galicia  autorízase  a  crea-
ción  da  Axencia  de  Desenvolvemento 
Sustentable  das  Zonas  de  Pesca  como 
axencia  pública  cuxa  constitución,  fun-
cionamento  e  desenvolvemento  se  aterán 
ao  establecido  na  disposición  adicional 
quinta do texto refundido da Lei de réxi-
me financeiro e orzamentario de Galicia, 
aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, 
do 7 de outubro.
A  creación  da  axencia  producirase  coa 
aprobación dos seus estatutos por decreto 
do  Consello  da  Xunta  por  proposta  da 
Consellaría de Economía e Facenda, logo 
da iniciativa da consellaría competente en 
materia de pesca.

Artigo 107. Axencia pública.
A axencia será unha entidade instrumental 
de dereito público, dotada de personalida-
de  xurídica  pública,  patrimonio  de  seu  e 
autonomía na  súa xestión,  facultada para 
exercer  potestades  administrativas  no 
marco  do  cumprimento  dos  programas 
correspondentes  ás  políticas  públicas  de 
pesca.
A  axencia  será  o  instrumento  básico  de 
actuación da Xunta de Galicia no fomento 
e a coordinación do desenvolvemento das 
zonas  costeiras  galegas  no  ámbito  das 
competencias  da  consellaría  competente 
en materia de pesca, para mellorar as con-
dicións  de  vida  das  persoas  profesionais 
do sector e das poboacións costeiras.

Artigo 108. Réxime xurídico.
A Axencia de Desenvolvemento Sustenta-
ble das Zonas de Pesca rexerase por esta lei, 
polo  establecido  na  disposición  adicional 
quinta do texto refundido da Lei de réxime 
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financeiro e orzamentario de Galicia, apro-
bado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 
de outubro, polos seus propios estatutos e 
polas demais normas aplicables.
Nas súas actividades de contratación apli-
carase a Lei 30/2007, do 30 de outubro, de 
contratos  do  sector  público,  ou  a  norma 
que a substitúa.
A axencia adscribirase á consellaría com-
petente en materia de pesca.

Artigo 109. Fins  da  Axencia  de 
Desenvolvemento  Sustentable  das  Zonas 
de Pesca.
A axencia, que levará a cabo as súas activi-
dades co obxecto de fixar poboación e xerar 
emprego e riqueza nas poboacións costeiras, 
de conformidade co principio de igualdade e 
integrando neste a perspectiva de xénero, ten 
por finalidade, entre outras, as de:

a.  Elaborar  estratexias  e  plans  inte-
grados de  coordinación de  actuacións de 
diversa  natureza  nas  zonas  costeiras,  no 
ámbito das competencias que ten atribuí-
das  a  consellaría  competente  en  materia 
de pesca.

b.  Difundir as políticas e as medidas de 
desenvolvemento  costeiro  aplicables  en 
cada momento.

c.  Dinamizar e coordinar os grupos de 
acción  costeira  vinculados  á  política  de 
desenvolvemento da pesca, do marisqueo 
e  da  acuicultura,  con  independencia  das 
súas  fontes  de  financiamento  e  da  súa 
localización.

d.  Impulsar  a  formación,  por  parte  dos 
axentes socioeconómicos das zonas costei-
ras,  de  iniciativas  e  programas  de  desen-
volvemento e diversificación da actividade 
pesqueira, marisqueira e acuícola.

Artigo 110. Recursos da axencia.
Os  recursos  económicos  estarán  consti-
tuídos por:
  1.  As  transferencias  consignadas  nos 
orzamentos xerais da Xunta.
  2.  Os  ingresos  propios  que  perciban 
como  contraprestación  polas  actividades 
que poidan realizar, en virtude de contra-
tos,  convenios  ou  disposición  legal,  para 

outras  entidades  públicas  ou  privadas  ou 
persoas físicas.
  3.  O alleamento dos bens e valores que 
constitúan o seu patrimonio de acordo coa 
lexislación  patrimonial  da  comunidade 
autónoma.
  4.  O  rendemento  procedente  dos  seus 
bens e valores.
  5.  As achegas voluntarias, as doazóns, 
as  herdanzas  e  os  legados  e  as  demais 
achegas  a  título  gratuíto  de  entidades 
privadas e particulares.
  6.  Os  ingresos  recibidos  de  persoas 
físicas e xurídicas como consecuencia de 
patrocinio de actividades ou instalacións.
  7.  Os  demais  ingresos  de  dereito  pú-
blico  ou  privado  que  estea  autorizada  a 
percibir.
  8.  Calquera outro recurso que se lle poida 
atribuír consonte as disposicións en vigor.

Artigo 111. Réxime de persoal.
Sen prexuízo do establecido para o persoal 
directivo, o persoal da axencia poderá es-
tar constituído por:

a.  O persoal que se incorpore á axencia 
desde  a  Administración  pública  galega 
polos procedementos que  se desenvolvan 
conforme a normativa vixente.

b.  O  persoal  contratado  en  réxime  de 
dereito  laboral seleccionado pola axencia 
mediante as correspondentes probas selec-
tivas convocadas para o efecto conforme a 
normativa vixente.
O  persoal  previsto  na  letra  a)  manterá 
a  condición  de  funcionario  conforme  a 
normativa vixente.

capítulo ii 
turIsmo mArIÑeIro

Artigo 112. Definición.
Enténdese  por  turismo  mariñeiro  as  acti-
vidades  desenvolvidas  polos  colectivos  de 
profesionais do mar, mediante contrapresta-
ción económica, orientadas á valorización e 
á difusión do seu traballo no medio mariño 
así  como  dos  costumes,  das  tradicións,  do 
patrimonio e da cultura mariñeira.
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En todo caso, estas actividades serán com-
plementarias  das  actividades propias  dos 
colectivos de profesionais do mar.
Para os efectos deste artigo, terán a consi-
deración de profesionais do mar as persoas 
que desenvolvan unha actividade de pesca, 
marisqueo ou acuicultura.

Artigo 113. Actividades.
Terán  a  consideración  de  actividades  de 
turismo mariñeiro, entre outras, as de:

a.  Pesca turismo: actividades desenvol-
vidas a bordo de embarcacións pesqueiras 
por parte dos profesionais do mar dirixi-
das  ao  coñecemento,  a  valorización  e  a 
difusión do seu traballo no medio mariño.

b.  Rutas guiadas: actividades dirixidas 
ao coñecemento do medio no que se des-
envolven  as  actividades  profesionais  en 
praias, portos e vilas mariñeiras, guiadas 
por profesionais do mar.

c.  Ictiturismo e casas de turismo mariñei-
ro:  actividades  dirixidas  ao  aloxamento  en 
casas titularidade de profesionais do mar.

d.  Gastronomía: actividades dirixidas á 
promoción e a posta en valor do consumo 
dos produtos da pesca, do marisqueo e da 
acuicultura.
Regulamentariamente  estableceranse  as 
condicións para o exercicio das activida-
des  previstas  neste  artigo,  sen  prexuízo 
da  obriga  de  contar  coas  preceptivas 
autorizacións turísticas, coa inscrición no 
Rexistro de empresas e actividades turísti-
cas da Comunidade Autónoma de Galicia 
e, se for o caso, coa habilitación de guía de 
turismo especializado, consonte a norma-
tiva ditada pola consellaría competente en 
materia de turismo.

TíTULO X 
DA INVESTIGACIóN, O 
DESENVOLVEMENTO 

TECNOLóXICO E A 
INNOVACIóN

Artigo 114. Obxectivos.
A  política  da  Administración  da  Comu-
nidade  Autónoma  de  Galicia  terá  como 
obxectivos  en  relación  coa  investigación, 

o desenvolvemento  tecnolóxico e a  inno-
vación, entre outros:

a.  O  aproveitamento  dos  recursos 
mariños no marco dos obxectivos de des-
envolvemento sustentable.

b.  A  adopción  de  medidas  dirixidas  a 
dispor da información e dos fundamentos 
científicos  suficientes  que  sustenten  e 
guíen  as  accións  políticas  e  as  condutas 
dos axentes económicos e sociais.

c.  A realización de programas destina-
dos a incentivar o avance da investigación 
relativa ao medio mariño e mais o desen-
volvemento económico e social no marco 
da sustentabilidade.

d.  A innovación tecnolóxica e o avance 
nas técnicas de xestión e na regulación dos 
mercados.

e.  A realización de programas destina-
dos a promover o avance e a transferencia 
de  tecnoloxía  en  todas  as  actividades 
relacionadas co medio mariño.

f.  O mellor coñecemento do estado dos 
recursos mariños vivos e da  súa  relación 
co  medio,  así  como  das  condicións  e  do 
estado dese medio mariño.

g.  A  realización  de  programas  de 
I+D+I destinados á mellora da seguranza 
e  das  condicións  de  traballo  das  persoas 
do  sector  e  dos  medios  empregados  para 
o  exercicio  das  actividades  pesqueiras, 
marisqueiras e de acuicultura.

h.  O  traslado  e  a  transferencia  á  so-
ciedade  da  información  dos  resultados 
da  investigación,  do  desenvolvemento 
tecnolóxico e da innovación.

Artigo 115. Accións de apoio.
A  consellaría  competente  en  materia  de 
pesca promoverá e adoptará medidas para 
fomentar  e  realizar  investigacións  cientí-
ficas e desenvolver  tecnoloxías axeitadas 
no apoio da conservación e a ordenación 
dos recursos mariños vivos, nos diferentes 
ámbitos  de  explotación  e  comercializa-
cións, mediante:

a.  A definición de programas estratéxi-
cos  e  de  liñas  de  actuación  prioritarias, 
que  se  levarán  a  cabo,  preferentemente, 
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nos centros de investigación dependentes 
da consellaría.

b.  O  financiamento  e  a  execución  de 
proxectos  dentro  dos  programas  aproba-
dos pola consellaría competente.

c.  A  promoción  da  cooperación  entre 
as  administracións  públicas  e  os  axentes 
económicos  e  sociais,  nomeadamente  as 
entidades asociativas do sector, e os cen-
tros de investigación.

d.  O  impulso  de  acordos  de  colabora-
ción  con  entidades  ou  centros  de  inves-
tigación  susceptibles  de  desenvolveren  e 
traballaren  en  liñas  de  investigación  de 
interese para a nosa comunidade.

e.  O  desenvolvemento  da  formación 
específica de persoal técnico e investiga-
dor sobre o medio mariño, os recursos e a 
acuicultura.

f.  A difusión de datos  e  resultados da 
investigación.

Artigo 116. Colaboración do sector.
Os axentes do sector pesqueiro prestarán a 
súa colaboración para o cumprimento dos 
obxectivos de investigación, innovación e 
desenvolvemento  tecnolóxico,  facilitando 
as  actuacións  correspondentes  a  bordo 
dos  buques,  nos  portos  e  nos  centros  de 
venda e mais achegando a  información e 
os medios necesarios.
A  consellaría  competente  en  materia  de 
pesca terá en consideración as propostas do 
sector para o desenvolvemento de estratexias 
sectoriais de liderado e competitividade.

TíTULO XI 
DA FORMACIóN  

MARíTIMO-PESQUEIRA

Artigo 117. Actuacións.
A  consellaría  competente  en  materia  de 
pesca  realizará  as  actuacións  necesarias 
para o fomento da formación, a capacita-
ción e a reciclaxe das persoas profesionais 
dos distintos sectores así como a daquelas 
persoas que poidan demandar a devandita 
prestación formativa, e en particular:

a.  A  programación,  a  planificación,  a 
execución e o seguimento das ensinanzas 

regradas de formación marítimo-pesquei-
ra,  marisqueira  e  acuícola  no  ámbito  da 
Comunidade  Autónoma  galega,  en  coor-
dinación  cos  departamentos  competentes 
na materia e dentro da programación xeral 
do sistema educativo galego.

b.  A  programación,  a  planificación,  a 
execución  e  o  seguimento das  ensinanzas 
non  regradas de  formación marítimo-pes-
queira, marisqueira, acuícola e de mergullo 
profesional no ámbito de Galicia, en coor-
dinación  cos  departamentos  competentes 
na materia e dentro da programación xeral 
do sistema educativo galego e de formación 
profesional para o emprego.

c.  A promoción de  todo  tipo de  activi-
dades formativas mediante a colaboración, 
a  cooperación  e  a  coordinación  entre 
organismos  e  entidades  competentes  en 
materia  de  pesca,  educación  e  seguranza 
no traballo.

d.  A  dotación  dos  medios  materiais  e 
humanos  necesarios  e  axeitados  para  o 
desenvolvemento,  o  seguimento  e  a  exe-
cución dos programas e das medidas que 
se aproben.

e.  A dirección, a inspección e a super-
visión  dos  centros  de  ensinanza  que  im-
parten as materias reguladas neste título.

Artigo 118. Obxectivos.
  1.  As  actuacións  previstas  neste  título 
adaptaranse  ás  necesidades  formativas 
e  de  reciclaxe  demandadas  polo  sector 
pesqueiro, marisqueiro e acuícola e terán 
como obxectivo:

a.  Regular a formación, a capacitación 
e  a  reciclaxe  profesional  en  materia 
marítimo-pesqueira  dentro  do  ámbito 
competencial da Comunidade Autónoma 
galega, dirixida tanto ás persoas profesio-
nais dos distintos sectores coma a aquelas 
persoas que demanden a devandita pres-
tación  formativa,  así  como  establecer 
métodos  necesarios  e  indispensables 
para  o  desenvolvemento,  a  seguranza,  a 
modernización  e  a  mellora  dos  sectores 
da pesca, do marisqueo, da acuicultura e 
do mergullo profesional.
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b.  Ditar  normas  de  desenvolvemento 
da lexislación básica do Estado sobre con-
dicións  e  requisitos  para  a  obtención  e  a 
expedición das titulacións e tarxetas e das 
demais acreditacións de carácter profesio-
nal que sexan da súa competencia.

c.  Ditar  normativa  sobre  condicións  e 
requisitos para a obtención de certificados 
e titulacións.

d.  Ditar as normas de desenvolvemento 
para a homologación daquelas titulacións 
ou acreditacións obtidas ou expedidas por 
outras administracións.
  2.  Tendo  en  conta  o  establecido  polo 
artigo  22.2º.a)  da  Lei  7/2004,  do  16  de 
xullo,  para  a  igualdade  de  mulleres  e 
homes, e polo artigo 31.3º da Lei 2/2007, 
do 28 de marzo, do traballo en igualdade 
das mulleres de Galicia, os órganos com-
petentes  da  Administración  da  Comuni-
dade Autónoma de Galicia  adoptarán  as 
medidas de acción positiva que favorezan 
o  acceso  efectivo  das  mulleres  aos 
estudos  oficiais,  regrados  e  de  calquera 
outra  natureza  e  mais  ás  actividades 
de  formación,  perfeccionamento  e  de 
reciclaxe  profesional,  conducentes  ás  ti-
tulacións e ás capacitacións académicas e 
profesionais que permitan a inserción e a 
promoción laboral no sector da pesca, en 
tanto se rexistre infrarrepresentación das 
mulleres na proporción sinalada no artigo 
37.2º da Lei 7/2004, do 16 de xullo.

TíTULO XII 
DA INSPECCIóN, O CONTROL, 

O SALVAMENTO MARíTIMO 
E A LOITA CONTRA A 

CONTAMINACIóN

capítulo i 
obxeCtIvos

Artigo 119. Obxectivos.
O obxectivo do réxime de  inspección, con-
trol,  salvamento  marítimo  e  loita  contra  a 
contaminación é garantir o cumprimento da 
lexislación vixente en materia de pesca, ma-
risqueo  e  acuicultura,  vixiar  e  inspeccionar 

as actividades incluídas no ámbito de aplica-
ción desta lei, prever e realizar todas aquelas 
actuacións necesarias para a protección dos 
recursos  mariños  en  todas  as  súas  fases, 
desde a captura ou produción ata a fase final 
da comercialización, apoiar a frota pesqueira 
galega,  prestar  servizos de busca,  rescate  e 
salvamento marítimo e mais prever e  loitar 
contra a contaminación do medio mariño.

capítulo ii 
InspeCCIón e Control

Artigo 120. Inspección  e  vixilancia 
pesqueiras.
As  actuacións  establecidas  no  artigo 
anterior  serán  levadas  a  cabo  por  medio 
dos  membros  do  Servizo  de  Inspección 
e  Vixilancia  Pesqueira,  que  terán  a  con-
sideración  de  axentes  da  autoridade  no 
desempeño das súas funcións.
O  Servizo  de  Inspección  e  Vixilancia  Pes-
queira  contará  coas  seguintes  escalas  de 
funcionarios, pertencentes á Administración 
especial da Xunta de Galicia:

a.  Escala técnica do Servizo de Inspec-
ción e Vixilancia Pesqueira, grupo A.1.

b.  Escala  executiva  do  Servizo  de  Ins-
pección e Vixilancia Pesqueira, grupo A.2.

c.  Escala de axentes do Servizo de Ins-
pección e Vixilancia Pesqueira, grupo C.1.
Dentro  desta  escala  crearase  a  especia-
lidade  de  patróns  e  mecánicos,  que  se 
desenvolverá regulamentariamente.
Os  membros  do  Servizo  de  Inspección  e 
Vixilancia  Pesqueira  colaborarán  e  auxi-
liarán, cando sexa necesario, nas accións 
de salvamento marítimo e de  loita contra 
a  contaminación  de  conformidade  cos 
plans de continxencias e de loita contra a 
contaminación marítima accidental.

Artigo 121. Identificación  e  indu-
mentaria.
O  persoal  pertencente  ás  escalas  do  Ser-
vizo de Inspección e Vixilancia Pesqueira 
irá  perfectamente  identificado,  provisto 
do correspondente carné e placa acredita-
tiva  e  co  uniforme  regulamentariamente 
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determinado,  agás  naquelas  actuacións 
nas que sexa preciso garantir o segredo da 
operación.
Os  medios  da  consellaría  competente  en 
materia  de  pesca  empregados  no  exerci-
cio  das  funcións  do  persoal  das  escalas 
do  Servizo  de  Inspección  e  Vixilancia 
Pesqueira irán debidamente identificados, 
agás naqueles supostos que regulamenta-
riamente se determinen.

Artigo 122. Funcións  dos  membros 
de Inspección e Vixilancia Pesqueira.
  1.  A  función  inspectora  terá  entre 
outras funcións as de:

a.  Velar  polo  cumprimento  da  lega-
lidade  vixente  nas  fases  de  produción, 
extracción,  manipulación,  distribución  e 
comercialización  dos  produtos  pesquei-
ros,  marisqueiros  e  acuícolas,  mediante 
o control das actividades pesqueiras. Nos 
supostos  de  ordenación  do  sector,  esta 
función  comezará  desde  o  momento  da 
descarga  ou  do  desembarco  das  captu-
ras,  e  en  materia  de  comercialización  de 
produtos da pesca, independentemente da 
súa orixe, despois da primeira  comercia-
lización  nas  lonxas  dos  portos  ou  desde 
a  primeira  comercialización  cando  os 
produtos non se vendan por primeira vez 
nas devanditas lonxas.

b.  O  exercicio  das  funcións  adminis-
trativas  de  investigación,  realización  de 
actuacións  de  obtención  de  información, 
comprobación  dos  datos  exixidos  para 
a  obtención  de  beneficios,  incentivos, 
axudas e subvencións en materias da con-
sellaría competente en materia de pesca.

c.  Información  e  formación  aos  ad-
ministrados  con  motivo  das  actuacións 
inspectoras sobre os seus dereitos e obrigas 
e  as  demais  funcións  que  se  establezan 
noutras  disposicións  ou  que  se  lles  enco-
menden ás autoridades competentes.
  2.  Funcións de vixilancia e control:

a.  Todas  aquelas  actuacións  de  vixi-
lancia  e  prevención  dirixidas  a  adoptar 

medidas de preservación do medio mariño, 
na zona do litoral de Galicia.

b.  Vixilancia,  defensa  e  control  dos 
recursos mariños de Galicia.

c.  Vixiar  e  prever  a  contaminación 
mariña,  participando  e  colaborando  nas 
tarefas de eliminación de produtos conta-
minantes.

d.  Apoio e colaboración entre os mem-
bros das distintas escalas.

e.  Dentro  das  súas  competencias,  co-
ordinar os sistemas de vixilancia privada 
das confrarías de pescadores de Galicia.
  3.  No  exercicio  das  súas  funcións, 
poderán inspeccionar embarcacións, vehí-
culos,  establecementos  de  acuicultura  en 
terra ou mar, lonxas ou centros de venda, 
industrias  transformadoras,  transportes, 
establecementos comerciais e de hostala-
ría, instalacións portuarias, especialmente 
os que funcionen sen as autorizacións pre-
ceptivas,  sen  prexuízo  das  competencias 
doutras  consellarías,  administracións  ou 
organismos públicos.
  4.  As funcións dos membros das esca-
las do Servizo de Inspección e Vixilancia 
Pesqueira  desenvolveranse  por  terra,  por 
mar ou por aire, utilizando os medios de 
que  dispoña  a  consellaría  competente  en 
materia  de  pesca.  Excepcionalmente,  e 
sempre  que  as  circunstancias  operativas 
relacionadas co salvamento marítimo e de 
loita contra a contaminación mariña así o 
aconsellen,  poderán  desenvolver  as  súas 
funcións  en  medios  doutros  organismos 
públicos ou privados.

Artigo 123. Responsables do sector.
As  persoas  responsables  dos  buques 
pesqueiros,  dos  vehículos,  dos  produtos, 
das empresas ou das instalacións obxecto 
de  inspección  prestaranlles  aos  axentes 
intervenientes  a  súa  colaboración  para 
a  realización  da  función  inspectora.  A 
falla  da  devandita  colaboración  ou  a 
obstrución, se for o caso, ao exercicio da 
citada función será sancionada consonte o 
disposto nesta lei.
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capítulo iii 
sAlvAmento mArítImo e loItA 

ContrA A ContAmInACIón
Artigo 124. Cooperación.

A  Xunta  de  Galicia  poderá  establecer 
acordos  e  convenios  con  outras  admi-
nistracións  ou  entidades  para  o  mellor 
exercicio da función inspectora.

Artigo 125. Salvamento  marítimo  e 
loita contra a contaminación.
Correspóndelle  á  consellaría  competente 
en  materia  de  pesca  a  prestación  dos 
servizos  de  busca,  rescate  e  salvamento 
marítimo, así como de prevención e  loita 
contra a contaminación do medio mariño.

TíTULO XIII 
DOS REXISTROS

Artigo 126. Rexistros.
  1.  A consellaría competente en materia 
de  pesca  establecerá  no  ámbito  das  súas 
competencias,  entre  outros,  os  seguintes 
rexistros públicos:

a.  Rexistro  de  buques  pesqueiros  de 
Galicia.

b.  Rexistro  de  autorizacións  e  conce-
sións marisqueiras.

c.  Rexistro de licenzas de pesca maríti-
ma de recreo.

d.  Rexistro de empresas de transforma-
ción, conservación e comercialización.

e.  Rexistro de infraccións e sancións.
f.  Rexistro  de  entidades  representati-

vas do sector pesqueiro.
g.  Rexistro de axudas públicas ao sec-

tor pesqueiro.
h.  Rexistro  de  titulacións,  acredita-

cións,  certificacións  e  cualificacións 
profesionais.

i.  Rexistro de establecementos de acui-
cultura.

j.  Rexistro  de  actividades  de  turismo 
mariñeiro.
  2.  Regulamentariamente  establecerase 
o réxime de acceso, inscrición e funciona-
mento de cada un dos rexistros.

TíTULO XIV 
DO RéXIME SANCIONADOR

capítulo i 
dIsposICIóns xerAIs

Artigo 127. Obxecto.
Este  título  ten  por  obxecto  regular  o 
exercicio  da  potestade  sancionadora  en 
materia  de  pesca  marítima,  marisqueo, 
acuicultura, ordenación do sector pesquei-
ro e da actividade comercial dos produtos 
da pesca, así como os  relativos ás activi-
dades náuticas de recreo e ás subacuáticas 
profesionais no  ámbito das  competencias 
de Galicia.
Así  mesmo,  este  título  ten  por  obxecto 
regular o exercicio da potestade sanciona-
dora en materia de verteduras e daquelas 
accións ou omisións de calquera natureza 
que incidan sobre a calidade dos recursos 
mariños, agás os supostos previstos na Lei 
8/2001,  do  2  de  agosto,  de  protección  de 
calidade das augas das rías de Galicia e de 
ordenación do servizo público de depura-
ción de augas residuais urbanas.

Artigo 128. Potestade sancionadora.
A  potestade  sancionadora  nas  materias 
obxecto desta lei corresponderalle exerce-
la á consellaría competente, que a exercerá 
de acordo con esta lei e co disposto na Lei 
30/1992,  do  26  de  novembro,  de  réxime 
xurídico  das  administracións  públicas  e 
do  procedemento  administrativo  común, 
e nas demais disposicións aplicables nesta 
materia.

Artigo 129.  esponsabilidade.
  1.  Serán  responsables  das  infraccións 
tipificadas nesta  lei  as persoas  físicas ou 
xurídicas que as cometan, aínda cando es-
tean  integradas en asociacións  temporais 
de  empresas,  agrupacións  ou  comunida-
des de bens.
  2.  Cando a infracción sexa imputable a 
varias persoas e non sexa posible determi-
nar o grao de participación de cada unha, 
responderán solidariamente:

a.  Nos  casos  de  infraccións  cometidas 
en materia de pesca e marisqueo, as persoas 
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propietarias  de  embarcacións,  as  persoas 
armadoras, as persoas fretadoras, os capi-
táns ou capitás e os patróns ou patroas.

b.  Nos casos de  infraccións cometidas 
en  materia  de  acuicultura,  as  persoas 
titulares  de  establecementos  de  cultivos 
mariños e auxiliares.

c.  Nos casos de  infraccións cometidas 
no  transporte  de  produtos  da  pesca,  do 
marisqueo  e  da  acuicultura,  as  persoas 
titulares de empresas de transporte.

d.  As  persoas  titulares  de  entidades 
xestoras das lonxas pesqueiras e dos cen-
tros  de  venda  respecto  da  identificación 
das  especies  así  como  da  exposición  e 
venda  de  produtos  vedados  e  de  talla  ou 
peso inferiores aos regulamentarios.

e.  Nos casos de infraccións cometidas 
na  comercialización  dos  produtos  da 
pesca,  do  marisqueo  e  da  acuicultura, 
as  persoas  titulares  de  empresas  comer-
cializadoras  ou  transformadoras  dos 
devanditos produtos.

f.  As persoas titulares de empresas de 
hostalaría que ofrezan ao consumo produ-
tos vedados ou de talla ou peso inferior ao 
regulamentario.

g.  Os  titulares das escolas náutico-de-
portivas,  dos  centros  de  inmersión  e  das 
academias  náutico-deportivas,  respecto 
das infraccións que afecten as devanditas 
actividades.

h.  No  caso  de  infraccións  cometidas 
en materia de verteduras no mar, as per-
soas titulares dos buques e, se for o caso, 
das empresas e industrias que efectuasen 
as  verteduras  contaminantes,  agás  os 
supostos previstos na Lei 8/2001, do 2 de 
agosto, de protección de calidade das au-
gas das rías de Galicia e de ordenación do 
servizo  público  de  depuración  de  augas 
residuais urbanas.

i.  No  caso  de  obras  de  construción 
que  incidan  directamente  sobre  o  medio 
mariño, as persoas titulares das empresas 
construtoras e, se for o caso, as adminis-
tracións  públicas  promotoras  delas,  agás 
os supostos previstos na Lei 8/2001, do 2 

de  agosto,  de  protección  de  calidade  das 
augas das rías de Galicia e de ordenación 
do servizo público de depuración de augas 
residuais urbanas.

j.  No  caso  de  infraccións  cometidas 
polas  entidades  asociativas  do  sector,  os 
membros dos órganos de goberno.
  3.  Das  infraccións  cometidas  polos 
menores de idade non emancipados serán 
responsables  seus  pais  e  nais  ou  persoas 
titoras.

Artigo 130. Concorrencia de respon-
sabilidades.
  1.  A responsabilidade polas accións ou 
as omisións tipificadas nesta lei é de natu-
reza administrativa e non exclúe a doutra 
orde a que houber lugar.
  2.  As  sancións  que  se  impoñan  a  dis-
tintos  suxeitos  como  consecuencia  dunha 
mesma  infracción  terán  entre  si  carácter 
independente, agás nos supostos de respon-
sabilidade solidaria regulados nesta lei.
  3.  O  órgano  competente  poderá  apra-
zar  a  resolución  do  procedemento  se  se 
acredita que se está a seguir un procede-
mento polos mesmos  feitos  e  infraccións 
distintas perante os órganos comunitarios 
europeos.  A  suspensión  alzarase  cando 
aqueles  diten  resolución  firme.  De  os 
órganos comunitarios imporen sanción, o 
órgano competente para  resolver deberaa 
ter en conta para os efectos de graduar a 
que, se for o caso, deba impor, podéndoa 
compensar,  sen  prexuízo  de  declarar  a 
comisión da infracción.

Artigo 131. Vinculación  coa  orde 
xurisdicional penal.
Non  se  poderán  sancionar  os  feitos  que 
fosen  sancionados  penal  ou  administra-
tivamente  nos  casos  nos  que  se  aprecie 
identidade de suxeito, feito e fundamento.
En  calquera  momento  do  procedemento 
sancionador no que os órganos competen-
tes xulguen que os feitos tamén poden ser 
constitutivos  de  ilícito  penal,  comunica-
ranllo ao Ministerio Fiscal, solicitándolle 
testemuño sobre as actuacións practicadas 
respecto da comunicación.
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Nestes  supostos,  así  como  cando  os  ór-
ganos  competentes  teñan  coñecemento 
de  que  se  está  a  desenvolver  un  proceso 
penal sobre os mesmos feitos, solicitarán 
do órgano xudicial comunicación sobre as 
actuacións adoptadas.
Se  se  considera  que  existe  identidade 
de  suxeito,  feito  e  fundamento  entre  a 
infracción  administrativa  e  a  infracción 
penal  que  poida  corresponder,  o  órgano 
competente para a tramitación acordará a 
súa  suspensión  ata  que  recaia  resolución 
xudicial,  o  que  se  lle  notificará  á  persoa 
interesada.
En todo caso, os feitos declarados proba-
dos  por  resolución  penal  firme  vinculan 
os  órganos  administrativos  respecto  dos 
procedementos  sancionadores  que  se 
substancien.

Artigo 132. Extinción  da  responsa-
bilidade.
A responsabilidade derivada da comisión 
de infraccións nesta lei extinguirase:

a.  Polo  falecemento  da  persoa  física 
sancionada.

b.  Polo cumprimento da sanción imposta.
c.  Pola prescrición da infracción.
d.  Pola prescrición da sanción.
Artigo 133. Prescrición  de  infrac-

cións e sancións.
  1.  As  infraccións  administrativas  pre-
vistas nesta  lei  prescribirán:  no prazo de 
tres anos as moi graves, no de dous anos 
as graves e no de seis meses as leves.
  2.  As sancións impostas pola comisión 
de infraccións moi graves prescribirán aos 
tres  anos,  en  tanto  que  as  impostas  por 
graves ou leves farano aos dous anos e ao 
ano respectivamente.
  3.  Para o cómputo dos prazos de prescri-
ción de  infraccións e sancións haberá que 
aterse ao disposto no artigo 132.2º e 3º da 
Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime 
xurídico das administracións públicas e do 
procedemento administrativo común.
  4.  A  declaración  de  prescrición  da 
infracción ou da sanción levará consigo o 

arquivo das actuacións e a notificación ás 
persoas interesadas.

capítulo ii 
InFrACCIóns AdmInIstrAtIvAs
Artigo 134. Infraccións  administra-

tivas.
Constitúe  infracción  administrativa  en 
materia  de  pesca  marítima,  marisqueo, 
acuicultura,  actividades  náuticas  de 
recreo e subacuáticas profesionais e mais 
de ordenación do sector e da comercializa-
ción dos produtos pesqueiros toda acción 
ou omisión tipificada como tal nesta lei.
Constitúen  tamén  infracción  adminis-
trativa  as  verteduras  ou  outras  accións 
ou  omisións  de  calquera  natureza  que, 
incidindo na calidade dos  recursos mari-
ños, se sitúen no ámbito das competencias 
autonómicas,  agás  naqueles  supostos 
regulados  pola  normativa  sectorial  ou 
específica na materia.

Artigo 135. Tipos de infraccións.
As infraccións administrativas clasifícan-
se en leves, graves e moi graves.

Artigo 136. Infraccións leves.
Considéranse infraccións leves as seguintes:

A. En  materia  de  cooperación  coas 
autoridades:
  1.  As faltas de respecto ás autoridades 
de vixilancia ou inspección cometidas con 
ocasión do exercicio das súas funcións.
  2.  A falta de auxilio ás autoridades de 
vixilancia  e  inspección  sen  xustificación 
cando se sexa requirido no caso de accións 
que  afecten  ou  causen  prexuízos  aos  re-
cursos mariños.
  3.  A  falta de colaboración das  entidades 
representativas do sector coa administración 
no  cumprimento  dos  requirimentos  de  do-
cumentación, prazos e trámites por realizar, 
cando se estea obrigado a prestar colabora-
ción segundo a lexislación vixente.

B. En  materia  de  pesca  profesional  e 
marisqueo:
  1.  Non  levar  consigo  ou  non  exhibir 
a  licenza  ou  a  documentación  que  se 
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estableza  regulamentariamente  sobre  a 
actividade pesqueira ou marisqueira.
Malia  o  anterior,  quedarase  exento  de 
responsabilidade de se presentar no prazo 
máximo  de  vinte  e  catro  horas  perante  a 
autoridade  competente  a  documentación 
requirida.
  2.  O  incumprimento  das  normas  dos 
plans de xestión aprobados pola consella-
ría competente.
  3.  O  incumprimento  das  disposicións 
regulamentarias  sobre  autorizacións  ou 
concesións  marisqueiras  ou  das  condi-
cións  contidas  na  devandita  autorización 
ou concesión.
  4.  Non ter regulamentariamente identi-
ficadas  e  balizadas  as  artes,  os  aparellos 
ou  os  útiles  de  pesca,  así  como  utilizar 
boias ou balizas que non cumpran a nor-
mativa vixente.
  5.  O incumprimento da obriga de levar 
visibles, na forma prevista pola lexislación 
vixente, o folio e a matrícula da embarca-
ción  ou  calquera  outro  distintivo  ou  ben 
impedir a súa visualización cando dificul-
te o exercicio da actividade inspectora.

C. En materia de acuicultura:
  1.  O  mantemento  en  condicións  dife-
rentes  ás  regulamentariamente  estableci-
das das placas identificativas dos viveiros 
de cultivos mariños.
  2.  O  incumprimento  das  normas 
relativas  á  autorización  administrativa 
así  como  das  condicións  establecidas  na 
devandita  autorización  necesaria  para 
a  transferencia  dos  establecementos  de 
cultivos mariños e auxiliares.
  3.  O non envío dos informes estableci-
dos na declaración de impacto ambiental.

D. En materia de pesca recreativa:
  1.  Non levar no momento da práctica da 
pesca recreativa a correspondente licenza 
que  habilita  para  exercer  a  devandita 
actividade ou ben non a exhibir ao ser re-
quirido para isto.
Malia  o  anterior,  quedarase  exento  de 
responsabilidade de se presentar no prazo 
máximo  de  vinte  e  catro  horas  perante  a 

autoridade  competente  a  documentación 
requirida.
  2.  O incumprimento das condicións de 
acceso nas zonas definidas como reserva-
das ou prohibidas para a pesca recreativa 
sen a preceptiva notificación ou autoriza-
ción previa da consellaría competente.
  3.  O exercicio da pesca  recreativa  con 
incumprimento  das  distancias  mínimas 
establecidas na normativa vixente.
  4.  O incumprimento da obriga de levar 
visibles, na forma prevista pola lexislación 
vixente, o folio e a matrícula da embarca-
ción  ou  calquera  outro  distintivo  ou  ben 
impedir a súa visualización cando dificul-
te o exercicio da actividade inspectora.

E. En  materia  de  actividades  náuticas 
de recreo e subacuáticas profesionais:
  1.  O  incumprimento  por  parte  das  es-
colas de navegación de recreo das obrigas 
exixidas regulamentariamente en materia 
de información e reclamacións.
  2.  A  realización  de  intervencións  suba-
cuáticas hiperbáricas sen portar a tarxeta de 
mergullo  profesional  ou  o  libro  diario  sen 
actualizar ou indebidamente dilixenciado.
Malia  o  anterior,  quedarase  exento  de 
responsabilidade de se presentar no prazo 
máximo  de  vinte  e  catro  horas  perante  a 
autoridade  competente  a  documentación 
requirida.

F.  En materia de ordenación do sector:
  1.  O  incumprimento  das  preceptivas 
obrigas  de  información  ás  administra-
cións  públicas  ou  a  súa  comunicación 
incumprindo  os  prazos  ou  as  condicións 
delas,  cando  non  estea  tipificada  como 
infracción grave ou moi grave.
  2.  Cargar  en  calquera  medio  de  trans-
porte produtos pesqueiros fóra dos lugares 
ou dos portos autorizados para o efecto.

G. En materia de comercialización dos 
produtos pesqueiros:
A colocación nos circuítos comerciais de 
produtos  do  mar  que  incumpran  parcial 
ou erroneamente as normas de etiquetaxe, 
presentación  ou  publicidade  nas  diversas 
fases  de  comercialización,  incluídos  o 
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transporte e a distribución ata o consumi-
dor final.

H. En materia de documentos de rexistro:
  1.  A  anotación  incorrecta  nos  docu-
mentos de rexistro.
  2.  O  incumprimento  da  obriga  de  en-
trega do documento de rexistro nos prazos 
establecidos na normativa vixente.

I.  As  accións  ou  as  omisións  que 
supoñan  o  incumprimento  das  obrigas 
establecidas  na  lexislación  pesqueira 
comunitaria  ou previstas  nos  tratados  ou 
convenios  internacionais  subscritos  pola 
Unión  Europea  que  afecten  a  actividade 
pesqueira e non supoñan infracción grave 
ou moi grave.

Artigo 137. Infraccións graves.
Considéranse infraccións graves as seguintes:

A. En  materia  de  cooperación  coas 
autoridades:
  1.  A obstrución dos labores de inspección.
  2.  O  incumprimento  das  normas  elec-
torais  e  dos  requirimentos  efectuados  no 
proceso  electoral  pola  Administración 
pesqueira ás confrarías de pescadores.
  3.  O impedimento de obtención de mos-
tras por parte de quen teña a  titularidade 
de establecementos mariños ou auxiliares 
dirixidas ao control sanitario.

B. En  materia  de  pesca  profesional  e 
marisqueo:
  1.  A  comisión  da  terceira  infracción 
leve nesta materia dentro dun período de 
dous anos.
Relativas ao exercicio da actividade:
  2.  O exercicio da actividade extractiva 
sen a licenza.
  3.  A  utilización  para  a  captura  de  es-
pecies mariñas de equipos de respiración 
autónoma ou doutro tipo de equipos sub-
marinos non autorizados.
  4.  A  infracción  das  normas  relativas 
aos topes de captura regulamentariamente 
establecidos.
  5.  O exercicio da actividade extractiva 
en  fondos  ou  zonas  prohibidas  ou  non 
autorizadas.

  6.  Non respectar os días ou os horarios 
establecidos para a actividade extractiva.
  7.  Realizar faenas de pesca sen acender 
ningunha  das  luces  regulamentarias  ou 
acender  luces  diferentes  das  que  corres-
ponden ao tipo de pesca que se realice.
  8.  O  incumprimento  da  obriga  de  res-
pectar  distancias  mínimas  para  buques  e 
artes establecidas na normativa vixente, co 
fin de empecer as actividades pesqueiras.
  9.  A obtención das licenzas con base en 
documentos, datos ou informes falsos.
  10.  Impedir ou obstaculizar indebidamen-
te a actividade pesqueira ou marisqueira.
  11.  A  realización  de  actividades  de 
pesca ou marisqueo sen dispor dun seguro 
regulamentariamente establecido.
  12.  Manipular  a  matrícula  da  embar-
cación,  cando  dificulte  o  exercicio  da 
actividade inspectora.
Relativas ás especies:
  13.  A  captura  de  especies  de  talla  ou 
peso  inferior  ao  establecido,  segundo  os 
límites e as condicións que se fixen regu-
lamentariamente.
  14.  A  captura  de  especies  en  época 
vedada,  segundo  os  límites  que  se  fixen 
regulamentariamente.
  15.  A  introdución  de  especies  ou  de 
individuos  en  augas do  litoral  de Galicia 
sen cumprir cos requisitos que regulamen-
tariamente se determinen.
  16.  A  non  comunicación  á  consellaría 
competente,  no  prazo  que  regulamenta-
riamente  se  determine,  de  mortalidades 
anómalas producidas.
Relativas ás artes:
  17.  O  uso  ou  a  mera  posesión,  cando 
non  se  xustifique  razoablemente  a  súa 
aplicación  a  mesteres  distintos  da  pesca 
ou  do  marisqueo,  de  artes,  aparellos  ou 
instrumentos  prohibidos  ou  con  medidas 
antirregulamentarias.
  18.  A posesión na embarcación de artes 
de pesca en maior número do autorizado 
regulamentariamente.
  19.  O  uso  ou  a  tenza  a  bordo  de  artes, 
aparellos ou útiles de pesca ou marisqueo 
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distintos  dos  autorizados  na  licenza,  ou 
non anotar a devandita actividade na for-
ma que regulamentariamente se estableza, 
agás casos puntualmente autorizados.
Relativas aos medios de control:
  20.  A  alteración  dos  datos  ou  das  cir-
cunstancias que figuren na corresponden-
te licenza.
  21.  Non cubrir o diario de pesca, a decla-
ración de desembarco ou o libro de captu-
ras ou ben outros documentos necesarios 
que acompañen os produtos da pesca, do 
marisqueo ou da acuicultura ata os puntos 
de  venda  ou  comercialización,  ou  facelo 
alterando os datos relativos ás capturas ou 
ao esforzo de pesca, infrinxindo a norma-
tiva en vigor, así como non levar a bordo o 
citado diario.

C. En materia de acuicultura:
  1.  A  comisión  da  terceira  infracción 
leve  nesta  materia  nun  período  de  dous 
anos.
  2.  A  alteración  das  características  ou  o 
incumprimento  das  condicións  establecidas 
no correspondente título administrativo que 
habilita para a explotación de establecemen-
tos de cultivos mariños ou auxiliares.
  3.  O  incumprimento  das  normas  de 
produción  e  venda  das  especies  mariñas 
que se encontren nos establecementos de 
cultivos mariños e auxiliares.
  4.  O  incumprimento  das  normas  que 
regulan a autorización administrativa así 
como as condicións establecidas na devan-
dita autorización para cambio de  sistema 
dos viveiros de cultivos mariños.
  5.  A  instalación  ou  a  explotación  de 
expositores  ou  centros  reguladores  de 
crustáceos sen contar coa oportuna auto-
rización administrativa.
  6.  A ausencia dos elementos identifica-
tivos dos viveiros de cultivos mariños ou a 
inclusión neles de datos non reais.
  7.  A explotación dun viveiro de cultivos 
mariños ou de establecementos de explota-
ción de recursos mariños vivos sen dispor do 
seguro regulamentariamente establecido.

  8.  O  incumprimento  das  normas  que 
regulan  a  autorización  administrativa 
así  como  das  condicións  establecidas  na 
devandita autorización para o traslado de 
especies entre viveiros.
  9.  O incumprimento das normas relati-
vas á autorización así como das condicións 
establecidas  na  devandita  autorización 
para a extracción de semente de mexillón.
  10.  A  introdución  de  especies  ou  de 
individuos en establecementos de cultivos 
mariños  ou  auxiliares  sen  cumprir  os 
requisitos  que  regulamentariamente  se 
determinen.

D. En materia de pesca recreativa:
  1.  A  comisión  dunha  terceira  infrac-
ción  leve  nesta  materia  nun  período  de 
dous anos.
  2.  O exercicio da pesca recreativa sen a 
preceptiva licenza.
  3.  A  tenza a bordo ou o emprego para 
a  captura  de  especies  mariñas  de  útiles 
prohibidos regulamentariamente.
  4.  A pesca marítima de recreo incumprin-
do os días e os horarios regulamentariamente 
establecidos.
  5.  A pesca  recreativa en  fondos prohi-
bidos ou en zonas ou épocas vedadas, así 
como de especies non permitidas.
  6.  A  captura  de  especies  de  talla  ou 
peso inferior ao establecido regulamenta-
riamente.
  7.  O incumprimento dos topes de cap-
tura regulamentariamente establecidos na 
pesca marítima de recreo.
  8.  A  comercialización  das  especies 
capturadas no exercicio da pesca marítima 
de recreo.
  9.  A  captura  de  especies  mariñas 
con  equipos  de  respiración  autónomos, 
semiautónomos ou calquera outro  sistema 
que  permita  a  respiración  en  inmersión 
ou mediante a utilización de artefactos hi-
droescorregadores ou vehículos similares.
  10.  O  emprego  de  luces  artificiais  de 
superficie ou mergulladas ou de calquera 
outro medio que sirva de atracción ou de 
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concentración  artificial  das  especies  que 
se vaian capturar.
  11.  A falta do balizamento regulamenta-
rio establecido.

E. En  materia  de  actividades  náuticas 
de recreo e subacuáticas profesionais:
  1.  A  comisión  dunha  terceira  infrac-
ción  leve  nesta  materia  nun  período  de 
dous anos.
  2.  A  realización  de  prácticas  polas 
escolas de navegación de  recreo con  ins-
trutores con titulación insuficiente para o 
nivel correspondente.
  3.  Non manter actualizados e en vigor 
os seguros obrigatorios exixidos á escola.
  4.  A alteración de datos e o deficiente 
mantemento  ou  custodia,  por  parte  da 
persoa obrigada a isto, do libro de rexistro 
de prácticas.
  5.  A  alteración  ou  o  referendo  como 
xefe  de  equipo  das  anotacións  do  libro 
diario de mergullo con datos falsos.
  6.  Realizar  actividades  subacuáticas 
hiperbáricas  sen  a  autorización  expedida 
pola  consellaría  competente  ou  con  in-
cumprimento da devandita autorización.
  7.  O uso da tarxeta de mergullo profe-
sional fóra do seu período de vixencia.
  8.  A  realización  de  actividades  suba-
cuáticas  hiperbáricas  co  libro diario  fóra 
do período de vixencia.
  9.  O incumprimento por parte das esco-
las de navegación de recreo dos requisitos 
para o seu recoñecemento.

F.  En materia de ordenación do sector:
  1.  A  comisión  dunha  terceira  infrac-
ción  leve  nesta  materia  nun  período  de 
dous anos.
  2.  Toda  omisión  ou  falseamento  grave 
de datos sobre a produción ou a venda de 
produtos obtidos na actividade pesqueira, 
marisqueira ou de acuicultura, cando sexa 
obrigada a súa presentación ante a conse-
llaría competente.
  3.  A  non  aplicación,  o  falseamento  e 
a  desviación  da  aplicación  de  todo  tipo 
de axudas e subvencións que perciban as 

persoas beneficiarias con cargo aos orza-
mentos da consellaría competente, sempre 
que non se cualifique de infracción grave, 
conforme os criterios regulamentarios de 
graduación, sen prexuízo do reintegro da 
axuda nos termos establecidos na norma-
tiva do réxime financeiro.
  4.  A  realización  de  operacións  de 
construción ou modernización de buques 
pesqueiros á marxe ou con incumprimento 
das  preceptivas  autorizacións  dos  depar-
tamentos  da  Xunta  de  Galicia  no  ámbito 
das súas competencias.
  5.  O exercicio de actividades profesionais 
pesqueiras sen estar en posesión da titulación 
que  acredite  a  capacitación  e  a  formación 
profesional marítimo-pesqueira.
  6.  O  incumprimento  da  normativa 
vixente  relativa  á  potencia  dos  motores 
ou a outros parámetros  establecidos para 
embarcacións.
  7.  A  entrada  ou  a  saída  do  porto  fóra 
do  horario  establecido  para  o  exercicio 
da  actividade  pesqueira.  Neste  suposto 
deberase  ter  en  conta  o  tempo  que  re-
gulamentariamente  se  determine  como 
necesario e razoable para chegar á zona ou 
ao caladoiro onde se exercerá a actividade 
pesqueira, agás supostos de estado de ne-
cesidade, forza maior ou convenio entre a 
administración e os particulares afectados 
do sector, todo iso sen prexuízo das com-
petencias concorrentes na materia.
  8.  O  incumprimento  dos  descansos  de 
pesca establecidos.
  9.  O  desembarco,  a  carga  ou  a  des-
carga  de  especies  e  produtos  pesqueiros 
en  condicións  distintas  das  establecidas 
legalmente.
  10.  O cambio da base do buque pesquei-
ro sen obter previamente a correspondente 
autorización  administrativa  ou  a  súa 
utilización  incorrecta,  agás  nos  casos 
de  forza  maior  ou  debido  ao  atraso  ou  á 
paralización  inxustificada  por  parte  dos 
organismos  administrativos  encargados 
do expediente de cambio de base.
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  11.  O transporte de produtos procedentes 
da pesca, do marisqueo ou da acuicultura 
sen a correspondente documentación exixi-
da na normativa vixente.
  12.  A  tenza,  a  consignación,  o  almace-
namento,  o  transporte,  a  exposición  e  a 
primeira  venda,  en  calquera  das  formas 
previstas  legalmente,  de  produtos  pes-
queiros  prohibidos  ou  de  talla  ou  peso 
antirregulamentario.

G. En materia de comercialización dos 
produtos pesqueiros:
  1.  A  comisión  dunha  terceira  infrac-
ción  leve  nesta  materia  nun  período  de 
dous anos.
  2.  A realización de actividades de com-
pravenda de produtos pesqueiros en lugar 
ou  forma  non  autorizados  legalmente  ou 
con  incumprimento  dos  requisitos  exixi-
dos, así como a non expedición da nota de 
venda, a inclusión de datos falsos nela ou a 
non especificación exixida legalmente.
  3.  O transporte de produtos procedentes 
da pesca, do marisqueo ou da acuicultura 
sen a correspondente documentación exixi-
da na normativa vixente.
  4.  A identificación incorrecta nas caixas 
ou nas embalaxes das especies contidas.
  5.  A  comercialización de  especies  pes-
queiras  con  incumprimento  da  normativa 
sobre categorías de frescura e calibración, 
ou sen contar coas autorizacións necesarias 
ou en condicións distintas das establecidas 
nas devanditas autorizacións.
  6.  A  tenza,  a  consignación,  o  trans-
porte,  o  tránsito,  o  almacenamento,  a 
transformación, a exposición e a venda, en 
calquera das formas previstas legalmente, 
de  produtos  pesqueiros  prohibidos  ou  de 
talla ou peso inferior ao regulamentario.
  7.  A  comercialización  de  produtos  da 
pesca e do marisqueo de calquera orixe ou 
procedencia  cunha  talla  ou  peso  inferior 
ao  regulamentario  de  cada  modalidade, 
ou dos que o seu modo de obtención non 
sexa conforme coa normativa  internacio-
nal,  comunitaria,  estatal  e  autonómica 
aplicable na materia, ou que incumpran a 

normativa sanitaria que en cada momento 
se estableza.
  8.  A  comercialización  de  produtos 
de  acuicultura  incumprindo  os  tamaños 
comerciais  que  regulamentariamente  se 
establezan.
  9.  A negativa  inxustificada polas enti-
dades xestoras das  lonxas ou dos centros 
de venda a prestaren os servizos necesarios 
para a primeira venda e comercialización.
  10.  A colocación en circuítos comerciais 
de produtos do mar sen ningún dos datos 
obrigados  exixidos  pola  normativa  de 
etiquetaxe, presentación e publicidade dos 
produtos do mar nas diversas fases de co-
mercialización, incluídos o transporte e a 
distribución deles ata o consumidor final.

H. En materia de  conservación do me-
dio mariño:
  1.  Calquera actuación de conservación 
e  rexeneración de recursos pesqueiros en 
zonas mariñas costeiras sen a correspon-
dente autorización administrativa, sempre 
que o devandito suposto non estea regula-
do pola normativa sectorial ou específica 
sobre a materia.
  2.  Calquera actuación ou variación das 
características do medio mariño, tanto na 
zona marítima coma marítimo-terrestre ou 
do bordo  litoral,  que non cumpra  as nor-
mas  de  protección  ambiental  aprobadas, 
cando  esta  actuación  non  estea  regulada 
pola  normativa  ambiental  ou  específica 
sobre a materia.
  3.  O  incumprimento  das  medidas 
correctoras ou compensatorias ou do pro-
grama  de  vixilancia  ambiental,  así  como 
das  disposicións  contidas  na  declaración 
de impacto ambiental.

I.  En materia de documento de rexistro:
A alteración ou o falseamento dos datos do 
documento de rexistro.

Artigo 138. Infraccións moi graves.
Considéranse  infraccións  moi  graves  as 
seguintes:

A. En  materia  de  cooperación  coas 
autoridades:
  1.  A  resistencia  ou  a  desobediencia 
grave  ás  autoridades  de  vixilancia  ou 
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inspección con impedimento do exercicio 
dela, así como a violencia exercida sobre 
os  citados  axentes  no  cumprimento  das 
súas funcións.
  2.  A comisión de  tres  infraccións gra-
ves no mesmo período electoral por unha 
mesma comisión electoral ou confraría.

B. En  materia  de  pesca  profesional  e 
marisqueo:
  1.  A  comisión  dunha  terceira  infrac-
ción  grave  nesta  materia  nun  período  de 
dous anos.
Relativas ao exercicio da actividade:
  2.  O emprego de armas ou substancias 
velenosas,  corrosivas,  explosivas,  parali-
zantes, soporíferas ou contaminantes nos 
labores  de  pesca  ou  marisqueo,  e  mais  a 
súa tenza ou transporte.
  3.  A  explotación  de  recursos  mariños 
en bancos naturais sen contar coa precep-
tiva autorización administrativa.
  4.  Exercer  faenas de pesca profesional 
sen estar incluído nos censos establecidos 
regulamentariamente.
Relativas ás artes:
  5.  O emprego en faenas de pesca ou de 
marisqueo de artes ou métodos de arras-
tre, agás nos casos regulamentados.
Relativas ás especies:
  6.  A  extracción,  a  posesión,  o  trans-
porte  ou  a  comercialización  de  especies 
mariñas  procedentes  de  zonas  de  produ-
ción  pechadas  por  motivos  de  seguranza 
alimentaria e/ou hixiénico-sanitarios.
  7.  A  introdución  en  augas  do  litoral 
da  Comunidade  Autónoma  galega,  sen 
cumprir  os  requisitos  que  regulamenta-
riamente  se  determinen,  de  especies  ou 
individuos alóctonos ou daqueles dos que 
a súa introdución poña en perigo a clasifi-
cación sanitaria do lugar onde se efectúe.

C. En materia de acuicultura:
  1.  A  comisión  dunha  terceira  infrac-
ción  grave  nesta  materia  nun  período  de 
dous anos.
  2.  A  instalación  ou  a  explotación  de 
establecementos  de  cultivos  mariños  e 

auxiliares, con excepción dos expositores 
e  dos  centros  reguladores  de  crustáceos, 
sen  contar  co  preceptivo  título  adminis-
trativo habilitante.
  3.  A obtención de concesións, autoriza-
cións ou permisos de actividade con base 
en  documentos,  datos  ou  información 
falsos.
  4.  O  exceso  de  capacidade  autorizada 
para o cultivo por exceso de cordas ou de 
lonxitude delas.

D. En materia de pesca recreativa:
  1.  A  comisión  dunha  terceira  infrac-
ción  grave  nesta  materia  nun  período  de 
dous anos.
  2.  A  alteración  dos  datos  ou  das  cir-
cunstancias que figuren na corresponden-
te licenza de pesca recreativa, así como o 
uso fraudulento dela.
  3.  A  obtención  da  licenza  de  pesca 
recreativa con base en documentos, datos 
ou información falsos.
  4.  O  uso  de  substancias  velenosas, 
narcóticas, explosivas ou contaminantes.

E. En  materia  de  actividades  náuticas 
de recreo e subacuáticas profesionais:
  1.  A  comisión  dunha  terceira  infrac-
ción  grave  nesta  materia  nun  período  de 
dous anos.
  2.  A  expedición  polas  escolas  de 
navegación  de  recreo  de  certificados  de 
prácticas sen a realización total ou parcial 
dos  programas  correspondentes  ou  a  súa 
denegación inxustificada a persoas que as 
realizasen.
  3.  Practicar  o  mergullo  carecendo  de 
título para el ou sen a titulación adecuada 
ao  nivel  de  exposición  hiperbárica  da 
intervención, así como alterar os datos ou 
as  circunstancias  que  figuren  na  tarxeta 
ou  libro diario de mergullo ou na autori-
zación para a realización das actividades.
  4.  A alteración dos datos con falsidade 
ou  das  circunstancias  que  figuren  na 
correspondente tarxeta de mergullo profe-
sional  ou  no  libro  diario  de  mergullo  así 
como o uso fraudulento deles.
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  5.  Achegar documentos, datos ou infor-
mación falsos para obter calquera título ou 
autorización.

F.  En materia de ordenación do sector e 
comercialización dos produtos pesqueiros:
  1.  A  comisión  dunha  terceira  infrac-
ción  grave  nesta  materia  nun  período  de 
dous anos.
  2.  A obtención de subvencións, présta-
mos e en xeral calquera tipo de axuda con 
base en datos falsos, así como destinalas a 
fins distintos dos previstos, sen prexuízo 
do reintegro da axuda nos termos da nor-
mativa do réxime financeiro.
  3.  A obtención das autorizacións preci-
sas con base en documentos ou  informa-
cións falsos.

G. En materia de  conservación do me-
dio mariño:
  1.  As  actividades  que  prexudiquen, 
alteren ou destrúan  reservas de pesca ou 
zonas de especial interese pesqueiro.
  2.  Verter ao mar organismos,  substan-
cias  ou  produtos  que  polas  súas  caracte-
rísticas biolóxicas ou químicas lles causen 
prexuízo  aos  recursos  mariños,  agás  os 
supostos  previstos  na  Lei  8/2001,  do  2 
de  agosto,  de  protección  de  calidade  das 
augas das rías de Galicia e de ordenación 
do servizo público de depuración de augas 
residuais urbanas.
  3.  Calquera actuación exercida sobre o 
medio  mariño,  o  medio  marítimo-terres-
tre  ou  o  bordo  litoral  que  cause  efectos 
nocivos  sobre  os  recursos  pesqueiros, 
marisqueiros  e  acuícolas  cambiando  as 
súas  características,  agás  os  supostos 
previstos  na  Lei  8/2001,  do  2  de  agosto, 
de  protección  de  calidade  das  augas  das 
rías de Galicia e de ordenación do servizo 
público de depuración de augas residuais 
urbanas.
  4.  O  incumprimento do establecido na 
declaración de impacto ambiental cando o 
devandito incumprimento cause un grave 
prexuízo  para  o  sector  pesqueiro,  maris-
queiro ou acuícola.

capítulo iii 
sAnCIóns

Artigo 139. Clases de sancións.
  1.  As  sancións  que  se  poden  aplicar 
pola  comisión  das  infraccións  previstas 
nesta lei son as seguintes:

a.  Apercibimento.
b.  Multa.
c.  Inhabilitación para o exercicio ou o 

desenvolvemento de actividades pesquei-
ras, marisqueiras, de mergullo profesional 
ou de formación náutica de recreo durante 
un período non superior a cinco anos.

d.  Suspensión, retirada ou non renova-
ción das autorizacións durante un período 
non superior a cinco anos.

e.  Imposibilidade  de  ser  beneficiario 
ou beneficiaria durante un prazo non su-
perior a cinco anos de préstamos, subven-
cións ou axudas públicas convocadas pola 
Administración  autonómica  nas  materias 
reguladas nesta lei.

f.  O comiso dos aparellos, as artes, os 
útiles,  os  instrumentos,  as  embarcacións 
ou os equipos de todo xénero empregados 
para  a  comisión  dalgún  dos  feitos  tipifi-
cados  como  infracción  nesta  lei,  ou  dos 
produtos ou bens obtidos.

g.  A  clausura  temporal  dun  establece-
mento  de  cultivos  mariños  e  auxiliares, 
sen prexuízo da declaración de caducida-
de, se for o caso, do correspondente título 
administrativo habilitante.

h.  A  suspensión  da  actividade  ou  da 
actuación que supoña unha infracción en 
materia de conservación do medio mariño 
ata que se adopten as medidas que garan-
tan o seu cesamento.

i.  A  intervención  da  confraría  para 
garantir  o  desenvolvemento  do  proceso 
electoral de conformidade coa lexislación 
vixente en materia electoral.
  2.  Estas  sancións  serán  acumulables 
consonte o establecido nesta lei.
  3.  O  órgano  sancionador  poderá  acor-
dar  a  imposición  de  multas  coercitivas, 
consonte  o  disposto  no  artigo  99  da  Lei 
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30/1992,  do  26  de  novembro,  de  réxime 
xurídico  das  administracións  públicas  e 
do  procedemento  administrativo  común, 
así que transcorran os prazos sinalados no 
requirimento correspondente.
A contía de cada unha das devanditas mul-
tas non superará o vinte por cento da multa 
fixada pola infracción correspondente.
  4.  Cando  se  utilizase  o  buque  ou  a 
embarcación  para  efectuar  o  transporte 
de  drogas  tóxicas,  estupefacientes,  subs-
tancias  psicotrópicas,  transporte  ilegal 
de  inmigrantes  ou  para  calquera  outra 
actividade  constitutiva  de  delito  e  se  de-
terminase  por  resolución  xudicial  firme 
a  responsabilidade  dos  autores,  estes 
quedarán inhabilitados para o exercicio ou 
o  desenvolvemento  das  actividades  pes-
queiras durante un período de dez anos.
  5.  Conxuntamente  coa  sanción  que  se 
impoña, poderase acordar a recuperación, 
a  restitución  e  a  reparación  pola  persoa 
infractora  e  pola  súa  conta  dos  efectos 
causados pola súa acción ou actuación.

Artigo 140. Criterios de graduación.
  1.  A determinación das sancións efectua-
rase de acordo coas seguintes circunstancias:

a.  O grao de neglixencia ou intenciona-
lidade da persoa infractora.

b.  A  reincidencia  das  infraccións  co-
metidas.

c.  A reiteración.
d.  A  índole  ou  a  transcendencia  dos 

prexuízos  causados  ao  medio,  aos  recur-
sos mariños ou a terceiros.

e.  O  beneficio  obtido  na  comisión  da 
infracción.

f.  O prezo en lonxa ou de mercado das 
especies capturadas, cultivadas, transpor-
tadas ou comercializadas.
  2.  Considérase circunstancia atenuante 
proceder a corrixir a infracción cometida 
no prazo que se sinale no correspondente 
requirimento.

Artigo 141. Reincidencia e reiteración.
  1.  Existirá reincidencia cando no prazo 
dun ano se cometa máis dunha infracción 

do mesmo tipo e cualificación, sempre que 
fose así declarado por resolución firme.
  2.  Existirá  reiteración  cando  se  dea  o 
suposto regulado na alínea anterior e non 
exista resolución firme.

Artigo 142. Sancións  en  materia  de 
cooperación coas autoridades.
  1.  As infraccións reguladas nesta lei en 
materia  de  cooperación  coas  autoridades 
sancionaranse,  segundo  o  seu  carácter, 
consonte os seguintes criterios:

a.  As infraccións leves serán sanciona-
das  con  apercibimento  ou  multa  de  60  a 
300 euros.

b.  As infraccións graves, con multa de 
301 a 6.000 euros.

c.  As infraccións moi graves, con multa 
de 6.001 a 60.000 euros.
  2.  As  infraccións  graves  e  moi  graves 
previstas na alínea 1, ademais de coa multa 
correspondente,  poderán  ser  sancionadas 
coa  sanción accesoria  recollida no artigo 
139.1º, letra i), por un período máximo ata 
que remate o proceso electoral.

Artigo 143. Sancións  en  materia  de 
pesca profesional e marisqueo.
  1.  As infraccións reguladas nesta lei en 
materia de pesca profesional e marisqueo 
sancionaranse,  segundo  o  seu  carácter, 
consonte os seguintes criterios:

a.  As  infraccións  leves  serán  sancio-
nadas con apercibimento ou multa de 30 a 
150 euros.

b.  As infraccións graves, con multa de 
151 a 30.000 euros.

c.  As infraccións moi graves, con multa 
de 30.001 a 150.000 euros.
  2.  As infraccións graves e moi graves, 
ademais  de  coa  multa  correspondente, 
poderán ser sancionadas cunha ou varias 
das  sancións  accesorias  recollidas  no 
artigo 139.1º,  letras c), d) e e), por un pe-
ríodo máximo de tres anos para o caso das 
infraccións graves e de cinco anos no caso 
das moi graves, e mais na letra f).

Artigo 144. Sancións  en  materia  de 
acuicultura.
  1.  As infraccións reguladas nesta lei en 
materia de cultivos mariños sancionaranse, 
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segundo o seu carácter, consonte os seguin-
tes criterios:

a.  As infraccións leves serán sanciona-
das  con  apercibimento  ou  multa  de  60  a 
300 euros.

b.  As infraccións graves, con multa de 
301 a 60.000 euros.

c.  As infraccións moi graves, con multa 
de 60.001 a 300.000 euros.
  2.  As infraccións graves ou moi graves, 
ademais de coas multas correspondentes, 
poderán ser sancionadas cunha ou varias 
sancións  accesorias  recollidas  no  artigo 
139.1º,  letras  d),  e)  e  g),  por  un  período 
máximo de  tres  anos para o caso das  in-
fraccións graves e de cinco anos no caso 
das moi graves.

Artigo 145. Sancións  en  materia  de 
pesca recreativa.
  1.  As  infraccións  reguladas  nesta  lei 
en  materia  de  pesca  recreativa  sanciona-
ranse, segundo o seu carácter, consonte os 
seguintes criterios:

a.  As  infraccións  leves  serán  sancio-
nadas con apercibimento ou multa de 30 a 
150 euros.

b.  As infraccións graves, con multa de 
151 a 3.000 euros.

c.  As infraccións moi graves, con multa 
de 3.001 a 18.000 euros.
  2.  As infraccións graves ou moi graves, 
ademais  de  coa  multa  correspondente, 
poderán ser sancionadas cunha ou varias 
sancións  accesorias  recollidas  no  artigo 
139.1º,  letra  d),  por  un  período  máximo 
de  tres  anos  para  o  caso  das  infraccións 
graves  e  de  cinco  anos  no  caso  das  moi 
graves, e mais na letra f).

Artigo 146. Sancións  en  materia  de 
actividades náuticas de recreo e subacuá-
ticas profesionais.
  1.  As infraccións reguladas nesta lei en 
materia de actividades náuticas e subacuáti-
cas de recreo sancionaranse, segundo o seu 
carácter, consonte os seguintes criterios:

a.  As  infraccións  leves  serán  sancio-
nadas con apercibimento ou multa de 30 a 
150 euros.

b.  As infraccións graves, con multa de 
151 a 6.000 euros.

c.  As infraccións moi graves, con multa 
de 6.001 a 60.000 euros.
  2.  As infraccións graves e moi graves, 
ademais  de  coa  multa  correspondente, 
poderán ser sancionadas cunha ou varias 
das  sancións  accesorias  recollidas  no 
artigo 139.1º,  letras c), d) e e), por un pe-
ríodo máximo de tres anos para o caso das 
infraccións graves e de cinco anos no caso 
das moi graves.

Artigo 147. Sancións  en  materia  de 
ordenación do sector.
  1.  As infraccións reguladas nesta lei en 
materia de ordenación do sector sanciona-
ranse, segundo o seu carácter, consonte os 
seguintes criterios:

a.  As infraccións leves serán sanciona-
das  con  apercibimento  ou  multa  de  60  a 
300 euros.

b.  As infraccións graves, con multa de 
301 a 60.000 euros.

c.  As infraccións moi graves, con multa 
de 60.001 a 300.000 euros.
  2.  As  infraccións  graves,  ademais  de 
coa  multa  correspondente,  poderán  ser 
sancionadas  cunha ou varias das  seguin-
tes  sancións  accesorias  en  función  das 
circunstancias concorrentes:

a.  O comiso dos produtos ou dos bens 
obtidos ilegalmente, as infraccións previs-
tas no artigo 137.F), números 8, 9, 11 e 12.

b.  A  suspensión,  a  retirada  ou  a  non 
renovación  das  autorizacións  durante 
un período non superior a cinco anos,  as 
infraccións  previstas  no  artigo  137.F), 
números 2, 3, 4, 6 e 12.

c.  A inhabilitación para o exercicio ou 
o  desenvolvemento  de  actividades  pes-
queiras  durante  un  período  non  superior 
a  cinco  anos,  as  infraccións  previstas  no 
artigo 137.F), números 4, 5, 7 e 10.

d.  A  imposibilidade  de  obtención  du-
rante o prazo non superior a cinco anos de 
préstamos,  subvencións ou axudas públi-
cas, as infraccións previstas no artigo 137.
F), números 2 e 3.
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  3.  As  infraccións moi graves, ademais 
de  coa  multa  correspondente,  poderán 
ser  sancionadas,  en  función  das  circuns-
tancias concorrentes, cunha ou varias das 
sancións accesorias seguintes:

a.  A  suspensión,  a  retirada  ou  a  non 
renovación  das  autorizacións  durante 
un período non superior a cinco anos,  as 
infraccións  previstas  no  artigo  138.F), 
número 3.

b.  A inhabilitación para o exercicio ou 
o desenvolvemento de actividades durante 
un período non superior a cinco anos,  as 
infraccións  previstas  no  artigo  138.F), 
número 3.

c.  A  imposibilidade  de  obtención  de 
axudas, préstamos ou  subvencións públi-
cas  durante  un  prazo  máximo  de  cinco 
anos, a infracción prevista no artigo 138.
F), número 2.

Artigo 148. Sancións  en  materia  de 
comercialización dos produtos pesqueiros.
  1.  As infraccións reguladas nesta lei en 
materia de comercialización dos produtos 
pesqueiros  sancionaranse,  segundo o  seu 
carácter, consonte os seguintes criterios:

a.  As infraccións leves serán sanciona-
das  con  apercibimento  ou  multa  de  60  a 
300 euros.

b.  As infraccións graves, con multa de 
301 a 60.000 euros.

c.  As infraccións moi graves, con multa 
de 60.001 a 300.000 euros.
  2.  As  infraccións  graves,  ademais  de 
coa  multa  correspondente,  poderán  ser 
sancionadas  cunha ou varias das  seguin-
tes  sancións  accesorias  en  función  das 
circunstancias concorrentes:

a.  O comiso dos produtos ou dos bens 
obtidos ilegalmente, as infraccións previs-
tas no artigo 137.G), números 3, 4, 5, 6, 7, 8 
e 10.

b.  A  suspensión,  a  retirada  ou  a  non 
renovación  das  autorizacións  durante 
un período non superior a cinco anos,  as 
infraccións  previstas  no  artigo  137.G), 
números 4, 5, 6, 7 e 8.

c.  A inhabilitación para o exercicio ou 
o  desenvolvemento  de  actividades  pes-
queiras  durante  un  período  non  superior 
a  cinco  anos,  as  infraccións  previstas  no 
artigo 137.G), número 5.

d.  A  imposibilidade  de  obtención  du-
rante o prazo non superior a cinco anos de 
préstamos,  subvencións ou axudas públi-
cas, as infraccións previstas no artigo 137.
G), número 7.
  3.  As  infraccións moi graves, ademais 
de  coa  multa  correspondente,  poderán 
ser  sancionadas,  en  función  das  circuns-
tancias concorrentes, cunha ou varias das 
sancións accesorias seguintes:

a.  A  suspensión,  a  retirada  ou  a  non 
renovación  das  autorizacións  durante 
un período non superior a cinco anos,  as 
infraccións  previstas  no  artigo  138.F), 
número 3.

b.  A inhabilitación para o exercicio ou 
o desenvolvemento de actividades durante 
un período non superior a cinco anos,  as 
infraccións  previstas  no  artigo  138.F), 
número 3.

c.  A  imposibilidade  de  obtención  de 
axudas, préstamos ou  subvencións públi-
cas  durante  un  prazo  máximo  de  cinco 
anos, a infracción prevista no artigo 138.
F), número 2.

Artigo 149. Sancións  en  materia  de 
conservación do medio mariño.
  1.  As infraccións reguladas nesta lei en 
materia de conservación do medio mariño 
sancionaranse,  segundo  o  seu  carácter, 
consonte os seguintes criterios:

a.  As infraccións graves, con multa de 
301 a 60.000 euros.

b.  As infraccións moi graves, con multa 
de 60.001 a 300.000 euros.
  2.  As  infraccións  previstas  neste  arti-
go, ademais de coa multa correspondente, 
poderán  ser  sancionadas  coas  seguintes 
sancións accesorias:

a.  A  imposibilidade  de  obtención  de 
axudas, préstamos ou  subvencións públi-
cas  durante  un  prazo  máximo  de  cinco 
anos.
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b.  A  recuperación,  a  restitución  e  a 
reparación polo infractor e pola súa conta 
dos efectos causados pola súa actuación.

c.  A  suspensión  da  actividade  ou  da 
actuación que supoña unha infracción en 
materia de conservación do medio mariño 
ata que se adopten as medidas que garan-
tan o seu cesamento.
  3.  Cando  o  infractor  non  realice  as 
actuacións  previstas  nas  letras  b)  e  c)  da 
alínea 2 deste artigo, procederase á execu-
ción subsidiaria de acordo co previsto na 
Lei 30/1992, do 26 de novembro.

Artigo 150. Sancións  en  materia  de 
documentos de rexistro.
  1.  As infraccións reguladas nesta lei en 
materia de seguranza alimentaria sancio-
naranse, segundo o seu carácter, consonte 
os seguintes criterios:

a.  As infraccións leves serán sanciona-
das  con  apercibimento  ou  multa  de  60  a 
300 euros.

b.  As infraccións graves, con multa de 
301 a 60.000 euros.
  2.  As  infraccións  graves,  ademais  de 
coa  multa  correspondente,  poderán  ser 
sancionadas en función das circunstancias 
concorrentes cunha ou varias das sancións 
accesorias previstas no artigo 139.1, letras 
d), e), f) e g).

Artigo 151. Suspensión  condicional 
e remisión da sanción.
  1.  Nas  sancións  en materias  reguladas 
nesta lei, unha vez que sexa firme en vía 
administrativa, a persoa infractora poderá 
solicitar no prazo dun mes, contado desde 
a  firmeza,  a  suspensión  condicional  da 
execución da sanción imposta.
Para  iso deberá presentar  escrito debida-
mente motivado, dirixido á persoa titular 
da  consellaría  competente  en  materia  de 
pesca,  marisqueo  e  acuicultura,  no  que 
manifeste o compromiso de se suxeitar ás 
condicións  que  para  o  seu  outorgamento 
se establezan, co  fin de garantir, durante 
o prazo de suspensión, un comportamento 
de  respecto  da  normativa  reguladora  da 
actividade pesqueira.

A presentación da solicitude determinará 
a suspensión automática da execución da 
sanción  ata  a  resolución  do  expediente 
sobre a suspensión condicional.
O  prazo  de  suspensión  condicional  será 
de  seis  a nove meses para  as  faltas  leves 
e de nove a dezaseis meses para as faltas 
graves e moi graves se for o caso, atenden-
do en ambos os casos ás circunstancias da 
infracción cometida.
  2.  Serán requisitos para solicitar a sus-
pensión condicional:

a.  Que  a  persoa  infractora  non  fose 
sancionada nos últimos  tres anos, nin  ter 
aberto un procedemento  sancionador por 
comisión de infracción regulada nesta lei.

b.  Que a contía da sanción imposta non 
exceda de 30.000 euros.
  3.  Para  os  efectos  da  resolución  de 
suspensión  condicional  da  execución, 
concederáselle audiencia á persoa  intere-
sada  e  poderanse  solicitar  informes  das 
entidades asociativas do sector afectado e 
doutros organismos públicos  interesados. 
Así  mesmo,  poderanse  solicitar  todos 
aqueles  informes  que  se  xulguen  conve-
nientes  para  resolver  sobre  a  suspensión 
condicional.
Así  que  se  acredite  o  cumprimento  dos 
requisitos establecidos, a persoa titular da 
consellaría  competente  poderá  resolver  a 
concesión ou a denegación da suspensión 
condicional  da  execución  da  sanción  no 
prazo  máximo  de  seis  meses,  contado 
desde que a solicitude entrase no rexistro 
da consellaría.
  4.  A resolución denegatoria da suspen-
sión  condicional,  debidamente  motivada, 
seralle  notificada  á  persoa  interesada,  e 
procederase a continuar a  tramitación da 
execución  da  sanción  imposta.  Así  mes-
mo,  a  resolución  favorable,  debidamente 
motivada,  seralles  notificada  ás  persoas 
interesadas e expresará as condicións nas 
que se levará a cabo, así como que ela sus-
pende os prazos de prescrición da sanción 
establecida nesta lei. As persoas interesa-
das  poderán  entender  desestimada  a  súa 
solicitude por silencio administrativo.
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  5.  As condicións de obrigado  respecto 
pola persoa infractora, durante o período 
de suspensión, incluirán en todo caso:

a.  Non  cometer  ningunha  infracción 
das tipificadas nesta lei.

b.  Cumprir debidamente as medidas cau-
telares impostas e mantidas, se for o caso.
  6.  Se  a  persoa  interesada,  durante  o 
prazo  de  suspensión  fixado,  incumpre 
as  obrigas  ou  as  condicións  impostas 
ou  é  sancionada  por  outras  infraccións 
pesqueiras, o órgano competente, logo da 
audiencia daquela, revogará a suspensión 
condicional da execución da  infracción e 
continuarase  a  tramitación  da  execución 
da sanción imposta.
  7.  Ao se cumprir o tempo establecido na 
suspensión, se a persoa  infractora, á vista 
dos  informes  que  poidan  ser  requiridos 
para  o  efecto,  cumpriu  as  condicións  es-
tablecidas e non foi sancionada por outras 
infraccións pesqueiras, a persoa titular da 
consellería competente acordará a remisión 
da sanción imposta sempre que a resolución 
administrativa  sancionadora  sexa  firme  e 
non recaese sentenza xudicial.

capítulo iv 
proCedemento sAnCIonAdor

Artigo 152. Procedemento  sancio-
nador.
A imposición de sancións tipificadas nesta 
lei axustarase ao procedemento sanciona-
dor  regulado  neste  título  e,  subsidiaria-
mente, ao establecido na Lei 30/1992, do 
26  de  novembro,  de  réxime  xurídico  das 
administracións  públicas  e  do  procede-
mento administrativo común, así como ás 
demais disposicións aplicables.
Regulamentariamente poderase aprobar un 
procedemento simplificado ou abreviado.

Artigo 153. Órganos competentes.
  1.  A competencia para acordar a iniciación 
do procedemento sancionador correspondera-
lle á persoa titular da delegación territorial da 
consellaría competente en materia de pesca.
  2.  Será  competente  para  a  instrución  do 
procedemento o funcionario ou a funcionaria 

designada pola persoa  titular da delegación 
territorial.
  3.  A competencia para a imposición de 
sancións corresponderalles:

a.  Ás  persoas  titulares  da  delegación 
territorial  do  ámbito  no  que  se  cometese 
a  infracción,  nos  casos  de  infraccións 
sancionadas con multas de contía inferior 
a 15.000 euros.

b.  Ás  persoas  titulares  das  direccións 
xerais  no  ámbito  das  súas  competencias, 
nos  casos  de  infraccións  sancionadas 
con  multas  de  contía  comprendida  entre 
15.000 e 60.000 euros.

c.  Á persoa titular do departamento da 
consellaría competente en materia de pes-
ca,  nos  casos de  infraccións  sancionadas 
cunha multa de contía superior á sinalada 
na letra anterior desta alínea.
  4.  A  competencia  para  a  imposición 
das  sancións  accesorias  corresponderalle 
ao  mesmo  órgano  ao  que  lle  competa  a 
imposición da sanción principal.

Artigo 154. Prazo de tramitación.
  1.  O prazo para tramitar, resolver e no-
tificar a resolución sancionadora será dun 
ano,  que  se  computará  desde  a  adopción 
do acordo de iniciación do procedemento 
sancionador.
  2.  Ao  transcorrer  o  devandito  prazo, 
tendo  en  conta  as  posibles  interrupcións 
do seu cómputo por causas imputables ás 
persoas interesadas ou pola suspensión do 
procedemento,  declararase  a  caducidade 
das actuacións.

Artigo 155. Actas de inspección.
  1.  As  actas  de  inspección  redactadas 
polo  persoal  funcionario  da  Inspección 
Pesqueira terán a condición de documento 
público  e  gozarán  de  eficacia  probatoria 
respecto dos feitos nelas denunciados, sen 
prexuízo  das  probas  que  en  defensa  dos 
respectivos  dereitos  e  intereses  poidan 
sinalar ou achegar as persoas interesadas.
  2.  As  actas  deberán  expresar  os  feitos 
e  as  circunstancias  relacionadas  coa 
presunta  infracción,  os  medios  técnicos 
empregados desde terra, embarcacións ou 
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aeronaves para a súa comprobación e mais 
os datos que identifiquen as persoas ou as 
entidades  que  interveñan  na  infracción 
detectada, así como as medidas cautelares 
adoptadas consonte o establecido no artigo 
156.4º desta lei. Sempre que sexa posible, 
achegarase  á  acta  o  material  gráfico  ou 
calquera  outro  elemento  obxectivo  que 
acredite a presunta infracción.
  3.  Unha copia da acta seralle entregada 
á  presunta  persoa  infractora  no  mesmo 
acto de levantamento. Se isto non é posible, 
faranse constar as circunstancias que o im-
pediron, e entregarase posteriormente ao se 
lle notificar a incoación do procedemento.
  4.  Cando no exercicio das súas funcións 
de asesoramento o persoal funcionario de 
Inspección Pesqueira detecte deficiencias 
ou  simples  inobservancias  da  normativa 
facilmente reparables, substituirá a acta á 
que se refire a alínea primeira deste artigo 
por unha acta de advertencia, na que, sen 
dar  lugar  á  incoación  dun  procedemento 
sancionador, se farán constar:

a.  As deficiencias ou as inobservancias 
detectadas.

b.  As advertencias ou as medidas correc-
toras propostas e o prazo de reparación.

Artigo 156. Medidas cautelares.
  1.  Para asegurar a eficacia da resolución 
que  poida  recaer  e  a  boa  fin  do  procede-
mento, evitar o mantemento dos efectos da 
infracción e mais garantir a protección dos 
recursos marítimo-pesqueiros e os demais 
intereses  xerais,  poderanse  adoptar  as 
seguintes medidas cautelares:

a.  A incautación dos produtos da pesca, 
do  marisqueo  e  da  acuicultura,  debendo 
definir o acordo a descrición do incautado.

b.  A  incautación  de  artes,  aparellos, 
útiles  de  pesca  e  marisqueo,  vehículos, 
embarcacións,  equipos ou outros  acceso-
rios  que  fosen  empregados  na  comisión 
de  infraccións  tipificadas  nesta  lei  como 
graves  ou  moi  graves,  debendo  definir  o 
acordo a descrición do incautado.

c.  A constitución de fianza.

d.  O peche temporal das instalacións e 
dos establecementos.

e.  A  suspensión  temporal  dos  títulos 
administrativos habilitantes.

f.  A  retención  temporal  da  tarxeta 
profesional náutico-pesqueira que habilita 
para o exercicio da profesión de capitán ou 
capitá, ou de patrón ou patroa, nun buque 
pesqueiro.

g.  A suspensión temporal da actividade 
ou da actuación que supoña unha  infrac-
ción en materia de conservación do medio 
mariño ata que se adopten as medidas que 
garantan o seu cesamento.
  2.  A  adopción  destas  medidas  reali-
zarase  motivadamente  e  baseándose  nun 
xuízo  de  razoabilidade,  elixindo  aquela 
que  menos  dane  a  situación  xurídica  do 
administrado. En todo caso, respectarase o 
principio de proporcionalidade da medida 
que  se vai  adoptar  cos obxectivos que  se 
pretenda garantir en cada caso concreto.
  3.  As  medidas  cautelares  poderaas 
adoptar, así que se inicie o procedemento 
sancionador, a persoa titular da delegación 
territorial  da  consellaría  competente. 
Durante  a  súa  tramitación,  poderán  ser 
alzadas  ou  modificadas  en  virtude  de 
circunstancias  sobrevidas  ou  que  non 
puideron  ser  tidas  en  conta  no  momento 
da súa adopción.
  4.  Antes  de  se  iniciar  o  procedemen-
to,  cando  resulte  preciso  por  razóns  de 
urxencia ou de necesidade, o persoal fun-
cionario  de  Inspección  Pesqueira  poderá 
adoptar  verbalmente  as  medidas  caute-
lares  previstas  na  alínea 1,  letras  a)  e  b), 
deste  artigo;  proceder  do  que  dará  razón 
na correspondente acta. En defecto desta, 
deberase  reflectir  o  oportuno  acordo  e  a 
súa motivación por escrito coa maior bre-
vidade posible, e en  todo caso nun prazo 
non  superior  a  cinco  días,  e  daráselles 
traslado del ás persoas interesadas e á de-
legación territorial. As medidas cautelares 
deberán ser confirmadas, modificadas ou 
levantadas no acordo de iniciación do pro-
cedemento, que se deberá efectuar dentro 
dos quince días seguintes á súa adopción.
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En  todo  caso,  as  devanditas  medidas 
cautelares  quedarán  sen  efecto  de  non 
se  iniciar  o  procedemento  no  devandito 
prazo  ou  cando  o  acordo  de  iniciación 
non  conteña  un  pronunciamento  expreso 
acerca delas.
  5.  As  medidas  cautelares  adoptadas 
extinguiranse  coa  eficacia  da  resolución 
administrativa  que  poña  fin  ao  procede-
mento sancionador.

Artigo 157. Destino  dos  produtos  e 
bens incautados.
  1.  O  destino  dos  produtos  incautados 
será o seguinte:

a.  Devolveranse ao medio do que foron 
extraídas  as  especies  procedentes  da 
pesca, do marisqueo e da acuicultura que 
teñan posibilidades de sobrevivir.

b.  De estaren as especies mortas, tendo 
en conta o seu volume e condicións hixié-
nico-sanitarias,  o  seu  destino  poderá  ser 
algún dos seguintes:

-  Poxa pública,  sempre que se  trate de 
especies  non  vedadas  ou  de  tamaño  ou 
peso regulamentario. O seu  importe con-
signarase ao que resulte do expediente.

-  Entrega,  para  o  seu  consumo,  a  un 
centro benéfico.

-  Destrución, na forma que regulamen-
tariamente se estableza.
  2.  As  artes,  os  aparellos,  os  útiles 
de  pesca  e  marisqueo,  os  equipos  ou  os 
outros  accesorios  antirregulamentarios 
incautados serán destruídos.
  3.  As  artes,  os  aparellos,  os  útiles  de 
pesca e marisqueo, os vehículos, as embar-
cacións, os equipos ou os outros accesorios 
regulamentarios incautados serán liberados 
logo da constitución de fianza, cuxa contía 
fixará a persoa titular da delegación terri-
torial  da  consellaría  competente,  e  aquela 
non poderá exceder do importe da sanción 
que poida corresponder pola infracción ou 
as infraccións cometidas.
  4.  O  importe  dos  gastos  derivados 
da  adopción  das  medidas  anteriormente 
descritas  exixiráselle  á  persoa  imputada 

de se apreciar na resolución do expediente 
a comisión da infracción.
  5.  Se  na  resolución  do  procedemento 
sancionador non se aprecia a comisión da 
infracción,  acordarase  a  devolución  dos 
produtos ou bens incautados ou, cando for 
o caso, o seu valor. Se a persoa interesada 
non se fixese cargo deles no prazo de seis 
meses  desde  que  fose  requirida  para  isto, 
presumirase o seu abandono, e a consellaría 
competente  deberá  decidir  o  seu  destino, 
unha vez esgotada a vía administrativa.
  6.  Se  na  resolución  do  procedemento 
sancionador  se  aprecia  a  comisión  de  in-
fracción,  os  obxectos  incautados  que  non 
sexan  susceptibles  dun  uso  lícito  serán 
destruídos. De ser lícito o seu uso e sempre 
que na resolución sancionadora non se esta-
bleza o seu comiso como sanción accesoria 
ou  como  medida  cautelar  para  asegurar 
a  eficacia  da  sanción  en  tanto  non  sexa 
executiva,  acordarase  a  súa  devolución. 
Se a persoa interesada non se fixese cargo 
deles no prazo de seis meses desde que fose 
requirida para isto, presumirase o seu aban-
dono, e a consellaría competente procederá 
á súa venda en poxa pública, á súa entrega a 
entidades sen ánimo de lucro ou de carácter 
benéfico ou á súa destrución.
  7.  De todas estas actuacións deixarase 
constancia en acta.

Artigo 158. Recoñecemento  de  res-
ponsabilidade.
  1.  Cando  a  sanción  que  se  puidese 
impor  no  procedemento  sancionador 
tivese carácter pecuniario e se fixase a súa 
contía, ben no acordo de iniciación, ben na 
proposta  de  resolución,  o  recoñecemento 
de responsabilidade e a conformidade con 
ela polo presunto responsable en calquera 
momento anterior á resolución determina-
rá o remate do procedemento.
Neste caso, a resolución do procedemento 
sancionador  recollerá  unha  redución  do 
trinta por cento sobre o importe da sanción 
proposta, sempre que o aboamento dela se 
efectúe en período voluntario.
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  2.  O  disposto  na  alínea  anterior  non 
será  aplicable  cando  a  persoa  infractora 
incorra no suposto de reincidencia previs-
to nesta lei.

capítulo v 
loItA ContrA A pesCA IleGAl dos 

buques Con AbAndeIrAmento 
de ConvenIenCIA

Artigo 159. Abandeiramento  de 
conveniencia.
  1.  Os países e os territorios aos que se 
lles  atribúe a cualificación de abandeira-
mento de conveniencia serán os cualifica-
dos pola Unión Europea, o Estado español 
ou as organizacións  rexionais de ordena-
ción pesqueira (ORP) como non cooperan-
tes  na  súa  área  de  regulación,  de  acordo 
cos criterios establecidos polas devanditas 
administracións ou organizacións.
  2.  Os buques apátridas ou sen nacionali-
dade terán, en todo caso, a consideración de 
buques con abandeiramento de conveniencia.
  3.  Queda  prohibido  o  desembarco,  o 
transporte e a comercialización de captu-
ras  procedentes  de  buques  identificados 
pola Unión Europea, o Estado español ou 
as organizacións rexionais de ordenación 
pesqueira  por  levaren  a  cabo  actividades 
de  pesca  ilegal  ou  contrarias  ás  medidas 
de conservación e xestión na súa área de 
regulación; nestes casos aplicarase o réxi-
me sancionador vixente sobre a materia.

Disposición aDicional pRimeiRa 
eXtinción Do intecmaR

Á entrada en vigor desta lei, extingui-
rase o Instituto Tecnolóxico para o Control 
do  Medio  Mariño  de  Galicia  (Intecmar) 
como un ente de dereito público, e as súas 
funcións  serán  asumidas  pola  unidade 
que se determine no decreto de estrutura 
orgánica da consellaría competente.
Os bens e os dereitos dos que sexa titular 
o  Intecmar  adscribiranse  á  consellaría 
competente en materia de pesca, na forma 
establecida na lexislación patrimonial.

O persoal que á entrada en vigor desta lei 
preste  servizos  como  persoal  propio  do 
Intecmar  pasará  a  ser  persoal  da  Xunta 
de Galicia, adscrito á unidade que se de-
termine no decreto de estrutura orgánica 
da  consellaría  competente  en  materia  de 
pesca.
Regulamentariamente  fixaranse  o  proce-
demento  e  as  condicións  nas  que  se  fará 
efectiva a integración do devandito persoal 
como persoal da Xunta de Galicia.

Disposición aDicional segunDa 
eleccións nas confRaRÍas De 

pescaDoRes De galicia
A  consellaría  competente  en  materia 

de  pesca  procederá  á  convocatoria  de 
eleccións para todas as confrarías de pes-
cadores e as súas federacións.
Na primeira convocatoria, e de xeito excep-
cional, a duración do mandato dos órganos 
de goberno das confrarías estenderase ou 
acurtarase á data de convocatoria, e a par-
tir dela unificarase o calendario electoral 
para todas as confrarías de Galicia.

Disposición aDicional teRceiRa 
infRaccións cometiDas no Ámbito 

teRRitoRial Da pRovincia  
De ouRense

Os  procedementos  sancionadores  que 
se  inicien  por  infraccións  tipificadas 
nesta  lei  cometidas  no  ámbito  territorial 
da provincia de Ourense  tramitaranse na 
delegación territorial en Pontevedra.

Disposición aDicional cuaRta 
inspección Dos centRos De 

foRmación aDscRitos  
Á consellaRÍa competente  

en mateRia De pesca
A  consellaría  competente  en  materia 

de  pesca  habilitará  persoal  pertencente 
ás  escalas de profesores numerarios  e de 
mestres de taller de institutos politécnicos 
marítimo-pesqueiros  para  a  realización 
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das  funcións  de  inspección  dos  centros 
de  formación  adscritos  ao  departamento, 
para  velar  polo  funcionamento  xeral  dos 
centros  e  polo  cumprimento  das  obrigas 
inherentes  a  cada  un  dos  membros  da 
comunidade educativa.

Disposición aDicional quinta 
aXentes Da autoRiDaDe

Terán a condición de axentes da auto-
ridade  os  funcionarios  e  as  funcionarias 
doutras  escalas,  adscritos  á  consellaría 
competente en materia de pesca, que teñan 
atribuídas funcións de control do cumpri-
mento da lexislación vixente en materia de 
seguranza alimentaria, sanidade animal e 
ambiente,  atribuíndolles  para  o  exercicio 
destas  funcións o establecido nos artigos 
121, 122 e 123.

Disposición aDicional seXta 
cambio De Denominación Do 

seRviZo De gaRDacostas De galicia
O  Servizo  de  Gardacostas  de  Galicia 

existente  ata  a  entrada  en  vigor  desta  lei 
pasa  a  se  denominar  Servizo  de  Inspec-
ción  e  Vixilancia  Pesqueira,  contando 
coas escalas de funcionarios previstas no 
artigo 120 desta lei e debendo desenvolver 
as funcións contidas no seu artigo 122.
De acordo co anterior:

a.  A  escala  técnica  do  Servizo  de 
Gardacostas  de  Galicia,  grupo  A,  pasa  a 
se denominar escala técnica do Servizo de 
Inspección e Vixilancia Pesqueira, grupo 
A.1,  da  que  forma  parte  todo  o  persoal 
funcionario  que  á  entrada  en  vigor  desta 
lei estea integrado naquela.

b.  A  escala  executiva  do  Servizo  de 
Gardacostas de Galicia, grupo B, pasa a se 
denominar escala executiva do Servizo de 
Inspección e Vixilancia Pesqueira, grupo 
A.2,  da  que  forma  parte  todo  o  persoal 
funcionario  que  á  entrada  en  vigor  desta 
lei estea integrado naquela.

c.  A  escala  de  axentes  do  Servizo  de 
Gardacostas  de  Galicia,  grupo  C,  pasa  a 

se denominar escala de axentes do Servizo 
de Inspección e Vixilancia Pesqueira, gru-
po C.1, da que forma parte todo o persoal 
funcionario  que  á  entrada  en  vigor  desta 
lei estea integrado naquela.
Sétima.-Axentes do Servizo de Inspección 
e Vixilancia Pesqueira.
A  consellaría  competente  adoptará  as 
medidas  necesarias  para  que  o  persoal 
funcionario pertencente á escala de axen-
tes do Servizo de Inspección e Vixilancia 
Pesqueira, grupo C.1, poida obter a titula-
ción de técnico superior.

Disposición aDicional oitava  
Do peRsoal funcionaRio Da escala 

bÁsica De viXilancia pesqueiRa, 
gRupo D

O  persoal  funcionario  do  grupo  D  da 
escala básica de vixilancia pesqueira pre-
visto na disposición transitoria segunda da 
Lei 2/2004, do 21 de abril, pola que se crea 
o Servizo de Gardacostas de Galicia, que á 
data da entrada en vigor desta lei aínda non 
optase á integración prevista na devandita 
disposición manterá o seu dereito a se in-
tegrar na escala de axentes do Servizo de 
Inspección e Vixilancia Pesqueira, grupo 
C.1;  este  prazo  para  exercer  tal  dereito 
expira o 31 de decembro de 2011 e sempre 
que dentro do citado prazo acrediten estar 
en posesión da titulación requirida.
Así  mesmo,  e  dentro  do  mesmo  prazo, 
manterá  o  dereito  a  obter  un  posto  de 
traballo  reservado  ao  corpo  auxiliar  de 
Administración xeral da Xunta de Galicia, 
grupo D.

Disposición aDicional novena  
Da integRación De funcionaRios 

no seRviZo De inspección e 
viXilancia pesqueiRa

O  persoal  funcionario  pertencente  ao 
corpos de administración especial que, con 
posterioridade  á  entrada  en  vigor  da  Lei 
2/2004,  do  21  de  abril,  pola  que  se  creou 
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o  Servizo  de  Gardacostas  de  Galicia,  ob-
tivese por algún dos sistemas de provisión 
previstos  na  normativa  vixente  un  posto 
de  traballo  adscrito  ao  devandito  servizo 
e que á entrada en vigor desta lei continúe 
prestando nel os seus servizos quedará in-
tegrado na escala do Servizo de Inspección 
e  Vixilancia  Pesqueira  correspondente  ao 
seu grao funcional de pertenza.

Disposición aDicional Décima 
viXencia De DeteRminaDas 

Disposicións RegulamentaRias 
aplicables ao seRviZo De 

inspección e viXilancia pesqueiRa
En todo o que non se opoñan a esta lei, 

seguen vixentes o Decreto 157/2005, do 26 
de maio, sobre ordenación e funcionamento 
do  Servizo  de  Gardacostas  de  Galicia;  a 
Orde do 2 de maio de 2006 pola que se es-
tablece o réxime de prestación de servizos, 
horarios, vacacións, licenzas e permisos e 
compensacións  económicas  para  percibir 
polo persoal do Servizo de Gardacostas de 
Galicia, e mais a Orde do 20 de marzo de 
2007 pola que se establecen os distintivos 
de identificación e uniformidade dos mem-
bros do Servizo de Gardacostas de Galicia.
Para estes efectos, e consonte o disposto na 
disposición adicional sexta desta lei, todas 
as referencias ao Servizo de Gardacostas 
de Galicia contidas nas devanditas normas 
regulamentarias enténdense feitas ao Ser-
vizo de Inspección e Vixilancia Pesqueira. 
En consecuencia, son aplicables ás escalas 
técnica, executiva e de axentes deste últi-
mo servizo as disposicións que nas citadas 
normas  se  refiren,  respectivamente,  ás 
escalas técnica, executiva e de axentes do 
Servizo de Gardacostas de Galicia.

Disposición aDicional Décimo 
pRimeiRa. embaRcacións 

auXiliaRes De acuicultuRa
Para  o  acceso  ás  actividades  de  reco-

lección  de  mexilla  poderase  emitir  un 
permiso  temporal  para  embarcacións  de 
acuicultura ou auxiliares de acuicultura.

Disposición aDicional Décimo 
segunDa. seguRos no eXeRcicio 

Das activiDaDes De pesca, 
maRisqueo e acuicultuRa

As  persoas  físicas  ou  xurídicas  que 
realicen actividades de pesca profesional, 
marisqueo ou acuicultura terán que cons-
tituír un seguro que garanta a cobertura de 
posibles danos a terceiros.
A  consellaría  competente  en  materia  de 
pesca, marisqueo e acuicultura promoverá 
a cultura do seguro no sector, fomentando 
iniciativas  que  potencien  ou  introduzan 
a  subscrición  de  seguros  de  produción 
ou de calquera outra natureza dirixidos á 
cobertura  de  continxencias  extraordina-
rias no exercicio da actividade pesqueira, 
marisqueira e acuícola.

Disposición aDicional Décimo 
teRceiRa. aDscRición Do Dominio 

público maRÍtimo
No  suposto  de  adscrición  do  dominio 

público marítimo á Comunidade Autóno-
ma de Galicia para o desenvolvemento de 
actividades  acuícolas,  corresponderalle 
á  consellaría  competente  en  materia  de 
acuicultura  regular o  exercicio da  activi-
dade  nos  espazos  adscritos,  adecuando 
os  títulos  administrativos  habilitantes  ao 
contido  do  disposto  nesta  lei  e  na  lexis-
lación  reguladora  do  dominio  público 
marítimo-terrestre.

Disposición tRansitoRia pRimeiRa 
pRoceDementos en tRamitación 
e aplicación Da leXislación mÁis 

favoRable
Os  procedementos  sancionadores 

iniciados  con  anterioridade  á  entrada  en 
vigor desta lei seguiranse tramitando ata a 
súa resolución final conforme a normativa 
aplicable  no  momento  da  súa  iniciación, 
sen  prexuízo  da  retroactividade  desta  lei 
en  canto  sexa  máis  favorable  para  a  pre-
sunta persoa infractora.
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Disposición tRansitoRia segunDa 
confRaRÍas De pescaDoRes e Das 

súas feDeRacións
Á entrada en vigor desta lei, recoñécense 

como confrarías de pescadores e federacións 
as  existentes,  co  ámbito  territorial  e  os 
estatutos que teñan aprobados, sen que sexa 
posible  o  recoñecemento  ou  a  creación  de 
máis confrarías de pescadores, agás a crea-
ción  daquelas  confrarías  que,  existentes  á 
entrada en vigor desta lei, sexan disoltas por 
calquera dos motivos legalmente previstos e 
sempre de conformidade co que se dispoña 
regulamentariamente.

Disposición tRansitoRia teRceiRa 
consello galego De pesca

Á entrada en vigor desta lei, o Consello 
Galego  de  Pesca  permanecerá  coas  fun-
cións e a composición que se determina na 
disposición regulamentaria vixente.

Disposición tRansitoRia cuaRta 
concesións, autoRiZacións e 

peRmisos De activiDaDe
Á  entrada  en  vigor  desta  lei,  as  con-

cesións,  as  autorizacións  e  os  permisos 
de  actividade  seguirán  vixentes  nas 
condicións  e  nos  prazos  polos  que  foron 
concedidos ou autorizados.

Disposición tRansitoRia quinta 
peRmisos De eXplotación

Á entrada  en vigor desta  lei,  seguirán 
vixentes,  nas  condicións  e  nos  prazos 
polos  que  foron  outorgados,  os  permisos 
de explotación ata que se outorguen novos 
permisos de pesca ou licenzas, de confor-
midade  con  esta  lei  e  a  normativa  que  a 
desenvolva.

Disposición tRansitoRia seXta 
peRmisos De eXplotación  

De maRisqueo a pé  
con embaRcación auXiliaR

Á entrada en vigor desta lei, ás persoas 
titulares  de  permiso  de  explotación  de 

marisqueo a pé con embarcación auxiliar 
outorgaráselles unha licenza de marisqueo 
desde  embarcación,  nas  condicións  que 
regulamentariamente se definan.

Disposición tRansitoRia sétima 
Revisión Das autoRiZacións e 

concesións maRisqueiRas
Á entrada en vigor desta lei, e no prazo 

máximo de cinco anos, procederase á re-
visión das autorizacións e das concesións 
marisqueiras.

Disposición DeRRogatoRia única 
DeRRogación noRmativa

Quedan derrogadas cantas disposicións 
de  igual  ou  inferior  rango  se  opoñan  ao 
establecido nesta lei, e expresamente:

a.  A Lei 6/1993, do 11 de maio, de pesca 
de Galicia.

b.  A Lei 9/1993, do 8 de xullo, de con-
frarías de pescadores de Galicia.

c.  A  Lei  2/2004,  do  21  de  abril,  pola 
que  se  crea  o  Servizo  de  Gardacostas  de 
Galicia.

d.  A  Lei  3/2004,  do  7  de  xuño,  de 
creación  do  Instituto  Tecnolóxico  para  o 
Control do Medio Mariño de Galicia.

e.  A Lei 8/2004, do 30 de xullo, de pro-
tección, control, infraccións e sancións en 
materia marítimo-pesqueira de Galicia.

Disposición DeRRaDeiRa pRimeiRa 
moDificación Da lei 6/2003, Do 9 
De DecembRo, De taXas, pReZos 
e eXaccións RegulaDoRas Da 

comuniDaDe autónoma De galicia
(...) 673

Disposición DeRRaDeiRa segunDa 
actualiZación De sancións

As contías económicas das sancións pre-
vistas nesta lei deberanse actualizar a través 
da  correspondente  norma  regulamentaria 

673	 	Disposición	derradeira	primeira	contén	modifica-
cións	aos	anexos	da	Lei	6/2003,	do	9	de	decembro,	de	
taxas,	prezos	e	exaccións	reguladoras	da	Comunidade	
Autónoma	de	Galicia.
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conforme o índice de prezos ao consumo ou 
sistema que o substitúa.

Disposición DeRRaDeiRa 
teRceiRa. Desenvolvemento 

RegulamentaRio
Facúltase a Xunta de Galicia para ditar 

cantas  disposicións  regulamentarias  re-
sulten necesarias para o desenvolvemento 
e a aplicación desta lei.

Disposición DeRRaDeiRa cuaRta 
entRaDa en vigoR

Esta lei entrará en vigor aos doce meses 
da  súa  publicación  no  Diario  Oficial  de 
Galicia.
Á  entrada  en  vigor  desta  lei,  seguirán 
vixentes  aquelas  disposicións  que  non 
foron  derrogadas  expresamente  naqueles 
artigos  que  non  contradigan  o  disposto 
nesta lei.
O  disposto  no  primeiro  parágrafo  desta 
disposición  non  lle  será  aplicable  ao  ca-
pítulo  I  do  título  IX  desta  lei,  referido  á 
Axencia de Desenvolvemento Sustentable 
das Zonas de Pesca, que entrará en vigor 
o día seguinte ao da súa publicación, nin 
á disposición adicional oitava, que entrará 
en  vigor  aos  seis  meses  da  publicación 
desta lei 674.

3. LEI 7/1992, DO 24 DE XULLO,  
DE PESCA FLUVIAL  

(DOGA N.º 151, 5. 8. 1992) 675

(…) 676

TíTULO I 
OBXECTO DA LEI

Artigo 1. Obxecto da lei.
  1.  A presente  lei  ten por obxecto a  re-
gulación da  conservación,  o  fomento  e o 
ordenado aproveitamento das poboacións 

674	 	Disposición	derradiera	 cuarta	modificada	por	 Lei	
1/2009,	do	15	de	xuño,	de	modificación	da	Lei	11/2008,	
do	3	de	decembro,	de	pesca	de	Galicia.
675	 Véxase	 Decreto	 130/1997,	 do	 14	 de	 maio,	 polo	
que	se	aproba	o	Regulamento	de	ordenación	da	pesca	
fluvial	e	dos	ecosistemas	acuáticos	continentais.
676	 Exposición	de	motivos	omitida.

piscícolas, e doutros seres vivos que habi-
tan nas augas continentais da Comunidade 
Autónoma de Galicia.
  2.  Para os efectos desta lei, considéranse 
augas continentais as dos ríos,  regueiros, 
regatos, encoros, lagoas e marismas.
A Xunta de Galicia establecerá nas zonas 
de  desembocadura  a  forma  en  que  cada 
consellería exercerá as súas competencias 
para que a presente lei e as que afecten ás 
especies mariñas se cumpran.

TíTULO II 
APROVEITAMENTOS

capítulo i 
lICenzAs, réxImes espeCIAIs, 

permIsos e mAtríCulAs
Artigo 2. Licenzas  e  permisos  para 

pescar.
  1.  O dereito de pescar correspóndelles 
a  todas  as  persoas,  sen  máis  limitacións 
cás contidas na presente lei e as derivadas 
da conservación e do fomento da riqueza 
piscícola.
  2.  Licenzas.
Para poder pescar nas augas continentais 
galegas é imprescindible estar en posesión 
dunha  licenza,  que  terá  carácter persoal 
e intransferible.
  3.  Permisos.
Cando o tramo no que se desexe pescar se 
atope  acoutado  ou  sometido  a  un  réxime 
especial  de  pesca,  ademais  da  licenza, 
requirirase estar en posesión do oportuno 
permiso para pescar.
  4.  As licenzas e os permisos para pes-
car  serán  expedidos  pola  Consellería  de 
Agricultura, Gandería e Montes.
Os requisitos para a obtención de licenzas 
e  permisos  serán  determinados  regula-
mentariamente.

Artigo 3. Debido  ás  súas  especiais 
características,  e  co  fin  dunha  mellor 
regulación da pesca, determinadas masas 
de  auga  poderán  ser  acoutadas  de  xeito 
temporal  ou  permanente  como:  couto  de 
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pesca,  couto  de  pesca  intensiva  e  couto 
de pesca sen morte, entre outros.

Artigo 4. Embarcacións.
Só poderán utilizarse para a pesca embar-
cacións  e  artefactos  boiantes  inscritos  e 
matriculados para este fin e que cumpran 
as  condicións  fixadas  polas  normas  que 
desenvolve esta lei.

capítulo ii 
ConCesIóns

Artigo 5. Concesións.
A Consellería de Agricultura, Gandería e 
Montes poderá outorgarlles concesións de 
aproveitamentos piscícolas ás asociacións 
ou  sociedades  de  pescadores  de  carácter 
non  lucrativo,  con  fins  de  fomento  ou 
especial  protección  da  pesca,  que  lles 
facilitarán  o  acceso  ás  mesmas  aos  pes-
cadores ribeiráns. As concesións recaerán 
sobre tramos concretos de ríos, encoros e 
lagoas, nas condicións que se determinen 
regulamentariamente.
Estas concesións non darán outros dereitos 
sobre as augas, leitos e marxes de masa de 
auga que o exclusivo de pescar na forma e 
nas  épocas  preceptuadas  na  presente  lei, 
e  coas  limitacións  específicas  que  se  es-
tablezan en cada prego de condicións. As 
entidades concesionarias encargaranse do 
coidado, da conservación, da promoción e 
da xestión dos recursos piscícolas.
Así mesmo, e co fin de fomentar o turismo, 
poderánselles outorgar concesións en tra-
mos de encoros e lagoas a empresas que se 
encargarán, ademais do coidado e da con-
servación do ben obxecto da concesión, da 
súa  promoción  e  da  xestión  dos  recursos 
piscícolas  do  mesmo.  Estas  concesións 
requirirán para o seu outorgamento o  in-
forme favorable da Secretaría Xeral para o 
Turismo, que estudará as súas condicións 
e velará polo seu cumprimento.
Tamén,  e  co  mesmo  fin,  e  mediante  o 
sistema  de  concurso,  poderanse  outorgar 
lotes  de  permisos  en  zonas  acoutadas 
destinadas  a  entidades  de  promoción  ou 
empresas turísticas.

A Consellería de Agricultura, Gandería e 
Montes e a Secretaría Xeral para o Turis-
mo determinarán os coutos con reserva de 
permisos,  que  en  todo  caso  non  poderán 
superar o dez por cento dos dispoñibles.

Artigo 6. Entidades colaboradoras.
Considéranse  entidades  colaboradoras  as 
que realicen actividades ou investimentos 
en  favor  da  riqueza  piscícola  das  augas 
continentais  galegas,  así  como  na  me-
llora  da  calidade  do  medio  ambiente  das 
devanditas  augas  e  que  teñan  recoñecido 
tal carácter.
A  condición  de  entidade  colaboradora 
levará  anexo  o  cumprimento  das  obrigas 
e  mais  o  gozo  dos  beneficios  que  para 
tal  condición  estableza  a  Consellería  de 
Agricultura, Gandería  e Montes,  de  con-
formidade coa lexislación vixente.
As  entidades  colaboradoras  deberanse 
inscribir  no  rexistro  que  para  tal  efecto 
se estableza.
A determinación dos requisitos necesarios 
para a obtención da condición de entidade 
colaboradora  establecerase  regulamenta-
riamente.

Artigo 7. En  cada  unha  das  provin-
cias  e  para  o  conxunto  da  Comunidade 
Autónoma  existirá  un  Comité  de  Pesca 
Fluvial con funcións asesoras á Adminis-
tración, e do que formarán parte, ademais 
de membros da mesma, representantes das 
asociacións  relacionadas coa pesca e  coa 
conservación da natureza.

TíTULO III 
CONSERVACIóN E FOMENTO 

DA RIQUEZA PISCíCOLA
capítulo i 

restrICIóns Ao  
AproveItAmento pIsCíColA

Artigo 8. A  Consellería  de  Agricul-
tura,  Gandería  e  Montes  establecerá  os 
períodos hábiles de pesca para as distintas 
especies piscícolas e demais seres vivos que 
habitan as augas continentais de Galicia, e 
adoptará as medidas excepcionais e os réxi-
mes especiais que se estimen pertinentes.
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En  caso  de  extremo  empobrecemento 
dos  recursos  vivos  das  augas,  ou  cando 
circunstancias excepcionais o aconsellen, 
a Consellería de Agricultura, Gandería  e 
Montes,  oído  o  Comité  Galego  de  Pesca 
Fluvial,  poderá  acordar  as  medidas  que 
estime  pertinentes,  mesmo  a  veda  abso-
luta  naquelas  masas  de  auga  que  xulgue 
oportuno ou, se é o caso, a pesca sen morte 
como única modalidade autorizada.
Sempre que nunha masa de  auga  existan 
varias  especies  e  algunha  delas  estea 
vedada, a veda estenderase nesa masa a tó-
dalas especies que se capturen coa mesma 
modalidade  ou  cebo,  salvo  autorización 
expresa  da  Consellería  de  Agricultura, 
Gandería e Montes, que será publicada no 
“Diario Oficial de Galicia”.

Artigo 9. Restriccións temporais.
A Consellería de Agricultura, Gandería e 
Montes poderá prohibir  temporalmente o 
emprego de  calquera  arte  ou modalidade 
de  pesca,  en  toda  ou  en  parte  das  augas 
continentais  da  Comunidade  Autónoma, 
cando  existan  razóns  hidrobiolóxicas 
que  así  o  aconsellen.  Esta  prohibición 
deberase  publicar  no  “Diario  Oficial  de 
Galicia” con expresión da súa motivación 
e a duración da mesma.

Artigo 10. Transporte  e  comerciali-
zación da pesca fluvial.
  1.  Queda prohibida a comercialización 
de  calquera  especie  de  salmónidos  non 
procedentes  de  centros  de  produción 
autorizados en toda época, fose cal fose o 
sistema de captura.
  2.  Para posuír e transportar reos ou sal-
móns  e  para  comercializar  calquera  tipo 
de  salmónido  será  condición  indispensa-
ble que vaian provistos da documentación 
que acredite a súa procedencia legal. Aos 
exemplares  de  reo  e  de  salmón  pescados 
ao amparo desta lei facilitaráselle a docu-
mentación acreditativa da súa orixe.
  3.  As autoridades competentes poderán 
ordenar  a  inspección  de  locais  públicos 
co  obxecto  de  facer  as  comprobacións 
oportunas  sobre  posesión  de  guías, 

documentos  de  compra  e  calquera  outro 
acreditativo daqueles extremos, quedan-
do os titulares dos ditos locais obrigados 
a facilitaren as inspeccións.

Artigo 11. Canas de pescar e utensi-
lios auxiliares.
Nas  augas  continentais  da  Comunidade 
Autónoma  de  Galicia,  cada  pescador  só 
poderá  utilizar  o  número  de  canas  e  os 
utensilios  auxiliares  que  se  detallen  nas 
oportunas disposicións regulamentarias.

Artigo 12. Autorizacións especiais.
Para  fins  científicos,  de  repoboación  ou 
para evitar  a  súa morte,  a Consellería de 
Agricultura,  Gandería  e  Montes  poderá 
utilizar a pesca e o transporte de especies 
acuícolas ou dos seus ovos en toda época 
do  ano  facendo  uso  de  calquera  dos  mé-
todos de captura previstos na presente lei, 
debendo  en  todo  caso  quedar  fixadas  as 
condicións de expedición destas autoriza-
cións especiais.

capítulo ii 
Fomento dAs poboACIóns ICtíColAs

Artigo 13. Estudos e investigación.
A  Consellería  de  Agricultura,  Gandería 
e  Montes  promoverá  a  realización  dos 
estudos  hidrolóxicos  precisos  das  augas 
continentais  da  Comunidade  Autónoma, 
así  como  a  investigación,  dedicándolles 
especial  atención  aos  ríos  habitados  por 
salmón ou  reo,  e  adaptará  as  súas  actua-
cións para o fomento da riqueza ictícola ás 
conclusións e aos resultados dos devandi-
tos estudos e programas de investigación.

Artigo 14. Desovadoiros.
A  Consellería  de  Agricultura,  Gandería 
e  Montes  procederá  á  delimitación  e 
sinalización dos desovadoiros e prohibirá 
calquera  alteración  dos  mesmos,  salvo 
as  que  realice  a  propia  consellería  ou 
autorice  coa  finalidade  de  protexelos, 
conservalos e melloralos.
Cando  a  Consellería  de  Agricultura, 
Gandería e Montes estime que o baño ou 
outras  actividades  poidan  supoñer  a  de-
terioración  do  desovadoiro,  poderá  adoptar 



- 1047 -

Caza, pesca, gardacostas e...

ca
za

, p
es

ca
, g

ar
da

co
st

as
 e

...

as  medidas  precisas  para  a  protección  e 
conservación  do  mesmo,  sinalizando, 
para tal efecto, as respectivas zonas onde 
se prohibisen estas actividades.

Artigo 15. Repoboacións piscícolas.
Soamente  poderán  realizar  repoboacións 
ou soltas de espécimes piscícolas nas augas 
continentais  os  organismos  dependentes 
da  Consellería  de  Agricultura,  Gandería 
e  Montes  ou  aqueles  que  esta  autorice 
expresamente.
As entidades que teñan a concesión para 
o aproveitamento dalgunha masa de auga 
continental poderán, se é o caso, solicitar 
a  realización  directa  de  repoboacións 
piscícolas nas augas obxecto da concesión, 
se ben as especies, tipos ou variedades e 
métodos  empregados  requirirán  a  apro-
bación previa da consellería para garantir 
a  súa  idoneidade.  A  dita  aprobación  in-
cluirá as condicións e formas de executar 
a súa repoboación.

Artigo 16. Repoboacións  de  vexeta-
ción en marxes e álveos.
Para  todos  os  efectos,  declárase  de  inte-
rese xeral a conservación das formacións 
vexetais, así como a repoboación arbórea 
e arbustiva nas marxes dos ríos e reguei-
ros  con  especies  ripícolas ou de  ribeiras, 
respectando as servidumes legais.
Para  o  aproveitamento  e  a  utilización  de 
calquera  tipo  de  vexetación  nas  ribeiras 
dos ríos e das augas, e pola súa incidencia 
sobre as poboacións piscícolas, será nece-
saria a previa autorización da Consellería 
de Agricultura, Gandería e Montes.

Artigo 17. Instalacións.
  1.  A  Consellería  de  Agricultura,  Gan-
dería  e  Montes  fomentará  a  construción 
de  piscifactorías,  estacións  de  captura, 
desovadoiros  artificiais,  canles  de  crian-
za,  laboratorios  ictioxénicos  e  demais 
instalacións  que  sirvan  para  incrementar 
a riqueza piscícola das augas continentais 
de  Galicia.  Así  mesmo,  poderá  autorizar 
traballos  e  construcións  financiados  por 
persoas  físicas  ou  xurídicas  que  sirvan 

para  contribuír  á  conservación  e  ao  fo-
mento desta riqueza.
  2.  As  piscifactorías  ou  outras  insta-
lacións  industriais  autorizadas,  con  fins 
comerciais  ou  de  repoboación  piscícola, 
poderán producir especies piscícolas sem-
pre  que  reúnan  os  requisitos  legalmente 
esixidos e estean en posesión dos permisos 
establecidos na lexislación vixente.
Os  proxectos  deberán  estar  asinados  por 
técnico competente e definirán os caudais 
necesarios,  os  sistemas  de  produción  e 
as  características  de  funcionamento  da 
instalación.
A autorización para o funcionamento das 
piscifactorías  ou  instalacións  industriais 
será  concedida  para  cada  proxecto  pola 
Consellería  de  Agricultura,  Gandería  e 
Montes,  sen  prexuício  do  outorgamento 
da correspondente concesión por parte da 
Administración hidráulica competente.
  3.  As industrias e instalacións que pro-
duzan,  transporten,  almacenen,  traten, 
recuperen  ou  eliminen  residuos  tóxicos 
ou  que  poidan  poñer  en  perigo  a  bioce-
nose  das  masas  de  auga  da  Comunidade 
Autónoma  virán  obrigadas  a  acatar  as 
instrucións  impartidas  pola  consellería 
competente e a facilitar o labor inspector, 
co  obxecto  de  evitar  ou  reducir  aquel 
perigo, sen prexuízo do disposto na lexis-
lación medioambiental.

capítulo iii 
medIdAs proteCtorAs

Artigo 18. Ordenación dos aproveita-
mentos piscícolas.
A Consellería de Agricultura, Gandería e 
Montes promoverá a ordenación axeitada 
dos  aproveitamentos  piscícolas  a  través 
de  plans  técnicos,  que  deberán  com-
prender,  como mínimo, a descrición das 
características das augas e os problemas 
que  afecten  ás  comunidades  piscícolas, 
a  súa  cuantificación  e  as  posibilidades 
de  potencialas  e  as  medidas  tendentes  a 
mellorar o seu estado, períodos de veda e 
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topes de capturas aconsellables, período 
de revisión e mecanismo de seguimento.
Estes  plans  técnicos  serán  preceptivos 
en  augas  habitadas  por  salmón  e  reo,  en 
todas aquelas que a consellería considere 
de interese piscícola, e naquelas masas de 
auga que sexan obxecto de concesión.
A  súa  aprobación publicarase no “Diario 
Oficial de Galicia”.

Artigo 19. Protección  dos  recursos 
piscícolas.
O  Consello  da  Xunta  de  Galicia,  por 
proposta  da  Consellería  de  Agricultura, 
Gandería e Montes, poderá declarar deter-
minados treitos de ríos como de “especial 
interese para a riqueza piscícola”, fixando 
as medidas axeitadas para a súa protección, 
conservación, mantemento e mellora, que 
deberán ser, como mínimo, a elaboración 
do plan técnico e a relación de actuacións 
que deban  levarse a cabo para protexer e 
mellorar os  recursos piscícolas, así como 
a fixación de veda ou dunha determinada 
modalidade de pesca que non supoña peri-
go para as especies de interese.

Artigo 20. Dimensións mínimas.
  1.  Deberanse devolver inmediatamen-
te á auga todos os exemplares capturados 
que non superen as dimensións mínimas 
que regulamentariamente estableza a Conse-
llería de Agricultura, Gandería e Montes.
  2.  Entenderase por lonxitude, nos peixes, 
a distancia existente dende a extremidade 
anterior  da  cabeza  ata  o  punto  medio  da 
parte  posterior  da  aleta  caudal  ou  cola 
estendida, e, para o cangrexo, a compren-
dida entre o ollo e a extremidade da cola 
tamén estendida.
  3.  Queda  prohibida  a  pesca,  posesión, 
circulación,  comercialización  e  consumo 
dos  exemplares  que  non  alcancen  as  di-
mensións  mínimas  establecidas,  agás  no 
caso da anguía, que estará admitida no seu 
estado de angula.

Artigo 21. Obstáculos naturais.
A Consellería de Agricultura, Gandería e 
Montes poderá acordar a eliminación dos 
obstáculos naturais ou a súa modificación 
para  facilitar  a  circulación dos peixes  ao 

longo dos cursos de auga competencia da 
Comunidade  Autónoma,  especialmente 
nos  ríos  salmoneiros  e  de  reos  e,  cando 
isto  non  sexa  posible,  o  emprego  dos 
medios substitutivos que aseguren o ciclo 
biolóxico da riqueza piscícola nos distin-
tos treitos do río.

Artigo 22. Aproveitamentos hidráu-
licos.
As concesións de aproveitamento hidráulico 
deberán  en  todo  tempo  respectar  o  caudal 
ecolóxico  necesario  para  facilitar  o  normal 
desenvolvemento das poboacións piscícolas.
Nos  procedementos  que  se  substancien 
para a súa determinación polo organismo 
de  conca competente,  deberanse  solicitar 
os  informes necesarios da Consellería de 
Agricultura, Gandería e Montes.
Toda  variación  do  caudal  do  curso  fluvial 
motivada por calquera tipo de aproveitamen-
to hidráulico deberase facer paulatinamente.
Establecerase  na  zona  de  influencia  de 
caída  de  presas,  encoros  e  aproveita-
mentos  hidráulicos  a  obrigatoriedade  de 
instalar sinais acústicos ou luminosos que 
advirten suficientemente sobre a apertura 
de comportas ou o incremento de caudais 
fluviais por medios artificiais.

Artigo 23. Pasos e escalas.
As solicitudes e os proxectos de todas as 
presas, diques ou canles que se pretendan 
construír nas masas acuícolas co obxecto 
de facilitar as migracións periódicas dos 
peixes ao longo dos cursos f luviais debe-
rán presentar:

a.  O  estudo  de  avaliación  do  impacto 
ambiental, se é o caso.

b.  A  previsión  da  pertinente  escala, 
paso,  esclusa  ou  calquera  outro  dispo-
sitivo  que  permita  o  seu  remonte  para 
especies migratorias.

c.  O  mantemento  en  todo  tempo  do 
caudal  ecolóxico  que  deberá  verter  pola 
escala ou polo paso necesario para asegu-
rar o movemento natural das especies.
Os organismos hidráulicos non autorizarán 
as obras ou os  traballos que  se vaian  rea-
lizar  nas  masas  de  auga  da  Comunidade 
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Autónoma  de  Galicia  que  incumpran  o 
anteriormente  establecido,  agás  que  xus-
tifiquen  axeitadamente  a  imposibilidade 
da súa realización, debéndolle solicitar in-
forme previo á Consellería de Agricultura, 
Gandería e Montes.
Nas  presas  e  nos  diques  levantados  con 
anterioridade  a  esta  lei  ou  nos  de  nova 
construción onde non sexa posible construír 
un  dispositivo  de  remonte  estableceranse 
outras alternativas.

Artigo 24. Contaminación das augas.
Queda prohibido alterar a condición natu-
ral das augas con calquera tipo de produto 
contaminante  que  dane  os  ecosistemas 
fluviais,  en  especial  a  fauna  piscícola, 
considerándose  como  tal  todo  aquel  que 
produza unha alteración lesiva das condi-
cións  físicas,  químicas  ou  biolóxicas  das 
masas de augas continentais.
Se non houbese posibilidade de harmonizar os 
intereses piscícolas cos dos concesionarios 
de  aproveitamentos  hidráulicos,  industrias 
e  explotacións  que  polo  seu  interese 
público  deban  ser  preferentes,  os  donos 
e  concesionarios  quedarán  obrigados  a 
acatar  as  disposicións  que  dite  a  Xunta 
de Galicia para conseguir que os vertidos 
non sobrepasen os parámetros estableci-
dos pola CEE para os ríos de salmónidos, 
sen  prexuízo  do  disposto  na  lexislación 
medioambiental.

Artigo 25. Alteración  de  fondos  e 
marxes.
  1.  Precisarase  informe  preceptivo  da 
Consellería  de  Agricultura,  Gandería  e 
Montes  para  modificar  a  vexetación  das 
beiras e marxes, sempre que esta afecte á 
zona de servidume das augas públicas.
No caso de que o  informe  sinale unha  in-
cidencia negativa desta modificación sobre 
as poboacións piscícolas ou a ecoloxía das 
augas, o organismo de conca deberá adoptar 
ou propoñerlle ao titular do aproveitamento 
as  condicións  necesarias  para  evitar  o  im-
pacto negativo.
  2.  Prohíbese  modificar  os  leitos  e  des-
viar  o  curso  natural  das  augas  públicas 

sen  contar  co  informe  pertinente  da 
Consellería  de  Agricultura,  Gandería  e 
Montes,  independentemente  dos  outros 
que sexan precisos.
  3.  Queda prohibido desviar o curso na-
tural das augas, encoros e pantanos, dos 
leitos de derivación e das canles de nave-
gación  e  rega  para  o  aproveitamento  da 
súa pesca  sen o  correspondente  informe 
da Consellería de Agricultura, Gandería 
e Montes.
  4.  Calquera concesión de extracción de 
áridos dos ríos deberá contar cun informe 
da  Consellería  de  Agricultura,  Gandería 
e  Montes,  no  que  se  especifique  que  a 
devandita  extracción  non  supón  ningún 
perigo  ou  obstáculo  para  o  remonte,  a 
desova ou a vida da fauna ictícola.

Artigo 26. Reixas e outros dispositi-
vos de control.
En  toda  obra  de  toma  de  auga,  así  como 
a  saída das  canles de  fábricas, muíños ou 
turbinas, deberá existir un dispositivo que 
impida  o  acceso  da  poboación  ictícola  ás 
ditas correntes de derivación ou achega. Os 
donos ou concesionarios están obrigados á 
súa colocación e mantemento en bo estado. 
A  Consellería  de  Agricultura,  Gandería  e 
Montes fixará o emprazamento, as dimen-
sións,  as  características,  os  sistemas  de 
precintado e control e as épocas do ano nas 
que debe permanecer operativo.

Artigo 27. Esgotamento  de  masas 
de auga.
Sempre  que  un  particular  ou  unha  enti-
dade  concesionaria  dun  aproveitamento 
hidráulico  vaia  proceder  á  anulación  ou 
ao baleirado dunha masa de auga na que 
exista poboación ictícola, deberallo comu-
nicar cunha antelación mínima de un mes 
ao  órgano  competente,  que  deberá  noti-
ficarllo  inmediatamente  á  Consellería  de 
Agricultura, Gandería e Montes para que 
esta estableza as medidas que haberán de 
adoptarse co obxecto de protexer a citada 
poboación.
Os gastos derivados da  toma de medidas 
necesarias  para  evitar  mortandade  de 
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peixes  ou  riscos  para  a  riqueza  piscícola 
correrán por conta do concesionario, que 
igualmente  será  responsable  dos  danos  e 
perdas ocasionados.

TíTULO IV 
O CONTROL E A POLICíA DAS 

AUGAS CONTINENTAIS

Artigo 28. Axentes da Gardería.
Sen  prexuízo  do  establecido  na  lexisla-
ción  vixente,  e  malia  as  demais  misións 
que  desempeñen,  os  axentes  da  Gardería 
dependente da Consellería de Agricultura, 
Gandería e Montes encargaranse especifi-
camente  de  velar  polo  cumprimento  dos 
preceptos  establecidos  nesta  lei  e  de  de-
nunciar as infraccións que contra a mesma 
se  produzan,  tendo,  para  tales  efectos,  a 
consideración de axentes da autoridade.

Artigo 29. Vixilantes  xurados  de 
pesca fluvial.
A  Consellería  de  Agricultura,  Gandería 
e  Montes  poderalles  outorgar  o  título  de 
“vixilante  xurado  de  pesca  fluvial”  ás 
persoas  que  cumpran  os  requisitos  que 
regulamentariamente  se  establezan,  co 
obxecto de colaboraren no cumprimento do 
disposto nesta lei cos axentes da Gardería, 
coa Policía Autonómica e, se é o caso, coas 
Forzas  de  Seguridade  do  Estado  ou  de 
calquera outro corpo que teña funcións de 
policía e custodia dos recursos piscícolas e 
dos seus hábitats. Para estes efectos, terán a 
consideración de axentes da autoridade.

TíTULO V 
PROHIBICIóNS, INFRACCIóNS, 

SANCIóNS E  
PROCEDEMENTO SANCIONADOR

capítulo i 
prohIbICIóns

Artigo 30. Prohibicións en beneficio 
da pesca.
Queda prohibido en  todas  as  augas  conti-
nentais da Comunidade Autónoma galega:
  1.  Pescar  con  cana  ou  outras  artes  en 
época de veda.

  2.  O emprego con fins de pesca de:
a.  Calquera material explosivo ou subs-

tancia que ao contacto coa auga produza 
explosión.

b.  Toda  substancia  venenosa  para  a 
poboación ictícola ou desosixenadora das 
augas.

c.  A enerxía eléctrica.
  3.  Bater  nas  augas,  guindar  pedras  ou 
espantar de calquera xeito os peixes para 
obrigalos  a  fuxir  en  dirección  das  artes 
propias ou para que non caian nas alleas, 
así  como  cebar  as  augas  para  atraer  os 
peixes ás artes propias.
  4.  Pescar, con calquera tipo de arte, nas 
canles de derivación ou de rega.
  5.  Pescar  á  man,  con  arma  de  fogo, 
golpear  as  pedras  que  lles  sirvan  de  re-
fuxio aos peixes, así como a práctica da 
pesca subacuática.
  6.  Reducir arbitrariamente o caudal das 
augas, alterar os leitos e destruír a vexeta-
ción acuática ou de ribeira.
  7.  A pesca de salmóns e de reos durante 
o seu descenso ao mar unha vez realizada 
a desova.
  8.  Deteriorar,  inutilizar  ou  trasladar 
sen  autorización  da  Consellería  de  Agri-
cultura, Gandería e Montes os aparellos de 
incubación artificial que estean instalados 
nas  augas  continentais.  Destruír  os  des-
ovadoiros,  enturbar  as  augas  ou  guindar 
materias que os prexudiquen.
  9.  Pescar  salmóns  ou  reos  nas  rías  e 
augas  marítimas  interiores  competencia 
da Comunidade Autónoma.
  10.  Pescar durante a costeira do salmón 
e reo nas entradas dos ríos ou nas zonas de 
paso destes.
  11.  Facer seguimento dos desprazamen-
tos de salmóns e reos por calquera sistema 
ou instalar medios que os detecten, salvo 
cando se conte con autorización expresa 
da Consellería de Agricultura, Gandería 
e Montes.
  12.  Empregar  calquera  outro  procede-
mento de pesca que sexa declarado nocivo 
pola devandita Consellería.
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Artigo 31. Obstáculos, instrumentos, 
artes e aparellos prohibidos.
  1.  Queda  prohibida  a  construción  ou 
colocación de calquera tipo de obstáculo, 
permanente ou transitorio, que sirva para 
encamiñar a pesca para a súa captura.
Non obstante, poderán seguir utilizándose 
as  pesqueiras  existentes  na  actualidade, 
logo de autorización específica e individual 
da Consellería de Agricultura, Gandería e 
Montes,  na  que  se  describirán  as  condi-
cións técnicas da súa utilización.
  2.  En  augas  continentais  da  Comu-
nidade  Autónoma  galega  non  se  poderá 
utilizar  ningún  tipo  de  rede  ou  artefacto 
de  malla,  excepto  as  nasas  utilizadas  na 
pesca  de  anguías  e  lampreas,  sen  que  en 
ningún caso se poida superar o número de 
dez  por  pescador.  Regulamentariamente 
determinaranse  as  formas  e  dimensións 
que  deberán  ter  estas  nasas,  así  como  a 
distancia da beira á que poderán colocar-
se, podendo restrinxir ou mesmo prohibir 
temporalmente o seu uso.
Cando nalgún curso fluvial existan razóns 
que  así  o  aconsellen,  a  Consellería  de 
Agricultura,  Gandería  e  Montes  poderá 
autorizar o uso de  redes ou artefactos de 
malla durante períodos determinados e en 
tramos concretos. Nos encoros que se ato-
pen invadidos por especies non salmónidas 
e nos que o seu control ou aproveitamento 
comercial sexa desexable poderase autori-
zar a pesca con rede.
Tamén se permitirá, para a pesca do can-
grexo, a utilización de trueiros e redefoles, 
no  número  que  se  estableza,  que  nunca 
será superior a dez por pescador.
  3.  Queda  prohibida  a  pesca  durante 
a  noite,  agás  para  lamprea,  angulas  e 
anguías, naqueles lugares onde o autorice 
a Consellería de Agricultura, Gandería  e 
Montes.  Enténdese  por  pesca  nocturna  a 
que  se  practica  no  período  comprendido 
entre unha hora despois da posta do sol e 
unha hora antes da saída. As artes empre-
gadas  nestes  casos  só  serán  aptas  para  a 
pesca das especies citadas.

  4.  Prohíbese o uso de artefactos  lumi-
nosos  con  fins  de  pesca,  excepto  para  a 
anguía  e  a  lamprea,  que  deberán  contar 
cunha  autorización  especial  para  cada 
temporada de pesca.
  5.  Non  se  permitirá  para  pescar  a  uti-
lización  de  aparellos  punzantes,  agás  na 
pesca da lamprea dende pontóns e logo de 
autorización da Consellería de Agricultu-
ra, Gandería e Montes. Así mesmo, non se 
poderán  utilizar  artes  de  tirón  e  áncora, 
calquera que sexa a súa forma.
  6.  Queda  prohibido  o  uso  de  cordeis, 
sedelas dormentes e palangres.
  7.  Prohíbese pescar con calquera clase 
de  artes  fixas,  como  redes  de  cope,  voi-
tiróns,  e,  especialmente,  coas  chamadas 
«de parada» para troitas, aínda que non se 
suxeiten a estacas, caneiros ou cercas.

capítulo ii 
InFrACCIóns e sAnCIóns

Artigo 32. Clasificación.
As  infraccións aos preceptos da presente 
lei  clasifícanse  en  leves,  menos  graves, 
graves e moi graves.

Artigo 33. Infraccións leves.
Terán  a  consideración  de  infraccións 
leves e serán sancionadas con multa de ata 
50.000 pesetas as seguintes:
  1.  Pescar  sendo  titular  dunha  licenza 
válida de pesca cando non se leve consigo 
esta e un documento acreditativo da súa 
identidade.
  2.  Pescar  nun  tramo  acoutado,  sendo 
titular do permiso regulamentario, cando 
non se leve consigo o devandito permiso.
  3.  Non gardar as distancias establecidas 
regulamentariamente  durante  a  práctica 
da actividade pesqueira.
  4.  Pescar con máis canas das permitidas 
ou con utensilios auxiliares non autoriza-
dos regulamentariamente.
  5.  Pescar  entorpecendo ou molestando 
a outros pescadores  cando estivesen pre-
viamente pescando.
  6.  Non  gardar,  respecto  doutros  pes-
cadores,  mediando  requirimento  previo, 
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unha distancia de 40 metros cando se pesca 
con ova, 30 metros con cola de rata ou 10 
metros con outras modalidades de pesca.
  7.  Deixar  transcorrer  máis  de  media 
hora  sen  ceder  o  seu posto ou pozo  a un 
pescador  de  salmón  que  o  requirise  para 
facelo, se ao transcorrer o devandito prazo 
non se trabase un exemplar.
  8.  Bañarse, navegar con lanchas ou em-
barcacións de recreo ou realizar actividades 
expresamente  prohibidas  entorpecendo  a 
práctica das actividades reguladas por esta 
lei nos lugares onde o desenvolvemento de 
tales actividades fose declarado e sinalado 
como preferente.
  9.  Non respectar as limitacións de núme-
ro, peso ou tamaño fixadas pola Consellería 
de  Agricultura,  Gandería  e  Montes  para 
as  capturas  ou  as  prescricións  especiais 
ditadas  pola  mesma  para  determinados 
treitos ou masas de auga.
  10.  Descompoñer os fondos ou leitos de 
ríos sen afectar a zonas de cría e reprodu-
ción da fauna acuícola.

Artigo 34. Infraccións menos graves.
Terán a consideración de infraccións me-
nos graves e serán sancionadas con multa 
comprendida entre 50.001 e 500.000 pese-
tas e inhabilitación para obter a licenza de 
pesca durante un ano as seguintes:
  1.  Pescar sen licenza.
  2.  Empregar para a pesca embarcación 
ou aparellos boiantes legais que non estean 
provistos da matrícula expedida pola Conse-
llería de Agricultura, Gandería e Montes.
  3.  Utilizar,  para  extraer  ou  sacar  da 
auga salmóns ou reos legalmente pescados, 
ganchos  ou  outros  elementos  punzantes 
que produzan feridas nos peixes.
  4.  Ter nas marxes, ribeiras ou beiras do 
río redes ou artefactos de uso prohibido e 
produtos tóxicos ou explosivos cando non 
se  xustifique  razoadamente  a  súa  aplica-
ción a mesteres distintos da pesca.
  5.  Pescar  cangrexos  con  artes  non 
permitidas  ou  empregando  á  vez  cada 
pescador máis  trueiros,  redefoles ou  ara-
ñas dos que a Consellería de Agricultura, 
Gandería e Montes determine.

  6.  Pescar  con cana ou outras  artes  au-
torizadas en zonas ou lugares vedados ou 
onde estea prohibido facelo.
  7.  Pescar con cana en ríos salmoneiros 
e de reos de xeito que o pescador ou o cebo 
se sitúen a menos de 50 metros do pé das 
presas, agás as somerxidas, ou das entra-
das e saídas das escalas ou dos pasos, ou 
nas canles de restitución de auga de insta-
lacións legalmente autorizadas, a excepción 
da pesca con mosca ortodoxa a menos de 
20 metros.
  8.  Pescar con cana ou outras artes auto-
rizadas en época de veda.
  9.  Pescar  facendo  uso  de  luces  que 
faciliten a captura das especies, agás para 
a pesca da anguía e a lamprea.
  10.  Pescar en tramos acoutados sen estar 
en posesión do permiso regulamentario.
  11.  Pescar á man.
  12.  (…) 677

  13.  Remover ou perturbar  as  augas con 
ánimo de  espantar  os  peixes  e  facilitar  a 
súa captura.
  14.  Empregar  cebos  de  uso  non  permi-
tido ou cebar as augas con fins de pesca, 
excepto  nas  zonas  en  que  isto  fose  auto-
rizado  pola  Consellería  de  Agricultura, 
Gandería e Montes.
  15.  Non  restituír  inmediatamente  ás 
augas  os  pintos  de  salmón  capturados, 
estivesen  ou  non  con  vida,  ou  calquera 
peixe que non fose capturado pola simple 
mordedura do cebo,  senón da  trabada do 
anzol en calquera parte do corpo deste.
  16.  Non  respectar  as  prescricións  con-
tidas  nas  concesións  ou  autorizacións 
outorgadas polas autoridades competentes, 
nas materias propias desta lei.
  17.  Empregar para a pesca de anguías e 
lampreas  máis  nasas  das  autorizadas por 
pescador.
  18.  A  tenencia,  o  transporte  ou  o  co-
mercio de salmóns e reos pescados no seu 
retorno cara ao mar despois da desova.

677	 Art.	34.12	sen	contido	por	Corrección	de	erros	da	
Lei	7/1992,	do	24	de	xullo,	de	pesca	fluvial.
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  19.  A transgresión das obrigas derivadas 
do disposto no artigo 27 desta lei.
  20.  Negarse a mostrar o contido dos ces-
tos, embornais ou recipientes, así como os 
aparellos empregados para a pesca cando 
sexa  requirido por  axentes  da  autoridade 
competentes en policía, control e vixilan-
cia das augas e da fauna acuícola.
  21.  Descompoñer os fondos ou leitos dos 
ríos afectando a zonas de cría e  reprodu-
ción da fauna acuícola.
  22.  Cortar,  destruír  ou  modificar  de 
xeito significativo a vexetación acuícola e 
de  ribeira  sen  autorización,  sen prexuízo 
do que estableza a lexislación especial.
  23.  Extraer  gravas,  cascallos,  areas  e 
outros  áridos  dos  leitos  sen  cumprir  as 
condicións  que,  para  efectos  piscícolas, 
se  sinalen  na  concesión  outorgada  polo 
organismo  competente,  sempre  que  non 
afecte a desovadoiros.
  24.  Guindar  ou  verter  ás  augas  ou  nas 
súas  inmediacións  lixo,  inmundicias, 
desperdicios  ou  calquera  outra  substancia 
similar ás anteriores, sempre que as mesmas 
sexan  susceptibles  de  causarlles  danos  aos 
seres acuáticos, sen prexuízo do disposto na 
lexislación medioambiental.
  25.  A tenencia, o transporte ou a comer-
cialización de especies acuícolas, excepto 
salmónidos,  de  tamaño  menor  ao  regu-
lamentario,  ou de  tamaño  legal  en  época 
que estea vedada a súa pesca ou prohibida 
a súa comercialización, ou que non vaian 
amparadas polas guías, os precintos ou os 
sinais regulamentarios.
  26.  Entorpecerlle  a  inspección  de  bar-
cas,  vehículos,  muíños,  fábricas,  lonxas 
e  demais  dependencias  non  destinadas 
a  vivendas  aos  axentes  da  autoridade 
competente en policía, control e vixilan-
cia  das  augas  e  a  fauna  acuícola,  cando 
se  sospeite  fundadamente  a  existencia 
de  medios  ou  substancias  prohibidas  ou 
especies que polo  seu  tamaño,  época ou 
calquera outra circunstancia teñan prohi-
bida a súa posesión.

  27.  Entorpecer  as  servidumes  de  paso 
polas  ribeiras  e  marxes  establecidas  en 
beneficio ou para o uso dos pescadores.
  28.  Practicar  a  pesca  con  gafas  suba-
cuáticas.
  29.  Colocarse  de  vixía  durante  a  cos-
teira  do  salmón  e  reo  para  rexistrar  e 
avisar  o  seu  paso  con  fins  de  pesca  ou 
valerse  doutros  medios  para  seguir  os 
desprazamentos destes así como vixiar a 
presencia ou o movemento dos axentes da 
autoridade para facilitar a pesca fraudu-
lenta practicada por outros pescadores.
  30.  Entorpecer o bo  funcionamento das 
escalas ou dos pasos de peixes.
  31.  Non conservar en bo estado as  reixas 
instaladas  con  fins  de  protexer  a  riqueza 
piscícola,  cando  disto  se  derive  o  non 
cumprimento da súa función, ou quitar os 
precintos colocados nas mesmas pola Con-
sellería de Agricultura, Gandería e Montes.
  32.  Non  manter  en  perfecto  estado  de 
conservación  as  obras  realizadas  polos 
concesionarios a instancia da Administra-
ción cando estas obras fosen executadas co 
fin de harmonizar os intereses hidráulicos 
e piscícolas.
  33.  Colocar nas presas táboas ou outros 
materiais co fin de alterar o nivel das au-
gas ou o caudal do río, a menos que haxa 
unha  autorización  para  facelo  outorgada 
polo organismo competente.
  34.  Derrubar,  danar  ou  cambiar  de 
lugar  os  fitos  ou  chantos  indicadores  de 
deslindes de xurisdicións, competencia ou 
propiedade, así como os carteis de tramos 
acoutados,  vedados,  zonas  de  baño,  des-
ovadoiros  e  outros  sinais  colocados  pola 
Consellería de Agricultura, Gandería e Mon-
tes ou por outro organismo autorizado.
  35.  Poñer  en  funcionamento  viveiros, 
criadeiros  ou  centros  de  piscicultura  ou 
astacicultura  sen  a  debida  autorización 
da Consellería de Agricultura, Gandería 
e Montes.

Artigo 35. Infraccións graves.
Terán  a  consideración  de  infraccións 
graves  e  serán  sancionadas  con  multa 
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comprendida  entre  500.001  e  5.000.000 
de  pesetas  e  inhabilitación  para  obter  a 
licenza de pesca durante  un período  dun 
ano e un día a tres anos as seguintes:
  1.  Pescar no interior das escalas ou dos 
pasos de peixes.
  2.  Practicar a pesca con redes en augas 
continentais  sen  estar  en  posesión  da 
correspondente  autorización  concedida 
pola Consellería de Agricultura, Gande-
ría e Montes.
  3.  Pescar  con  redes  nas  inmediacións 
das desembocaduras dos ríos salmoneiros 
ou de reos, ou nos lugares de paso destes 
nas  épocas  prohibidas  pola  Consellería 
de Agricultura, Gandería  e Montes ou a 
de Pesca, Marisqueo e Acuicultura.
  4.  Pescar dentro dos  límites das  rías e 
augas marítimas interiores da Comunida-
de Autónoma de Galicia salmón ou reo.
  5.  Pescar  utilizando  artefactos  ou  ins-
trumentos  de  uso  prohibido,  tales  como 
cordeis,  sedelas  dormentes,  tridentes, 
harpóns,  fisga  (agás  autorización  para 
lamprea), setas, grampíns, harpóns de catro 
ou  seis puntas, bingo, pesca  subacuática, 
armas  de  fogo  ou  de  aire  comprimido  e 
embarcacións non permitidas.
  6.  Pescar utilizando peixes vivos como 
cebo,  cando  a  especie  que  serve  de  cebo 
non estivese presente de forma natural na 
masa de auga onde se está pescando.
  7.  Destruír  ou  alterar  desovadoiros 
debidamente sinalizados.
  8.  Pescar  exemplares  por  persoa  non 
autorizada nas estacións da captura, pisci-
factorías, canles de cría ou outros análogos.
  9.  Provocar o  enturbamento nas  augas 
continentais  mediante  a  incorporación 
ou  remoción  de  áridos,  arxilas,  entullos, 
limos,  residuos  orgánicos  ou  industriais 
ou calquera outra clase de substancia que 
altere as súas condicións de habitabilidade 
piscícola, con dano para esta riqueza, sen 
a correspondente autorización.
  10.  A  formación  de  entullos  en  lugares 
que pola súa proximidade ás augas ou aos 
leitos sexan susceptibles de ser arrastrados 

por estas ou levados pola chuvia, co con-
seguinte  dano  para  a  poboación  ictícola, 
salvo que reúnan as debidas garantías para 
impedir que se produzan danos á riqueza 
piscícola e fosen autorizadas polo órgano 
hidráulico da conca correspondente.
  11.  Construír  barreiras  de  pedras  ou 
outros  materiais,  estacadas,  cercados, 
atallos,  caneiras,  canizais  ou  pesqueiras 
con  fins  directos  ou  indirectos  de  pesca, 
así  como  colocar  nos  ríos  artefactos  de-
signados  a  este  fin,  salvo  os  autorizados 
pola Consellería de Agricultura, Gandería 
e Montes.
  12.  Non  cumprir  as  condicións  fixadas 
pola Consellería de Agricultura, Gandería 
e  Montes  para  a  defensa,  a  conservación 
ou o fomento da riqueza piscícola, cando 
aquelas fosen determinadas mediante acto 
que adquirise carácter de firmeza.
  13.  Non  instalar as  reixas  regulamenta-
rias nas canles, nos regos e nas presas de 
derivación ou desaugamento e similares.
  14.  A tenencia, o transporte e o almace-
namento de salmón ou reo sen os precintos 
e as guías preceptivos.
  15.  A  comercialización  de  toda  especie 
de salmónidos en calquera época do ano, 
cando non procedan de centros industriais 
ou  cando,  procedendo  destes,  non  vaian 
debidamente  identificados  de  xeito  que 
permitan o seu control de procedencia.
  16.  A  resistencia  ou  a  negativa  a  facili-
tar  as  inspeccións  en  locais  públicos  por 
calquera axente da autoridade co obxecto 
de  efectuar  as  comprobacións  oportunas 
sobre as posibles infraccións ao artigo 10.3 
desta lei.
  17.  Pescar cando medie resolución firme 
que inhabilite ao interesado para a obten-
ción deste documento.
  18.  Introducir nas augas continentais e 
transportar con estes fins ovos ou exem-
plares  de  peixes  ou  cangrexos  doutros 
países  ou  comunidades  autónomas  sen 
autorización  expresa  da  Consellería  de 
Agricultura, Gandería e Montes. Darlles 
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entrada na Comunidade Autónoma a ovos 
ou  exemplares  de  peixes,  cangrexos  e 
outros seres vivos piscícolas sen a corres-
pondente autorización e control sanitario 
da Consellería de Agricultura, Gandería 
e Montes.
  19.  Pescar  durante  as  horas  que  estea 
prohibido facelo.
  20.  (…) 678

Artigo 36. Infraccións moi graves.
Terán a consideración de infraccións moi 
graves e serán sancionadas con multa com-
prendida entre 5.000.001 e 50.000.000 de 
pesetas e a inhabilitación para a obtención 
da licenza de pesca durante un período de 
tres anos e un día a dez anos as seguintes:
  1.  Pescar facendo uso de enerxía eléctrica, 
produtos tóxicos ou desosixenantes, naturais 
ou  artificiais,  e  explosivos  ou  substancias 
que  ao  contacto  coa  auga  fagan  explosión, 
salvo autorización expresa da Consellería de 
Agricultura, Gandería e Montes.
  2.  A  non  observancia  do  establecido 
no artigo 23 da presente lei, referente aos 
pasos e ás escalas.
  3.  A  inobservancia  dos  caudais  eco-
lóxicos  legalmente  determinados,  salvo 
autorización expresa.
  4.  O  vertido  incontrolado  de  residuos 
tóxicos e perigosos para a fauna acuícola 
nas marxes e nos leitos.
  5.  A  obstrución  á  inspección  e  ao 
control  sobre  a  produción,  transporte, 
almacenamento, tratamento, recuperación 
e  eliminación de  residuos  tóxicos  e peri-
gosos que teñan ou poidan ter incidencias 
sobre a calidade das augas e biocenose dos 
cursos  fluviais  e  das  masas  de  augas  da 
Comunidade Autónoma.
  6.  O falseamento de calquera dato refe-
rido ás operacións de produción e xestión 
de residuos tóxicos e perigosos, así como 
a negativa  a  subministrar  a  información 
solicitada  pola  Administración  pública 
competente.

678	 Art.	35.20	sen	contido	por	Corrección	de	erros	da	
Lei	7/1992,	do	24	de	xullo,	de	pesca	fluvial.

  7.  Esgotar ou diminuír notablemente o 
volume de auga dos encoros e das canles, 
así como a circulante polo leito dos ríos, 
sen  autorización,  ou  o  incumprimento 
das condicións que para estes efectos se 
fixasen  cando  deste  se  deriven  danos  á 
riqueza piscícola.
  8.  Alterar o caudal dun leito fluvial sen 
cumprir o establecido no parágrafo tercei-
ro do artigo 22.
  9.  Repoboar  ou  introducir  nas  augas 
continentais  especies  acuícolas  sen  a  au-
torización da Consellería de Agricultura, 
Gandería e Montes.
  10.  Instalar ou trasladar, sen permiso da 
Consellería  de  Agricultura,  Gandería  e 
Montes e das entidades ou dos particula-
res autorizados para facelo, as piscifactorías, 
as estacións de captura, os aparellos de incu-
bación artificial, os capturadeiros ou outros 
análogos, así como o seu dano ou prexuízo.

Artigo 37. Sancións  a  explotacións 
industriais.
No  caso  concreto  de  explotación  ou 
construción  de  viveiros  ou  centros  de 
piscicultura ou de instalacións destinadas 
en xeral  a  algunha das actividades a que 
se refire esta lei sen a debida autorización 
da  Consellería  de  Agricultura,  Gandería 
e Montes, a sanción levará sempre apare-
llada a suspensión das actividades e, se é 
o  caso,  o  peche  definitivo  da  instalación 
se  non  reunise  os  requisitos  para  ser 
autorizada, así como a obriga de  repoñer 
ao seu estado  inicial os  leitos e as masas 
acuícolas afectados.

Artigo 38. Gradación das sancións.
  1.  Serán circunstancias que hai que ter 
en  conta  para  a  gradación  das  sancións 
que se poidan impoñer nas distintas clases 
de infraccións:

a.  A intencionalidade.
b.  O dano producido á riqueza piscícola 

ou ao seu hábitat.
c.  A reiteración ou reincidencia.
d.  A  agrupación  ou  organización  para 

cometer a infracción.
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e.  O beneficio económico perseguido.
f.  A  irreversibilidade do dano no ben 

protexido.
  2.  Se un só feito constitúe dúas ou máis 
infraccións  administrativas  impoñerase 
a  sanción  que  corresponda  á  de  maior 
gravidade.

capítulo iii 
Procedemento sancionador

Artigo 39. Competencia.
Correspóndelle  á  Consellería  de Agricultu-
ra,  Gandería  e  Montes  o  coñecemento  e  a 
resolución  dos  expedientes  instruídos  por 
infraccións dos preceptos obxecto desta lei.

Artigo 40. Procedemento sancionador.
  1.  O procedemento sancionador axusta-
rase á Lei de Procedemento Administrativo, 
coas especialidades contempladas na pre-
sente lei.
  2.  A  iniciación  e  instrución  dos  expe-
dientes  sancionadores  correspóndelles  ás 
delegacións provinciais da Consellería de 
Agricultura, Gandería e Montes.
  3.  A resolución dos citados expedien-
tes corresponderá:

a.  No suposto de infraccións leves e menos 
graves, ao delegado provincial da Consellería 
de Agricultura, Gandería e Montes.

b.  No suposto de infraccións graves, ao 
director xeral de Montes e Medio Ambien-
te Natural.

c.  No suposto de infraccións moi graves, 
ao  conselleiro de Agricultura, Gandería  e 
Montes.
  4.  A  resolución  destes  expedientes, 
ademais  da  sanción  que  se  é  o  caso  pro-
ceda,  levará  aparelladas  as  medidas  que 
se  fixen  para  minorar  ou  solucionar  os 
efectos negativos.
  5.  Cando  as  accións  ou  omisións 
obxecto  da  infracción  poidan  ser  cons-
titutivas  de  delitos  ou  faltas,  o  órgano 
competente  daralle  traslado  dos  feitos  á 
autoridade xudicial.
Neste  caso,  se  se  incoase  expediente 
administrativo, este quedará en suspenso 
en tanto non recaia resolución xudicial e a 
mesma adquira firmeza.

Se  a  autoridade xudicial  correspondente 
resolvese  que  as  accións  ou  omisións 
non constitúen delito ou falta, alzarase a 
suspensión do expediente administrativo, 
e continuarase o procedemento ata a súa 
resolución.
A tramitación das dilixencias xudiciais in-
terromperá a prescrición das  infraccións, 
accións e responsabilidades.

Artigo 41. Recursos.
Contra as resolucións ditadas polas autori-
dades facultadas para sancionar poderanse 
interpoñer  os  recursos  establecidos  na 
Lei  de  Procedemento  Administrativo.  A 
resolución do conselleiro poñeralle fin á 
vía administrativa.

Artigo 42. Multas coercitivas.
Cando  os  infractores  viñesen  obrigados 
a  reparar  persoalmente  o  dano  ou  a  non 
efectuar unha actividade en beneficio do 
ben  xurídico  protexido  e  incumprisen  a 
dita obriga, poderán ser obxecto de reite-
radas  multas  coercitivas  ata  conseguir  o 
seu cumprimento.
A  primeira  imposición  da  multa  caberá 
cando  transcorrese  o  prazo  fixado  na 
resolución administrativa para a satisfac-
ción da obriga.
Aquela repetirase cada vez que transcorra 
un prazo similar sen efectuarse a  repara-
ción ou abstención.
A  contía  das  multas  coercitivas  será  un 
terzo  da  sanción  pecuniaria  imposta  con 
motivo da infracción.

Artigo 43. Prescrición.
As  infraccións  aos  preceptos  desta  lei 
prescribirán, as  leves e menos graves aos 
seis  meses,  e  as  graves  e  moi  graves  aos 
doce meses, contados dende a data da súa 
comisión, se antes de transcorrer o devan-
dito prazo non se lle notificou ao presunto 
infractor a incoación do expediente sancio-
nador ou se, ao iniciarse este, se producise 
a  paralización  das  actuacións  por  tempo 
superior aos anteditos prazos.
As responsabilidades derivadas da infracción 
desta lei prescriben aos dous anos, contados 
a partir da data na que a sanción sexa firme.
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capítulo iv 
IndemnIzACIóns e ComIsos

Artigo 44. Indemnizacións.
  l.  As  sancións  serán  compatibles  coa 
esixencia  ao  infractor  da  indemnización 
correspondente polos danos e perdas que 
se  lles  causasen  á  riqueza  ictícola  ou  ao 
medio que a sustenta.
  2.  O  órgano  competente  procederá 
á  valoración  en  cada  caso  dos  danos  e 
perdas causados pola infracción, tendo en 
conta  para  a  valoración  dos  prexuízos  o 
potencial produtivo da masa de auga.
  3.  En caso de que a infracción afecte a 
un couto que sexa explotado por un orga-
nismo, sociedade ou particular distinto da 
Administración, deberáselle aboar ao mes-
mo a indemnización por danos e perdas.
  4.  O  importe  das  indemnizacións  de-
berase  destinar  a  melloras  para  paliar  os 
danos ocasionados á masa fluvial.

Artigo 45. Ocupación de pezas.
Se  ao  facer  a  ocupación  as  pezas  tivesen 
posibilidades  de  sobrevivir,  o  axente  de-
nunciante devolveraas ao seu medio, a ser 
posible ante testemuñas, e levantarase acta, 
que se unirá ao expediente sancionador.
Cando  as  pezas  ocupadas  estean  mortas 
ou non teñan posibilidades de sobrevivir, 
estas entregaranse mediante recibo, que se 
unirá á denuncia, a un centro benéfico e no 
seu  defecto  á  Alcaldía  que  corresponda, 
con idéntico fin.

Artigo 46. Comiso.
  1.  Sen  prexuízo  das  responsabilidades 
establecidas nesta lei, poderán caer en co-
miso todos os aparellos, artes, utensilios, 
instrumentos, substancias e embarcacións 
empregados  para  a  comisión  dalgún  dos 
feitos tipificados como infraccións menos 
graves, graves ou moi graves nesta lei.
  2.  Cando  o  seu  uso  estea  declarado 
ilícito, serán destruídos e levantarase a co-
rrespondente acta, e se o seu uso fose lícito 
depositaranse nas dependencias da Conse-
llería  de  Agricultura,  Gandería  e  Montes 

para a súa devolución ou rescate ou para a 
súa cesión en pública poxa, de acordo coa 
resolución do expediente sancionador.
As  contías  económicas  obtidas  pola 
cesión  das  artes,  dos  aparellos  ou  dos 
medios empregados de forma ilícita serán 
destinadas pola Administración á mellora 
da riqueza piscícola.

Disposición aDicional
No que atinxe ao tramo internacional do 

río Miño esta lei será aplicable mentres non 
se opoña ao disposto polo Troco de Notas 
do 22 de xuño de 1968, celebrado entre o 
Ministerio español de Asuntos Exteriores e 
a Embaixada de Portugal en Madrid.

Disposición tRansitoRia pRimeiRa
Os  expedientes  sancionadores  xa  ini-

ciados  ao  amparo  da  lexislación  anterior 
continuarán tramitándose pola mesma ata 
a súa resolución.

Disposición tRansitoRia segunDa
As licenzas e os permisos de pesca ex-

pedidos con anterioridade á entrada en vigor 
da presente lei manterán a súa validez ata 
a fin do seu período de caducidade.

Disposición tRansitoRia teRceiRa
Establécese  un  prazo  de  seis  meses, 

ampliable  en  supostos  xustificados,  que 
se contará dende a entrada en vigor desta 
lei, para a adaptación das instalacións, dos 
instrumentos  e  doutros  mecanismos  ás 
disposicións  que  supoñan  unha  innova-
ción respecto da lexislación anterior.

Disposición tRansitoRia cuaRta
En tanto o órgano competente non deter-

mine  o  caudal  ecolóxico,  entenderase  por 
tal o dez por cento do caudal medio anual.

Disposición DeRRaDeiRa pRimeiRa
Facúltase  ao  Consello  da  Xunta  para 

que, mediante decreto, actualice as contías 
das sancións previstas na presente  lei, de 
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acordo coa evolución do índice de prezos 
ao consumo.

Disposición DeRRaDeiRa segunDa
No non previsto nesta lei e con carácter 

supletorio aplicarase o disposto na Lei de 
Pesca Fluvial do 20 de febreiro de 1942 e 
no regulamento para a súa aplicación.

Disposición DeRRaDeiRa teRceiRa
Autorízase ao Consello da Xunta para 

ditar cantas disposicións sexan necesarias 

para o desenvolvemento e a aplicación da 
presente lei.

Disposición DeRRaDeiRa cuaRta
A  presente  lei  entrará  en  vigor  aos 

tres meses da súa publicación no “Diario 
Oficial de Galicia”.
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1. LEI 8/1994, DO 30 DE 
DECEMBRO, DE CREACIóN DO 

INSTITUTO GALEGO DE CONSUMO 
(DOGA N.º 9, 13. 1. 1995) 679

(…) 680

Artigo 1. 1. Créase o Instituto Galego 
de  Consumo  como  organismo  autónomo 
de  carácter  administrativo  adscrito 
organicamente  á  Consellería  que  teña  as 
competencias en materia de consumo.
  2.  O  Instituto  Galego  de  Consumo  é 
unha entidade de dereito público con per-
sonalidade xurídica  e patrimonio de  seu, 
que actúa con plena autonomía funcional 
para o cumprimento dos  seus  fins,  e que 
se rexerá pola presente lei, pola normativa 
autonómica  que  lle  sexa  aplicable  e  pola 
reguladora das entidades autónomas.

Artigo 2. O  Instituto  Galego  de 
Consumo terá a súa sede en Santiago de 
Compostela,  e  poderá  crear  oficinas  e 
desenvolver  as  súas  actividades  noutras 
localidades de Galicia.

Artigo 3. O Instituto  terá os  seguin-
tes fins:

a.  Orientar, formar e informar os consu-
midores e usuarios sobre os seus dereitos 
e a forma de exercelos e de difundir o seu 
coñecemento, co fin de que sexan tidos en 
conta e respectados por todos aqueles que 
interveñan no mercado e por aqueles aos 
que poida afectar directa ou indirectamen-
te en relación cos bens e servizos.

b.  Potenciar o establecemento e desenvol-
vemento das organizacións de consumidores 
e usuarios e asesoralas tecnicamente.

c.  Promover  e  levar  a  cabo os  estudos 
que permitan unha adecuada prognose da 
679	 Véxase	 Decreto	 329/1995,	 do	 21	 de	 decembro,	
que	 desenvolve	 a	 Lei	 8/1994,	 do	 30	 de	 decembro,	 de	
creación	do	Instituto	Galego	de	Consumo.
680	 Exposición	de	motivos	omitida.

problemática do consumo, así como levar a 
cabo ensaios comparativos, análises de labo-
ratorio e, en xeral,  todos os procedementos 
técnicos que se precisen para o mellor co-
ñecemento dos bens,  produtos  e  servizos 
que se lle oferten ao consumidor e usuario.

d.  Elaborar e difundir información para 
facilitarlles  aos  consumidores  e  usuarios 
a elección, con criterios de racionalidade, 
dos  bens,  produtos  e  servizos  xenéricos 
máis axeitados ás súas necesidades.

e.  Impulsar a formación do cidadán como 
consumidor e usuario, propoñéndolles aos 
organismos  competentes  a  adopción  de 
programas de educación para o consumo 
nos distintos graos do ensino e realizar as 
actuacións necesarias para asegurar que a 
dita formación sexa permanente.

f.   Asesorar a Xunta de Galicia no desen-
volvemento da normativa de todos aqueles 
aspectos que afecten ou poidan afectar os 
consumidores  e  usuarios,  promovendo  a 
elaboración de normas para a súa defensa, 
achegándolle  a  infomación  necesaria  a 
este fin.

g.  Cooperar coas administracións públi-
cas, atendendo de xeito especial as oficinas 
municipais de información ao consumidor 
con  aqueloutras  entidades  de  semellante 
ámbito competencial, por supoñer o servi-
zo máis próximo ao cidadán e coordinar as 
súas actuacións coas dos concellos.

h.  Asesorar tecnicamente as oficinas de 
información  ao  consumidor  e  usuario  da 
Administración local e colaborar con elas.

i.  Poñer  en  coñecemento  dos  orga-
nismos  competentes  da  Administración 
propostas  e  iniciativas  en  relación  coas 
funcións e competencias do Instituto.

j.  Exercer os demais fins que se lle en-
comenden,  na  súa  función  de  protección 
do consumidor e usuario.

Xv 
pRotección De consumiDoRes e usuaRios
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Artigo 4. Os órganos de goberno do 
Instituto Galego de Consumo son 681:

a.  O Consello de Dirección.
b.  O presidente.
Artigo 5. 1. O Consello de Dirección 

estará constituído por un presidente e por 
vogais  representantes  da  Administración 
autonómica,  da  Administración  local, 
das  organizacións  representantes  dos 
consumidores  e  usuarios  e  das  cámaras 
de  comercio,  na  forma  e  no  número  que 
regulamentariamente se determinen.
  2.  O presidente do Instituto Galego de 
Consumo será designado polo conselleiro 
competente en materia de consumo.
  3.  Os  vogais  serán  designados  polo 
conselleiro  que  teña  as  competencias  en 
materia de consumo, por proposta dos ór-
ganos ou das entidades que representen.
  4.  O  Consello  de  Dirección  contará, 
ademais,  cun  secretario,  con  voz  e  sen 
voto,  que  redactará  e  custodiará  as  actas 
que se encargará do despacho dos asuntos 
daquel, co visto e prace do presidente.

Artigo 6. 1. Serán funcións do Conse-
llo de Dirección:

a.  Aprobar  o  regulamento  de  réxime 
interior.

b.  Aprobar as liñas xerais de actuación 
do Instituto.

c.  Aprobar  os  plans  e  programas  de 
actuación.

d.  Autorizar a subscrición de convenios 
para a aplicación dos programas.

e.  Formular propostas e recomendacións 
sobre cuestións de consumo en relación con 
outros organismos e entidades.

f.  Aprobar  os  anteproxectos  de  orza-
mentos e elevarllos á consellería que teña 
as competencias en materia de consumo.

g.  Aprobar as contas e a memoria anual.
  2.  O Consello de Dirección poderá dele-
gar as funcións previstas nos apartados c), 
d) e e) do número anterior nunha Comisión 
executiva,  que  se  constituirá  nos  termos 
que regulamentariamente se determinen.
681	 Véxase	Decreto	192/2005,	do	23	de	xuño,	polo	que	
se	establece	a	estrutura	orgánica	do	 Instituto	Galego	
de	Consumo.

Artigo 7. Serán funcións do presiden-
te do Instituto Galego de Consumo:

a.  Representar o Instituto.
b.  Presidir  e  convocar  o  Consello  de 

Dirección.
c.  Dirixir  o  Instituto  e  facer  cumprir 

e  executar  os  acordos  do  Consello  de 
Dirección.

d.  Impulsar e supervisar as actuacións do 
organismo e das súas comisións e relatorios.

e.  Atender  e  canalizar  as  propostas  e 
peticións  das  organizacións  de  consumi-
dores e usuarios e velar pola súa adecuada 
tramitación.

f.  Ordenar os pagamentos.
g.  Propoñerlle ao Consello de Dirección 

os plans xerais e os programas de actuacións, 
así  como os convenios de colaboración e 
cooperación  que  sexa  preciso  establecer 
con outros organismos e entidades.

h.  Exercer  a  dirección  superior  do 
persoal.

i.  Exercer calquera outra función, non 
reservada expresamente a outros órganos 
da Xunta, en materia propia do Instituto.

Artigo 8. 1. Por proposta do presiden-
te,  o  Consello  de  Dirección  do  Instituto 
Galego de Consumo designará un xerente, 
que terá as seguintes funcións:

a.  Dirixir a administración e o persoal 
do Instituto.

b.  Administrar e xestionar os  recursos 
económicos.

c.  Elaborar os anteproxectos dos presu-
postos,  as  contas  e  a  memoria  anual  das 
actividades do Instituto.

d.  As demais  funcións que  lle delegue 
o presidente e lle encargue o Consello de 
Dirección.
  2.  O xerente asistirá ás reunións do Con-
sello de Dirección con voz pero sen voto.

Artigo 9. Para o cumprimento dos seus 
fins, o Instituto Galego de Consumo dispo-
ñerá dos seguintes medios económicos:
  1.  Recursos Ordinarios:
  1)  As cantidades que se lle asignen nos 
presupostos da Comunidade Autónoma.
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  2)  Os bens e valores que constitúen o seu 
propio patrimonio e os rendementos deste.
  2.  Recursos Extraordinarios:
  1)  As subvencións oficiais e as achegas 
ou  contribucións  doutros  organismos, 
entidades ou particulares.
  2)  As contraprestacións que poida per-
cibir  de  convenios  que  subscriba  e  polas 
actividades do Instituto.
  3)  Os  ingresos  percibidos  en  concepto 
de taxas e prezos públicos ou privados.
  4)  O rendemento de publicacións, estu-
dos, cursos e outras actividades atribuídas 
ao Instituto.
  3.  Outros  ingresos  ordinarios  e/ou 
extraordinarios  que  o  Instituto  estea 
autorizado a percibir, de acordo coas dis-
posicións vixentes.

Artigo 10. O  presuposto  para  o 
desenvolvemento  do  Instituto  Galego  de 
Consumo  elaborarase  anualmente  con 
suxeición ao preceptuado na materia para 
os  organismos  autónomos  administra-
tivos  pola  Lei  11/1992,  do  7  de  outubro, 
de  Réxime  Financeiro  e  Presupostario 
de  Galicia,  e  polas  demais  normas  que  a 
complementen ou desenvolvan.

Artigo 11. 1. O Instituto deberá estru-
turarse adecuadamente para atender, como 
mínimo, as seguintes áreas operativas.

a.  Estudos e asistencia técnica e xurídica.
b.  Orientación, información, formación 

e educación dos consumidores e usuarios.
c.  Documentación,  publicacións  e 

difusión.
d.  Administración e rexistro de entidades.
e.  Relacións con organismos e entidades.

  2.  O Instituto poderá crear, no seu seo, 
por  acordo  do  Consello  de  Dirección, 
comisións  e  relatorios  que  teñan  como 
finalidade  o  estudo  das  cuestións  rela-
cionadas  coa  produción,  distribución  e 
prestación  de  servizos  aos  consumidores 
e usuarios, e estas estarán integradas por 
representantes  da  Administración,  dos 

sectores correspondentes e das organizacións 
representantes dos consumidores e usuarios.

Disposición DeRRogatoRia
Quedan derrogadas  todas aquelas dis-

posicións de igual ou inferior rango que se 
opoñan ao disposto na presente lei.

Disposición DeRRaDeiRa pRimeiRa
O Consello da Xunta de Galicia adop-

tará cantas disposicións sexan necesarias 
para a aplicación e o desenvolvemento da 
presente lei.

Disposición DeRRaDeiRa segunDa
Esta lei entrará en vigor o día seguinte 

da súa publicación no “Diario Oficial de 
Galicia”.

2. LEI 11/2004, DO 19 DE 
NOVEMBRO, DE INSPECCIóN  

DE CONSUMO DE GALICIA  
(DOGA N.º 235, 2. 12. 2004)

(…) 682

Artigo 1. Obxecto.
Esta  lei  ten  por  obxecto  a  regulación  da 
inspección  en  materia  de  consumo  na 
Comunidade Autónoma de Galicia.

Artigo 2. Funcións da Inspección de 
Consumo.
Correspóndenlle  á  Inspección  de  Consu-
mo as seguintes funcións:
  1.  Vixiar, verificar  e  constatar o cum-
primento da normativa que poida afectar, 
directa ou indirectamente, os dereitos dos 
consumidores e usuarios na comercializa-
ción de produtos e prestación de servizos 
que  teñan  como  destinatarios  finais  os 
consumidores e usuarios.
  2.  Investigar e comprobar os feitos dos 
que  teña  coñecemento  a  administración 
en  materia  de  consumo,  por  presuntas 
infraccións ou irregularidades en materia 
de defensa do consumidor e usuario.

682	 Exposición	de	motivos	omitida.
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  3.  Informar  ás  empresas,  durante  a 
realización das  súas  actuacións,  sobre  as 
esixencias,  cumprimento  e  aplicación  da 
normativa vixente en materia de protección 
e defensa dos dereitos dos consumidores e 
usuarios, así como facilitar aos consumidores 
e usuarios a información que precisen para 
o axeitado exercicio dos seus dereitos, di-
vulgando o sistema arbitral de consumo.
  4.  Realizar  actuacións  de  mediación 
naqueles  casos  nos  que  a  través  deste 
medio  poidan  solucionarse  os  posibles 
conflitos que poidan xurdir entre empre-
sarios e consumidores e usuarios.
  5.  Elaborar  os  informes  que  requira 
a  súa  actividade,  así  como  os  solicitados 
polos órganos competentes en materia de 
arbitraxe de consumo ou potestade sancio-
nadora, e os que, de ser o caso,  lle sexan 
requiridos  por  outros  órganos  da  Admi-
nistración da Comunidade Autónoma.
  6.  Estudar, preparar e executar as cam-
pañas  de  inspección,  así  como  calquera 
outra  actuación  preparatoria  para  a  co-
rrecta execución das súas funcións.
  7.  Executar  as  accións  derivadas  do 
sistema  de  intercambio  rápido  de  informa-
ción  relativo  á  seguridade  dos  produtos 
industriais.
  8.  Executar as ordes ditadas polas auto-
ridades competentes en materia de consumo 
no ámbito da inspección de consumo.
  9.  Calquera  outra  que  se  estableza  no 
desenvolvemento regulamentario desta lei.

Artigo 3. Obrigas  ante  a  Inspección 
de Consumo.
  1.  Co  fin  de  salvagardar  os  dereitos 
dos  consumidores  e  usuarios,  as  persoas 
físicas  ou  xurídicas,  asociacións  ou  enti-
dades  que  de  calquera  forma  interveñan 
na  produción  ou  comercialización  de 
bens  ou  servizos  estarán  obrigadas,  por 
requirimento dos órganos competentes en 
materia  de  consumo  ou  dos  funcionarios 
da Inspección de Consumo:

-   A subministrar toda clase de informa-
ción e datos, incluídos os de carácter persoal, 
sobre  instalacións,  produtos,  servizos, 

transaccións  comerciais  ou  contratos  de 
prestación de servizos, permitindo a directa 
comprobación  dos  funcionarios  da  Inspec-
ción de Consumo.

-   A exhibir a documentación que sirva 
de xustificación das  transaccións efectua-
das ou contratacións realizadas, dos prezos 
e marxes aplicados e dos conceptos nos que 
se descompoñen estes.

-   A  facilitar  copia  ou  reprodución  da 
referida  documentación,  incluída  aquela 
que conteña datos de carácter persoal.

-   A permitir que se practique a oportuna 
toma de mostras dos produtos ou mercancías 
que elaboren, distribúan ou comercialicen 
ou que se practique calquera outro tipo de 
control ou ensaio sobre produtos ou bens 
en calquera fase de elaboración, envasado 
ou comercialización.

-   E, en xeral, a consentir a realización 
das visitas de inspección e a dar toda clase 
de facilidades para isto.
  2.  Na inspección dos produtos obxecto 
de  venda  ou  da  prestación  de  servizos, 
o  comparecente  deberá  xustificar,  no 
momento  da  inspección,  o  cumprimento 
dos  requisitos  esixidos  pola  lexislación 
vixente para a súa venda ou prestación.
  3.  A  falsidade,  así  como  a  constancia 
nos ditos documentos de datos  inexactos 
ou  incompletos,  considerarase  infracción 
en  materia  de  consumo,  sen  prexuízo  de 
que,  se  se  observase  a  posible  existencia 
de delito ou falta, se pase o tanto de culpa 
aos tribunais de xustiza.
  4.  A carencia de toda ou parte da docu-
mentación regulamentaria esixida, a súa 
defectuosa levanza ou a negativa a submi-
nistrala, cando afecte fundamentalmente 
á determinación dos feitos imputados ou 
á  cualificación  destes,  estimarase  como 
presunción  de  infracción,  agás  proba  en 
contrario.
  5.  Só poderán requirirse datos de carácter 
persoal cando estes sexan imprescindibles 
para o cumprimento das funcións da Ins-
pección de Consumo.
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Artigo 4. Colaboración  coa  Inspec-
ción de Consumo.
Para o  fin de salvagardar os dereitos dos 
consumidores  e  usuarios,  e  dentro  das 
funcións  da  Inspección  de  Consumo,  as 
empresas con participación pública, orga-
nizacións empresariais e corporativas, así 
como  as  organizacións  de  consumidores 
e  usuarios,  prestarán  cando  sexan  requi-
ridas  para  isto  calquera  información  que 
lles soliciten os correspondentes servizos 
de inspección, incluídos datos de carácter 
persoal, aos que  lles será de aplicación o 
establecido no apartado 5 do artigo anterior. 
O  incumprimento  desta  obriga  supoñerá 
infracción en materia de consumo.

Artigo 5. Escalas  da  Inspección  de 
Consumo.
  1.  A  actividade  inspectora  en  materia 
de  consumo  será  realizada  polos  funcio-
narios  da  Inspección  de  Consumo,  que 
se  estrutura nas  seguintes  escalas que  se 
crean a través desta lei:

a.  Escala  de  inspectoras  e  inspectores 
de  consumo,  pertencente  ao  corpo  de 
xestión, grupo B, da Xunta de Galicia, e

b.  Escala  de  subinspectoras  e  subins-
pectores  de  consumo,  pertencente  ao 
corpo administrativo da Xunta de Galicia, 
grupo C.
Para o ingreso nestas escalas esixirase estar 
en  posesión  da  titulación  correspondente 
ao  grupo  ao  que  pertence  cada  unha,  de 
acordo coa normativa de función pública.
  2.  Correspóndelles  aos  inspectores  de 
consumo  a  dirección  e  execución  das  ac-
cións dirixidas ao cumprimento das funcións 
establecidas no artigo 2 desta lei.
  3.  Correspóndelles aos subinspectores de 
consumo a prestación de apoio aos  labores 
encomendados aos inspectores de consumo.
  4.  O acceso a estas escalas será a través 
de calquera dos sistemas de acceso previs-
tos na normativa de función pública.
  5.  As funcionarias e os funcionarios da 
Inspección de Consumo intégranse dentro 
do  Instituto  Galego  de  Consumo  creado 

pola  Lei  8/1994,  do  30  de  decembro, 
con  dependencia  orgánica  do  devandito 
instituto  e  coa  dependencia  funcional 
establecida regulamentariamente.

Artigo 6. Habilitación  de  funcio-
narios  para  a  realización  de  funcións  de 
inspección de consumo.
No caso de necesidade do servizo ou pola 
natureza  da  inspección,  o  presidente  do 
Instituto  Galego  de  Consumo  poderá 
habilitar  funcionarios  pertencentes  ao 
grupo  B  como  inspectores  de  consumo 
e funcionarios do grupo C como subins-
pectores de consumo.
Estas  habilitacións  poderán  ser  para  un 
caso concreto ou por un período de tempo 
que  en  ningún  caso  poderá  ser  superior 
a  seis  meses  continuados  e  sempre  cum-
prindo coas garantías de profesionalidade 
e especialización para o caso.
Deberá  procederse  a  axustar  o  cadro  de 
persoal  cando,  realizada  unha  habilita-
ción,  o  obxecto  dela  poña  de  manifesto 
unha  necesidade  continua  e  permanente, 
co fin de atender a esta.

Artigo 7. Carácter e colaboración do 
funcionariado da Inspección de Consumo.
  1.  Os  funcionarios  da  Inspección  de 
Consumo, no exercicio das súas funcións, 
terán  o  carácter  de  autoridade  e,  para  o 
desenvolvemento  das  súas  funcións,  po-
derán solicitar a axuda que resulte precisa 
de calquera outra autoridade ou dos  seus 
axentes,  que  deberán  prestárllela,  incluí-
dos os pertencentes aos corpos e forzas de 
seguridade  do  Estado  de  acordo  coa  súa 
normativa específica.
  2.  Así  mesmo,  os  funcionarios  da  Ins-
pección de Consumo deberán colaborar con 
outros departamentos da Xunta de Galicia ou 
outras  administracións,  de  acordo  co  esta-
blecido  na  Lei  de  Réxime  Xurídico  das 
Administracións  Públicas  e  do  Procede-
mento Administrativo Común, na verifi-
cación dos requisitos de comercialización 
ou prestación de servizos destinados aos 
consumidores e usuarios.
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  3.  Na  planificación  das  actuacións  da 
Inspección de Consumo actuarase, na me-
dida do posible, en coordinación con outras 
inspeccións  de  calquera  administración 
pública, especialmente coas da Adminis-
tración local.

Artigo 8. Forma  de  realización  das 
actuacións inspectoras.
  1.  No  exercicio  das  súas  funcións,  o 
funcionariado da Inspección de Consumo 
estará  obrigado  a  identificarse  como  tal 
e,  cando  lle  sexa  solicitado,  exhibir  as 
credenciais da súa condición.
  2.  O disposto no punto anterior, no re-
lativo ao carácter previo da identificación, 
non  será  de  aplicación  naqueles  casos 
nos que a  finalidade da  inspección poida 
frustrarse por tal motivo.
Só poderá actuarse da forma establecida no 
parágrafo anterior sempre que os labores de 
inspección se realicen en lugares de acceso 
público  e  se  determinen,  por  escrito,  as 
causas que xustifiquen tal actuación.
  3.  As actuacións da Inspección de Con-
sumo  practicaranse  na  forma  que  resulte 
máis  cómoda  para  aquelas  persoas  coas 
que deban realizarse e compatible, na me-
dida do posible, coas súas obrigas laborais 
ou profesionais.

Artigo 9. Visitas de inspección.
  1.  O  funcionariado  da  Inspección  de 
Consumo  poderá  en  calquera  momento 
realizar visitas ás empresas, actividades e 
establecementos dedicados á comercializa-
ción de produtos ou á prestación de servizos 
para a práctica de calquera das actuacións 
referentes  aos  seus  labores.  Para  estes 
efectos,  o  funcionariado  da  Inspección 
de  Consumo  terá  a  facultade  de  acceder 
libremente  e  sen  notificación  previa,  en 
calquera  momento,  ás  instalacións,  locais 
ou  dependencias,  despois  da  acreditación 
da súa condición, sen prexuízo do disposto 
no apartado 2 do artigo 8 desta lei.
  2.  O funcionariado da Inspección de Con-
sumo durante a visita poderá ir acompañado 
do xefe de servizo ou dos técnicos especia-
listas na materia correspondente, naqueles 
casos nos que se considere conveniente.

  3.  Durante  a  visita  os  funcionarios  da 
Inspección de Consumo poderán:

a.  Inspeccionar os produtos obxecto de 
venda, o local e as súas dependencias, rea-
lizando as verificacións e comprobacións 
que procedan.

b.  Exixir a presentación de documenta-
ción, libros e rexistros que teñen relación 
co  obxecto  da  investigación,  co  fin  de 
examinalos e obter as copias ou reprodu-
cións  necesarias,  incluídos  aqueles  que 
conteñan datos de carácter persoal.

c.  Solicitar  declaración,  datos  ou  an-
tecedentes  do  titular,  responsable  ou 
representante da empresa ou actividade e 
recadar  información dos  empregados ou 
clientes  sobre  cuestións  relacionadas  co 
obxecto da inspección, incluídos datos de 
carácter persoal.

d.  Realizar medicións e tomar mostras 
ou fotografías, así como practicar calquera 
outra proba polos medios legais permitidos.
  3.  Levar a cabo cantas actuacións sexan 
precisas  por  causa  do  cumprimento  das 
funcións de inspección que desenvolven.

Artigo 10. Citacións.
  1.  O  funcionariado  da  Inspección  de 
Consumo poderá efectuar citacións co fin 
de  que  as  persoas  titulares  de  empresas, 
actividades  ou  establecementos,  ou  os 
seus representantes legais, comparezan no 
lugar onde se atope o domicilio da empre-
sa, onde se realice a venda dos produtos ou 
a prestación dos servizos ou nas oficinas 
do  Instituto  Galego  de  Consumo  para  os 
efectos de facilitar o desenvolvemento do 
labor inspector e achegar a documentación 
precisa e canta información ou datos sexan 
necesarios,  incluída  aquela  con  datos  de 
carácter persoal.
  2.  Estas  citacións  poderán  realizarse 
igualmente  a  calquera  consumidor  ou 
usuario,  sempre  que  sexa  absolutamente 
imprescindible para a actividade inspectora.
  3.  Nas citacións farase constar o lugar, 
data,  hora  e  obxecto  da  comparecencia, 
procurando  a  mínima  perturbación  das 
obrigas laborais e profesionais das persoas 
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citadas, que poderán acudir acompañadas 
de asesores identificados.

Artigo 11. Requirimentos.
  1.  O  funcionariado  da  Inspección 
de  Consumo,  no  exercicio  das  funcións 
que  ten  recoñecidas,  está  facultado  para 
requirir  a  presentación  ou  remisión  de 
documentos,  a  subministración  de  datos, 
incluso  de  carácter  persoal,  de  acordo  co 
disposto  nos  apartados  1  e  5  do  artigo  3, 
ou  a  execución  das  actuacións  necesarias 
para o esclarecemento dos feitos obxecto da 
actividade inspectora. O seu incumprimento 
entenderase como obstrución á  inspección 
ou negativa a facilitar a información requi-
rida por  eles,  sen prexuízo do establecido 
no apartado 4 do artigo 3 desta lei.
  2.  Cando da inspección realizada resul-
taran simples inobservancias de esixencias 
ou  requisitos  facilmente emendables, das 
que  non  deriven  danos  ou  perdas  inme-
diatos para os consumidores ou usuarios, 
a inspección poderá formularlle ao titular 
ou  representante  do  establecemento  ou 
servizo  os  requirimentos  que  considere 
oportunos, co fin de acadar a súa efectiva 
adecuación á normativa vixente.
Neste  caso,  o  requirimento  recollerá  as 
anomalías, irregularidades ou deficiencias 
apreciadas  coa  indicación, de  ser o  caso, 
do prazo para a súa emenda.

Artigo 12. Documentación da actua-
ción inspectora.
  1.  As  actuacións  do  funcionariado  da 
Inspección de Consumo documentaranse en 
comunicacións, dilixencias, informes e actas. 
Os requisitos específicos destes documentos, 
sen prexuízo do establecido nesta lei, son 
os determinados regulamentariamente.
  2.  As  dilixencias  son  os  documentos 
que redacta o funcionariado da Inspección 
de  Consumo  no  curso  do  procedemento 
inspector  para  facer  constar  calquera 
feito, circunstancia ou manifestación con 
relevancia para a inspección.
A dilixencia será válida coa sinatura uni-
camente do persoal actuante naqueles casos 

nos  que  non  se  requira  a  presenza  dun 
comparecente ou esta non sexa posible, ou 
ben cando a súa presenza poida frustrar a 
acción inspectora.
  3.  As  actas  de  inspección  son  docu-
mentos  que  redactan  os  funcionarios  da 
Inspección de Consumo nos que se recolle 
o  resultado  da  función  inspectora  de 
vixilancia e verificación do cumprimento 
das disposicións e normativa de protección 
e defensa dos dereitos dos consumidores e 
usuarios durante as visitas de  inspección 
e nas que deben figurar, como mínimo, a 
data,  hora  e  lugar  da  inspección,  a  iden-
tificación  dos  funcionarios  actuantes,  o 
motivo  da  inspección,  a  localización  do 
establecemento  ou  actividade  inspeccio-
nada e a referencia aos feitos constatados.
  4.  As dilixencias e as actas de  inspec-
ción teñen natureza de documento público 
e  terán  valor  probatorio  dos  feitos  que 
motiven a súa formalización, agás que se 
acredite o contrario.

Artigo 13. Ratificación das actuacións.
O  superior  xerárquico  ou  os  instrutores 
dos  procedementos  poderán  solicitar  dos 
funcionarios  da  Inspección  de  Consumo 
intervenientes a  ratificación das actas ou 
dilixencias formalizadas por estes.

Disposición tRansitoRia pRimeiRa
As funcionarias e os funcionarios per-

tencentes ao corpo de xestión da Xunta de 
Galicia,  grupo B, que  á  entrada  en vigor 
desta lei desempeñen postos con carácter 
definitivo  con  funcións  de  inspección  de 
consumo, e así figuren na vixente relación 
de postos de  traballo,  poderán  integrarse 
na  escala  de  inspectores  de  consumo 
mantendo a súa localidade de destino, ou 
manter a súa situación actual de acordo co 
establecido na disposición  transitoria  ter-
ceira. Para tales efectos deberán presentar 
escrito de opción no prazo de quince días 
hábiles  dende  a  data  da  entrada  en vigor 
desta lei.



- 1066 -

Código da Administración Galega

Disposición tRansitoRia segunDa
As funcionarias e os funcionarios perten-

centes ao corpo administrativo da Xunta de 
Galicia, grupo C, que á entrada en vigor desta 
lei desempeñen postos con carácter definiti-
vo con funcións de inspección de consumo, 
e así  figuren na vixente  relación de postos 
de  traballo, poderán integrarse na escala 
de  subinspectores  de  consumo  mantendo  a 
súa  localidade  de  destino,  ou  manter  a  súa 
situación actual de acordo co establecido na 
disposición  transitoria  terceira.  Para  tales 
efectos deberán presentar escrito de opción 
no prazo de quince días hábiles dende a data 
de entrada en vigor desta lei.

Disposición tRansitoRia teRceiRa
O  persoal  da  Xunta  de  Galicia  que 

á  entrada  en  vigor  desta  lei  desempeñe 
postos  con  carácter  definitivo  con  fun-
cións  de  inspección  de  consumo  seguirá 
desempeñando as ditas funcións na forma 
e condicións previstas nesta lei.
Os  postos  de  traballo  que  ocupen  os 
funcionarios  ou  funcionarias  que  non 
se  integren  nas  escalas  de  inspectores  e 
subinspectores de consumo, unha vez que 
queden vacantes, recualificaranse para ser 
incorporados a unha destas dúas escalas.

Disposición DeRRogatoRia pRimeiRa
Queda  derrogado  o  artigo  13  da  Lei 

3/2002,  do  29  de  abril,  de  Medidas  de 
Réxime Fiscal e Administrativo.

Disposición DeRRogatoRia segunDa
Quedan  derrogadas  todas  as  dispo-

sicións  de  igual  ou  inferior  rango  que  se 
opoñan ao establecido nesta lei.

Disposición DeRRaDeiRa pRimeiRa
Autorízase a Xunta de Galicia para pro-

ceder ao desenvolvemento regulamentario 
desta lei.

Disposición DeRRaDeiRa segunDa
Esta  lei  entrará  en  vigor  aos  vinte  días 

da  súa  publicación  no  “Diario  Oficial  de 
Galicia”.

3. LEI 12/1984, DO 28 DE 
DECEMBRO, DO ESTATUTO GALEGO 

DO CONSUMIDOR E USUARIO 
(DOGA N.º 23, 1. 2. 2005)

(…) 683

TíTULO I 
PRINCIPIOS XERAIS 

Artigo 1. Conforme  o  previsto  no 
artigo  30,  apartado  1,  parágrafo  cuarto, 
do Estatuto de Autonomía, a presente  lei 
ten por obxecto establecer os principios e 
normas básicas a que debe aterse a defensa 
dos dereitos e intereses dos consumidores 
e  usuarios  no  ámbito  da  Comunidade 
Autónoma de Galicia 684.

Artigo 2. Enténdese por consumido-
res e usuarios, aos efectos desta lei, todas 
as persoas físicas ou xurídicas que adqui-
ran, utilicen ou desfruten de bens, mobles, 
inmobles e semoventes, medios, produtos 
ou  servizos  e  actividades,  calquera  que 
sexa  a  natureza,  pública  ou  privada,  in-
dividual ou colectiva, de quen o produce 
ou intervén, directa ou indirectamente, na 
súa  comercialización,  sempre  que  o  seu 
destino final sexa para o seu uso persoal, 
familiar ou colectivo.

Artigo 3. Son dereitos dos consumi-
dores e usuarios:

a.  O dereito á protección da súa saúde e 
seguridade e do medio ambiente axeitado.

b.  O dereito á protección dos seus inte-
reses económicos e sociais 685.

c.  O dereito á información e educación 
en materia de uso e consumo.

d.  O dereito a crear as súas propias orga-
nizacións en orde á representación e defensa 
dos seus intereses, e a que estas sexan con-
sultadas nas materias que lles afecten 686.
683	 Exposición	de	motivos	omitida.
684	Véxase	FX.	2	e	3	STC	62/1991,	do	22	de	marzo,	no	
Recurso	de	Inconstitucionalidade	376/1985	e	Conflito	
Positivo	de	Competencia	763/1985	(acumulados).
685	 Véxase	Decreto	139/1999,	do	7	de	maio,	polo	que	
se	 regula	 la	 actividade	 de	 prestación	 a	 domicilio	 de	
servizos	de	mantemento,	reparación	e	reforma.
686	 Véxase	Lei	12/1984,	do	28	de	decembro,	do	Estatu-
to	Galego	do	Consumidor	e	Usuario.
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e.  O  dereito  á  protección  xurídica, 
administrativa e técnica e a reparación de 
danos e prexuízos 687.

Artigo 4. Outorgarase  unha  protec-
ción prioritaria e rigorosa aos dereitos dos 
consumidores e usuarios, en relación coa 
adquisición e desfrute daqueles produtos e 
servizos de consumo e uso común, ordina-
rio ou xeneralizado, e especialmente os de 
rápido consumo e perecedoiros.

TíTULO II 
DEREITOS DO CONSUMIDOR 

capítulo i 
dereIto Á proteCCIón  

dA sAúde e seGurIdAde 
Artigo 5. Os bens, medios, produtos, 

servizos e actividades ofertados no mer-
cado deben ser subministrados ou prestados 
de  xeito  que,  en  condicións  razoables  e 
previsibles, non leven consigo riscos que 
poidan eliminar ou reducir as condicións 
de  seguridade para a vida e a  saúde dos 
consumidores  e  usuarios.  Noutro  caso, 
e  a  través  de  procedementos  eficaces, 
deberán  ser  retirados  do  mercado  os 
bens, medios e produtos, ou suspendidos 
os servizos e actividades susceptibles de 
xerar tales riscos.

Artigo 6. Calquera  risco  previsible 
que  puidese  provir  da  normal  utilización 
de bens e servizos, en atención á súa natu-
reza e ás eventuais circunstancias persoais 
que poidan concorrer no seu destinatario, 
deberá  ser  posto  en  coñecemento  previo 
dos consumidores e usuarios polos medios 
apropiados e en forma clara e visible.

Artigo 7. No etiquetado, presentación 
e  publicidade  dos  produtos  alimenticios 
e  bebidas  postos  á  disposición  dos  con-
sumidores  deberán  observarse  as  normas 
687	 Véxase:
-	Decreto	127/1998,	do	23	de	abril,	polo	que	se	crea	o	
Consello	Galego	de	Consumidores	e	Usuarios.
-	Orde	do	25	de	maio	de	2000	polo	que	se	 ratifica	o	
Regulamento	de	organización	e	funcionamento	interno	
do	 Consello	 Galego	 de	 Consumidores	 e	 Usuarios	 e	 se	
ordena	a	súa	publicación	no	“Diario	Oficial	de	Galicia”.

comúns ou as específicas de cada produto, 
e, en particular, facilitarase unha correcta 
información  ao  consumidor  sobre  os 
ingredientes,  aditivos,  data  de  produción 
e  caducidade,  modo  de  emprego,  conser-
vación,  número  do  rexistro  sanitario  de 
alimentos ou calquera outra circunstancia 
que poida afectar á saúde e seguridade.
Con  obxecto  de  manter  os  alimentos  e 
bebidas en condicións idóneas para o seu 
consumo, adoptaranse, así mesmo, as me-
didas necesarias para evitar a alteración ou 
contaminación  que,  para  tales  produtos, 
puidese provir de  falta de hixiene na súa 
manipulación, de envasado defectuoso ou 
de  inaxeitadas  condicións  de  transporte, 
conservación ou comercialización.
Regularanse os casos, modalidades e con-
dicións en que se poderá efectuar a venda 
ambulante de bebidas e alimentos.

Artigo 8. En  relación  cos  produtos 
farmacéuticos,  a  Administración  Galega, 
coa  necesaria  colaboración  dos  organis-
mos  encargados  da  protección  e  defensa 
dos  consumidores  e usuarios,  adoptará  as 
medidas necesarias para o estrito cumpri-
mento  da  normativa  vixente,  en  atención 
á súa particular incidencia sobre as condi-
cións de seguridade para a vida e a saúde 
das persoas. Do mesmo modo, arbitraranse 
as  medidas  oportunas  en  orde  a  evitar  os 
riscos que para a saúde dos consumidores 
puidese  representar  o  uso  inaxeitado  dos 
produtos zoo e fitosanitarios.
Os  cosméticos  e  deterxentes  deberanse 
axustar á normativa vixente, en particular 
no que se refire a súa composición, enva-
sado e etiquetado, con obxecto de garantir 
a súa inocuidade e previr os riscos deriva-
dos do seu uso inaxeitado.
Os  fertilizantes,  insecticidas,  funxicidas, 
herbicidas e todos os artigos que levan na súa 
composición  substancias  tóxicas,  cáusticas, 
corrosivas  ou  abrasivas  deberán  ir  envasa-
dos  coas  debidas  garantías  e  no  etiquetado 
mesmo  deberase  subministrar  ao  usuario 
unha  correcta  e  clara  información  sobre  os 
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riscos que comporta a súa manipulación e o 
seu emprego, así como as axeitadas preven-
cións e os pertinentes  tratamentos en casos 
de  urxencia  por  posibles  descoidos,  cunha 
correcta, clara e visible información.
Respecto  dos  produtos  enumerados  no 
parágrafo anterior, estableceranse normas 
rigorosas para evitar que, na súa almacenaxe, 
transporte  ou  venda,  se  poida  producir 
contaminación de artigos alimentarios ou 
confusión  no  consumidor  por  similitude 
externa ou proximidade dos produtos nos 
establecementos de expedición.

Artigo 9. Adoptaranse  as  medidas 
oportunas en orde a que os produtos ma-
nufacturados  que  poidan  xerar  un  risco 
para a  saúde e  seguridade  física das per-
soas, sexan sometidos a controis rigorosos 
e eficaces no seu proceso de fabricación, 
transporte e comercialización, prestando a 
este respecto a debida atención aos servi-
zos de reparación e mantemento.

Artigo 10. O Goberno Galego, anual-
mente,  levará a cabo a confección dunha 
relación  de  produtos,  bens  e  servizos 
considerados de primeira necesidade, atri-
buíndose esta condición a aqueles que por 
seren de uso ou consumo común, ordinario 
ou xeneralizado,  e polo  tanto afectaren a 
amplos  sectores  da  poboación,  precisan 
dun control máis intenso e continuado 688.

Artigo 11. Quen  pretenda  adquirir, 
utilizar  ou  desfrutar  dunha  vivenda  para 
o seu uso particular, familiar ou colectivo, 
terá  dereito  a  obter  do  que  a  ofrece  no 
mercado  unha  información  veraz  sobre 
as  características  construtivas,  calidade 
de  material  e  instalacións  de  todo  tipo, 
mesmo  aquelas  que  conleven  un  aforro 
enerxético,  condicións  hixiénico-sanita-
rias,  e  todas  aquelas  circunstancias  que 
poidan  repercutir  na  saúde  e  seguridade 
das persoas e na calidade de vida.
En  todo  caso,  observarase  a  prohibición 
de utilizar na construción de vivendas en 
locais  de  uso  público  materiais  e  demais 
688	 Véxase	Decreto	53/1985,	do	21	de	marzo,	de	pro-
dutos,	bens	e	 servizos	de	primeira	necesidade	ou	uso	
común,	ordinario	ou	xeneralizado.

elementos  susceptibles  de  xerar  riscos 
para saúde e seguridade das persoas 689.

Artigo 12. Os  poderes  públicos,  con-
forme a normativa vixente, e en atención ao 
interese xeral dos consumidores e usuarios, 
velarán pola seguridade, calidade e salubri-
dade dos transportes e locais de uso público, 
exercendo dunha forma rigorosa e eficaz as 
funcións de control, inspección e sanción, no 
seu caso, que teñen atribuídas para asegurar 
o cumprimento daquelas condicións.
A prescrición contida no parágrafo anterior 
exercerase  con  especial  rigor  e  intensi-
dade  respecto  dos  transportes  e  locais 
destinados  ao uso e  servizos de menores 
en idade escolar.

Artigo 13. Os  poderes  públicos,  xa 
sexa  directamente  a  través  dos  propios 
órganos  da  Administración,  ou  ben  en 
colaboración  coas  organizacións  e  aso-
ciacións  de  consumidores  e  usuarios, 
organizarán  campañas  informativas  así 
como actuacións programadas de control 
de calidade, especialmente en relación cos 
produtos  e  servizos  de  uso  ou  consumo 
común,  ordinario  ou  xeneralizado,  e  cos 
que  reflicten  unha  maior  incidencia  nos 
estudos  estatísticos  e  epidemiolóxicos, 
dirixidas, entre outros obxectivos, a:
  1.  Previr os riscos que se poidesen derivar 
do uso  inaxeitado de produtos ou  servicios 
eventualmente perigosos, fundamentalmente 
nos que poidan afectar en maior grao á saúde 
e seguridade das persoas.
  2.  Evitar os fraudes ou adulteracións de 
que poidan ser obxecto os produtos no seu 
proceso de fabricación e comercialización.
  3.  Impedir as situacións de indefensión 
ou  inferioridade  en que  se  poidan  atopar 
os usuarios e consumidores, tanto na con-
tratación coma durante o desenvolvemento 
do  contrato,  e  na  súa  xenérica  posición 
xurídica de usuarios dun servizo público.
  4.  Protexer e vixiar dun modo especial 
os produtos con denominación de orixe.

689	Decreto	 42/2009,	 do	 21	 de	 xaneiro,	 polo	 que	 se	
regula	a	certificación	enerxética	de	edificios	de	nova	
construción	na	Comunidade	Autónoma	de	Galicia.
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Artigo 14. A Administración da Comu-
nidade  Autónoma  de  Galicia,  a  través  dos 
órganos encargados da aplicación e control da 
normativa que garanta o dereito á protección 
da  saúde  e  seguridade  dos  consumidores, 
publicará anualmente unha memoria detallada 
das súas actividades, indicando os resultados 
dos controis efectuados e presentando como 
anexos os fundamentos das súas decisións.

capítulo ii 
dereIto Á proteCCIón dos 

Intereses eConómICos e soCIAIs 
dos ConsumIdores e usuArIos 
Artigo 15. Sen prexuízo do que estable-

zan as normas civís e mercantís na materia, 
e  outras  disposicións  de  carácter  xeral  ou 
as específicas de cada produto ou servizo, e 
en atención ao interese xeral dos consumi-
dores e usuarios, deberán ser respectados e 
defendidos os lexítimos intereses económi-
cos e sociais nos termos establecidos nesta 
lei e disposicións complementarias.

Artigo 16. A  publicidade  en  xeral 
dos  produtos,  servizos  ou  actividades 
ofrecidas  no  mercado  axustarase  á  súa 
verdadeira natureza, características, con-
dicións, utilidade ou finalidade. Calquera 
manifestación  publicitaria  enganosa  que 
atente  contra  os  lexítimos  intereses  dos 
consumidores ou usuarios será considera-
da como fraude e poderá  ser obxecto de 
sanción  administrativa.  As  asociacións 
de consumidores e usuarios estarán lexiti-
madas para iniciar e intervir nos oportunos 
procedementos administrativos.

Artigo 17. Aqueles  métodos  de  venda 
que  limiten,  dificulten  ou  restrinxan  a  li-
berdade de elección así como a vontade de 
contratar  en  prexuízo  dos  consumidores  e 
usuarios, serán debidamente regulamentados.
En especial, protexerase os consumidores e 
usuarios coas correspondentes regulamenta-
cións  específicas,  fronte  aos  prexuízos  que 
se poidesen derivar das vendas ambulantes, 
a domicilio, por correspondencia, mediante 
saldos e  liquidacións, ou das que  inclúan a 
concesión  dun  premio,  a  participación  nun 
sorteo,  concurso  e  calquera  outra  clase  de 

prima  e  en  todas  aquelas  que  dalgún  xeito 
poidan redundar en detrimento da liberdade 
de elección, da comprobación de calidade ou 
da vontade de contratar dos consumidores e 
usuarios 690.

Artigo 18. Conforme á normativa xeral 
vixente na materia, os consumidores e usua-
rios  serán  protexidos  fronte  ás  eventuais 
cláusulas abusivas contidas nos contratos 
tipo ou de adhesión establecidas dun xeito 
unilateral  por  quen  ofrece  no  mercado 
bens ou servizos, incluídos os que faciliten 
as Administracións Públicas e as Entidades 
e empresas delas dependentes.
(…) 691

Artigo 19. Adoptaranse todas as me-
didas precisas e oportunas para a defensa 
da calidade dos bens e servizos ofrecidos 
no  mercado  e  o  mantemento  da  transpa-
rencia nos prezos.
A este respecto, os bens e servizos postos á 
venda axustaranse ás súas propias normas 
de calidade, e en xeral esixirase destes que 
sexan  axustados  á  finalidade  que  pode 
motivar a súa adquisición, conforme ás ex-
pectativas razoables que se deriven da súa 
descrición, prezos e outras circunstancias.
Así  mesmo,  para  manter  a  transparencia 
dos  prezos  no  mercado,  esixirase  absoluta 
precisión no prezo da adquisición, xa sexa ao 
contado ou aprazado, e, ao mesmo tempo, ga-
rantirase a exactitude no peso e na medida 692.

Artigo 20. Respecto  dos  bens  de 
natureza duradeira, adoptaranse dentro da 
normativa vixente as medidas que condu-
zan a lograr os seguintes obxectivos:

a.  Entrega,  polo  fabricante  ou  vende-
dor, dunha garantía que,  formalizada por 
escrito, expresará necesariamente:
  1.  O garante.
  2.  O beneficiario da garantía.
690	Véxase	 FX.	 4	 STC	 62/1991,	 do	 22	 de	 marzo,	 no	
Recurso	de	Inconstitucionalidade	376/1985	e	Conflito	
Positivo	de	Competencia	763/1985	(acumulados).
691	 Art.	18,	excepto	paragrafo	primeiro,	declarado	in-
constitucional	por	FX.	4	STC	62/1991,	do	22	de	marzo,	
no	Recurso	de	Inconstitucionalidade	376/1985	e	Con-
flito	Positivo	de	Competencia	763/1985	(acumulados).
692	 Véxase	 FX.	 4	 STC	 62/1991,	 do	 22	 de	 marzo,	 no	
Recurso	de	Inconstitucionalidade	376/1985	e	Conflito	
Positivo	de	Competencia	763/1985	(acumulados).
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  3.  O obxecto ou contido da garantía.
  4.  O  prazo  de  duración  da  garantía, 
durante  o  cal  o  beneficiario  desta  terá 
dereito,  como  mínimo,  á  reparación  to-
talmente  gratuíta  dos  vicios  ou  defectos 
orixinarios  e  dos  danos  e  prexuízos  por 
eles ocasionados, así como á substitución 
do  obxecto  adquirido  por  outro  de  idén-
ticas  características  ou  á  devolución  do 
prezo pagado nos supostos en que a repa-
ración efectuada non fose satisfactoria e o 
ben non tivese as condicións óptimas para 
cumprir o uso ao que estivese destinado.
  5.  Unha  información  precisa  que  lle 
permita diferenciar con claridade os servizos 
posvenda  debidos  polo  vendedor  ou  fabri-
cante en concepto de garantía contractual dos 
que teñen que ser custeados ao seu cargo.

b.  Axeitado servizo técnico e existencia 
de repostos durante o período ordinario de 
duración segundo os casos. En todo caso, 
os  poderes  públicos  velarán  polas  condi-
cións dos servizos posvenda 693.693

Artigo 21. (...) 694.

capítulo iii 
dereIto A InFormACIón e eduCACIón 

Artigo 22. Os consumidores e usuarios 
teñen  dereito  a  recibir  unha  información 
veraz, completa, obxectiva e eficaz sobre as 
características esenciais dos bens e servizos 
postos  á  súa  disposición  no  mercado,  coas 
indicacións para o seu correcto uso ou consu-
mo e as advertencias sobre riscos previsibles, 
de tal forma que poidan realizar unha elec-
ción consciente e racional entre os diversos 
bens  e  servizos  concorrentes  e  utilizalos 
dunha maneira segura e satisfactoria 695.

Artigo 23. Para garantir o dereito dos 
consumidores  e  usuarios  a  unha  correcta 
información  sobre  os  diversos  bens  e 
servizos que se ofrecen no mercado, a Ad-
ministración da Comunidade Autónoma de 
Galicia  esixirá  o  estrito  cumprimento  da 
normativa  vixente,  común  ou  específica 
de  cada  produto  ou  servizo,  relativa  á 

693	 O	art.	20	debe	considerarse	constitucional	interpretado	
no	 sentido	que	 establece	 o	 FX.	 4	 STC	62/1991,	 do	22	de	
marzo,	 no	 Recurso	 de	 Inconstitucionalidade	 376/1985	 e	
Conflito	Positivo	de	Competencia	763/1985	(acumulados):	
“O	apartado	a)	do	art.	20	impugnado,	reproduce	o	apartado	
2.°	 do	 art.	 11	 da	 Lei	 Estatal	 26/1984	 cun	 contido	 case	
idéntico	pero	con	distinta	ordenación,	en	canto	á	regulación	
do	contido	da	garantía	que	deberá	entregar	o	fabricante	ou	
vendedor	de	bens	de	natureza	duradeira.	Unicamente	difiren	
en	canto	a	norma	estatal	o	impón	como	deber	e	a	norma	
autonómica,	 no	 seu	 primeiro	 parágrafo,	 establéceo	 como	
“obxectivos”	para	os	que	“se	adoptarán	dentro	da	normativa	
vixente	as	medidas”	para	logralos;	e	por	outra	parte,	no	seu	
punto	 5	 a	 lei	 galega	 engade	 que	 a	 garantía	 debe	 conter	
información	que	distinga	os	servizos	posvenda	debidos	ao	
vendedor	ou	fabricante	en	concepto	de	garantía	contractual	
dos	que	deban	ser	custeados	a	cargo	do	comprador.
Aínda	 que	 o	 Letrado	 da	 Xunta	 admite	 de	 plano	 que	 o	
precepto	 impugnado	 cae	 dentro	 da	 esfera	 da	 compe-
tencia	estatal	sobre	o	dereito	contractual,	sen	que	isto,	
non	obstante,	se	achance	á	pretensión	no	súplico	do	seu	
escrito	de	contestación	á	demanda,	a	cuestión	non	pode	
liquidarse	sen	máis	en	favor	da	pretensión	do	Goberno.	
Pois,	se	ben	resulta	incontrovertible	que	a	preceptuación	
da	formalización	dunha	garantía	para	os	bens	duradeiros	
e	 a	 determinación	 do	 seu	 contido	 mínimo	 é	 materia	
incluída	dentro	dos	dereitos	e	obrigacións	contractuais,	e	
por	tanto	de	titularidade	estatal,	o	certo	é	que	o	primeiro	
parágrafo	do	art.	20,	non	impugnado,	da	Lei	galega	non	
impón	 unha	 obriga	 aos	 fabricantes	 ou	 vendedores	 cun	
correlativo	 dereito	 dos	 compradores,	 o	 que	 si	 fai,	 por	
suposto,	 a	 norma	 estatal	 ao	 prescribir	 que	 “o	 produtor	
ou	 subministrador	 deberá	 entregar	 unha	 garantía...”,	
senón	que	se	limita	a	sinalar	que	“se	adoptarán	dentro	da	
normativa	vixente	as	medidas	que	conduzan	a	lograr	os	

seguintes	obxectivos”.	Entendida	a	remisión	á	lexislación	
vixente	como	referencia	á	lexislación	estatal	en	materia	
contractual,	 impoñendo	 aos	 poderes	 públicos	 galegos	
a	 obriga	 de	 facela	 efectiva	 a	 través	 da	 súa	 actuación	
e	 adoptando	 medidas	 adecuadas	 para	 isto,	 o	 precepto	
insértase	dentro	da	competencia	autonómica	para	facer	
efectiva,	conforme	ao	mandato	constitucional,	a	protec-
ción	do	consumidor.
Por	conseguinte,	o	precepto	impugnado,	na	medida	en	que	
vén	a	enunciar	como	“obxectivos”	os	mandatos	contidos	na		
norma	estatal	non	invade	a	competencia	do	Estado.
A	 idéntica	 conclusión	 hai	 que	 chegar	 con	 respecto	 á	
declaración	contida	no	número	cinco	do	art.	20,	 sempre	
que	 se	efectúe	unha	 interpretación	adecuada	da	norma,	
de	 conformidade	 cos	 títulos	 competenciais	 en	 conflito.	
En	efecto,	aínda	cando	dita	prescrición	no	constitúa	unha	
transcrición	da	normativa	estatal,	a	previsión	de	medidas	
administrativas,	 tendentes	 a	 asegurar	 o	 cumprimento	
polo	vendedor	do	seu	deber	de	información	con	respecto	
ao	comprador	do	servizo	posvenda	cuberto	pola	garantía,	
é	 unha	 materia	 que	 se	 enmarca	 dentro	 da	 “defensa	 do	
consumidor”	 cuxa	 competencia	 pertence	 en	 exclusiva	 á	
Comunidade	Galega.	Na	medida,	pois,	de	que	non	se	trata	
aquí	de	consagrar	una	nova	obrigación	civil	ou	mercantil,	
senón	 tan	 só	 de	 facultar	 á	 C.A.	 a	 que	 poida	 arbitrar	 a	
actividade	de	policía	que	estime	conveniente	para	obter	o	
cumprimento	de	tal	deber	de	información,	ningún	reproche	
de	inconstitucionalidade	cabe	efectuar	á	citada	norma”.
694	Art.	21	declarado	inconstitucional	por	STC	62/1991,	
do	22	de	marzo,	no	Recurso	de	 Inconstitucionalidade	
376/1985	e	Conflito	Positivo	de	Competencia	763/1985	
(acumulados).
695	 Véxase	 FX.	 4	 STC	 62/1991,	 do	 22	 de	 marzo,	 no	
Recurso	de	Inconstitucionalidade	376/1985	e	Conflito	
Positivo	de	Competencia	763/1985	(acumulados).
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fabricación,  composición  e  etiquetado, 
presentación e publicidade dos produtos e 
servizos postos á venda.
Arbitraranse as medidas oportunas para que 
a información sobre os bens e servizos, contida 
no  etiquetado,  facilitada  nos  establece-
mentos  mercantís,  ou  difundida  mediante 
anuncios publicitarios, sexa rigorosamente 
veraz e obxetiva, e, particularmente, sobre 
os  seguintes  extremos:  orixe  empresarial 
e procedencia xeográfica; natureza e com-
posición;  calidade,  cantidade  e  categoría 
comercial; condicións de idoneidade para 
o  consumo  e  advertencias  sobre  riscos 
previsibles; condicións dos servizos, pre-
zos e demais características relevantes.
En  todo  caso,  a Administración  da  Comu-
nidade  Autónoma  fomentará  a  oportuna 
información sobre o xeito de utilización, as 
contraindicacións e as garantías dos produtos.
Para estes efectos, e no ámbito da Comu-
nidade  Autónoma  Galega,  propiciarase  o 
emprego do galego 696.

Artigo 24. Co  fin  de  facilitarlles  aos 
consumidores e usuarios a información pre-
cisa para o axeitado exercicio dos dereitos 
que esta lei lles recoñece e, en xeral, atender 
á  defensa  e  protección  dos  seus  lexítimos 
intereses, a Administración da Comunidade 
Autónoma de Galicia promoverá, fomentará 
e, no seu caso, habilitará ou apoiará a crea-
ción de oficinas e servizos de información 
ao  consumidor  e  usuario,  xa  sexan  de 
titularidade pública, xa dependan dunha or-
ganización ou asociación de consumidores.
Nas oficinas de Información non estará per-
mitida a publicidade expresa ou encuberta.

Artigo 25. Coa  finalidade  de  conse-
guir  que  o  consumidor  ou  usuario  poida 
efectuar  unha  elección  racional  entre  os 
diversos  produtos  e  servizos  postos  á  súa 
disposición no mercado, o Goberno Galego 
instrumentará  as  medidas  precisas  para  o 
desenvolvemento das seguintes actuacións:

a.  A utilización de etiquetas voluntarias 
informativas.

696	 Véxase	Decreto	185/1994,	do	16	de	xuño,	regula	a	
utilización	do	 idioma	galego	nos	produtos	e	na	 infor-
mación	ao	consumidor	e	usuario.

b.  O  outorgamento,  por  unha  entidade 
pública  ou  privada,  de  certificados  de 
calidade  ou  denominación  de  orixe  que 
acrediten  o  axeitamento  do  produto  ou 
servizo a determinadas normas de calidade.

c.  A  realización  de  ensaios  ou  probas 
comparativas entre os produtos e servizos 
concorrentes.

Artigo 26. Os  poderes  públicos 
promoverán  a  educación  e  a  formación 
permanente  dos  consumidores  ou  usua-
rios coa finalidade de que poidan acadar 
e  desenvolver  un  comportamento  en 
liberdade e responsabilidade no mercado 
de  bens  e  servizos,  e  chegen  a  coñecer 
os seus dereitos e deberes e a maneira de 
exercelos axeitadamente.
Para  lograr estes fins, o Goberno Galego 
adoptará as medidas oportunas en orde a 
que  se dea  acollida no  sistema educativo 
ás ensinanzas en materia de consumo.
Promoverase  así  mesmo  a  información  e 
educación dos  consumidores ou usuarios 
a  través  dos  medios  de  comunicación 
social  de  titularidade  pública,  facilitán-
doller  o  acceso  a  eles  ás  asociacións  de 
consumidores e usuarios e máis grupos ou 
entidades interesadas.
Así mesmo levaranse a cabo campañas in-
formativas coa finalidade de conseguir que 
o usuario de servizos acade os coñecemen-
tos axeitados sobre as súas peculiaridades.

capítulo iv 
dereIto de representACIón, 

ConsultA e pArtICIpACIón 
Artigo 27. Os  consumidores  e  usua-

rios  teñen  o  dereito  de  se  constituír  en 
organizacións  e  asociacións  para  facer 
efectiva  unha  axeitada  representación  e 
defensa dos seus intereses.
As asociacións de consumidores e usuarios, 
na súa estrutura interna e na adopción dos 
seus  acordos,  rexeranse  por  un  sistema 
democrático. Así mesmo, e co fin de con-
seguir  unha  maior  representatividade  e 
acadar unha maior eficacia no desempeño 
das  súas  funcións,  poderanse  integrar  en 
agrupacións ou federacións.
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O  Goberno  Galego  adoptará  as  medidas 
precisas para promover o asociacionismo 
e  dar  axeitada  e  eficaz  participación  ás 
asociacións de consumidores e usuarios 697.

Artigo 28. Aos  efectos  da  presente 
lei, serán recoñecidas como organizacións 
de  consumidores  e  usuarios  aquelas que, 
estando  legalmente  constituídas,  teñan 
como  finalidade  primordial  a  defensa, 
información  e  educación  destes  e  estean 
inscritas no Rexistro correspondente.
Tamén  se  considerarán  organizacións  de 
consumidores  e  usuarios  as  Entidades 
constituídas  por  estes  de  acordo  coa 
lexislación cooperativa que entre os  seus 
fins figure, necesariamente, a educación e 
formación dos seus socios e están obriga-
dos a constituír un fondo con tal obxecto, 
segundo a súa lexislación específica.

Artigo 29. O  Goberno  Galego  esta-
blecerá  as  canles  axeitadas  para  que  as 
organizacións  ou  asociacións  de  consu-
midores  e  usuarios  sexan  consultadas  en 
cantos temas poidan afectar directamente 
ao interese dos consumidores e usuarios.
As asociacións de consumidores e usuarios 
consultaranse  nos  termos  do  artigo  130, 
apartado  4.2,  da  Lei  de  Procedemento 
Administrativo,  na  elaboración  de  todas 
aquelas disposicións de carácter xeral que 
lles afecten directamente aos consumidores 
e usuarios, sempre que razóns de urxencia 
ou interese xeral non aconsellen o contrario.
O Goberno Galego, por razóns de interese 
xeral, promoverá a colaboración entre orga-
nizacións de consumidores e empresarios.

capítulo v 
dereIto A proteCCIón xurídICA, 

AdmInIstrAtIvA e téCnICA e 
repArACIón de dAnos e prexuízos 

Artigo 30. De acordo co establecido 
na lexislación xeral do Estado en materia 
697	 Véxase:
-	Decreto	127/1998,	do	23	de	abril,	polo	que	se	crea	o	
Consello	Galego	de	Consumidores	e	Usuarios.
-	Orde	do	25	de	maio	de	2000	pola	que	se	 ratifica	o	
Regulamento	de	organización	e	funcionamento	interno	
do	 Consello	 Galego	 de	 Consumidores	 e	 Usuarios	 e	 se	
ordena	a	súa	publicación	no	“Diario	Oficial	de	Galicia”.

de garantías e  responsabilidades, os con-
sumidores e usuarios terán dereito a unha 
eficaz protección xurídica, administrativa 
e  técnica ordenada á prevención ou repa-
ración dos danos e prexuízos que poidan 
sufrir como consecuencia da adquisición, 
uso ou disfrute dos bens e servizos que se 
poñen a súa disposición no mercado.

Artigo 31. Crearase  unha  comisión 
consultiva  que  terá  que  ser  consultada  na 
adopción  daquelas  disposicións  que  afec-
ten directa ou indirectamente á protección 
e  defensa  dos  consumidores  e  usuarios,  e 
velará pola correcta aplicación da normativa 
vixente  nesta  materia.  Nesta  comisión  te-
rán que estar axeitadamente representadas 
as asociacións que teñan como obxectivo a 
defensa dos consumidores e usuarios e as 
organizacións ou entidades vinculadas a inte-
reses profesionais ou empresariais, así como 
os órganos da Administración Galega que 
desenvolvan competencias nesta materia.
(…) 698

TíTULO III 
GRUPOS DE PROTECCIóN ESPECIAL 

Artigo 32. 1.  Os  nenos,  mulleres  en 
estado de xestación,  anciáns,  diminuídos 
físicos  e  psíquicos  e,  en  xeral,  aqueles 
consumidores ou usuarios que, dun xeito 
individual  ou  colectivo,  se  atopen  nunha 
situación de  inferioridade ou  indefensión 
deberán  recibir  unha  protección  especial 
no tocante ao consumo ou utilización dos 
bens ou servizos postos á súa disposición 
no mercado.
  2.  Os  órganos  e  servizos  da  Adminis-
tración  Autonómica  Galega  que  teñan 
atribuídas  competencias  en  materia  de 
consumo adoptarán as seguintes medidas 
en relación cos bens ou servizos destina-
dos  a  ser  consumidos  ou  utilizados  por 
aquelas persoas:

a.  No  etiquetado,  presentación  e 
publicidade  daqueles  bens  ou  servizos 
698	 Parágrafo	 segundo	do	art.	 31	declarado	 inconsti-
tucional	 por	 FX.	 5	 STC	 62/1991,	 do	 22	 de	 marzo,	 no	
Recurso	de	Inconstitucionalidade	376/1985	e	Conflito	
Positivo	de	Competencia	763/1985	(acumulados).
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proporcionarase  unha  correcta  informa-
ción, así como as advertencias precisas, por 
medios claros e notorios, acerca dos riscos 
que  para  a  saúde  e  seguridade  física  dos 
seus destinatarios se poidesen derivar dun 
uso normal ou dun previsible mal uso.

b.  Instrumentaranse os controis necesa-
rios para verificar o estrito cumprimento 
das  condicións  de  seguridade  esixidas 
legalmente, en orde a garantir un uso ou des-
frute sen riscos daqueles bens ou servizos.

Artigo 33. Nos  medios  de  comuni-
cación social de carácter público ou que 
reciban algunha subvención ou axuda con 
cargo  aos  fondos  públicos,  as  mensaxes 
dirixidas aos nenos a través dos anuncios 
publicitarios,  programas,  espectáculos 
ou publicacións deben reunir as seguintes 
condicións:

a.  Evitar  a  manipulación  psíquica  dos 
nenos, co fin de non interferir no axeitado 
desenvolvemento da súa personalidade.

b.  Evitar  a  incitación  á  violencia  ou  á 
realización de actos delitivos.

c.  Non suxerir hábitos de consumo de be-
bidas alcohólicas, tabaco ou calquera outro 
produto que poida orixinar efectos nocivos 
para a saúde ou que xeren dependencia.

d.  Que  os  seus  contidos  non  sexan 
contrarios  á  moral  pública  ou  ofendan 
sentimentos éticos ou relixiosos.

Artigo 34. O  Goberno  Galego  esta-
blecerá  a  normativa  axeitada  para  que  os 
anciáns e diminuídos físicos non se vexan 
discriminados, por razóns de inferioridade 
ou  indefensión,  nos  diferentes  aspectos 
da  vida  social  que  afecten  ao  seu  uso  ou 
desfrute dos bens e servizos que se poñan á 
súa disposición no mercado. En particular, 
adoptaranse  as  medidas  oportunas  para 
facilitarlles a utilización dos transportes e 
servizos públicos e o acceso aos locais de 
uso público.

Disposición DeRRaDeiRa pRimeiRa
A  incoación,  trámite  e  resolución  dos 

expedientes sancionadores que se deriven 

da  presente  lei  e  doutras  disposicións 
que se diten no seu desenvolvemento, así 
como  a  finalización  destes  na  vía  admi-
nistrativa,  corresponderalles  aos  órganos 
competentes  da  Comunidade  Autónoma 
que teñan asumidas regulamentariamente 
tales facultades.
No  que  afecta  á  cualificación  de  infrac-
cións,  tipo  de  sancións  e,  no  seu  caso, 
contía destas, será de aplicación o réxime 
xeral que rexe para o Estado.

Disposición DeRRaDeiRa segunDa
O  Goberno  Galego  promoverá  opor-

tunamente  a  creación  de  laboratorios  que 
teñan  por  obxecto  efectuar  ensaios,  con-
trois e análises, na medida en que conte con 
medios  para  a  súa  realización,  ou,  noutro 
caso, por medio da colaboración con outras 
entidades e organismos capaces de prestar 
a asistencia técnica axeitada;  todo iso con 
obxecto  de  facilitar  unha  información 
útil  aos  consumidores  ou  de  contribuír  á 
mellora da calidade dos produtos, así como 
proporcionarlles  os  informes  precisos  aos 
órganos  da  Administración  encargados 
do exercicio da potestade sancionadora en 
materia  de  consumo,  podendo  emitir  as 
certificacións correspondentes.

Disposición DeRRaDeiRa teRceiRa
O  Goberno  Galego  presentará  anual-

mente ante a comisión correspondente do 
Parlamento Autónomo unha memoria das 
actividades que desenvolve no ámbito do 
consumo.

Disposición DeRRaDeiRa cuaRta
O  Goberno  Galego  poderá  ditar  cantas 

disposicións  legais  sexan  precisas  para  o 
desenvolvemento normativo da presente lei.

Disposición DeRRaDeiRa quinta
A  presente  lei  entrará  en  vigor  o  día 

seguinte  da  súa  publicación  no  “Diario 
Oficial de Galicia”.
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1. LEI 9/1991, DO 2 DE OUTUBRO, 
GALEGA DE MEDIDAS BáSICAS 

PARA A INSERCIóN SOCIAL  
(DOGA N.º 191, 3. 10. 1991)

(…) 699

título preliminar
Artigo 1. A presente lei ten por obxec-

to  a  creación  e  o  desenvolvemento  dun 
conxunto coordinado de medidas orientadas 
á  loita  contra  a  pobreza  na  Comunidade 
Autónoma  de  Galicia  e  á  reinserción 
social  e/ou  laboral  das  persoas  afectadas 
polas  diferentes  formas  de  exclusión  e 
marxinación social.

Artigo 2. O  Plan  de  loita  contra  a 
pobreza incorpora ao sistema de servizos 
sociais da Comunidade Autónoma de Ga-
licia os seguintes programas:

a.  Renda de integración social de Galicia.
b.  Axudas para situacións de emerxen-

cia social.
c.  Programas de desenvolvemento inte-

gral comunitario.
Artigo 3. A  renda  de  integración 

social  de  Galicia  e  mais  as  axudas  para 
situacións  de  emerxencia  social  configú-
ranse  como  dereitos  recoñecibles  a  toda 
persoa que reúna os requisitos e as condi-
cións esixidos na presente lei e segundo os 
preceptos contidos nela.

Artigo 4. O desenvolvemento e a apli-
cación  da  presente  lei  corresponderanlles 
aos órganos competentes da Administración 
autonómica en colaboración cos concellos, 
conforme ao disposto nos artigos seguintes.

Artigo 5. Correspóndelle á consellería 
competente en materia de servizos sociais 
o exercicio das seguintes funcións:

a.  A elaboración das normas de desen-
volvemento desta lei.
699	 Exposición	de	motivos	omitida.

b.  O control e a avaliación xeral da apli-
cación das medidas previstas nesta lei, sen 
prexuízo do establecido no capítulo oitavo 
do título primeiro.

c.  A  concesión,  a  modificación,  a  sus-
pensión,  a  extinción,  a  denegación  e  o 
pagamento da renda de integración social 
de Galicia e das axudas para situacións de 
emerxencia social.

d.  A  proposta  dos  programas  que  se 
incluirán  no  anteproxecto  dos  orzamen-
tos xerais  da Comunidade Autónoma de 
Galicia.

e.  A  potenciación  da  rede  de  servizos 
sociais de atención primaria precisos para 
a eficaz aplicación das medidas de  inser-
ción  regulada  nesta  lei,  sen  prexuízo  do 
establecido no artigo seguinte.

f.  A elaboración dos estudos de pobre-
za, das causas desta e da súa localización 
social  e  territorial,  así  como  das  conse-
cuencias,  que  permitan  a  realización 
dun mapa de pobreza en Galicia e a  súa 
actualización.

g.  A proposta de convenios con outras 
comunidades  autónomas  que  permitan  o 
mantemento  de  dereitos  adquiridos  ou  en 
curso de adquisición por beneficiarios veci-
ños das respectivas comunidades autónomas 
en virtude do principio de reciprocidade 700.

Artigo 6. Correspóndelles aos conce-
llos da Comunidade Autónoma de Galicia 
o exercicio das seguintes funcións:

a.  En  cooperación  coa  Xunta  de  Ga-
licia,  coas  deputacións  provinciais  e  cos 
órganos  competentes  da  Administración 
xeral  do Estado,  implantar  e desenvolver 
os  servizos  sociais  de  atención  primaria 
precisos para a aplicación do disposto nesta 
700	 Art.	5	modificado	por	Lei	1/1999,	do	5	de	febreiro,	
pola	que	se	modifica	a	Lei	9/1991,	do	2	de	outubro,	de	
medidas	básicas	para	a	inserción	social.

Xvi 
seRviZos sociais, saniDaDe  

e violencia De XéneRo
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lei,  de  acordo  coa  lexislación  vixente  na 
materia.

b.  Cooperar  coa  Xunta  de  Galicia  na 
aplicación desta  lei nos  termos estableci-
dos nela.

c.  Mellorar  con  cargo  aos  orzamentos 
as axudas para situacións de emerxencia so-
cial, de acordo coas condicións establecidas 
no  título  segundo,  sen  prexuízo  de  que 
poidan subscribir convenios coa Xunta de 
Galicia co fin de asumir a xestión única 
destas, logo da transferencia dos créditos 
que lles correspondan 701.

TíTULO I 
DA RENDA DE INTEGRACIóN 

SOCIAL DE GALICIA 702

capítulo i 
dIsposICIóns xerAIs

Artigo 7. 1.  A  renda  de  integración 
social  de  Galicia  configúrase  como  unha 
prestación  social  destinada  a  garantir  re-
cursos económicos de subsistencia a quen 
careza deles, así como a acadar a súa auto-
nomía e integración normalizada mediante 
un proxecto personalizado de inserción.
  2.  A renda de integración social de Ga-
licia,  en  canto  prestación  económica,  terá 
carácter alimenticio, persoal e non transmi-
sible, e non poderá ser obxecto de embargo 
ou retención nin darse en garantía de obri-
gas. Así mesmo, terá carácter subsidiario e 
complementario de calquera outro ingreso 
ou prestación de acordo co establecido nos 
artigos 12 e 14 da presente lei.
  3.  Os  proxectos  de  inserción  estarán 
constituídos por un conxunto coordinado 
e  programado  de  accións  que  terá  como 
obxectivo  a  mellora  da  integración  per-
soal,  familiar  ou  social,  así  como,  se  é  o 
caso,  a  incorporación  do  beneficiario  ao 
sistema laboral.
701	 Art.	6	modificado	por	Lei	1/1999,	do	5	de	febreiro,	
pola	que	se	modifica	a	Lei	9/1991,	do	2	de	outubro,	de	
medidas	básicas	para	a	inserción	social.
702	 Véxase	 Decreto	 374/1991,	 do	 24	 de	 outubro,	
desenvolve	a	Lei	de	2	de	outubro	de	1991,	de	medidas	
básicas	para	a	inserción	social,	no	relativo	á	renda	de	
integración	social.

  4.  En todo caso, a aceptación e o cum-
primento das accións contidas nos proxectos 
de  inserción  polo  beneficiario  serán  con-
dición  necesaria  para  a  percepción  da 
prestación económica.

Artigo 8. 1. Os perceptores de pensións 
ou axudas de carácter público, contributi-
vas ou non contributivas, só terán dereito, 
sempre  que  cumpran  todos  os  requisitos 
establecidos no capítulo seguinte, á incor-
poración  aos  proxectos  de  inserción,  sen 
prexuízo  do  establecido  no  artigo  13.3 
desta lei.
  2.  Non  obstante,  terán  tamén  dereito  ao 
subsidio  básico  e  mais  ao  complemento 
variable  aqueles  que  por  teren  cargas 
familiares tivesen dereito a prestacións de 
protección á familia, de acordo coa lexis-
lación en vigor nos termos establecidos no 
artigo 14.
  3.  Igualmente  poderá  acceder  ao 
proxecto  de  inserción  quen,  podendo 
obter as prestacións sinaladas no número 
1  deste  artigo,  non  exercitase  as  accións 
pertinentes para o seu recoñecemento 703.

capítulo ii 
dos beneFICIArIos

Artigo 9. 1. Poderán ser beneficiarias 
da renda de integración social de Galicia, 
nas condicións previstas nesta lei, aquelas 
persoas que reúnan os seguintes requisitos:
  1.º  Ter  residencia  efectiva  e  estar 
empadroadas  en  calquera  dos  concellos 
da  Comunidade  Autónoma  galega  polo 
menos  durante  o  ano  inmediatamente 
anterior á formulación da solicitude.
Quedan  eximidas  do  cumprimento  deste 
requisito dun ano:

a.  Aquelas  persoas  que,  procedentes 
doutras comunidades autónomas do Esta-
do español, sexan beneficiarias do salario 
social na Comunidade Autónoma da que 
proceden,  sempre  que  na  lexislación  da 
Comunidade da que proceden  se  recolla 
a reciprocidade.
703	 Art.	8	modificado	por	Lei	1/1999,	do	5	de	febreiro,	
pola	que	se	modifica	a	Lei	9/1991,	do	2	de	outubro,	de	
medidas	básicas	para	a	inserción	social.
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b.  As  vítimas  de  violencia  doméstica 
que cambian o seu domicilio por motivos 
de seguridade.

c.  As  persoas  emigrantes  galegas,  nos 
termos  sinalados  no  artigo  3  do  Estatuto 
de Autonomía para Galicia, cando fixasen 
a súa residencia no territorio da Comuni-
dade Autónoma. Asemade, aquelas persoas 
nacidas  en  Galicia  que  residindo  noutras 
comunidades  autónomas  volvan  fixar  a 
súa residencia no territorio da Comunida-
de Autónoma galega.
Os  cidadáns  e  as  cidadás  de  estados  non 
membros da Unión Europea precisarán, ade-
mais, acreditar a residencia legal en España 
no momento da formulación da solicitude.
  2.º  Ter  constituída  unha  unidade  de 
convivencia  independente, vinculada eco-
nomicamente á persoa solicitante.
  3.º  Ter unha idade comprendida entre os 
vinte e cinco e os sesenta e cinco anos.
Non obstante, tamén poderán ser benefi-
ciarias:

a.  As persoas menores de vinte e cinco 
anos que, reunindo o resto dos requisitos 
deste artigo, teñan menores ao seu cargo.

b.  As persoas maiores de dezaoito anos 
que, tendo recoñecida a condición de minus-
valía,  non  teñan  dereito  a  prestación  ou 
axuda de igual ou análoga natureza.

c.  As persoas maiores de dezaoito anos 
que, antes de acadaren a maioría de idade, 
estivesen tuteladas pola Xunta de Galicia 
e  internadas  en  centros  de  protección  de 
menores ou en acollemento familiar.

d.  As  persoas  maiores  de  dezaoito 
anos en situación de orfandade absoluta que, 
reunindo os demais requisitos deste artigo, 
non teñan dereito a outras prestacións ou 
axudas de análoga natureza.
  4.º  Dispoñer duns  recursos  inferiores á 
contía  da prestación  económica da  renda 
de  integración  social  de  Galicia  que  lles 
correspondería  considerando a  súa  situa-
ción  económica  e  familiar  de  acordo  co 
artigo 12 desta lei.
  5.º  Que non existan persoas legalmente 
obrigadas  e  con  posibilidade  real  de 

prestarlles alimentos de acordo coa lexis-
lación civil. A xuízo do órgano de  reso-
lución, poderanse eximir deste  requisito 
aqueles  solicitantes  dos  que  se  prevexa 
que  a  obriga  de  alimentos  non  se  poida 
facer efectiva por malos tratos, relacións 
familiares  deterioradas  ou  inexistentes, 
das que exista constancia no expediente.
Non obstante,  considérase que non  teñen 
a obriga de prestar alimentos os parentes 
que,  en  atención  ás  circunstancias  so-
cioeconómicas  concorrentes,  non  poden 
facer  fronte  ou  atender  as  necesidades 
básicas da unidade familiar solicitante sen 
desatender  as  propias  necesidades  ou  as 
dos  familiares  ao  seu  cargo.  As  circuns-
tancias  constarán  claramente  no  informe 
social correspondente.
  2.  Para os efectos do disposto neste artigo, 
enténdense por residencia efectiva aquela 
que habite o solicitante por tempo superior 
a seis meses nun período de doce 704.

Artigo 10. 1. Unicamente se concederá 
unha renda de integración social de Galicia 
por unidade de convivencia independente.
  2.  Para  os  efectos  previstos  nesta  lei, 
considerarase  unidade  de  convivencia 
independente  as  persoas  que  vivan  soas, 
e,  se  é  o  caso,  o  conxunto  de  persoas 
que  convivan  no  mesmo  marco  físico  e 
se  atopen  vinculadas  co  solicitante  por 
matrimonio  ou  calquera  outra  forma  de 
relación  estable  análoga  á  conxugal,  por 
adopción ou acollemento ou por parentes-
co de consanguinidade ou afinidade ata o 
cuarto e segundo grao respectivamente.
  3.  Malia o anterior, cando nunha unidade 
de convivencia existan persoas con menores 
ao seu cargo, considerarase que constitúen 
unha unidade de convivencia independente.
  4.  A unidade de convivencia independen-
te beneficiaria non perderá esta condición 
cando por causa de forza maior, accidente 
ou  desafiuzamento  se  vexa  obrigada  a 
residir con outra.
704	 Art.	9	modificado	por	Lei	16/2004,	do	29	de	decem-
bro,	pola	que	se	modifica	a	Lei	9/1991,	do	2	de	outubro,	
de	medidas	básicas	para	a	inserción	social.
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  5.  Regulamentariamente  determinaranse 
os supostos do marco físico de residencia 
colectiva que poidan ser considerados uni-
dade de convivencia independente para os 
efectos deste artigo 705.

capítulo iii 
dAs prestACIóns 

Sección 1.ª 
Prestacións económicas

Artigo 11. A  prestación  económica 
da renda de  integración social de Galicia 
estará  integrada  por  un  subsidio  básico, 
nos  supostos  previstos  nos  dous  artigos 
seguintes,  por  un  complemento  variable 
en  función  dos  membros  que  compoñen 
a unidade de convivencia  independente e 
por un complemento de inserción 706.

Artigo 12. 1. A contía do subsidio bá-
sico será equivalente ao 75 % do importe 
mensual do indicador público de renda de 
efectos  múltiples,  fixado  na  lexislación 
específica  que  resulte  aplicable,  sen 
prexuízo do sinalado nos apartados 3 e 4 
deste artigo.
  2.  A contía do complemento variable, 
en  función  do  número  de  membros  da 
unidade  de  convivencia  independente, 
será a seguinte:

-   O 12% do importe mensual do indi-
cador público de renda de efectos múltiples 
polo primeiro membro adicional.

-   O 10% do importe mensual do indi-
cador público de renda de efectos múltiples 
polo segundo membro adicional.

-   O 8% do importe mensual do indica-
dor público de renda de efectos múltiples por 
cada un dos restantes membros adicionais.
  3.  Os  beneficiarios  e  as  beneficiarias 
que,  por  aplicación  do  previsto  na  letra 
g)  do  apartado  1  do  artigo  32  desta  lei, 
se manteñan na percepción da prestación 
705	 Art.	10	modificado	por	Lei	1/1999,	do	5	de	febreiro,	
pola	que	se	modifica	a	Lei	9/1991,	do	2	de	outubro,	de	
medidas	básicas	para	a	inserción	social.
706	 Art.	 11	 modificado	 por	 Lei	 16/2004,	 do	 29	 de	
decembro,	pola	que	se	modifica	a	Lei	9/1991,	do	2	de	
outubro,	de	medidas	básicas	para	a	inserción	social.

despois de catro anos só  terán dereito ao 
subsidio  básico  cunha  contía  mensual 
equivalente  ao  importe  mensual  da  pen-
sión  non  contributiva  individual,  fixada 
na  lexislación  específica  que  resulte 
aplicable,  sen  dereito  á  percepción  do 
complemento variable sinalado no aparta-
do anterior e sen prexuízo do sinalado no 
artigo 13 desta lei. Salvo a diferente contía 
na  prestación  económica,  estes  benefi-
ciarios  e  beneficiarias  terán  os  mesmos 
dereitos  e  obrigas  ca  o  resto  das  persoas 
perceptoras e estarán sometidos á revisión 
anual  da  prestación  prevista  no  artigo 
22.2 desta  lei,  polo que  se poden engadir 
regulamentariamente  termos  específicos  e 
complementarios nos que se deba realizar 
a devandita avaliación anual deste colectivo.
  4.  As  contías  sinaladas  no  apartado 
anterior  tamén  serán  as  que  corresponde 
aboar aos beneficiarios e ás beneficiarias 
que se reincorporen ao programa nos ter-
mos sinalados na letra c) do apartado 2 do 
artigo 32 desta lei.
  5.  O  importe  que  percibirá  cada  per-
soa  beneficiaria  estará  constituído  pola 
diferenza entre a contía mensual da renda 
de integración social de Galicia, que con-
forme a este artigo lle correspondese, e a 
dos recursos económicos dos que dispoña, 
computados de  acordo  co  artigo 14,  e  en 
ningún  caso  poderá  superar  o  límite  do 
125  %  do  importe  mensual  do  indicador 
público de renda de efectos múltiples.
  6.  Non  obstante,  denegarase  a  presta-
ción  económica  da  renda  de  integración 
social de Galicia cando as características, 
a valoración, a posibilidade de explotación 
ou a venda dos bens mobles ou  inmobles 
sobre os que se posúa un dereito de propieda-
de, posesión, usufructo ou outro de análoga 
natureza  real  indiquen  a  existencia  de 
medios suficientes para a subsistencia dos 
membros da unidade de convivencia 707.
707	 Art.	 12	 modificado	 por	 Lei	 16/2004,	 do	 29	 de	
decembro,	pola	que	se	modifica	a	Lei	9/1991,	do	2	de	
outubro,	de	medidas	básicas	para	a	inserción	social.



- 1079 -

servizos sociais, sanidade...

se
rv

iz
os

 s
oc

ia
is

, s
an

id
ad

e.
..

Artigo 13. 1. A contía do complemen-
to  de  inserción,  que  nos  correspondentes 
proxectos  se  poida  establecer,  será  deter-
minada  en  función  das  súas  especiais 
características,  dedicación  e  gastos  que 
implique.
  2.  O importe deste complemento non se 
computará para efectos da determinación 
do tope máximo ao que se refire o aparta-
do 5 do artigo anterior.
  3.  Poderase beneficiar deste complemen-
to toda persoa que, non sendo perceptora da 
renda de integración social de Galicia, es-
tea incorporada a un proxecto de inserción 
dentro dos programas elaborados para este 
fin 708.

Artigo 14. 1. Para os efectos previs-
tos nesta lei, entenderanse como recursos 
económicos dos que dispón a unidade de 
convivencia independente os seguintes:

a.  O  total  de  ingresos  que  perciba  no 
momento da solicitude a persoa solicitante 
ou as persoas que constitúan a unidade de 
convivencia  en  concepto  de  retribucións, 
rendas, prestacións, axudas,  subsidios ou 
por calquera outro concepto.

b.  As  cantidades  percibidas  en  con-
cepto  de  pagamento  único,  depósitos 
bancarios, contas correntes ou de aforro, 
así  como  os  bens  mobles  ou  inmobles 
sobre os que se posúa un dereito de pro-
piedade, posesión, usufructo ou calquera 
outro de análoga natureza, con excepción 
da vivenda destinada ao seu uso, sempre 
que a súa valoración catastral non supere 
quince anualidades do indicador público 
de renda de efectos múltiples vixente.
  2.  En  todo  caso,  non  se  considerarán 
os  ingresos  irregulares  que  unicamente 
resulten  un  complemento  de  superviven-
cia nin  tampouco os  ingresos de carácter 
finalista  dirixidos  á  formación  regrada  e 
profesional ou a paliar situacións de emer-
xencia social.
708	 Art.	 13	 modificado	 por	 Lei	 16/2004,	 do	 29	 de	
decembro,	pola	que	se	modifica	a	Lei	9/1991,	do	2	de	
outubro,	de	medidas	básicas	para	a	inserción	social.

  3.  Tampouco serán computables as pres-
tacións  familiares  por  fillo  a  cargo  maior 
de  dezaoito  anos  cunha  minusvalía  igual 
ou superior ao 65 % xeradas polas persoas 
integrantes da unidade de convivencia 709.
  4.  Para  os  efectos  previstos  nesta  lei, 
nos  casos  de  violencia  de  xénero  non  se 
considera o agresor membro integrante da 
unidade  familiar  da  solicitante,  polo  que 
as súas rendas individuais non se compu-
tan como recursos económicos da unidade 
de convivencia 710.

Artigo 15. O beneficiario terá dereito 
a percibir a prestación económica da renda 
de  integración  social  de  Galicia  dende  o 
día  primeiro  do  mes  seguinte  a  aquel  no 
que se dite a resolución.
A  resolución  pola  que  se  concede  ou 
denega  a  solicitude  deberá  ditarse  no 
prazo  máximo  de  tres  meses,  contados  a 
partir  do  día  de  rexistro  da  petición  ini-
cial. Transcorridos tres meses sen ditarse 
a  resolución,  outorgarase  a  prestación 
provisionalmente, en tanto non se resolva 
definitivamente a solicitude, sempre que a 
demora non se deba a causa imputable ao 
solicitante  e  á  solicitude  se  achegasen os 
documentos aos que fai referencia o punto 
1 do artigo 24 desta lei 711.

Artigo 16. O  pagamento  das  presta-
cións económicas realizaráselle ao solicitante 
por mensualidades vencidas na forma que 
regulamentariamente se estableza.

Sección 2.ª 
Proxecto de inserción

Artigo 17. 1. O proxecto de inserción 
será elaborado partindo das necesidades e 
características  de  cada  caso,  de  tal  xeito 
que procure a autonomía persoal, familiar 

709	 Art.	 14	 modificado	 por	 Lei	 16/2004,	 do	 29	 de	
decembro,	pola	que	se	modifica	a	Lei	9/1991,	do	2	de	
outubro,	de	medidas	básicas	para	a	inserción	social.
710	 Art.	14.4	engadido	por	Lei	11/2007,	do	27	de	xullo,	
galega	da	prevención	e	o	tratamento	 integral	da	vio-
lencia	de	xénero.	
711	 Art.	15	modificado	por	Lei	1/1999,	do	5	de	febreiro,	
pola	que	se	modifica	a	Lei	9/1991,	do	2	de	outubro,	de	
medidas	básicas	para	a	inserción	social.
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e económica do beneficiario e acade a súa 
integración social e/ou laboral.
  2.  Por  cada  unidade  de  convivencia 
independente  destinataria  da  renda  de 
integración social de Galicia deberá elabo-
rarse polo menos un proxecto de inserción. 
Serán  beneficiarias  deste  a  persoa  ou  as 
persoas maiores de idade que a xuízo dos 
servizos  sociais de atención primaria ou, 
se é o caso, do órgano de resolución estean 
en mellor disposición e aptitude para aca-
dar a integración que se pretende 712.

Artigo 18. 1. Todo proxecto de inser-
ción  para  acadar  a  súa  finalidade  deberá 
integrar accións da seguinte natureza:

a.  Accións  que  procuren  a  rehabilita-
ción persoal e familiar.

b.  Accións que procuren  a  integración 
no medio social.

c.  Accións de motivación laboral, orien-
tación profesional e formación ocupacional.

d.  Actividades  de  interese  colectivo  e 
social  en entidades públicas ou privadas, 
sen menoscabo dos seus dereitos laborais, 
así  como  nos  diversos  programas  de 
colaboración  con  outras  administracións 
públicas  e  entidades  sen  ánimo  de  lucro, 
para a  realización de obras e  servizos de 
interese xeral ou social, e nos programas 
mixtos de formación e emprego.

e.  Actividades  orientadas  cara  ao  tra-
ballo autónomo ou calquera das formas de 
economía social.

f.  Accións tendentes á plena incorpora-
ción ao traballo mediante a formalización 
do correspondente contrato laboral.
  2.  No  suposto  de  que  os  proxectos  de 
inserción  inclúan  algunha  das  medidas 
previstas nas letras c), d) e f) do apartado 
anterior,  a  persoa  beneficiaria  quedará 
obrigada a se inscribir como demandante 
de emprego na correspondente oficina do 
servizo público de emprego.
  3.  Naqueles casos nos que así se consi-
dere, o proxecto de inserción poderá estar 

712	 Art.	17	modificado	por	Lei	1/1999,	do	5	de	febreiro,	
pola	que	se	modifica	a	Lei	9/1991,	do	2	de	outubro,	de	
medidas	básicas	para	a	inserción	social.

integrado  exclusivamente  polas  accións 
que  se deban  realizar para o coidado do 
fogar,  a  atención  a  menores  ou  maiores 
dependentes  ou  calquera  outra  dedica-
ción solidaria.
  4.  En  calquera  caso,  o  proxecto  de  in-
serción deseñarase  con criterios  rigorosos 
de  programación,  con  determinación  de 
obxectivos,  prazos,  medios  e  actividades 
que  permitan  a  posterior  avaliación  dos 
efectos reais de aplicación da renda de in-
tegración social de Galicia en cada caso 713.

Artigo 19. Coa  finalidade  de  incen-
tivar  a  incorporación  dos  beneficiarios  e 
das beneficiarias da renda de integración 
social de Galicia ao mercado de traballo, a 
Xunta de Galicia primará, especialmente, 
as  persoas  integrantes  do  dito  colectivo, 
a  través  dos  incentivos  tanto  para  a 
contratación por conta allea coma para o 
autoemprego e a economía social, dándo-
lles o máximo nivel de axuda que, en cada 
momento, permita a normativa vixente 714.

Artigo 20. Os  beneficiarios  e  as 
beneficiarias  da  renda  de  integración 
social  de  Galicia  tamén  terán  prioridade 
para  participar  nos  programas  de  co-
laboración  con  outras  administracións 
públicas  e  entidades  sen  ánimo  de  lucro, 
para a  realización de obras e  servizos de 
interese  xeral  ou  social,  así  como  para  a 
súa participación en programas mixtos de 
formación e emprego 715.

Artigo 21. Sen prexuízo do  estable-
cido  nos  artigos  anteriores,  a  Xunta  de 
Galicia,  a  través  da  consellería  compe-
tente en materia de servizos sociais, para 
a  execución  dos  proxectos  de  inserción 
descritos  nesta  sección,  poderá  asinar 
convenios  de  colaboración  con  asocia-
cións ou entidades de iniciativa social, así 
713	 Art.	 18	 modificado	 por	 Lei	 16/2004,	 do	 29	 de	
decembro,	pola	que	se	modifica	a	Lei	9/1991,	do	2	de	
outubro,	de	medidas	básicas	para	a	inserción	social.
714	 Art.	 19	 modificado	 por	 Lei	 16/2004,	 do	 29	 de	
decembro,	pola	que	se	modifica	a	Lei	9/1991,	do	2	de	
outubro,	de	medidas	básicas	para	a	inserción	social.
715	 Art.	 20	 modificado	 por	 Lei	 16/2004,	 do	 29	 de	
decembro,	pola	que	se	modifica	a	Lei	9/1991,	do	2	de	
outubro,	de	medidas	básicas	para	a	inserción	social.
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como cos organismos públicos e privados 
que considere oportunos.

Sección 3.ª 
Duración das prestacións

Artigo 22. 1. A renda de integración 
social de Galicia seralle outorgada ao be-
neficiario mentres subsistan as causas que 
motivaron a súa concesión.
  2.  A  revisión  das  condicións  do  seu 
outorgamento e a avaliación dos resultados 
acadados  efectuaranse  cada  doce  meses. 
A resolución decidirá sobre a renovación, 
modificación  ou  extinción,  sen  prexuízo 
do establecido nos artigos 23 e 32 desta lei.
  3.  A prestación entenderase prorrogada 
en defecto de resolución expresa 716.

capítulo iv 
dAs obrIGAs dos beneFICIArIos 
Artigo 23. Os beneficiarios da renda 

de  integración  social  de  Galicia  quedan 
obrigados a:
  1.  Destinar o importe da prestación ao 
fin para o que se concede.
  2.  Participar nas accións ou actividades 
que se determinen de acordo co beneficia-
rio dentro do proxecto de inserción.
  3.  Escolarizar os menores ao seu cargo 
que  estean  en  idade  escolar  obrigatoria, 
garantindo  a  súa  asistencia  ao  centro  de 
ensino  que  corresponda.  A  devandita 
asistencia acreditarase debidamente.
  4.  Non  exercer  a  mendicidade  nin  a 
prostitución,  nin  inducir  ou  compeler  á 
práctica de calquera delas a ningún mem-
bro da unidade de convivencia.
  5.  Comunicar as variacións sobrevidas 
que, de conformidade con esta lei, puidesen 
dar  lugar  á  modificación,  suspensión  ou 
extinción da prestación.
  6.  Exercitar cando o órgano competente 
para a resolución o estime conveniente, á 
vista dos informes que consten no expediente 
e no prazo que se estableza na corresponden-
te resolución, calquera dereito económico 
716	 Art.	22	modificado	por	Lei	1/1999,	do	5	de	febreiro,	
pola	que	se	modifica	a	Lei	9/1991,	do	2	de	outubro,	de	
medidas	básicas	para	a	inserción	social.

que  puidese  corresponderlles  segundo  a 
lexislación vixente.
  7.  Cantas  outras  obrigas  deriven  do 
obxecto e da finalidade da renda de inte-
gración social de Galicia 717.

capítulo v 
dA trAmItACIón

Artigo 24. 1. O recoñecemento da renda 
de integración social de Galicia realizarase 
logo  de  solicitude  da  persoa  interesada, 
mediante  a  presentación  no  seu  concello 
do  modelo  normalizado  pola  consellería 
competente,  ao  que  deberá  acompañar  os 
documentos  necesarios  para  xustificar  o 
cumprimento  dos  requisitos  establecidos 
no artigo 9 e aqueloutros que se puidesen 
determinar regulamentariamente.
  2.  Para  o  cómputo  dos  recursos  eco-
nómicos  da  unidade  de  convivencia, 
a  instancia  normalizada  de  solicitude 
incluirá  unha  declaración  xurada  na  que 
os  peticionarios  e  as  peticionarias  farán 
constar todos os recursos dos que dispoña 
a unidade de convivencia.
  3.  Na  instancia  normalizada  á  que  se 
refire  o  apartado  anterior,  a  persoa  soli-
citante fará constar que autoriza o órgano 
de resolución para recadar a  información 
adicional  que  considere  necesaria  para 
a  adecuada  estimación  dos  ingresos 
ou  recursos  económicos  da  unidade  de 
convivencia,  e  en  xeral  para  completar 
o  expediente,  dirixíndose  aos  órganos 
públicos ou privados competentes, xa sexa 
a través de acceso directo a bases de datos 
por  medios  informáticos  ou  cursando  o 
correspondente oficio.
  4.  As  entidades  locais,  a  través  dos 
equipos  técnicos  dos  servizos  sociais  de 
atención  primaria  municipais  correspon-
dentes,  elaborarán  un  informe  social  no 
que  se  valore  a  procedencia,  ou  non,  da 
aplicación  da  renda  de  integración  social 
de Galicia, así como, se é o caso, a proposta 

717	 Art.	23	modificado	por	Lei	1/1999,	do	5	de	febreiro,	
pola	que	se	modifica	a	Lei	9/1991,	do	2	de	outubro,	de	
medidas	básicas	para	a	inserción	social.
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dun  proxecto  de  inserción,  de  acordo  co 
disposto nesta lei.
  5.  O  informe  sinalado  no  apartado 
anterior salientará o perfil  sociolóxico e 
unha valoración sobre as posibilidades de 
inserción  social  e/ou  laboral,  e  indicará, 
neste último suposto, que centros ou ins-
titucións adecuados existen no contorno da 
persoa beneficiaria. Así mesmo, salientará 
cantos  datos  se  estimen  pertinentes  para 
poñer  de  manifesto:  a  existencia  dunha 
unidade  de  convivencia  independente;  o 
número  de  persoas  que  conviven,  xunto 
coa  información  sobre  minusvalía  que 
poida afectar a algún dos seus membros; e a 
descrición do fogar e da posible existencia 
de persoas ou familiares con obriga legal e 
posibilidade real de prestación de alimentos.
  6.  A proposta do proxecto de  inserción 
deberá contar co asentimento da persoa in-
teresada ou, no caso contrario, coas razóns 
invocadas por ela para o seu rexeitamento.
  7.  O  concello  de  residencia,  no  prazo 
dun mes dende a recepción da solicitude, 
remitiralle os informes, a proposta de re-
solución e mais a restante documentación 
necesaria para poder continuar a tramita-
ción do expediente á delegación provincial 
da  consellería  competente  en  materia  de 
servizos sociais, para a súa cualificación e 
posterior resolución. De non se remitir no 
prazo  sinalado,  dado  o  carácter  determi-
nante para a resolución do procedemento, 
sen  prexuízo  da  responsabilidade  na  que 
incorre o responsable da demora, quedará 
interrompido  o  prazo  para  resolver  o 
expediente,  de  conformidade  co  previsto 
no  artigo  83.3  da  Lei  30/1992,  do  26  de 
novembro,  de  Réxime  Xurídico  das  Ad-
ministracións Públicas e do Procedemento 
Administrativo Común.
  8.  As delegacións provinciais da conse-
llería  competente  en  materia  de  servizos 
sociais resolverán as solicitudes remitidas 
polos concellos no prazo máximo dun mes 
dende a súa recepción.

  9.  Excepcionalmente,  naqueles  casos 
nos que a situación da persoa beneficiaria 
o  faga  imprescindible,  poderá  realizar  a 
solicitude ao seu nome o propio concello; 
porén, non se resolverá favorablemente o 
expediente  mentres  a  persoa  interesada 
non asuma o proxecto de inserción social 
e/ou laboral que, por proposta dos servizos 
sociais de atención primaria, sexa aprobado 
polo  órgano  de  resolución  da  renda  de 
integración social de Galicia 718.
  10.  Cando a persoa beneficiaria da renda 
de  integración  social  de  Galicia  posúa 
a  condición  de  vítima  de  violencia  de 
xénero, a concesión da  renda  tramitarase 
por  un  procedemento  abreviado  e  o  seu 
aboamento  efectivo  efectuarase  no  prazo 
máximo dun mes desde a solicitude 719.

Artigo 25. Tanto  no  ámbito  autonó-
mico coma en cada delegación provincial 
da  consellería  competente  en  materia  de 
servizos  sociais  constituiranse  con  carácter 
permanente  unidades  técnico-administra-
tivas de apoio ao órgano de  resolución coa 
composición e as funcións que regulamen-
tariamente se determinen 720.

Artigo 26. (...) 721.
Artigo 27. Os  órganos  competentes 

para  a  resolución  poderán  comprobar,  a 
través dos organismos públicos e privados 
correspondentes,  a  veracidade  dos  datos 
que consten no expediente 722.

Artigo 28. Garántese  a  confidencia-
lidade  dos  datos  obtidos  na  tramitación 
dos  expedientes,  de  conformidade  coa 
lexislación vixente.

718	 Art.	 24	 modificado	 por	 Lei	 16/2004,	 do	 29	 de	
decembro,	pola	que	se	modifica	a	Lei	9/1991,	do	2	de	
outubro,	de	medidas	básicas	para	a	inserción	social.
719	 Art.	 24.10	 engadido	 por	 Lei	 11/2007,	 do	 27	 De	
xullo,	galega	a	prevención	e	o	tratamento	 integral	da	
violencia	de	xénero.
720	 Art.	25	modificado	por	Lei	1/1999,	do	5	de	febreiro,	
pola	que	se	modifica	a	Lei	9/1991,	do	2	de	outubro,	de	
medidas	básicas	para	a	inserción	social.
721	 Art.	26	suprimido	por	Lei	1/1999,	do	5	de	febreiro,	
pola	que	se	modifica	a	Lei	9/1991,	do	2	de	outubro,	de	
medidas	básicas	para	a	inserción	social.
722	 Art.	27	modificado	por	Lei	1/1999,	do	5	de	febreiro,	
pola	que	se	modifica	a	Lei	9/1991,	do	2	de	outubro,	de	
medidas	básicas	para	a	inserción	social.
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capítulo vi 
dA ConCesIón provIsIonAl, 
modIFICACIón, suspensIón  

e extInCIón
Artigo 29. 1.  Cando  o  órgano  com-

petente  lle  impoña  ao  beneficiario  ou  a 
calquera dos membros da unidade de con-
vivencia  independente  a  obriga  sinalada 
no artigo 23.6 desta lei, deberá informar 
os  sobre  os  dereitos  que  os  asistan  e  os 
trámites  necesarios  para  a  interposición 
da correspondente demanda ou execución 
de sentenza.
  2.  No  suposto  de  que  a  demanda 
prospere,  o  órgano  competente  ditará  a 
oportuna resolución pola que se modifica 
ou extingue, se é o caso, o dereito á  ren-
da.  Asemade  o  beneficiario,  a  partir  da 
execución  da  sentenza,  virá  obrigado  a 
devolver unha contía  igual á obtida ata o 
límite  da  prestación  económica  da  renda 
de integración social de Galicia que viñese 
percibindo.  Non  obstante,  poderá  acor-
darse o pagamento aprazado ou mesmo a 
condonación desta obriga, en función das 
circunstancias  económicas  concorrentes 
na persoa beneficiaria 723.

Artigo 30. A modificación sobrevida 
do número de membros da unidade de con-
vivencia ou dos recursos económicos que 
serviron de base para o cálculo da presta-
ción  económica  da  renda  de  integración 
social de Galicia dará lugar á minoración 
ou ao aumento que proceda a partir do mes 
seguinte a aquel no que teña lugar. A co-
municación de tales circunstancias farase 
a  través  dos  servizos  sociais  de  atención 
primaria correspondentes 724.

Artigo 31. A  percepción  da  presta-
ción  económica  da  renda  de  integración 
social  de  Galicia  suspenderase  polas 
seguintes causas:

723	 Art.	29	modificado	por	Lei	1/1999,	do	5	de	febreiro,	
pola	que	se	modifica	a	Lei	9/1991,	do	2	de	outubro,	de	
medidas	básicas	para	a	inserción	social.
724	 Art.	30	modificado	por	Lei	1/1999,	do	5	de	febreiro,	
pola	que	se	modifica	a	Lei	9/1991,	do	2	de	outubro,	de	
medidas	básicas	para	a	inserción	social.

  1.  Cando  os  recursos  económicos, 
computados  de  acordo  co  artigo  14, 
superen,  en  cómputo  mensual,  por  un 
período inferior a seis meses, a prestación 
económica da renda de integración social 
de  Galicia  correspondente  en  cada  caso, 
suspenderase o seu aboamento, e reinicia-
rase, por instancia da persoa beneficiaria, 
cando  decaian  as  circunstancias  que 
motivaron  a  devandita  suspensión,  coa 
excepción  de  que  neste  suposto  poderá 
continuar a persoa beneficiaria percibindo 
o  complemento  de  inserción,  en  función 
das accións desenvolvidas no proxecto de 
inserción.
  2.  Igualmente,  será  causa  de  suspen-
sión a imposibilidade sobrevida, por parte 
da persoa beneficiaria, de cumprir as obri-
gas  asumidas,  ou  a  declaración  legal  de 
incapacidade.  Neste  suposto,  en  función 
das  circunstancias  concorrentes,  durante 
un prazo máximo de seis meses poderase 
acordar o aboamento da prestación a outro 
membro da unidade de convivencia, modi-
ficando, se procede, a súa contía mentres 
subsistan as citadas causas 725.

Artigo 32. 1. O dereito ás prestacións 
da renda de  integración social de Galicia 
extínguese por:

a.  A  perda  dalgún  dos  requisitos 
esixidos  para  o  seu  recoñecemento,  sen 
prexuízo do establecido no apartado 1 do 
artigo  anterior.  Con  carácter  previo  a  se 
ditar  a  resolución  de  extinción,  o  órgano 
de  resolución  tramitará o correspondente 
procedemento  de  revisión,  con  audiencia 
da  persoa  interesada,  podéndose  acor-
dar,  ao  dispoñer  o  inicio  do  devandito 
procedemento,  a  suspensión  cautelar  do 
aboamento  da  prestación  cando  exista 
unha presunción fundada de que a persoa 
beneficiaria perdeu o seu dereito a esta.

b.  O falecemento da persoa beneficiaria, 
suposto no que será aplicable o disposto no 
punto 2 do artigo 31, mentres tramite unha 

725	 Art.	 31	 modificado	 por	 Lei	 16/2004,	 do	 29	 de	
decembro,	pola	que	se	modifica	a	Lei	9/1991,	do	2	de	
outubro,	de	medidas	básicas	para	a	inserción	social.
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nova solicitude outro membro da unidade 
de convivencia independente.

c.  O  incumprimento  das  obrigas  pre-
vistas  no  artigo  23  desta  lei  por  causas 
imputables á persoa beneficiaria.

d.  O mantemento das causas que deron 
lugar á suspensión previstas no artigo 31.

e.  A  ocultación  ou  o  falseamento  dos 
datos  ou  calquera  outra  actuación  frau-
dulenta  dirixida  a  obter  ou  conservar  a 
prestación  económica,  sen  prexuízo  do 
disposto no vixente código penal.

f.  O  traslado  da  residencia  efectiva  a 
un concello que non estea comprendido no 
territorio  da  Comunidade  Autónoma  de 
Galicia, agás que se produza a circunstan-
cia sinalada no artigo 5.g) desta lei.

g.  O  transcurso  de  catro  anos  conse-
cutivos na súa percepción, excepto que, a 
xuízo  do  órgano  de  resolución  e  logo  de 
informe  dos  servizos  sociais  de  atención 
primaria  do  concello  de  residencia  da 
persoa beneficiaria, fose necesario manter 
a  esta  na  percepción  da  prestación  pola 
súa situación de exclusión social e/ou des-
estruturación  familiar  da  súa  unidade  de 
convivencia, especialmente cando existan 
menores nela.
  2.  A  extinción  do  dereito  á  renda  de 
integración social de Galicia implicará as 
seguintes consecuencias:

a.  Cando a extinción se leve a cabo pola 
causa sinalada no artigo 32.1.e) desta  lei, 
devolveranse as cantidades indebidamen-
te percibidas pola persoa beneficiaria. As 
devanditas cantidades deberán ser reintegra-
das ou serán obxecto de compensación no 
caso de que se recoñeza un novo dereito á 
renda de integración social de Galicia nos 
termos que sinale o órgano de resolución.

b.  Cando  a  extinción  se  produza  polo 
incumprimento  das  obrigas  establecidas 
nos apartados 1, 2, 3 e 4 do artigo 23 ou po-
las causas establecidas nas letras e) ou g) do 
artigo 32.1, non se lle recoñecerá a ningún 
membro  da  unidade  de  convivencia  un 
novo dereito á renda de integración social 

de Galicia ata que transcorra un ano dende 
a  data  da  resolución  de  extinción,  salvo 
que  se  constitúa  unha  nova  unidade  de 
convivencia  por  un  membro  non  respon-
sable do incumprimento.

c.  Cando  a  extinción  se  produza  pola 
percepción  da  renda  durante  catro  anos 
consecutivos, poderase solicitar unha nova 
renda se durante o ano seguinte á resolución 
de  extinción  concorresen  circunstancias 
excepcionais  que  agraven  a  situación  de 
exclusión  social  da  persoa  interesada  ou  a 
situación de desestruturación social e  fami-
liar da unidade de convivencia, debidamente 
acreditadas polos servizos sociais de aten-
ción primaria do seu concello 726.

capítulo vii 
dA ImpuGnACIón

Artigo 33. Contra  as  resolucións 
ditadas  polos  delegados  ou  delegadas 
provinciais poderase interpoñer, no prazo 
dun mes, recurso de alzada perante o titu-
lar  da  consellería  competente  en  materia 
de servizos sociais 727.

Artigo 34. O  recurso  poderase  inter-
poñer ante o órgano que ditase a resolución 
ou ante o órgano competente para resolver 
o,  de  acordo  co  previsto  no  artigo  114 
da  Lei  30/1992,  do  26  de  novembro,  de 
Réxime Xurídico das Administracións Pú-
blicas  e  do  Procedemento  Administrativo 
Común,  segundo  redacción dada pola Lei 
4/1999 728.

Artigo 35. 1.  Se  a  resolución  fose 
estimatoria  do  recurso,  os  efectos  eco-
nómicos  deste  retrotraeranse  á  data  de 
resolución inicial denegatoria, nos termos 
fixados polo artigo 15 desta lei.

726	 Art.	 32	 modificado	 por	 Lei	 16/2004,	 do	 29	 de	
decembro,	pola	que	se	modifica	a	Lei	9/1991,	do	2	de	
outubro,	de	medidas	básicas	para	a	inserción	social.
727	 Art.	 33	 modificado	 por	 Lei	 16/2004,	 do	 29	 de	
decembro,	pola	que	se	modifica	a	Lei	9/1991,	do	2	de	
outubro,	de	medidas	básicas	para	a	inserción	social.
728	 Art.	 34	 modificado	 por	 Lei	 16/2004,	 do	 29	 de	
decembro,	pola	que	se	modifica	a	Lei	9/1991,	do	2	de	
outubro,	de	medidas	básicas	para	a	inserción	social.
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  2.  A  resolución  do  recurso  de  alzada 
poñerá fin á vía administrativa 729.

capítulo viii 
dos órGAnos de Control 

e seGuImento
Artigo 36. Como órganos superiores 

de control e seguimento da aplicación da 
renda  de  integración  social  de  Galicia 
constitúese unha mesa en cada provincia 
e outra de ámbito autonómico 730.

Artigo 37. 1. En cada unha das provin-
cias da Comunidade Autónoma, presidida 
polo  delegado  provincial  da  consellería 
competente en materia de servizos sociais, 
constituirase unha mesa integrada por:

-   Sete  representantes  da  Administra-
ción autonómica.

-   Sete  representantes  das  centrais 
sindicais máis representativas no ámbito 
autonómico.

-   Sete  representantes  das  organiza-
cións empresariais no mesmo ámbito.

-   Dous  representantes  dos  concellos 
da Comunidade Autónoma.
Regulamentariamente determinarase a for-
ma de designación dos  representantes dos 
concellos e a periodicidade das reunións; a 
administración achegaralle os datos globais 
que deriven da aplicación do programa.
  2.  Serán funcións das mesas o control e 
o seguimento estatístico tanto dos proce-
sos de concesión da renda de  integración 
social de Galicia coma da correcta aplica-
ción das medidas de fomento de emprego 
que vinculadas aos proxectos de inserción 
se consideran nesta lei.
  3.  Ás  reunións  das  mesas  poderán 
asistir, por petición de calquera das partes, 
representantes  das  asociacións  e  outras 
entidades de iniciativa social colaborado-
ras  do  programa,  que  participarán  nelas 
con voz pero sen voto.
729	 Art.	 35	 modificado	 por	 Lei	 16/2004,	 do	 29	 de	
decembro,	pola	que	se	modifica	a	Lei	9/1991,	do	2	de	
outubro,	de	medidas	básicas	para	a	inserción	social.
730	 Art.	36	modificado	por	Lei	1/1999,	do	5	de	febreiro,	
pola	que	se	modifica	a	Lei	9/1991,	do	2	de	outubro,	de	
medidas	básicas	para	a	inserción	social.

As actas das sesións que realicen estas me-
sas seranlle remitidas á mesa autonómica 
á que se refire o artigo seguinte 731.

Artigo 38. 1. No ámbito autonómico 
constituirase unha mesa presidida polo ti-
tular da consellería competente en materia 
de servizos sociais ou persoa na que dele-
gue, con igual representación e sistema de 
designación cás mesas provinciais, que se 
reunirá con periodicidade trimestral.
  2.  Serán  funcións desta mesa o control 
e  a  avaliación  global  dos  resultados  da 
execución  do  programa,  así  como  a  for-
mulación  de  observacións  e  propostas  de 
modificación que axuden a melloralo.
  3.  Ás  reunións  desta  mesa  poderán 
asistir,  por  petición  de  calquera  das 
partes,  representantes  das  asociacións  e 
outras entidades de iniciativa social cola-
boradoras no programa, que participarán 
nelas  con  voz  pero  sen  voto,  naqueles 
temas  directamente  relacionados  coas 
súas actividades.
  4.  A Administración autonómica facilita-
ralle a esta mesa a documentación necesaria, 
así como as actas das sesións que realicen as 
mesas provinciais de control e seguimento.
  5.  Deberá ser oída a mesa con anterio-
ridade  á  aprobación  da  documentación 
necesaria, así como das actas das sesións 
que realicen as mesas provinciais de con-
trol e seguimento.
  6.  A  mesa  elaborará  as  súas  propias 
normas de funcionamento 732.

Artigo 39. Os  acordos  destas  mesas 
serán adoptados por maioría absoluta dos 
membros presentes, dirimindo os empates 
o voto de calidade do presidente.

Artigo 40. As citadas mesas terán un 
secretario, con voz pero sen voto, que será 
designado polo delegado provincial ou polo 

731	 Art.	37	modificado	por	Lei	1/1999,	do	5	de	febreiro,	
pola	que	se	modifica	a	Lei	9/1991,	do	2	de	outubro,	de	
medidas	básicas	para	a	inserción	social.
732	 Art.	38	modificado	por	Lei	1/1999,	do	5	de	febreiro,	
pola	que	se	modifica	a	Lei	9/1991,	do	2	de	outubro,	de	
medidas	básicas	para	a	inserción	social.
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conselleiro,  segundo  proceda,  de  entre  os 
funcionarios adscritos á súa consellería.

TíTULO II 
DAS AXUDAS PARA SITUACIóNS  

DE EMERXENCIA SOCIAL 733

capítulo i 
obxeCto e nAturezA

Artigo 41. 1.  O  obxecto  deste  título  é 
o establecemento de axudas económicas de 
pagamento único, destinadas a paliaren nece-
sidades extraordinarias e urxentes de persoas 
afectadas por situacións de emerxencia.
  2.  As axudas para situacións de emerxen-
cia  social  constitúense  como  o  segundo 
programa dentro do conxunto coordinado 
de  medidas  consideradas  no  título  preli-
minar desta lei 734.

Artigo 42. 1. Estas  axudas  terán ca-
rácter finalista e serán incompatibles con 
calquera  outra  prestación  pública  que  lle 
puidese corresponder ao beneficiario para 
a mesma finalidade.
  2.  Non  obstante,  poderán  ser  comple-
mentarias, nos casos nos que se considere 
oportuno,  en  virtude  da  gravidade  da 
situación  socioeconómica  e  familiar  re-
flectida nos informes pertinentes 735.

capítulo ii 
dos requIsItos

Artigo 43. Poderán ser beneficiarias 
destas axudas as persoas que, atopándose 
nas situacións ás que fai referencia o artigo 
41, reúnan os requisitos seguintes:

a.  Ser maior de idade.
b.  Estar  empadroada  e  ter  residencia 

efectiva  en  calquera  dos  concellos  da 
Comunidade Autónoma galega.

733	 Véxase	Decreto	375/1991,	do	24	de	outubro,	polo	
que	se	desenvolve	a	Lei	9/1991,	do	3	de	outubro,	galega	
de	medidas	básicas	para	a	inserción	social,	no	relativo	
a	axudas	para	situacións	de	emerxencia	social.	
734	 Artigo	41	modificado	por	Lei	1/1999,	do	5	de	febrei-
ro,	polo	que	se	modifica	a	Lei	9/1991,	do	2	de	outubro,	
de	medidas	básicas	para	a	inserción	social.
735	 Art.	42	modificado	por	Lei	1/1999,	do	5	de	febreiro,	
pola	que	se	modifica	a	Lei	9/1991,	do	2	de	outubro,	de	
medidas	básicas	para	a	inserción	social

c.  Non dispoñer de ingresos suficientes 
para afrontar os gastos derivados da situa-
ción de emerxencia 736.

Artigo 44. Para os efectos do previs-
to neste  título considéranse situacións de 
emerxencia  social  aquelas  que  orixinen 
gastos  extraordinarios  para  cubrir  ne-
cesidades  específicas  de  carácter  básico 
e  urxente  non  cubertas  polos  diferentes 
sistemas de protección 737.

Artigo 45. 1. Considéranse  ingresos 
insuficientes,  para  os  efectos  da  aplica-
ción  desta  medida,  aqueles  que,  obtidos 
polos membros da unidade de  conviven-
cia  independente  en concepto de  rendas, 
retribucións,  pensións  ou  por  calquera 
outro  título, agás os de carácter finalista 
que estean dirixidos á formación regrada 
ou  se  perciban  como  complemento  de 
inserción, non sexan superiores ao cento 
vinte e cinco por cento do importe do sub-
sidio básico máis o complemento familiar 
da renda de integración social de Galicia 
que, segundo o disposto no artigo 12, pun-
tos 1 e 2, desta lei, lles corresponderían en 
cómputo mensual.
  2.  Non  poderá  concederse  esta  axuda 
cando os solicitantes ou calquera membro 
da  unidade  de  convivencia  independente 
sexan  propietarios  ou  usufructuarios  de 
bens mobles ou inmobles que, polas súas 
características, valoración, posibilidade de 
venda  ou  calquera  forma  de  explotación, 
indiquen, de xeito notorio, a existencia de 
medios materiais suficientes para atender 
os gastos obxecto destas axudas 738.

capítulo iii 
dA ContíA

Artigo 46. 1.  A  contía  das  axudas 
establecerase  para  cada  caso  concreto 
736	 Art.	43	modificado	por	Lei	1/1999,	do	5	de	febreiro,	
pola	que	se	modifica	a	Lei	9/1991,	do	2	de	outubro,	de	
medidas	básicas	para	a	inserción	social
737	 Art.	44	modificado	por	Lei	1/1999,	do	5	de	febreiro,	
pola	que	se	modifica	a	Lei	9/1991,	do	2	de	outubro,	de	
medidas	básicas	para	a	inserción	social
738	 Art.	45	modificado	por	Lei	1/1999,	do	5	de	febreiro,	
pola	que	se	modifica	a	Lei	9/1991,	do	2	de	outubro,	de	
medidas	básicas	para	a	inserción	social
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en  función  das  circunstancias  e  das 
previsións dos gastos que ocasionen a si-
tuación de emerxencia, e en ningún caso 
poderá superar a contía anual do salario 
mínimo interprofesional.
  2.  Regulamentariamente  serán  esta-
blecidas  as  normas  que  posibiliten  a 
determinación  da  contía  da  axuda  de 
emerxencia social para cada caso concreto.
  3.  En ningún caso se poderá conceder 
máis  dunha  axuda  para  situación  de 
emerxencia social por unidade de convi-
vencia ao ano 739.

capítulo iv 
dA trAmItACIón

Artigo 47. 1. A tramitación das axu-
das será iniciada polo interesado mediante 
presentación  de  solicitude,  en  instancia 
normalizada, no seu Concello de residen-
cia,  xunto  cos  documentos  acreditativos 
da veracidade dos datos alegados.
  2.  Sen prexuízo do  sinalado no punto 
anterior,  o  interesado  deberá  xuntar  á 
solicitude:

a.  O presuposto dos gastos para os que 
solicita a axuda.

b.  A xustificación doutras subvencións ou 
axudas concedidas polo mesmo concepto, 
ou declaración xurada de non percibilas.
  3.  Será elaborado, logo de visita domi-
ciliaria, un informe polos servizos sociais 
comunitarios no que, na medida do posi-
ble, se constate:

a.  A veracidade das circunstancias ale-
gadas polo solicitante como orixinadoras 
da situación de emerxencia.

b.  A situación de necesidade que deter-
mine a incapacidade económica.

c.  A  adecuación  e  proporcionalidade 
entre o solicitado e a necesidade descrita.

d.  A condición de habitual da vivenda.
Artigo 48. Correspóndelles  aos  con-

cellos,  a  través  dos  servizos  sociais  de 

739	 Art.	46	modificado	por	Lei	1/1999,	do	5	de	febreiro,	
pola	que	se	modifica	a	Lei	9/1991,	do	2	de	outubro,	de	
medidas	básicas	para	a	inserción	social

atención  primaria,  a  recepción,  a  instru-
ción, a proposta de resolución e o traslado 
do  expediente  á  delegación  provincial 
correspondente, así como o seguimento e 
o control das axudas concedidas 740.

Artigo 49. Correspóndelles ás delega-
cións provinciais da consellería competente 
en  materia  de  servizos  sociais  resolver 
no  prazo  dun  mes  sobre  a  concesión  ou 
denegación  de  axuda,  así  como  sobre  a 
súa contía, unha vez remitida a totalidade 
de cantos documentos integran o oportu-
no  expediente  por  parte  do  concello  de 
procedencia, sen prexuízo do establecido 
no artigo 6.c) desta lei 741.

Artigo 50. 1.  As  axudas  para  situa-
cións de emerxencia social reguladas nesta 
lei  poderanse  aboar  anticipadamente, 
en  pagamento  total  ou  fraccionado,  nas 
porcentaxes  que  estime  procedente  o 
órgano  de  resolución  atendendo  ás  cir-
cunstancias de cada caso, e o beneficiario 
ou a beneficiaria deberá xustificar o gasto 
subvencionado conforme os requisitos que 
se establezan regulamentariamente.
  2.  Sen prexuízo do sinalado no apartado 
anterior, a Xunta de Galicia reserva para si 
a facultade de efectuarlle o pagamento da 
axuda directamente, e en nome do benefi-
ciario ou beneficiaria,  á persoa, entidade 
ou empresa que realice a prestación ou o 
servizo a favor destes, naqueles casos nos 
que o considere conveniente o órgano de 
resolución, co fin de garantir a súa aplica-
ción finalista.
  3.  En todo caso, a resolución de conce-
sión da axuda de emerxencia social poderá 
ser revogada no suposto de que non se rea-
licen  as  obras  orzadas  ou  non  se  destine 
aquela para o fin solicitado.
  4.  Estas obras deberán estar rematadas no 
prazo dun ano, contado a partir do momento 
da  comunicación  da  resolución,  salvo  en 

740	 Art.	48	modificado	por	Lei	1/1999,	do	5	de	febreiro,	
pola	que	se	modifica	a	Lei	9/1991,	do	2	de	outubro,	de	
medidas	básicas	para	a	inserción	social
741	 Art.	49	modificado	por	Lei	1/1999,	do	5	de	febreiro,	
pola	que	se	modifica	a	Lei	9/1991,	do	2	de	outubro,	de	
medidas	básicas	para	a	inserción	social
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circunstancias  excepcionais  que  fixesen 
necesario a concesión dunha prórroga 742.

capítulo v 
dA ImpuGnACIón

Artigo 51. En  materia  de  recursos 
haberá que aterse ao disposto nos artigos 
33  e  seguintes  desta  lei  para  a  renda  de 
integración social de Galicia 743.

TíTULO III 
PROGRAMAS DE DESENVOLVEMENTO 

INTEGRAL COMUNITARIO
capítulo i 
obxeCto

Artigo 52. O  presente  título  ten  por 
obxecto o establecemento das bases dunha 
actuación  integrada  e  multisectorial  dos 
diversos departamentos da Xunta de Galicia, 
tendente a eliminar as bolsas de pobreza 
urbana  ou  rural  existentes  no  territorio 
desta  Comunidade  Autónoma,  así  como 
crear as condicións necesarias para evitar 
a aparición das distintas formas de mar-
xinación social.

capítulo ii 
dA ComIsIón 

InterdepArtAmentAl  
de servIzos soCIAIs  

e InClusIón soCIAl 744

(...) 745

Artigo 54. Son  funcións  básicas  da 
Comisión  Interdepartamental  de  Servi-
zos Sociais e Inclusión Social 746:
  1.  A elaboración e elevación de propos-
tas ao Consello da Xunta de Galicia sobre 
medidas xerais que favorezan a remoción 
de cantos  atrancos  impidan ou dificulten 
742	 Art.	 50	 modificado	 por	 Lei	 16/2004,	 do	 29	 de	
decembro,	pola	que	se	modifica	a	Lei	9/1991,	do	2	de	
outubro,	de	medidas	básicas	para	a	inserción	social.
743	 Art.	51	modificado	por	Lei	1/1999,	do	5	de	febreiro,	
pola	que	se	modifica	a	Lei	9/1991,	do	2	de	outubro,	de	
medidas	básicas	para	a	inserción	social
744	 Rúbrica	do	Capítulo	 II	do	Título	 III	modificada	por	Lei	
13/2008,	do	3	de	decembro,	de	Servizos	Sociais	de	Galicia.
745	 	Art.	53	derogado	por	Lei	13/2008,	do	3	de	decem-
bro,	de	Servizos	Sociais	de	Galicia.
746	 Primeiro	 parágrafo	 do	 art.	 54	 modificado	 por	 Lei	
13/2008,	do	3	de	decembro,	de	Servizos	Sociais	de	Galicia.

a  integración  social  das  persoas  máis 
desfavorecidas, podendo deseñar, para tal 
fin, medidas concretas de discriminación 
positiva, tales como:

a.  A  preferencia  dos  beneficiarios  da 
renda  de  integración  social  de  Galicia 
para o acceso ás axudas públicas dirixidas 
a satisfacer necesidades básicas: vivenda, 
alimentación, transporte e outras.

b.  A  preferencia  dos  beneficiarios  da 
renda  de  integración  social  de  Galicia 
para  o  acceso  aos  servizos  públicos  xes-
tionados pola Xunta de Galicia, dentro dos 
diferentes subsistemas de benestar social.

c.  O establecemento dunha liña de axu-
das tendentes a previr a marxinación das 
persoas internadas en centros de menores 
cando cumpran a maioría de idade.

d.  A preferencia no acceso ao aprovei-
tamento de parcelas agrícolas procedentes 
dun banco de terras que, no seu día, poida 
crear a consellería competente na materia.

e.  A preferencia no acceso ás vivendas 
que,  no  seu  día,  poida  destinar  a  Conse-
llería  competente  a  dotar  o  programa  de 
inserción social.
  2.  O  estudo  e  a  aprobación  previa,  se 
é o caso, de programas integrados, locais 
ou comarcais, de erradicación da pobreza, 
que poidan propoñer as diversas instancias 
do  sistema  público  de  servizos  sociais 
ou  as  asociacións  e  outras  entidades  de 
iniciativa  social,  para  a  súa  elevación  ao 
Consello da Xunta de Galicia.
  3.  A  estimación  dos  gastos  que  xeren 
as  medidas  propostas,  así  como  a  súa 
distribución entre as distintas consellerías 
implicadas  e  a  elevación  ao  Consello  da 
Xunta de Galicia da proposta de inclusión 
destes no proxecto de presupostos para o 
exercicio correspondente.
  4.  A avaliación das medidas adoptadas, 
o seguimento da súa aplicación e a propos-
ta das modificacións oportunas tendentes 
á súa mellora ou ao seu perfeccionamento.
  5.  Solicitar e recibir dos órganos compe-
tentes da Xunta de Galicia canta información 
sexa  precisa  para  o  desempeño  das  súas 
funcións.
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  6.  Cantas  outras  de  análoga  natureza 
lle poida atribuír o Consello da Xunta de 
Galicia.

Artigo 55.
(...) 747

Artigo 56.
(...) 748

Artigo 57. 1. Créanse a nivel comar-
cal equipos técnicos de desenvolvemento 
integral  comunitario,  dependentes  orga-
nicamente  da  consellería  competente  en 
materia de servizos sociais, que terán por 
obxecto a posta en práctica de proxectos 
comarcais  e  locais  de  dinamización 
socio-económica,  cun  marcado  carácter 
de  prevención  da  pobreza,  nos  que  se 
fagan  efectivas  as  decisións  adoptadas 
na Comisión Interdepartamental de Loita 
contra a Pobreza.
  2.  Serán  funcións  básicas  destes  equi-
pos, entre outras, as seguintes:

a.  A análise das causas da marxinación 
e do subdesenvolvemento socio-económico 
nas bolsas de pobreza e áreas deprimidas, 
así como das circunstancias que determinan 
os perfís sociais e culturais dos colectivos 
que sofren a marxinación na súa comarca.

b.  A elaboración e execución de proxec-
tos  integrais de  actuación,  tecnicamente 
homologados  e  operativos,  de  carácter 
interdepartamental,  interadministrativo 
e comunitario, orientados á promoción e 
inserción social dos marxinados.

c.  A  coordinación,  para  a  posta  en 
práctica  deses  proxectos,  da  Administra-
ción  local  e  autonómica,  dos  diferentes 
sistemas  públicos  de  benestar  social  e 
das  institucións  e  entidades  de  iniciativa 
social  con  presenza  activa  na  comarca, 
constituíndo, se procede, unha Coordina-
dora de Inserción Social.

d.  A  elevación  á  Comisión  Interde-
partamental  de  Loita  contra  a  Pobreza 
de  cantas  propostas  de  actuación  sobre 

747	 	Art.	55	derogado	por	Lei	13/2008,	do	3	de	decembro,	
de	Servizos	Sociais	de	Galicia.
748	 Art.	56	derogado	por	Lei	13/2008,	do	3	de	decembro,	
de	Servizos	Sociais	de	Galicia.

medidas  operativas  se  consideren  nece-
sarias para apoiar os proxectos  integrais 
de actuación.

e.  Cantas  outras  se  consideren  opor-
tunas e procedentes para a prevención da 
marxinación  e  a  inserción  social  dos  so-
cialmente excluídos, no ámbito comarcal, 
dentro dos obxectivos que marca esta lei.
  3.  A composición, distribución e dota-
ción destes equipos técnicos será determi-
nada regulamentariamente.

Disposición aDicional pRimeiRa
Os  orzamentos  xerais  da  Comunidade 

Autónoma incluirán as partidas necesarias 
para o financiamento dos programas pre-
vistos nesta lei 749.

Disposición aDicional segunDa
A  Xunta  de  Galicia  informará  anual-

mente  ao  Parlamento  de  Galicia  sobre 
o  desenvolvemento  desta  lei  no  seo  da 
comisión correspondente 750.

Disposición aDicional teRceiRa
Autorízase  a  Xunta  de  Galicia  para 

publicar un texto refundido da Lei 9/1991, 
do 2 de outubro, de Medidas Básicas para 
a Inserción Social, co obxecto de recoller 
as modificacións establecidas por disposi-
cións lexislativas posteriores 751.

Disposición tRansitoRia pRimeiRa
  1.  Autorízase á Xunta de Galicia, durante 
os dous primeiros exercicios presupostarios 
de aplicación da presente lei, a adoptar medi-
das para acomodar a execución do programa 
ás  limitacións  presupostarias,  establecendo 
unha  relación  na  concesión  segundo  os  se-
guintes criterios, e na orde que se indica:
749	 Disposición	adicional	primeira	modificada	por	Lei	
16/2004,	do	29	de	decembro,	pola	que	se	modifica	a	
Lei	9/1991,	do	2	de	outubro,	de	medidas	básicas	para	a	
inserción	social.
750	 Disposición	adicional	segunda	modificada	por	Lei	
1/1999,	 do	 5	 de	 febreiro,	 pola	 que	 se	 modifica	 a	 Lei	
9/1991,	 do	 2	 de	 outubro,	 de	 medidas	 básicas	 para	 a	
inserción	social.
751	 Disposición	adicional	 terceira	modificada	por	Lei	
16/2004,	do	29	de	decembro,	pola	que	se	modifica	a	
Lei	9/1991,	do	2	de	outubro,	de	medidas	básicas	para	a	
inserción	social.
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a.  Inaplicación do réxime de concesión pro-
visional previsto no artigo 29.1 da presente lei.

b.  Preferencia  dos  solicitantes  que  dis-
poñan  dun  fogar  independente  sobre  os 
que estean acollidos noutro fogar.

c.  Preferencia  dos  solicitantes  con  maior 
número de cargas familiares sobre os restantes.
  2.  Así mesmo, a Xunta de Galicia poderá, 
cando as dispoñibilidades presupostarias o 
permitan, reducir o nivel de esixencia nos 
requisitos establecidos no artigo 9.1.a) da 
presente  lei  para os  efectos da  concesión 
das  prestacións  económicas  da  renda  de 
integración social de Galicia, sen o límite 
temporal establecido no punto 1.

Disposición tRansitoRia segunDa
Co  obxecto  de  determinar  coa  maior 

precisión posible o ámbito sociolóxico de 
aplicación das medidas de inserción social 
que se regulan na presente lei, a Xunta de 
Galicia elaborará, durante o ano seguinte 
á súa entrada en vigor, un estudo sobre a 
pobreza,  de  conformidade  co  establecido 
no artigo 5.f). Das conclusións deste estu-
do derivarase a determinación do crédito 
presupostario  axustado  que  poña  fin  ao 
réxime transitorio dos dous primeiros anos.

Disposición tRansitoRia teRceiRa
Os diferentes órganos de control e segui-

mento previstos na presente lei constituiranse 
nun prazo de tres meses a partir da súa entra-
da en vigor.

Disposición DeRRogatoRia
Quedan derrogadas cantas disposicións 

de igual ou inferior categoría contradigan 
o  disposto  na  presente  lei,  e  en  especial 
os artigos 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 do Decreto 
131/1989, do 29 de xuño, polo que se regu-
lan os servizos sociais comunitarios.

Disposición DeRRaDeiRa pRimeiRa
Autorízase  á  Xunta  de  Galicia  para 

ditar  as  disposicións  necesarias  para  o 
desenvolvemento  e  a  aplicación  desta 
disposición legal.

Disposición DeRRaDeiRa segunDa
A  presente  lei  entrará  en  vigor  o  día 

seguinte ao da súa publicación no “Diario 
Oficial de Galicia”.

2. LEI 13/2008, DO 3 DE 
DECEMBRO, DE SERVIZOS 

SOCIAIS DE GALICIA  
(DOGA 245. 18.12.2008)

(…)	752

TíTULO PRELIMINAR 
DISPOSICIóNS XERAIS

Artigo 1. Obxecto da lei.
  1.  Esta lei ten por obxecto estruturar e 
regular, como servizo público, os servizos 
sociais  en  Galicia  para  a  construción  do 
sistema galego de benestar.
  2.  Mediante esta lei os poderes públicos 
galegos  garanten  como  dereito  recoñe-
cible e exixible o dereito das persoas aos 
servizos sociais que lles correspondan en 
función da valoración obxectiva das súas 
necesidades, co fin de posibilitar que a súa 
liberdade e igualdade sexan reais e efecti-
vas,  removendo  os  atrancos  que  impiden 
ou dificultan a súa plenitude e facilitando 
a  participación  de  todas  e  todos  na  vida 
política, económica, cultural e social.
  3.  Así mesmo, constitúe o obxecto des-
ta lei posibilitar a coordinación do sistema 
galego  de  servizos  sociais  cos  demais 
elementos  do  sistema  galego  de  benestar 
e  coas  políticas  públicas  sectoriais  que 
incidan  sectorial  ou  transversalmente  na 
mellora do benestar da cidadanía galega.

Artigo 2. Sistema galego de servizos 
sociais.
  1.  Para  os  efectos  desta  lei,  enténdese 
por servizos sociais o conxunto coordinado 
de prestacións, programas e equipamentos 
destinados a garantir a igualdade de opor-
tunidades  no  acceso  á  calidade  de  vida  e 
á participación social de toda a poboación 
galega, mediante intervencións que permi-
tan  o  logro  dos  obxectivos  expresados  no 
artigo seguinte.

752	 	Preámbulo	omitido
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  2.  Integra o sistema galego de servizos 
sociais o conxunto de servizos, programas 
e prestacións, tanto de titularidade pública 
coma de titularidade privada, acreditados 
e  concertados  pola  administración  nos 
termos establecidos nesta lei.
  3.  Os poderes públicos fomentarán, así 
mesmo, no ámbito dos servizos sociais, o 
desenvolvemento de actuacións solidarias 
por  entidades de  iniciativa  social  sempre 
que  se  axusten  aos  requisitos  de  autori-
zación,  calidade  e  complementariedade 
establecidos nesta lei e nas normas que a 
desenvolvan.
  4.  As  entidades  de  natureza  privada  e 
carácter mercantil  poderán prestar  servi-
zos sociais de acordo co establecido nesta 
lei  e,  en  particular,  no  que  atinxe  ao  seu 
rexistro, á súa autorización, á súa inspec-
ción e ao seu control.

Artigo 3. Obxectivos do sistema gale-
go de servizos sociais.
Son obxectivos do sistema galego de ser-
vizos sociais os seguintes:

a.  Facilitarlles  alternativas,  recursos  e 
itinerarios de integración social a aquelas 
persoas que se atopan en situación ou en 
risco de exclusión social.

b.  Garantir  a  vida  independente  e  a 
autonomía  persoal  das  persoas  en  situa-
ción  de  dependencia  integrando,  para 
estes  efectos,  o  catálogo  de  prestacións 
do sistema para a autonomía e atención á 
dependencia.

c.  Darlles  protección  e  oportunidades 
sociais  e  educativas  a  menores  de  idade 
e a aqueloutras persoas que  se atopen en 
situación de conflito ou de desamparo.

d.  Previr  a  aparición  de  calquera 
situación  de  dependencia,  exclusión, 
desigualdade ou desprotección ás que fan 
referencia os obxectivos anteriores.

e.  Proporcionar oportunidades e recur-
sos que garantan a igualdade entre mulle-
res  e  homes  e  posibiliten  a  conciliación 
entre a vida persoal, familiar e laboral.

f.  Facilitarlle  a  execución  de  políticas 
públicas de anticipación a unha sociedade 

multicultural  emerxente,  favorecendo  a 
integración  e  socialización  normalizada 
de  inmigrantes,  emigrantes  retornados  e 
minorías étnicas.

g.  Promover e dinamizar a participación 
comunitaria, o asociacionismo solidario, a 
axuda mutua e a implicación da cidadanía 
na posta en marcha de iniciativas de pre-
vención e mellora da cohesión social.

h.  Facilitar  a  aplicación  efectiva  nos 
seus  servizos  e  programas  de  políticas 
transversais  que  incidan  na  eliminación 
de todo tipo de discriminación selectiva e 
exclusión social.

i.  Garantirlles o apoio ás familias como 
marco de referencia no que se desenvolven 
as persoas 753.

j.  Sensibilizar,  informar  e  promover 
valores de solidariedade e  integración na 
sociedade galega.

k.  Promover e garantir o dereito universal 
da cidadanía galega ao acceso aos  servizos 
sociais, garantindo a suficiencia orzamenta-
ria que asegure a súa efectividade.

Artigo 4. Principios xerais dos servizos 
sociais.
O sistema galego de servizos sociais rexe-
rase polos principios de:

a.  Universalidade:  o  sistema  está 
aberto  a  toda  a  cidadanía,  nos  termos 
establecidos  no  artigo  5  desta  lei,  tanto 
no  eido  preventivo  coma no  da  interven-
ción  social,  con  carácter  gratuíto  no  seu 
acceso, e establece o tipo de intervención 
en función das situacións concretas e das 
necesidades  valoradas.  Este  principio 
non  exclúe  a  posibilidade  de  que,  para  a 
prestación  de  determinados  servizos,  se 
requiran achegas económicas das persoas 
usuarias.  Estas  achegas  determinaranse, 
en  todo  caso,  atendendo  a  criterios  de 
progresividade.

b.  Prevención:  as  políticas  de  servizos 
sociais enfocarán as súas actuacións a previr 
e  superar as causas que orixinen as necesi-
dades sociais, dando a debida prioridade ás 

753	 	 Decreto	 9/2009,	 do	 15	 de	 xaneiro,	 polo	 que	 se	
regulan	os	puntos	de	encontro	familiar	en	Galicia.
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accións preventivas e ao enfoque comunita-
rio das intervencións sociais.

c.  Responsabilidade pública: os poderes 
públicos  garantirán  o  dereito  subxectivo, 
universal  e  exixible  aos  servizos  sociais 
con  criterios  de  igualdade  e  equidade, 
mediante  a  dispoñibilidade  de  servizos 
sociais  públicos  a  través  da  regulación  e 
achega  dos  medios  humanos,  técnicos  e 
financeiros e dos centros necesarios.
Igualmente, dentro da planificación xeral 
dos  servizos  sociais, os poderes públicos 
regularán,  fomentarán  e  supervisarán  os 
demais servizos dos que sexan titulares as 
entidades privadas de iniciativa social. Así 
mesmo, as entidades privadas de carácter 
mercantil poderán complementar a rede de 
recursos de titularidade pública.

d.  Igualdade:  toda  a  cidadanía  galega 
terá dereito aos servizos sociais sen que en 
ningún caso poida producirse discrimina-
ción por razóns de raza, sexo, orientación 
sexual, estado civil, idade, discapacidade, 
ideoloxía,  crenza  ou  calquera  outra  cir-
cunstancia de carácter social ou persoal.
Non obstante, os poderes públicos de Gali-
cia integrarán nos seus criterios de planifi-
cación e actuación a perspectiva de xénero 
e  de  acción  positiva  e  poderán  adoptar, 
en consecuencia, medidas que  reforcen a 
posición  dos  sectores  que  sofren  discri-
minación con vistas á consecución dunha 
efectiva igualdade de oportunidades.

e.  Equidade  e  equilibrio  territorial: 
no desenvolvemento da rede de centros e 
servizos  terase  en  conta  a  necesidade  de 
compensar  os  desequilibrios  territoriais, 
para o que se garantirá o acceso ao sistema 
das galegas e dos galegos que  residan en 
áreas sociais con altas taxas de avellenta-
mento e dispersión, mediante unha oferta 
equitativa  e  equilibrada  de  servizos  en 
todo o territorio.

f.  Solidariedade:  os  poderes  públicos 
fomentarán  a  solidariedade  como  valor 
inspirador das relacións entre as persoas e 
os grupos sociais e impulsarán a implica-
ción cidadá na superación das condicións 
que provoquen situacións de marxinación. 

Daráselles prioridade ás accións encami-
ñadas ao logro e á consolidación de formas 
organizadas e estables de solidariedade.

g.  Acción  integral  e  personalizada:  as 
intervencións  dos  servizos  sociais  coas 
persoas e co seu contorno serán abordadas 
con profesionalidade, de forma individual 
mediante a avaliación integral e persona-
lizada das necesidades,  con  respecto dos 
seus dereitos e, en especial, da súa digni-
dade e intimidade.

h.  Autonomía  persoal  e  vida  inde-
pendente:  é  obriga  dos  poderes  públicos 
facilitar  os  medios  necesarios  para  que 
as persoas dispoñan das condicións máis 
convenientes  e  dos  apoios  necesarios 
para desenvolver os seus proxectos vitais, 
dentro  da  unidade  de  convivencia  que 
desexen, segundo a natureza dos servizos, 
a súa idoneidade e as condicións de utili-
zación deles e sempre con respecto á libre 
decisión das persoas.

i.  Participación:  os  poderes  públicos 
promoverán  a  participación  das  persoas 
usuarias,  dos  seus  familiares,  dos grupos 
sociais  e  das  entidades  representativas 
das persoas ou dos colectivos aos que van 
destinados  os  servizos,  das  entidades  do 
terceiro sector e dos axentes sociais, tanto 
na súa planificación coma no seu deseño e 
seguimento. A participación promoverase 
a través das canles e dos mecanismos que 
estableza a normativa e, en calquera caso, 
deberán  estar  inspirados  en  criterios 
democráticos,  de  calidade  e  eficacia  na 
prestación dos servizos.

j.  Integración e normalización: no des-
envolvemento dos servizos sociais deberá 
tenderse  ao  mantemento  das  persoas  no 
seu  contorno  persoal,  social  e  familiar, 
procurando  a  súa  inserción  social  e  sen 
menoscabo do dereito á diferenza.

k.  Globalidade:  a  intervención  dos 
servizos sociais procurará realizarse cunha 
perspectiva  global  e  de  conxunto,  favore-
cendo a actuación transversal e coordinada 
e  evitando  a  fragmentación  derivada  da 
complexidade  das  problemáticas  sociais  e 
da distribución competencial.
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l.  Descentralización  e  proximidade: 
a  intervención  desde  os  servizos  sociais, 
sempre que a súa natureza o permita, res-
ponderá a criterios de descentralización e 
desconcentración,  de  maneira  que  a  súa 
xestión a leven a cabo de modo preferente 
os órganos administrativos máis próximos 
á cidadanía.
O anterior non poderá supoñer, en ningún 
caso,  unha  diminución  na  garantía  de 
igualdade  de  servizos  e  prestacións  á 
poboación no territorio de Galicia.

m. Coordinación:  promoverase  a  crea-
ción e o desenvolvemento de instrumentos 
e  mecanismos  de  relación  interadmi-
nistrativa  que  garantan  unha  actuación 
coordinada no eido do benestar social e da 
igualdade,  tanto  por  parte  dos  diferentes 
departamentos  do  Goberno  galego  que 
desenvolvan  políticas  públicas  que  inci-
dan  no  benestar  social  coma  polo  resto 
de  administracións  públicas  e  entidades 
integradas  no  sistema,  sexan  de  carácter 
público ou privado.

n.  Economía,  eficacia  e  eficiencia:  a 
xestión  dos  servizos  sociais  realizarase 
con  criterios  de  economía,  eficiencia  e 
eficacia. Neste sentido, a actuación admi-
nistrativa nesta materia empregará os ins-
trumentos idóneos para cada intervención, 
de xeito que os obxectivos e os estándares 
de calidade se acaden con  independencia 
da  titularidade  da  xestión,  mediante  un 
uso racional de recursos públicos.
Sen prexuízo do anterior, deberán aplicar-
se na valoración da eficacia social criterios 
correctores que  teñan en consideración a 
complexidade  dos  procesos  de  recupera-
ción, normalización e inclusión social das 
persoas e dos grupos.

ñ.  Planificación: implantaranse os me-
canismos  de  planificación  que  permitan 
unha  mellora  da  eficacia,  obxectividade 
e  transparencia  na  toma  de  decisións.  A 
planificación,  en  calquera  caso,  partirá 
das demandas e das necesidades obxecti-
vas  da  cidadanía.  Con  independencia  da 
diversidade  das  condicións  das  distintas 

áreas  sociais,  garantirase  unha  calidade 
de  servizo  equiparable  na  totalidade  do 
territorio de Galicia.

o.  Avaliación e calidade: estableceran-
se  sistemas  de  avaliación  que  garantan  a 
calidade e a acreditación dos servizos so-
ciais  tomando como referente o concepto 
de calidade de vida das persoas.

Artigo 5. Titulares  do  dereito  de 
acceso aos servizos sociais.
  1.  Terán  dereito  de  acceso  ao  sistema 
galego de servizos sociais as cidadás e os 
cidadáns  dos  estados  membros  da  Unión 
Europea  empadroados  nun  concello  de 
Galicia, que terán dereito a participar nos 
diferentes  programas,  servizos  e  presta-
cións do sistema en función da valoración 
obxectiva das súas necesidades.
  2.  As  persoas  estranxeiras  empa-
droadas  en  calquera  concello  de  Galicia 
poderán  acceder  ao  sistema  galego  de 
servizos sociais de acordo co establecido 
na  lexislación vixente e,  se é o caso, nos 
tratados  e  convenios  internacionais  que 
resulten aplicables.
  3.  Ademais, terán dereito ás prestacións 
e  aos  servizos  regulados  nesta  lei  todas 
aquelas  persoas  que,  sen  estaren  nos  su-
postos anteriores, se atopasen en estado de 
necesidade ou en situación de emerxencia 
social ou humanitaria.
  4.  As galegas e os galegos residentes fóra 
de Galicia e a súa descendencia terán dereito 
ás prestacións reguladas nesta lei cando, ao 
teren  necesidade  de  atención,  lles  sirva  de 
medio para o seu retorno definitivo, nos ter-
mos que regulamentariamente se establezan.

Artigo 6. Dereitos  das  persoas  en 
relación cos servizos sociais.
  1.  O  respecto  da  dignidade  da  persoa, 
da  súa  autonomía  e  intimidade  e  do  seu 
benestar  orientará  a  actuación  pública  e 
a  actividade  das  persoas  profesionais  e 
entidades xestoras de servizos sociais.
  2.  Recoñécese  o  dereito  aos  servizos 
sociais,  como  dereito  subxectivo,  cando 
se trate de servizos e prestacións esenciais 
recoñecidos como tales nesta lei.
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  3.  Así  mesmo,  todas  as  persoas,  en 
tanto que usuarias ou usuarios dos servizos 
sociais, terán os seguintes dereitos en rela-
ción co sistema galego de servizos sociais:

a.  A utilizar o sistema de servizos sociais 
en  condicións  de  igualdade  e  sen  discrimi-
nación por razón de nacemento, raza, sexo, 
orientación  sexual,  estado  civil,  idade, 
situación familiar, discapacidade, ideoloxía, 
crenza, opinión ou calquera outra circunstan-
cia persoal, económica ou social.

b.  A recibir un  trato acorde coa digni-
dade da persoa e co respecto dos dereitos 
e das  liberdades  fundamentais,  tanto por 
parte do persoal coma das persoas impli-
cadas no centro, programa ou servizo.

c.  A unha intervención individualizada 
acorde coas súas necesidades específicas, 
así como a que se lles asista nos trámites 
necesarios  de  cara  ao  seu  acceso  á  aten-
ción  social,  sanitaria,  educativa,  cultural 
e, en xeral, a todas as necesidades persoais 
que  sexan  precisas  para  conseguir  o  seu 
desenvolvemento integral.
d. A  recibir  información  de  xeito  áxil, 
suficiente e veraz, e en termos comprensi-
bles, sobre os recursos e as prestacións do 
sistema galego de servizos sociais.

e.  A  ter  asignada  unha  persoa  pro-
fesional  de  referencia  que  actúe  como 
interlocutora  principal  e  que  asegure  a 
coherencia e a globalizade no proceso de 
intervención social.

f.  Á  confidencialidade,  ao  sixilo  e 
ao  respecto  en  relación  cos  seus  datos 
persoais  e  coa  súa  información  que  sexa 
coñecida  polos  servizos  sociais  en  razón 
da intervención profesional, sen prexuízo 
do  posible  acceso  a  aqueles  no  exercicio 
dunha acción  inspectora, de conformida-
de  coa  lexislación  vixente  en  materia  de 
protección de datos de carácter persoal.

g.  A acceder ao seu expediente persoal 
e a obter copia del.

h.  A  elixir  libremente,  dentro  da  ca-
pacidade  de  oferta  do  sistema  e  logo  da 
valoración  técnica,  o  tipo  de  medidas ou 
de recursos adecuados para o seu caso.

i.  A  rexeitar  a  oferta  de  participación 
en  servizos ou programas que  lles oferte 
o  sistema,  ou,  se  é  o  caso,  a  que  o  seu 
consentimento,  libre  e  expreso,  sexa 
requirido para o  ingreso nun centro ou a 
participación nun programa, sen prexuízo 
do  cumprimento  debido  das  resolucións 
xudiciais cando estea limitada a súa capa-
cidade de obrar.

j.  A  recibir  unha  tarxeta  social  de 
carácter  persoal  e  intransferible  que  as 
acredite como titulares do dereito de acce-
so aos servizos sociais.

k.  Á calidade dos servizos e prestacións 
recibidas,  para  o  que  poden  presentar 
suxestións e reclamacións.

l.  A  dar  instrucións  previas  respecto 
da asistencia ou dos coidados que se  lles 
poidan  administrar,  co  obxecto  de  facer 
fronte  a  situacións  futuras  en  cuxas  cir-
cunstancias non  sexan capaces de  expre-
salas persoalmente.

m. Ao respecto dos dereitos lingüísticos 
das persoas usuarias, garantindo, en todo 
caso,  o  desenvolvemento  por  parte  do 
sistema galego de servizos sociais da súa 
actividade  desde  a  práctica  dunha  oferta 
positiva do idioma galego.

n.  Aos demais dereitos que, en materia 
de servizos sociais, estean recoñecidos nes-
ta lei e no resto do ordenamento xurídico.

Artigo 7. Deberes  das  persoas  en 
relación cos servizos sociais.
As  persoas  usuarias  dos  servizos  sociais 
terán os seguintes deberes:

a.  Cumprir  as  normas,  os  requisitos  e 
os procedementos para o acceso ao siste-
ma galego de servizos sociais, para o que 
facilitarán  información  precisa  e  veraz 
sobre  as  circunstancias  determinantes 
para  a  súa  utilización  e  comunicarán  as 
variacións que estas experimenten.

b.  Comunicarlle ao persoal de referencia 
calquera  cambio  significativo  de  circuns-
tancias que puidese implicar a interrupción 
ou  modificación  substancial  da  interven-
ción proposta polos servizos sociais.

c.  Colaborar  co  persoal  encargado  de 
prestarlles a atención necesaria, acudindo ás 
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entrevistas con eles e seguindo os programas 
e as orientacións que lles prescriban.

d.  Manter  unha  actitude  positiva  de 
colaboración  coas  persoas  profesionais 
dos servizos sociais, participando activa-
mente no proceso que xere a intervención 
social na que sexan destinatarias.

e.  Participar  de  xeito  activo  no  seu 
proceso  de  mellora,  autonomía  persoal  e 
inserción social.

f.  Destinar as prestacións recibidas ao 
fin para o que foron concedidas.

g.  Contribuír  ao  financiamento  do 
custo  dos  servizos  consonte  a  normativa 
vixente.

h.  Cando  utilicen  as  instalacións  ou 
residan  nun  centro,  observar  os  regula-
mentos de réxime interior e as normas de 
funcionamento ou convivencia.

TíTULO I 
DO SISTEMA GALEGO  
DE SERVIZOS SOCIAIS

capítulo i 
dA estruturA do sIstemA

Artigo 8. Estrutura básica dos servi-
zos sociais.
  1.  O sistema galego de servizos sociais 
estrutúrase  en  forma  de  rede,  consonte 
con dous niveis de actuación:

a.  Servizos  sociais  comunitarios,  que 
comprenden, a súa vez, dúas modalidades: 
servizos  sociais  comunitarios  básicos  e 
servizos sociais comunitarios específicos.

b.   Servizos sociais especializados.
  2.  Cada nivel de actuación contará cos 
equipamentos e coas persoas profesionais 
e  cos  equipos  técnicos  interdisciplinares 
que se determinen regulamentariamente.

Artigo 9. Dos servizos sociais comu-
nitarios.
  1.  Os  servizos  sociais  comunitarios,  de 
carácter  predominantemente  local,  están 
referenciados  a  un  territorio  e  a  unha  po-
boación determinados e constitúen o acceso 
normalizado e o primeiro nivel de interven-
ción do sistema galego de servizos sociais.

  2.  Os  servizos  sociais  comunitarios 
configúranse  como  servizos  de  carácter 
integrador, o que os constitúe na principal 
instancia do sistema para o desenvolvemen-
to de intervencións de carácter preventivo, 
de atención integral a persoas e familias e 
de incorporación social e laboral.
  3.  Os  servizos  sociais  comunitarios 
estarán  coordinados  mediante  protocolos 
e  sistemas  de  derivación,  información  e 
colaboración cos servizos sociais especia-
lizados, así como con outros servizos para 
o benestar que operen no mesmo territorio, 
especialmente  cos  de  saúde,  educación, 
cultura,  emprego, vivenda, migracións e, 
se é o caso, desenvolvemento rural, co fin 
de  favorecer  unha  intervención  integral 
coas persoas.

Artigo 10. Dos  servizos  sociais  co-
munitarios básicos.
  1.  Os  servizos  sociais  comunitarios 
básicos  teñen  un  carácter  local,  aberto  e 
polivalente e constitúen a canle normal de 
acceso ao sistema de servizos sociais, co 
que se garante a universalidade do sistema 
e a súa proximidade ás persoas usuarias e 
aos ámbitos familiar e social.
  2.  Os servizos sociais comunitarios bá-
sicos desenvolveranse desde os centros de 
servizos sociais polivalentes por medio de 
equipos interdisciplinares e coa estrutura 
organizativa  que  estableza  a  administra-
ción  titular  do  servizo,  sen  prexuízo  dos 
requisitos  e  das  dotacións  mínimas  que 
regulamentariamente se determinen.

Artigo 11. Funcións  dos  servizos 
sociais comunitarios básicos.
  1.  Son  funcións  dos  servizos  sociais 
comunitarios básicos as seguintes:

a.  O estudo e diagnóstico social da co-
munidade, que implica a detección e análi-
se de necesidades e demandas, explícitas e 
implícitas, no seu ámbito de intervención.

b.  A elaboración dun plan de  interven-
ción comunitario acorde coas necesidades 
detectadas  ou  anticipadas  no  diagnóstico 
social.
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c.  A  identificación  de  grupos  de  po-
boación  vulnerables  e  a  detección  precoz 
de  situacións de  risco para o desenvolve-
mento de actuacións de carácter preventivo 
e de promoción social.

d.  A  atención  das  situacións  indivi-
duais,  a  información  en  relación  coas 
demandas presentadas,  o  diagnóstico  e  a 
valoración técnica previa e a consecuente 
intervención no caso, que incluirá, cando 
sexa  conveniente,  a  derivación  cara  ao 
recurso  idóneo  dentro  do  sistema  galego 
de  servizos  sociais  ou  a  outros  sistemas 
de  benestar  ou  a  asistencia  nos  trámites 
necesarios para acceder a outros recursos.

e.  A participación na xestión das pres-
tacións  económicas  e  o  seguimento  dos 
correspondentes proxectos personalizados 
de  intervención  nos  termos  establecidos 
na  normativa  específica  en  materia  de 
inclusión social.

f.  A  xestión  do  servizo  de  axuda  no 
fogar, así como a participación na xestión 
das prestacións destinadas a garantir a au-
tonomía persoal e a atención á dependen-
cia, nos termos establecidos na normativa 
que resulte aplicable 754.

g.  A información, a orientación e o ase-
soramento a toda a poboación, facilitando 
o seu acceso aos recursos sociais.

h.  O fomento da participación activa da 
cidadanía mediante  estratexias  socioedu-
cativas  que  impulsen  a  solidariedade  e  a 
cooperación social organizada.
  2.  As funcións dos servizos sociais comu-
nitarios básicos previstas  na  alínea  anterior 
desenvolveranse regulamentariamente.

Artigo 12. Dos  servizos  sociais  co-
munitarios específicos.
  1.  Sen  prexuízo  da  orientación  poliva-
lente  e  preventiva  do  nivel  de  actuación 
comunitaria, os  servizos  sociais comunita-
rios específicos desenvolverán programas e 
xestionarán centros orientados a colectivos 
con  problemáticas  identificadas  e  singu-
lares,  procurando  a  súa  normalización  e 
754	 	Orde	do	22	de	xaneiro	de	2009	pola	que	se	regula	
o	servizo	de	axuda	no	fogar.

reincorporación  social  ou  como espazo de 
tránsito a un servizo especializado.
  2.  Os  servizos  sociais  comunitarios 
específicos, atendendo a criterios de equi-
dade territorial e rendibilidade social, po-
derán ter un carácter comarcal, de acordo 
coa planificación e ordenación do sistema 
galego  de  servizos  sociais  regulada  no 
título IV desta lei.

Artigo 13. Funcións  dos  servizos 
sociais comunitarios específicos.
Os servizos sociais comunitarios específicos 
terán como función o desenvolvemento de:

a.  Programas e actividades para previr 
a  exclusión de grupos vulnerables de ca-
racterísticas homoxéneas e facilitar a súa 
inserción e normalización social.

b.  A  atención  directa  a  colectivos 
con déficits de  autonomía ou en  risco de 
exclusión  que  se  desenvolva  a  través  de 
programas  en  medio  aberto,  en  centros 
de carácter non residencial ou de carácter 
residencial temporal.

c.  A  xestión  de  equipamentos  comu-
nitarios  para  sectores  de  poboación  con 
necesidades específicas que posibiliten no 
seu ámbito o logro dos obxectivos recolli-
dos no artigo 3º desta lei, no marco do Plan 
estratéxico de servizos sociais.

Artigo 14. Dos servizos sociais espe-
cializados.
  1.  Os  servizos  sociais  especializados 
están  referenciados  a  un  sector  de  po-
boación ou a unha necesidade determinada 
que demandan unha maior especialización 
técnica,  unha  especial  intensidade  na 
intervención  ou  unha  base  territorial  de 
intervención de carácter supramunicipal.
  2.  Na planificación estratéxica  regula-
da no título IV desta lei estableceranse os 
centros e servizos aos que se  lles atribúe 
esta cualificación.

Artigo 15. Funcións  dos  servizos 
sociais especializados.
Os  servizos  sociais  especializados  terán 
as seguintes funcións:

a.  Valorar,  diagnosticar  e  intervir 
ante  situacións  que  requiran  unha  alta 
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especialización  técnica  e,  normalmente, 
interdisciplinar.

b.  Xestionar centros e programas espe-
cializados.

c.  Promover  medidas  de  reinserción 
no seu ámbito de actuación e desenvolver 
medidas  de  rehabilitación  social  orienta-
das a normalizar as condicións de vida das 
persoas usuarias.

d.  Prestar colaboración e asesoramento 
técnico aos servizos sociais comunitarios, 
así como reverter a este nivel de actuación 
os casos nos que xa non sexa preciso unha 
intervención especializada.

Artigo 16. Continuidade  dos  niveis 
de actuación social.
  1.  A  relación  entre  servizos  sociais 
comunitarios  e  servizos  sociais  espe-
cializados  responderá  a  criterios  de 
complementariedade,  de  acción  coordi-
nada  para  a  consecución  de  obxectivos 
comúns  ou  de  actuación  conxunta,  coa 
finalidade de conseguir a continuidade e 
complementariedade  das  intervencións 
que  deban  aplicarse  desde  os  distintos 
niveis de actuación.
  2.  Existirá  un  único  expediente  social 
básico  no  ámbito  dos  servizos  sociais 
comunitarios,  no  que  quedarán  recolli-
das  todas  as  intervencións  e  os  servizos 
prestados á persoa usuaria nos diferentes 
niveis de actuación do  sistema galego de 
servizos sociais.
  3.  Para os efectos do establecido na alí-
nea anterior, os servizos sociais especiali-
zados incorporarán protocolos de retorno 
da información aos servizos sociais comu-
nitarios  que  aseguren  a  actualización  da 
información no expediente social básico.
  4.  Regulamentariamente,  establece-
ranse  os  procedementos  de  recollida  e 
tratamento  de  información  das  persoas 
usuarias  do  sistema,  garantindo,  en  todo 
caso,  a  confidencialidade  dos  datos  de 
carácter persoal.

Artigo 17. Tarxeta social galega.
  1.  Todas as persoas con dereito de acce-
so aos servizos sociais, consonte o artigo 

5º puntos 1 e 2 desta lei, dispoñerán dunha 
tarxeta  social  galega  que  as  identificará 
como  titulares  do  dereito  de  acceso  aos 
servizos sociais.
  2.  A  tarxeta  social  galega  facilitará  a 
continuidade  e  coherencia  do  itinerario 
de intervención social e deberá garantir a 
homoxeneidade  da  información  existente 
na rede de servizos sociais de cada persoa 
usuaria.
  3.  Nesta  tarxeta  figurará  o  centro  e  a 
persoa profesional de referencia para o seu 
titular.
  4.  Regulamentariamente, estableceran-
se  as  medidas  oportunas  para  a  implan-
tación  progresiva  e  xeneralizada  desta 
tarxeta.

capítulo ii 
do CAtÁloGo de  
servIzos soCIAIs

Artigo 18. Definición.
  1.  O Catálogo de  servizos  sociais  está 
integrado polo conxunto de intervencións, 
programas,  servizos  e  prestacións  que  a 
continuación se relacionan:

a.  Intervencións ou servizos de carácter 
técnico-profesional.

b.  Servizos  e  actuacións  de  natureza 
material ou tecnolóxica.

c.  Prestacións  económicas  orientadas 
a  satisfacer  necesidades  pecuniarias 
valoradas dos  individuos ou das  familias 
e a estimular a súa incorporación social e 
laboral.

d.  Programas de  intervención comuni-
taria  que  constituirán  un  instrumento  de 
prevención e inserción social que reforza-
rán a eficacia das prestacións esenciais e 
normalizadoras do sistema.
  2.  As  intervencións,  os  programas,  os 
servizos e as prestacións desenvolvidas no 
punto anterior poderán ser:

a.  Esenciais:  que  se  configuran  como 
dereito  esixible  e  estarán  garantidas  para 
aquelas persoas que cumpran as condicións 
establecidas de acordo coa valoración téc-
nica da súa situación.
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b.  Normalizadoras: que estarán incluídas 
na  oferta  habitual  en  función  das  dispo-
ñibilidades  orzamentarias  e  en  réxime  de 
concorrencia.
  3.  O recoñecemento efectivo do dereito 
a unha intervención, un programa, un ser-
vizo ou unha prestación de carácter esen-
cial  corresponderalle  á  administración 
titular e prestadora deles, consonte o título 
VII  desta  lei.  No  caso  das  prestacións 
incluídas  no  Catálogo  do  sistema  para  a 
autonomía e atención á dependencia, o seu 
recoñecemento  efectuarao  a  Administra-
ción autonómica.
  4.  Con  independencia  da  clasificación 
das  intervencións,  dos  programas,  dos 
servizos  e  das  prestacións,  garantirase 
o  acceso  ao  sistema  galego  de  servizos 
sociais, con carácter gratuíto, das persoas 
con insuficiencia de recursos económicos, 
sen  prexuízo  do  establecemento,  con 
carácter xeral, dun sistema progresivo de 
participación no financiamento de acordo 
co establecido no artigo 56º. En calquera 
caso, deberá asegurarse a dispoñibilidade 
dun mínimo vital de libre disposición para 
as persoas usuarias.
  5.  Regulamentariamente,  desenvol-
verase  e  actualizarase  o  catálogo  por 
instancia do departamento competente en 
materia de servizos sociais.

Artigo 19. Intervencións ou servizos 
de carácter técnico-profesional.
  1.  Teñen  a  consideración  de  interven-
cións ou servizos de carácter técnico-pro-
fesional  os  actos  profesionais  realizados 
para:

a.  A información, a orientación, o ase-
soramento e o acompañamento ás persoas, 
ás familias ou aos grupos.

b.  A  valoración  e  o  diagnóstico  social 
das demandas da cidadanía.

c.  A intervención social, biopsicosocial, 
sociolóxica ou socioeducativa que favoreza 
a adquisición ou recuperación de funcións e 
habilidades persoais e sociais de cara á me-
llora da autonomía, da convivencia social e 
familiar e á inclusión social.

  2.  Todas as intervencións e os servizos 
consignados neste artigo  serán esenciais, 
consonte o artigo 18º.

Artigo 20. Servizos  e  actuacións  de 
natureza material ou tecnolóxica.
  1.  Terán a consideración de servizos e 
actuacións de natureza material ou tecno-
lóxica os seguintes:

a.  A  protección  social  das  persoas, 
con capacidade de obrar  limitada, que se 
atopen en situación de conflito ou desam-
paro.

b.  A atención residencial, que compor-
ta  aloxamento,  continuado  ou  temporal, 
substitutivo do fogar.

c.  A atención diúrna, que ofrece coida-
dos  persoais  e  actividades  de  promoción 
e  prevención  que  non  requiran  o  ingreso 
nun centro residencial.

d.  A  axuda  no  fogar,  consistente  en 
ofrecerlles  un  conxunto  de  atencións  a 
persoas ou familias no seu propio domici-
lio, para facilitar o seu desenvolvemento e 
a permanencia no seu contorno habitual.

e.  A teleasistencia social e outros servi-
zos de carácter tecnolóxico, que procuren 
a permanencia das persoas usuarias no seu 
medio habitual.

f.  O  apoio  á  mobilidade  persoal,  nos 
termos previstos na normativa reguladora 
do  servizo  galego  de  apoio  á  mobilidade 
persoal  para  persoas  con  discapacidade 
e/ou dependentes.

g.  A manutención, xa sexa en locais de 
atención colectiva ou no propio domicilio 
da persoa usuaria.

h.  As axudas técnicas e instrumentais, 
que permitan manter a autonomía da per-
soa para desenvolverse no seu medio.

i.  O servizo de asistente persoal.
j.  Calquera outro servizo ou actuación 

non  previsto  nesta  lei  que  se  considere 
necesario  para  garantir  unha  adecuada 
atención social.
  2.  Os servizos e as actuacións descritos 
na letra a) terán carácter esencial.
Tamén terán carácter esencial os servizos 
e as actuacións establecidos nas letras b), 



- 1099 -

servizos sociais, sanidade...

se
rv

iz
os

 s
oc

ia
is

, s
an

id
ad

e.
..

c), d) e e), logo da correspondente valora-
ción técnica cando se trate de persoas con 
déficit de autonomía persoal incluídas no 
sistema de atención á dependencia.
  3.  As demais prestacións terán a consi-
deración de normalizadoras, sen prexuízo 
da ampliación do conxunto de prestacións 
de carácter esencial.

Artigo 21. Prestacións económicas.
  1.  Son prestacións económicas do siste-
ma galego de servizos sociais as achegas en 
diñeiro, de carácter periódico ou de paga-
mento  único,  que  teñen  como  finalidade, 
entre outras, apoiar o coidado de menores, 
paliar situacións transitorias de necesidade, 
garantir mínimos de subsistencia e reforzar 
procesos  de  integración  familiar  e  inclu-
sión social, así como garantir o coidado de 
persoas con  limitacións na súa autonomía 
persoal  no  marco  da  Lei  39/2006,  do  14 
de decembro, de promoción da autonomía 
persoal e atención ás persoas en situación 
de dependencia.
  2.  Teñen a consideración de prestacións 
económicas do sistema galego de servizos 
sociais as seguintes:

a.  As rendas de inclusión social.
b.  As axudas de emerxencia e necesida-

de social.
c.  As axudas económicas a particulares 

para o fomento do acollemento familiar de 
menores de idade, de maiores e de persoas 
con discapacidade.

d.  Os cheques-servizo.
e. A libranza vinculada á adquisición de 

servizos de atención a persoas en situación 
de dependencia.

f.  A  libranza  para  coidados  no  con-
torno familiar de persoas en situación de 
dependencia.

g.  As  prestacións  para  coidados  no 
contorno familiar de menores de tres anos 
con grave discapacidade.

h.  A  libranza para a asistencia persoal 
das persoas afectadas por unha situación 
de gran dependencia.

i.  As prestacións económicas dirixidas 
ás mulleres vítimas de violencia de xénero.

j.  As axudas económicas de análoga ou 
similar natureza e finalidade ca as anteriores.
  3.  As prestacións expresadas nas letras 
a), b), e), f), g) e h) do punto anterior terán 
a consideración de esenciais e serán exixi-
bles nos termos da súa norma reguladora.

Artigo 22. Programas  de  interven-
ción comunitaria.
Os  programas  de  intervención  comunitaria 
elaboraranse  a  partir  do  diagnóstico  social 
dunha  comunidade  definida,  favorecendo  a 
cooperación cos outros servizos de benestar 
social existentes no seu ámbito de actuación, 
e coa implicación da cidadanía, co fin de in-
cidir na superación das situacións detectadas, 
mediante a elaboración e o desenvolvemento 
de actuacións cunha perspectiva preventiva e 
de inclusión social.

capítulo iii 
do equIpo proFesIonAl dos 

servIzos soCIAIs
Artigo 23. Disposicións xerais.

  1.  A  intervención  profesional  nos 
servizos  sociais  terá  como  norma  xeral 
un  carácter  interdisciplinario  na  procura 
dunha atención integral.
  2.  De forma regulamentaria,  fixaranse 
as titulacións e cualificacións profesionais 
e  os  rateos  de  cobertura  dos  equipos  de 
traballo que actúen nos servizos sociais, de 
conformidade coa distribución e tipoloxía 
de áreas sociais previstas no planeamento 
estratéxico, consonte o título IV desta lei. 
Así  mesmo,  teranse  en  conta  os  obxecti-
vos  e  as  características  particulares  de 
cada centro,  as persoas usuarias,  os  seus 
servizos ou programas, de maneira que se 
lles  asegure  unha  adecuada  calidade  de 
servizo  e  de  trato  profesional  ás  persoas 
destinatarias.
  3.  De  maneira  particular,  asegurarase 
nas áreas sociais rurais e de alta dispersión 
unha oferta de servizos profesionais seme-
llante á que exista no resto do territorio.

Artigo 24. Profesional de referencia.
  1.  A cada persoa titular do dereito de ac-
ceso ao sistema galego de servizos sociais 
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asignaráselle unha persoa profesional de 
referencia no ámbito dos servizos sociais 
comunitarios  correspondentes,  coa  fi-
nalidade  de  dar  coherencia  ao  itinerario 
de  intervencións e garantir o acceso aos 
diferentes  servizos  e  ás  prestacións  que 
necesite  a  persoa  ou,  se  é  o  caso,  a  súa 
familia.
  2.  A  persoa  profesional  de  referencia 
será  preferentemente  unha  traballadora 
ou un traballador social da rede pública de 
servizos  sociais,  sen  prexuízo  das  titula-
cións ou especialidades de quen xestione o 
caso ou actúe como responsable da inter-
vención ou do programa.
  3.  A persoa profesional de referencia terá 
ao  seu  cargo o  expediente  social  básico  ao 
que fai referencia o artigo 16º.2 desta lei.
  4.  De acordo coas dispoñibilidades do 
sistema, a persoa usuaria poderá solicitar 
motivadamente  o  cambio  de  profesional 
de  referencia,  de  entre  os  existentes  na 
súa área.
  5.  As funcións da persoa profesional de 
referencia  desenvolveranse  regulamenta-
riamente.

Artigo 25. Estabilidade  laboral  e 
calidade  do  emprego  das  persoas  profe-
sionais dos servizos sociais e políticas de 
igualdade.
  1.  As  administracións  públicas  pro-
moverán a calidade no emprego e a esta-
bilidade  laboral  das  persoas  profesionais 
de  servizos  sociais,  evitando  situacións 
de precariedade, como medio de  lograr a 
calidade e permanencia da oferta pública 
de servizos sociais.
  2.  Para tal efecto, considerarase a esta-
bilidade do emprego das persoas profesio-
nais de servizos sociais como criterio ava-
liable no acceso ao financiamento público 
por  parte  das  entidades  prestadoras  de 
servizos sociais. Igualmente, será criterio 
avaliable a adopción de medidas a prol da 
efectividade do principio de igualdade nos 
termos establecidos na normativa regula-
dora do traballo en igualdade das mulleres 
de Galicia.

  3.  Así  mesmo,  as  administracións  pú-
blicas fomentarán a mellora das condicións 
laborais e a implantación de medidas a prol 
da efectividade do principio de igualdade, 
en  particular,  daquelas  tendentes  á  conci-
liación da vida familiar e laboral.

capítulo iv 
FormACIón e InvestIGACIón  

en servIzos soCIAIs
Artigo 26. Fomento  da  formación  e 

da investigación.
  1.  As  administracións  competentes, 
a  Xunta  de  Galicia  e  as  entidades  locais 
adoptarán  as  medidas  necesarias  para  o 
fomento  da  realización  de  actividades  e 
programas dirixidos á formación e mello-
ra das capacidades do persoal profesional 
dos servizos sociais e dos coidadores, así 
como para a investigación e mellora tecno-
lóxica nesta materia.
  2.  A  Xunta  de  Galicia  poderá  crear 
centros e organismos especializados nesta 
materia e actuar de forma coordinada coas 
universidades  galegas  e  cos  centros  de 
formación e investigación.

Artigo 27. Formación permanente.
  1.  A formación permanente en materia 
de  servizos  sociais  terá  como  finalidade 
a  ampliación  dos  coñecementos,  teóricos 
ou  prácticos,  e  estará  orientada  ao  des-
envolvemento de habilidades na atención 
directa  ás  persoas  usuarias  e  a  cantas 
outras  materias  incidan  na  mellora  da 
cualificación  dos  profesionais  co  fin  de 
dar  resposta  ás  necesidades  e  demandas 
da poboación.
  2.  A  formación permanente  terá  como 
destinatario todo o persoal profesional do 
sistema galego de servizos sociais.
  3.  A  formación  poderá  ser  desenvol-
vida  directamente  pola  Administración 
autonómica ou ben a través de convenios 
de colaboración con outras entidades.

Artigo 28. Investigación  e  innova-
ción tecnolóxica.
  1.  As administracións públicas deberán 
garantir a necesaria innovación tecnolóxica 
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co fin de acadar a maior eficiencia na pres-
tación dos diferentes servizos.
  2.  As administracións públicas fomen-
tarán  a  realización  de  estudos  e  investi-
gacións  sobre as necesidades emerxentes 
de  atención  social,  sobre  os  factores  que 
inciden  na  demanda  e  sobre  a  avaliación 
dos elementos organizativos e de xestión 
do sistema.

TíTULO II 
DA PRESTACIóN DOS 

SERVIZOS SOCIAIS
capítulo i 

dIsposICIóns xerAIs
Artigo 29. Formas de prestación dos 

servizos sociais.
  1.  Os  servizos  sociais  prestaranos  as 
administracións públicas galegas directa-
mente  ou,  de  maneira  indirecta,  a  través 
das diversas modalidades de contratación 
da xestión de servizos públicos estableci-
das na normativa reguladora dos contratos 
do sector público, nomeadamente median-
te a modalidade de concerto.
  2.  As  persoas  físicas  e  xurídicas  pri-
vadas, de  iniciativa  social ou de carácter 
mercantil, poderán actuar como entidades 
prestadoras  de  servizos  sociais  e,  en 
consecuencia,  crear  centros  de  servizos 
sociais,  así  como  xestionar  programas  e 
prestacións  desta  natureza,  de  conformi-
dade co establecido neste título.
O  exercicio  deste  dereito  queda  suxeito  a 
un réxime de  rexistro e autorización previa 
conforme o establecido no  título VIII desta 
lei e requirirá, en todo caso, o cumprimento 
dos requisitos de calidade e as demais condi-
cións que estableza a normativa  reguladora 
dos servizos sociais de Galicia.

capítulo ii 
A pArtICIpACIón dA InICIAtIvA 

soCIAl e de entIdAdes prIvAdAs 
de CArÁCter merCAntIl nA 

prestACIón dos servIzos soCIAIs
Artigo 30. Iniciativa social.

Para os efectos desta  lei,  as entidades de 
iniciativa social son aquelas organizacións 

ou  institucións  non  gobernamentais  que 
xestionan  centros  ou  desenvolven  actua-
cións e programas de servizos sociais sen 
ánimo de lucro.
Non  obstará  para  a  consideración  de  ca-
rencia de ánimo de lucro o feito de que as 
ditas entidades perciban contraprestación 
das  persoas  usuarias,  sempre  e  cando  da 
análise das súas contas anuais se deduza a 
non obtención de beneficio.

Artigo 31. Fomento  da  iniciativa 
social.
  1.  O  cumprimento  dos  fins  das  enti-
dades  de  iniciativa  social  promoverase 
mediante o outorgamento de subvencións, 
que  se  concederán  atendendo ao  interese 
social dos distintos  servizos  e proxectos, 
á  súa  complementariedade  coa  oferta 
pública de servizos sociais, á calidade e ao 
carácter  innovador das prestacións e  ser-
vizos  ofertados,  á  eficiencia  no  emprego 
dos fondos públicos e á súa adecuación aos 
obxectivos fixados pola planificación au-
tonómica en materia de servizos sociais.
  2.  Nos  termos  establecidos  na  norma-
tiva  reguladora  das  subvencións  e,  sen 
prexuízo da aplicación ordinaria do  réxi-
me  aberto  de  concorrencia  competitiva 
na  xestión  das  subvencións,  por  razóns 
de  interese  público,  debidamente  xusti-
ficadas,  poderanse  subscribir  convenios 
singulares  con  entidades  de  iniciativa 
social  debidamente  autorizadas  para  a 
prestación  de  servizos  sociais  cando  por 
razóns humanitarias ou de emerxencia so-
cial, ou ben cando pola singularidade das 
características da entidade, a especificida-
de  dos  servizos  que  presta  ou  a  especial 
vulnerabilidade das persoas usuarias, non 
sexa  posible  ou  conveniente  promover  a 
concorrencia pública.
Estes  convenios  poderán  ter  carácter 
plurianual  con vistas  a  garantir  un marco 
estable  que  favoreza  e  facilite  a  mellor 
prestación dos servizos, plans e programas, 
sen  prexuízo  da  súa  posible  resolución 
anticipada por incumprimento, por inexis-
tencia  sobrevida  das  razóns  especiais  que 
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o  xustificaron  ou  calquera  outra  causa 
establecida  regulamentariamente  ou  no 
propio convenio.

Artigo 32. Iniciativa mercantil.
  1.  Son entidades de iniciativa mercantil 
as persoas e entidades privadas con ánimo 
de lucro que presten servizos sociais.
  2.  As  administracións  públicas  com-
petentes poderán contratar  con entidades 
mercantís  debidamente  autorizadas  a 
prestación  de  servizos  sociais  a  persoas 
usuarias do sistema.
  3.  A  participación  destas  entidades  na 
execución das políticas sociais realizarase 
desde a aplicación do principio de comple-
mentariedade respecto da xestión pública 
e  a  súa  materialización  producirase  na 
forma e coas condicións que se prevexan 
nos correspondentes plans e programas de 
servizos sociais.

Artigo 33. Fomento de previsións de 
índole social na contratación pública.
  1.  Os  pregos  de  condicións  adminis-
trativas  particulares  das  licitacións  que 
convoquen  as  administracións  públicas 
de Galicia en materia de xestión de servi-
zos sociais poderán sinalar a preferencia 
na adxudicación dos contratos ás proposi-
cións presentadas por empresas públicas 
ou privadas que no momento de acreditar 
a súa solvencia técnica teñan no seu cadro 
de persoal un número de  traballadoras e 
traballadores con discapacidade superior 
ao 2%, sempre que as ditas proposicións 
igualen nos seus termos ás máis vantaxo-
sas  desde  o  punto  de  vista  dos  criterios 
que  sirvan de base para a adxudicación. 
Nos supostos de empate, poderá recoñe-
cérselle  a  preferencia  na  adxudicación 
á  persoa  licitadora  que  dispoña  dunha 
maior  porcentaxe  de  traballadoras  e 
traballadores fixos con discapacidade no 
seu cadro de persoal.
  2.  Nos termos previstos na normativa de 
contratación pública, os pregos de cláusulas 
que rexan a contratación de servizos sociais 
poden  dar  preferencia  na  adxudicación  de 
contratos,  en  igualdade  de  condicións  coas 

que sexan economicamente máis vantaxosas, 
ás  proposicións  presentadas  por  empresas 
dedicadas  especificamente  á  promoción  e 
inserción  laboral  de  persoas  en  situación 
de  exclusión  social.  Igualmente,  resultarán 
aplicables  os  criterios  establecidos  na  Lei 
2/2007, do 28 de marzo, do traballo en igual-
dade das mulleres de Galicia.
  3.  Na mesma forma e condicións, poderá 
establecerse tal preferencia na adxudicación 
dos  contratos  relativos  a  prestacións  de 
carácter social ou asistencial para as propo-
sicións presentadas por entidades sen ánimo 
de lucro, con personalidade xurídica, sempre 
que a súa finalidade ou actividade teña unha 
relación directa co obxecto do contrato nos 
termos previstos na normativa de contrata-
ción pública.
  4.  De  conformidade  coa  lexislación 
aplicable,  impulsarase  o  establecemento 
de áreas reservadas para centros especiais 
de emprego no ámbito de contratación das 
administracións públicas.

capítulo iii 
AxenCIA GAleGA  

de servIzos soCIAIs
Artigo 34. Creación e natureza.

  1.  Autorízase  a  Xunta  de  Galicia  para 
a creación da Axencia Galega de Servizos 
Sociais,  como  entidade  instrumental  de 
dereito  público,  dotada  de  personalidade 
xurídica,  patrimonio  propio  e  autonomía 
na  súa  xestión,  facultada  para  exercer 
potestades  administrativas  no  marco  do 
cumprimento  dos  programas  correspon-
dentes  ás  políticas  públicas  de  servizos 
sociais.
  2.  A  Axencia  Galega  de  Servizos 
Sociais  adscribirase  ao  departamento  da 
Xunta  de  Galicia  con  competencias  en 
materia de servizos sociais.

Artigo 35. Réxime xurídico.
  1.  A creación da Axencia Galega de Ser-
vizos Sociais producirase coa aprobación do 
seu estatuto por decreto do Consello da Xun-
ta de Galicia, por proposta da Consellería de 
Economía  e Facenda,  logo de  iniciativa do 
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departamento da Administración  autonómi-
ca con competencias en materia de servizos 
sociais.
  2.  A constitución e o funcionamento da 
Axencia Galega de Servizos Sociais rexe-
rase polo establecido nesta lei, na disposi-
ción adicional quinta do texto refundido da 
Lei  de  réxime  financeiro  e  orzamentario 
de Galicia, aprobado mediante o Decreto 
lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, no seu 
respectivo  estatuto  e  nas  demais  normas 
que resulten aplicables.
  3.  Nas súas actividades de contratación, 
a  Axencia  Galega  de  Servizos  Sociais 
rexerase  polo  disposto  na  Lei  30/2007, 
do  30  de  outubro,  de  contratos  do  sector 
público.

Artigo 36. Funcións.
Serán  funcións  da  Axencia  Galega  de 
Servizos Sociais as seguintes:

a.  Acadar un aproveitamento óptimo e 
a racionalización no emprego dos recursos 
dedicados aos servizos sociais, aseguran-
do o maior nivel de eficacia e eficiencia na 
xestión e prestación deles.

b.  Velar  pola  plena  efectividade  do 
principio  de  responsabilidade  pública  na 
prestación dos servizos sociais.

c.  Xestionar equipamentos, prestacións 
económicas, programas e servizos sociais 
de competencia autonómica.

d.  Coordinar o exercicio das actuacións 
públicas e privadas en materia de servizos 
sociais, promovendo o establecemento de 
convenios,  concertos  ou  calquera  outra 
fórmula  de  coordinación  ou  cooperación 
que  permita  unha  utilización  óptima  e 
racional dos recursos.

Artigo 37. Recursos.
A  Axencia  Galega  de  Servizos  Sociais 
financiarase cos seguintes recursos:

a.  As  transferencias  consignadas  nos 
orzamentos xerais da Xunta de Galicia.

b.  Os  ingresos  propios  que  perciba 
como  contraprestación  polas  actividades 
que  pode  realizar,  en  virtude  de  contra-
tos,  convenios  ou  disposición  legal,  para 

outras  entidades  públicas,  privadas  ou 
persoas físicas.

c.  O alleamento dos bens e valores que 
constitúan o seu patrimonio, de acordo co 
establecido na  lexislación patrimonial  da 
comunidade autónoma.

d.  O  rendemento  procedente  dos  seus 
bens e valores.

e.  As  achegas  voluntarias,  doazóns, 
herdanzas  e  legados  e  demais  achegas 
a  título  gratuíto  de  entidades  privadas  e 
particulares.

f.  Os  ingresos  recibidos  de  persoas 
físicas e xurídicas como consecuencia de 
patrocinio de actividades ou instalacións.

g.  Os  demais  ingresos  de  dereito  pú-
blico  ou  privado  que  estea  autorizada  a 
percibir.

h.  Calquera  outro  recurso  que  se  lle 
poida  atribuír  conforme  as  disposicións 
vixentes.

Artigo 38. Réxime de persoal.
  1.  Sen  prexuízo  do  establecido  para  o 
persoal  directivo  na  normativa  que  resulte 
aplicable  en  materia  de  función  pública,  o 
persoal  ao  servizo  da  Axencia  Galega  de 
Servizos Sociais poderá estar constituído por 
persoal funcionario, laboral e estatutario.
  2.  O persoal que,  con observancia dos 
procedementos establecidos na normativa 
vixente,  se  incorpore  á  axencia  desde  a 
administración  pública  galega  manterá 
a  condición de persoal  funcionario,  esta-
tutario ou laboral de orixe, de acordo coa 
lexislación aplicable.
  3.  A axencia poderá contratar a persoal 
en  réxime de dereito  laboral mediante as 
correspondentes probas selectivas convo-
cadas para o efecto e nas que se garantirá 
o cumprimento dos principios de publici-
dade, igualdade, mérito e capacidade.

Artigo 39. Réxime financeiro e orza-
mentario.
En materia de réxime financeiro e orzamen-
tario a Axencia Galega de Servizos Sociais 
rexerase polo disposto no  texto  refundido 
da Lei de réxime financeiro e orzamentario 
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de Galicia, aprobado por Decreto lexislati-
vo 1/1999, do 7 de outubro.

TíTULO III 
óRGANOS CONSULTIVOS  

E DE PARTICIPACIóN

Artigo 40. Consello  Galego  de  Be-
nestar Social.
  1.  O  Consello  Galego  de  Benestar 
Social  é  o  órgano  superior  consultivo  e 
de  participación  do  sistema  galego  de 
servizos sociais e está adscrito ao depar-
tamento da Xunta de Galicia competente 
na materia.
  2.  O  Consello  Galego  de  Benestar 
Social,  presidido  pola  persoa  titular  do 
departamento  da  Xunta  de  Galicia  com-
petente  en  materia  de  servizos  sociais, 
estará  composto,  na  forma,  no  número  e 
na  proporción  que  regulamentariamente 
se determinen, por representantes de:

a.  A Xunta de Galicia
b.  As  entidades  locais,  a  través  da 

Federación  Galega  de  Municipios  e  Pro-
vincias.

c.  As  organizacións  empresariais, 
centrais  sindicais  e  organizacións  profe-
sionais  agrarias  máis  representativas  a 
nivel galego.

d.  As entidades prestadoras de servizos 
sociais.

e.  As  asociacións  de  persoas  usuarias 
de servizos sociais.

f.  As universidades galegas.
g.  Os  colexios  profesionais  representati-

vos das disciplinas directamente relacionadas 
cos servizos sociais.
  3.  Son funcións do Consello Galego de 
Benestar Social:

a.  Avaliar as políticas de servizos sociais.
b.  Emitir informe sobre os proxectos de 

planificación e programación e a normati-
va en materia de servizos sociais.

c.  Emitir ditames, por instancia do Par-
lamento de Galicia, no eido dos  servizos 
sociais.

d.  Coñecer  da  xestión  dos  servizos 
sociais.

e.  Fomentar a participación da socieda-
de e das administracións públicas.

f.  O  seguimento  estatístico,  tanto  dos 
procesos  de  concesión  da  renda  de  inte-
gración social de Galicia coma da correcta 
aplicación  das  medidas  de  fomento  do 
emprego que, vinculadas aos proxectos de 
inserción,  se establezan na Lei galega de 
medidas  básicas  para  a  inserción  social, 
sen prexuízo das competencias do Institu-
to Galego de Estatística.

g.  A  avaliación  global  dos  resultados 
da execución dos programas de inserción 
social previstos na Lei galega de medidas 
básicas para a inserción social, así como a 
formulación  de  observacións  e  propostas 
de modificación que axuden a melloralos.

h.  Elaborar e/ou modificar o seu regu-
lamento de réxime interior.

i.  Calquera  outra  que  lle  poida  ser 
regulamentariamente atribuída.
  4.  O  consello  poderá  crear  comisións 
e  grupos  de  traballo  específicos,  con 
carácter sectorial ou por áreas de xestión, 
co obxecto de dinamizar o seu  funciona-
mento e dotalo de maior operatividade.
  5.  Sen prexuízo do establecido no pun-
to anterior, cando se trate de materias que 
afecten ou incidan directamente no ámbito 
local, crearase unha Comisión na que par-
ticiparán a Xunta de Galicia e as entidades 
locais,  así  como  aquelas  entidades  que 
puidesen resultar afectadas polas materias 
que se van tratar.
  6.  A presidencia do consello,  atenden-
do á índole das materias que se van tratar, 
poderá  invitar  a  participar  nas  sesións  a 
persoas  de  recoñecido  prestixio  no  eido 
dos servizos sociais ou en áreas afíns.
  7.  Nas funcións que vai desenvolver o 
Consello Galego de Benestar Social tera-
se en conta a adopción, entre outros, dos 
necesarios  enfoques  e  das  perspectivas 
de  xénero.  O  regulamento  establecerá  a 
forma  de  designación  das  persoas  inte-
grantes  do  consello,  de  maneira  que  se 
procure  neste  órgano  unha  composición 
de xénero equilibrada segundo o previsto 
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na  Lei  7/2004,  do  16  de  xullo,  para  a 
igualdade  de  mulleres  e  homes  na  Co-
munidade Autónoma de Galicia, e na Lei 
orgánica 3/2007, do 22 de marzo, para a 
igualdade efectiva de mulleres e homes.

Artigo 41. Do  Observatorio  Galego 
de Servizos Sociais.
  1.  No seo do Consello Galego de Benes-
tar Social crearase o Observatorio Galego de 
Servizos  Sociais,  que  terá  como  obxectivo 
establecer un sistema de información perma-
nente sobre a situación dos servizos sociais 
en  Galicia,  e  proporcionará  unha  visión 
global da súa realidade, tendo en conta, entre 
outras, a perspectiva de xénero.
  2.  Con  carácter  anual,  presentará  in-
formes  de  conxuntura  social,  nos  que  se 
reflictan  as principais variables  sociais  e 
se  formulen  propostas  e  recomendacións 
tendentes a promover o desenvolvemento 
das políticas sociais en Galicia.
  3.  Regulamentariamente,  desenvolve-
rase a súa composición e o seu réxime de 
funcionamento.

Artigo 42. Mesa Galega de Servizos 
Sociais.
  1.  A Mesa Galega de Servizos Sociais é 
o órgano específico de participación insti-
tucional dos axentes sociais para o deseño 
das políticas públicas no eido dos servizos 
sociais.
  2.  A Mesa Galega de Servizos Sociais 
será  presidida  pola  persoa  titular  do  de-
partamento da Xunta de Galicia con com-
petencias  en  materia  de  servizos  sociais 
ou  persoa  en  quen  delegue,  e  reunirase 
cunha periodicidade anual.
  3.  A  Mesa  Galega  de  Servizos  Sociais 
estará  integrada  por  representantes  das 
organizacións sindicais e empresariais  in-
tersectoriais  galegas máis  representativas. 
A  designación  das  persoas  representantes 
das  ditas  organizacións  realizaraa  a  per-
soa  titular  do  departamento  da  Xunta  de 
Galicia competente en materia de servizos 
sociais,  de  conformidade  coas  propostas 
formuladas por estas organizacións a través 
dos seus órganos de dirección competentes 

e sempre tendo en conta que a designación 
debe  ser  de  tantos  representantes  coma 
sindicatos máis representativos de carácter 
intersectorial de ámbito galego existan, sen 
que poida producirse exclusión ningunha.
  4.  Regulamentariamente,  desenvol-
veranse  as  funcións  da  Mesa  Galega  de 
Servizos  Sociais,  entre  as  que  figurarán, 
como mínimo, as seguintes:

a.  Coñecer  os  anteproxectos  de  lei  ou 
os proxectos de normas regulamentarias.

b.  Recibir  información  sobre  a  plani-
ficación estratéxica do sistema galego de 
servizos sociais.

c.  Propoñer directrices e liñas xerais de 
actuación.

d.  Propoñer  a  adopción  de  iniciativas 
lexislativas ou actuacións concretas.
  5.  A  mesa  elaborará  as  súas  propias 
normas de funcionamento con respecto, na 
súa composición, ao principio de paridade, 
procurando unha presenza equilibrada de 
mulleres e homes.

Artigo 43. Participación cidadá e das 
persoas usuarias de servizos sociais.
  1.  As  administracións  públicas  com-
petentes  en  materia  de  servizos  sociais 
garantirán  a  participación  cidadá  no  sis-
tema galego de servizos sociais mediante 
o establecemento, por vía regulamentaria, 
de sistemas de consulta e debate abertos a 
toda a cidadanía, e, de maneira particular, 
ás persoas usuarias e aos sectores directa-
mente afectados.
  2.  Na  formulación  dos  instrumentos 
de  planificación  e  xestión  dos  servizos 
sociais  previstos  nesta  lei  estableceranse 
mecanismos  e  procesos  específicos  de 
participación  que  poderán  ter  un  ámbito 
territorial ou sectorial.

TíTULO IV 
PLANIFICACIóN DO SISTEMA 

GALEGO DE SERVIZOS SOCIAIS

Artigo 44. Das áreas sociais.
  1.  A  unidade  territorial  de  referencia 
para  a  planificación  dos  servizos  sociais 
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será  a  área  social  que,  definida  atenden-
do  a  indicadores  sociais,  económicos  e 
demográficos,  facilite  unha  distribución 
equilibrada  dos  recursos,  de  maneira  que 
se  garanta  a  igualdade  de  oportunidades 
no acceso aos servizos sociais para toda a 
cidadanía, con independencia do seu lugar 
de residencia.
  2.  Regulamentariamente,  aprobarase o 
Mapa galego de servizos sociais, no que se 
definirán as áreas sociais e se establecerán 
os  criterios  de  dotación  de  centros  e  de 
servizos no territorio de Galicia.

Artigo 45. Plan estratéxico de servi-
zos sociais.
  1.  O departamento da Xunta de Galicia 
con competencias en materia de servizos 
sociais  elaborará  cada  seis  anos  un  Plan 
estratéxico  de  servizos  sociais  que  se 
formulará  en  función  das  necesidades 
sociais  presentes  e  emerxentes  da  cida-
danía galega, garantindo, en  todo caso, a 
participación das entidades locais.
  2.  O  Plan  estratéxico  de  servizos  so-
ciais  deberá  ser  aprobado  polo  Consello 
da Xunta de Galicia.

Artigo 46. Finalidade e contido bási-
co do Plan estratéxico de servizos sociais.
  1.  A finalidade do Plan estratéxico será 
a de desenvolver e concretar os obxectivos 
do sistema galego de servizos sociais de-
finidos nesta  lei,  así  como a de priorizar 
o  establecemento  de  medidas,  servizos  e 
recursos que permitan acadalos.
  2.  O Plan estratéxico tomará como pun-
to  de  partida  o  Mapa  galego  de  servizos 
sociais coa definición das áreas sociais so-
bre as que se vertebrará o sistema galego 
de servizos sociais e identificará o tipo de 
centros e servizos en relación coa estrutu-
ra do sistema e distribución competencial 
que se establecen nesta lei.
  3.  O  Plan  estratéxico  conterá  criterios 
de  calidade  e  os  mecanismos  de  segui-
mento e control e  irá acompañado dunha 
memoria económica.

Artigo 47. Plans e programas sectoriais 
do Plan estratéxico de servizos sociais.

  1.  O Plan estratéxico de servizos sociais 
poderá ser complementado e desenvolvido 
en forma de plans e programas sectoriais.
  2.  Os  plans  e  programas  desenvolve-
rán, cada un no ámbito que lle é propio, os 
seguintes aspectos:

a.  A  análise  das  necesidades  e  da  de-
manda social que motiva o plan.

b.  A definición dos obxectivos de cober-
tura e establecemento de períodos  tempo-
rais indicativos para a súa consecución.

c.  A tipificación e distribución territo-
rial  dos  recursos  necesarios  para  o  logro 
dos obxectivos previstos.

d.  Os criterios e mecanismos indicados 
para o seguimento, a aplicación e a avalia-
ción do plan.

e.  A  previsión  de  medidas  xerais  para 
a coordinación interadministrativa e inter-
departamental.

f.  Cantos outros aspectos se consideren 
precisos  para  conseguir  unha  planifica-
ción obxectiva e adecuada ás necesidades 
de servizos sociais.
  3.  No proceso de elaboración dos plans 
e  programas  sectoriais  participarán  as 
entidades  representativas  dos  sectores 
implicados e as entidades locais.

Artigo 48. Planificación  de  ámbito 
local.
Os  concellos  poderán  elaborar  a  súa 
propia  planificación  que,  no  marco  da 
planificación  estratéxica,  a  completen 
no  seu  propio  ámbito  territorial,  a  través 
dos plans e programas de servizos sociais 
municipais.

TíTULO V 
DA CALIDADE DO SISTEMA 

GALEGO DE SERVIZOS SOCIAIS

Artigo 49. Disposicións xerais.
  1.  A  calidade  do  sistema  galego  de 
servizos  sociais  constitúe  un  principio 
xeral del, así como un dereito das persoas 
usuarias.
  2.  As exixencias de calidade afectarán 
por igual a todo o sistema, tanto de inicia-
tiva pública coma privada concertada.
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  3.  O  sistema  de  calidade  terá  sempre 
como referente o nivel de satisfacción das 
necesidades  das  persoas  en  relación  cos 
servizos sociais.

Artigo 50. Establecemento  de  cri-
terios  de  calidade  do  sistema  galego  de 
servizos sociais.
Os  criterios  e  as  normas  de  calidade  de-
finiranse  sobre  os  seguintes  obxectivos 
xerais:

a.  A elaboración de normas e estánda-
res de calidade propios do sistema galego 
de servizos sociais.

b.  O  establecemento  de  sistemas  de 
información  homoxéneos  que  posibiliten 
a actuación integrada e a coordinación do 
sistema galego de servizos sociais.

c.  O seguimento e a avaliación perma-
nente, orientando o sistema de calidade á 
súa mellora continuada.

Artigo 51. Plan de calidade.
  1.  O  departamento  da  Administración 
autonómica con competencias en materia 
de  servizos  sociais  elaborará  un  Plan  de 
calidade do sistema que defina os obxecti-
vos esenciais, os indicadores e os estánda-
res de referencia, así como os mecanismos 
de seguimento e control oportunos.
  2.  O  Plan  de  calidade  fixará  medidas 
concretas  para  o  desenvolvemento  dun 
sistema  documental  único  do  sistema 
galego de servizos sociais.
  3.  O  Plan  de  calidade  debe  incluír,  en 
todo caso, as seguintes previsións:

a.  A definición dos obxectivos de cali-
dade que se establezan.

b.  Os  instrumentos  e  sistemas  de  me-
llora globais ou sectoriais.

c.  Os  estudos  de  opinión  e  os  resulta-
dos  dos  procedementos  de  participación 
das persoas usuarias e das súas familias.

d.  Os  requisitos  de  calidade  exixibles 
ás  actividades  e  prestacións  sociais  co-
rrespondentes  á  rede  de  atención  pública 
de servizos sociais.

e.  Os recursos e as dotacións suficien-
tes que garantan a oferta das prestacións 
e dos servizos axeitados, nas condicións e 

características que se establezan no Catá-
logo de servizos.

f.  Unha memoria económica.

TíTULO VI 
DO FINANCIAMENTO DOS 

SERVIZOS SOCIAIS

Artigo 52. Fontes de financiamento.
O  financiamento  do  sistema  galego  de 
servizos sociais efectuarase mediante:

a.  Os orzamentos xerais da comunidade 
autónoma.

b.  Os orzamentos das entidades locais.
c.  Os prezos públicos correspondentes.
d.  Calquera outra achega pública ou pri-

vada destinada a fins de servizos sociais, 
de acordo co establecido na normativa que 
resulte aplicable.

Artigo 53. Financiamento  pola  Co-
munidade Autónoma de Galicia.
  1.  O  Parlamento  de  Galicia  aprobará 
anualmente  nos  orzamentos  xerais  as 
cantidades  necesarias  para  facer  fronte 
ao cumprimento dos gastos derivados do 
exercicio  das  competencias  da  Xunta  de 
Galicia en materia de servizos sociais, así 
como  á  participación  no  financiamento 
de  servizos,  programas  e  prestacións  do 
sistema.
  2.  A  atribución  ás  entidades  locais  de 
competencias  de  titularidade  autonómica 
en  materia  de  servizos  sociais  deberá  ir 
acompañada da  transferencia dos medios 
económicos,  materiais  e  persoais  que 
resulten  necesarios  para  o  seu  adecuado 
exercicio.
  3.  A  Xunta  de  Galicia  deberá  contri-
buír  ao  desenvolvemento,  á  mellora  e  ao 
sostemento das actividades realizadas por 
entidades de iniciativa social.

Artigo 54. Financiamento  polas 
entidades locais.
  1.  Os concellos terán que consignar nos 
seus orzamentos as cantidades necesarias 
para a creación, o mantemento, a xestión 
e o desenvolvemento dos servizos sociais 
da súa competencia, consonte o título VII 
desta lei.
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  2.  O nivel de esforzo orzamentario dos 
concellos  para  a  prestación  dos  servizos 
sociais da súa competencia poderá consti-
tuír un criterio de valoración para o acceso 
ao  financiamento  por  parte  do  Goberno 
galego,  que,  en  todo  caso,  deberá  ter  en 
conta o principio de equidade e equilibrio 
territorial.

Artigo 55. Colaboración financeira.
  1.  A  colaboración  financeira  entre  as 
administracións públicas  levarase  a  cabo 
mediante  convenios  ou  calquera  outra 
fórmula  regulada, polo que queda condi-
cionada  ao  cumprimento  dos  obxectivos 
fixados no marco da planificación e pro-
gramación autonómica e local, así como a 
unha preceptiva fiscalización.
  2.  As  administracións  públicas  pode-
rán  igualmente  conceder  subvencións  ou 
subscribir convenios de colaboración coas 
entidades  de  carácter  público  ou  privado 
que presten servizos sociais, e debe garan-
tirse, en todo caso, o cumprimento da nor-
mativa vixente en materia de autorización 
de centros, programas e servizos sociais.

Artigo 56. Achegas  das  persoas 
usuarias.
  1.  Acordarase, de ser o caso, a achega 
das  persoas  usuarias  ao  financiamento 
dos  servizos  sociais  mediante  o  estable-
cemento dun  sistema de prezos públicos, 
sen prexuízo da aplicación de criterios de 
progresividade.
  2.  A  administración,  para  determinar 
a  participación  das  persoas  usuarias  no 
financiamento  do  sistema,  terá  en  conta, 
nos baremos que regulamentariamente se 
establezan, a natureza do servizo, o custo 
de referencia e a capacidade económica da 
persoa usuaria, especialmente, o seu nivel 
de renda e o sector de poboación a quen se 
dirixa a prestación do servizo.
  3.  A  determinación  das  achegas  debe 
fundamentarse  nos  principios  de  equi-
dade,  solidariedade  e  redistribución.  A 
Xunta de Galicia debe establecer e regular 
un sistema de bonificacións para a parti-
cipación  nas  prestacións  garantidas,  co 

fin de atender situacións de insuficiencia 
de  recursos das persoas usuarias. As bo-
nificacións deben establecerse en función 
do  nivel  de  renda  persoal  e  das  obrigas 
económicas  respecto  das  persoas  que  a 
usuaria ou o usuario teña ao seu cargo.
  4.  Regulamentariamente, poderán esta-
blecerse fórmulas alternativas de financia-
mento para aquelas persoas que, carecendo 
de  recursos  suficientes  para  o  pagamento 
ordinario  dos  prezos  públicos  referidos, 
dispoñan dun patrimonio persoal que poida 
afectarse ao pagamento deles.
  5.  En  ningún  caso  poderá  privarse 
unha persoa nin excluírse da prestación de 
servizos sociais  financiados  total ou par-
cialmente  con  fondos  públicos  polo  feito 
de  non  dispoñer  de  recursos  económicos 
ou resultar estes insuficientes.
  6.  A calidade dos servizos e a priorida-
de na súa prestación non poderá depender 
ou  quedar  condicionada  á  realización  de 
achegas económicas das persoas usuarias.

Artigo 57. Participación  das  enti-
dades  privadas  no  financiamento  dos 
servizos sociais.
  1.  As administracións públicas facilita-
rán a participación de entidades privadas 
que  acrediten  estar  ao  día  das  obrigas 
legais  que  lles  afecten  no  financiamento 
dos servizos sociais.
  2.  Regulamentariamente,  desenvolve-
ranse  actuacións  que  posibiliten  o  patro-
cinio  e  o  exercicio  da  responsabilidade 
social corporativa das entidades privadas 
para  o  desenvolvemento  dos  servizos 
sociais de Galicia.

TíTULO VII 
DA ATRIBUCIóN DE 

COMPETENCIAS

capítulo i 
dIsposICIóns xerAIs

Artigo 58. Criterios xerais.
  1.  As  competencias  en  materia  de 
servizos  sociais  corresponderanlle  á  Ad-
ministración da Comunidade Autónoma de 
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Galicia e ás corporacións locais de Galicia, 
así como, se é o caso, ás demais entidades 
públicas  previstas  no  Estatuto  de  autono-
mía de Galicia ou establecidas nesta lei.
  2.  As  competencias  que  esta  lei  lle 
atribúe  á  Xunta  de  Galicia  poderán  ser 
obxecto de delegación e transferencia, de 
conformidade  co  previsto  na  normativa 
vixente na materia.
  3.  A Xunta de Galicia, de conformidade 
co disposto na lexislación de réxime local, 
poderá  adoptar  as  medidas  necesarias 
para garantir as prestacións esenciais que 
lle  correspondan  á  cidadanía  cando  se 
produza o incumprimento por parte dunha 
corporación  local  dos  seus  deberes  en 
relación con esta lei.

capítulo ii 
CompetenCIAs dAs 

AdmInIstrACIóns públICAs
Artigo 59. Competencias  da  Xunta 

de Galicia.
Son competencias da Xunta de Galicia as 
seguintes:

a.  O establecemento do marco normati-
vo en materia de servizos sociais.

b.  A planificación e programación xeral 
dos  servizos  sociais no ámbito  territorial 
de Galicia mediante a elaboración do Plan 
estratéxico de servizos sociais e os plans e 
programas sectoriais.

c.  O Rexistro Único de Entidades Pres-
tadoras de Servizos Sociais.

d.  A  autorización  e  acreditación  de 
centros, servizos e programas sociais, así 
como a súa  tipificación e a  regulamenta-
ción dos requisitos mínimos, tanto xerais 
coma  específicos,  que  necesariamente 
deben cumprir.

e.  A formación e investigación no cam-
po dos servizos sociais.

f.  O asesoramento e a asistencia técnica 
ás entidades e institucións que participen 
na  prestación  dos  servizos  sociais  co 
fin  de  que  a  súa  actuación  se  adecúe  ao 
disposto  nesta  lei  e  á  súa  normativa  de 
desenvolvemento.

g.  O  deseño,  a  creación,  a  xestión  e  a 
coordinación dun sistema de información 
estatística dos servizos sociais, así como o 
seu mantemento e a súa actualización.

h.  A  supervisión  e  avaliación  da  cali-
dade  na  prestación  dos  servizos  sociais, 
para o que se establecerán mecanismos de 
control obxectivo e continuo deles.

i.  A creación, o mantemento e a xestión 
dos  servizos  sociais  especializados,  así 
como dos centros e programas dos servizos 
sociais comunitarios específicos que, pola 
súa  natureza,  ámbito  supramunicipal  ou 
outras circunstancias, debidamente xustifi-
cadas no marco do Plan estratéxico de ser-
vizos sociais, asuma a Xunta de Galicia.

j.  A  valoración  técnica  das  situacións 
que  determinen  o  recoñecemento  do 
dereito aos servizos e ás prestacións esen-
ciais de carácter material ou económico.

k.  A  concesión  das  prestacións  ou 
axudas  económicas  destinadas  a  persoas 
físicas, sen prexuízo da colaboración dos 
entes locais cando así se estableza na súa 
normativa específica.

l.  A  xestión  de  subvencións  e  outras 
axudas públicas que lles conceda a centros e 
entidades prestadoras de servizos sociais.

m. O exercicio das potestades inspecto-
ra e sancionadora.

n.  Calquera outra que lle atribúa a nor-
mativa vixente, así coma aqueloutras que 
sendo necesarias para o desenvolvemento 
e  a  execución da política de  servizos  so-
ciais  non  estean  expresamente  atribuídas 
a outra Administración pública.

Artigo 60. Competencias  dos  con-
cellos.
  1.  De  conformidade  co  previsto  nesta 
lei e na lexislación aplicable sobre réxime 
local,  correspóndenlles  aos  concellos,  no 
marco da planificación e ordenación xeral 
do  sistema galego de  servizos  sociais,  as 
seguintes competencias:

a.  A  creación,  a  xestión  e  o  mante-
mento  dos  servizos  sociais  comunitarios 
básicos.

b.  A  creación,  a  xestión  e  o  mante-
mento  dos  servizos  sociais  comunitarios 
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específicos,  sen  prexuízo  do  establecido 
no artigo 59º i).

c.  A  colaboración  no  fomento  dos 
servizos  sociais  prestados  por  entidades 
de iniciativa social, así como a promoción 
de  mecanismos  de  coordinación  das  ac-
tuacións  realizadas por  elas,  evitando no 
posible  a  duplicidade  e  infrautilización 
dos equipamentos sociais.

d.  A  promoción  e  realización  de  estu-
dos e investigacións sobre a problemática 
dos  servizos  sociais  no  ámbito  local  e  a 
divulgación dos resultados obtidos neles.

e.  A detección e  análise das necesida-
des e da problemática social existente no 
seu ámbito territorial.

f.  A elaboración de plans e programas 
de servizos sociais no seu ámbito territo-
rial, de conformidade co previsto no artigo 
48º desta lei.

g.  A  participación,  como  entidade 
colaboradora,  na  xestión  das  prestacións 
económicas e, se é o caso, nas subvencións 
concedidas  pola  Xunta  de  Galicia,  nos 
termos legalmente establecidos.

h.  O fomento e a promoción da solida-
riedade  e  da  participación  da  sociedade 
civil  na  prevención  e  intervención  social 
no ámbito local.

i.  A creación, a regulación e o impulso 
de  mecanismos  de  participación  local  no 
ámbito dos servizos sociais.

j.  A coordinación dos servizos sociais 
cos  restantes  servizos  municipais  e  das 
restantes  administracións  no  desen-
volvemento  dos  plans  e  programas  de 
intervención  comunitaria,  facilitando  a 
participación  das  entidades  sociais  e  a 
implicación da cidadanía no proceso.

k.  Cantas  outras  lles  estean  atribuídas 
ou  lles  sexan  delegadas,  de  acordo  coa 
lexislación vixente.
  2.  Estas  competencias  exerceranas  os 
concellos,  por  si  mesmos  ou  asociados, 
ou a  través das fórmulas de colaboración 
interadministrativa,  co  fin  de  alcanzar 
unha maior eficacia e rendibilidade social 
dos recursos dispoñibles.

Artigo 61. Dos servizos sociais míni-
mos garantidos polos concellos.
  1.  De cara a lles garantir unha oferta pú-
blica de servizos sociais a todas as persoas, 
con  independencia da  súa  residencia,  todos 
os  concellos  de  Galicia  asegurarán,  como 
mínimo, a prestación de servizos sociais co-
munitarios básicos de titularidade municipal.
  2.  Se  a  prestación  destes  servizos 
mínimos  resultase  imposible  ou  de  moi 
difícil  cumprimento,  poderá  solicitarse  a 
súa  dispensa,  seguindo  o  procedemento 
establecido na Lei 5/1997, do 22 de xullo, 
de Administración local de Galicia.

Artigo 62. Das  actividades  munici-
pais complementarias doutras administra-
cións públicas.
Para a mellor atención das necesidades so-
ciais do seu ámbito territorial, e unha vez 
garantida a prestación dos servizos sociais 
comunitarios básicos e demais competen-
cias enumeradas no artigo 60º, os conce-
llos de Galicia poderán crear, xestionar e 
manter  servizos  sociais  especializados, 
en coordinación coa Xunta de Galicia e de 
acordo co Catálogo de servizos sociais e a 
planificación correspondente.

Artigo 63. Competencias das deputa-
cións provinciais.
As deputacións provinciais, de conformi-
dade co previsto na normativa de réxime 
local,  proporcionaranlles  asistencia  eco-
nómica,  técnica  e  xurídica  aos  concellos 
na  execución  das  súas  competencias  en 
materia de servizos sociais, especialmente 
na prestación de servizos sociais comuni-
tarios  básicos  por  aqueles  concellos  con 
menos de vinte mil habitantes.

Artigo 64. Da  colaboración  interad-
ministrativa.
  1.  A  Xunta  de  Galicia  promoverá  unha 
efectiva  coordinación  e  cooperación  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.  Ademais, para os efectos do previsto 
na  alínea  anterior,  a  Xunta  de  Galicia 
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promoverá fórmulas de cooperación inte-
radministrativa de natureza consorcial.

Artigo 65. Comisión  Interdeparta-
mental  de  Servizos  Sociais  e  Inclusión 
Social.
  1.  Créase a Comisión Interdepartamen-
tal de Servizos Sociais e Inclusión Social 
como  órgano  de  coordinación  das  actua-
cións  dos  diferentes  departamentos  da 
Xunta  de  Galicia  que  incidan  na  mellora 
do benestar  da  cidadanía galega,  para os 
efectos do desenvolvemento desta lei.
  2.  Serán  funcións  da  Comisión  In-
terdepartamental  de  Servizos  Sociais  e 
Inclusión Social as seguintes:

a.  Garantir  o  intercambio  de  informa-
ción, a coherencia e a complementarieda-
de das actividades dos departamentos da 
Xunta de Galicia nos ámbitos do benestar 
e da inclusión social.

b.  Emitir  informe  sobre  o  Plan  estra-
téxico de servizos sociais, así como sobre 
os plans e programas que o desenvolvan.

c.  Calquera outra función que lle veña 
atribuída  mediante  disposición  legal  ou 
regulamentaria.
  3.  No  exercicio  das  súas  funcións,  a 
Comisión  terá  en  conta  a  perspectiva  de 
xénero.
  4.  Regulamentariamente,  desenvolve-
ranse a súa composición e o seu réxime de 
funcionamento.

TíTULO VIII 
DOS MECANISMOS DE 
CONTROL E GARANTíA 

PúBLICA DO SISTEMA GALEGO 
DE SERVIZOS SOCIAIS

capítulo i 
réxIme de rexIstro, 

AutorIzACIón AdmInIstrAtIvA 
e ACredItACIón de entIdAdes, 

Centros, servIzos ou 
proGrAmAs

Artigo 66. Entidades  prestadoras, 
centros e programas de servizos sociais.
  1.  Terá  a  consideración  de  entidade 
prestadora de servizos sociais toda persoa 
física ou xurídica,  legalmente recoñecida 

como  tal,  que  sexa  titular  ou  xestora  de 
centros sociais e/ou desenvolva programas 
ou servizos sociais nas áreas de actuación 
sinaladas na normativa aplicable.
  2.  Son entidades prestadoras:

a.  A Administración autonómica.
b.  As entidades locais.
c.  As entidades de iniciativa social.
d.  As entidades de iniciativa mercantil.

  3.  Terán a consideración de centros de 
servizos  sociais  todos  aqueles  equipa-
mentos  regulamentariamente  tipificados 
nos que se desenvolvan dun modo estable 
e  continuado  servizos,  programas  e  acti-
vidades  de  servizos  sociais  nas  distintas 
áreas sociais.
  4.  Terán a consideración de programas 
de servizos sociais o conxunto articulado 
de obxectivos, accións e servizos dotados 
orzamentariamente e que conten cos recur-
sos  humanos  e  materiais  adecuados  para 
levalos  a  cabo,  e  por  medio  dos  cales  se 
procuren solucións ás necesidades sociais.

Artigo 67. Rexistro.
  1.  As entidades prestadoras de servizos 
sociais  titulares  de  centros,  así  como 
as  que  presten  servizos,  programas  ou 
colaboren  na xestión  de  servizos  sociais, 
deberán  estar  inscritas,  con  carácter 
previo  ao  inicio das  súas  actividades,  no 
Rexistro Único de Entidades Prestadoras 
de  Servizos  Sociais,  que  estará  adscrito 
ao departamento da Xunta de Galicia con 
competencias en materia de inspección de 
servizos sociais.
  2.  Regulamentariamente,  desenvolve-
ranse  as  condicións  e  os  procedementos 
para  a  inscrición  e  cancelación  da  ins-
crición das  entidades  e  dos  seus  centros, 
servizos e programas. A duración máxima 
destes procedementos será de tres meses. 
Unha vez  transcorrido o devandito prazo 
sen que se dite resolución administrativa, 
as  solicitudes entenderanse desestimadas 
por silencio administrativo.

Artigo 68. Réxime  de  autorización 
administrativa  en  materia  de  servizos 
sociais.
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  1.  Os  centros,  servizos  e  programas 
de titularidade pública e privada que des-
envolvan  as  súas  actividades  en  Galicia 
precisarán  da  correspondente  autoriza-
ción do departamento da Xunta de Galicia 
competente  en  materia  de  autorización 
de  servizos  sociais,  para  a  súa  creación 
ou  construción,  inicio  de  actividades, 
modificación  substancial  e  cesamento de 
actividades,  sen  prexuízo  doutras  autori-
zacións  ou  licenzas  exixibles  de  acordo 
coa lexislación vixente.
  2.  Regulamentariamente,  desenvolve-
ranse  as  condicións  e  os  procedementos 
para a obtención, revogación e suspensión 
das  autorizacións.  Os  procedementos 
administrativos  para  a  tramitación  das 
diferentes  autorizacións  terán  unha  du-
ración  máxima  de  seis  meses.  Unha  vez 
transcorrido  o  devandito  prazo  sen  que 
se  ditase  resolución  administrativa,  as 
solicitudes  entenderanse  desestimadas 
por  silencio  administrativo  nos  procede-
mentos relativos á obtención das diferen-
tes  autorizacións,  co  que  se  producirá  a 
caducidade nos procedementos relativos á 
suspensión e revogación das autorizacións 
administrativas.
  3.  Cando  a  creación  ou  construción,  a 
modificación  substancial  ou  o  inicio  de 
actividades  dun  centro,  servizo  ou  pro-
grama  de  servizos  sociais  se  realice  sen 
a  preceptiva  autorización  administrativa, 
de  conformidade  co  previsto  nesta  lei  e 
na  súa  normativa  de  desenvolvemento, 
o  departamento  da  Xunta  de  Galicia  con 
competencias  en  materia  de  autorización 
de  servizos  sociais  dispoñerá  a  clausura 
do  centro  ou  a  suspensión  inmediata 
das  actividades,  logo  da  tramitación  do 
correspondente procedemento nos termos 
que  regulamentariamente  se  establezan, 
con  audiencia,  en  todo  caso,  da  persoa 
interesada.

Artigo 69. Réxime de acreditación en 
materia de servizos sociais.
  1.  Os  centros,  servizos  ou  programas 
autorizados poderán ser acreditados polo 

departamento  da  Xunta  de  Galicia  con 
competencias  en  materia  de  autorización 
de servizos sociais, cos efectos que regu-
lamentariamente  se  determinen,  cando 
se  constate  o  cumprimento  dos  criterios 
específicos  e  estándares  de  calidade 
que  para  tal  efecto  se  establezan  para  os 
diferentes  tipos  de  prestación  e  persoas 
destinatarias.
  2.  Regulamentariamente,  desenvolve-
rase  o  procedemento  para  a  concesión, 
renovación,  revogación ou  suspensión da 
acreditación.  Estes  procedementos  terán 
unha  duración  máxima  de  seis  meses. 
Unha vez  transcorrido o devandito prazo 
sen  que  se  ditase  resolución  administra-
tiva,  as  solicitudes  entenderanse  deses-
timadas  por  silencio  administrativo  nos 
procedementos  relativos  á  concesión  e 
renovación da acreditación, co que se pro-
ducirá  a  caducidade  nos  procedementos 
relativos á súa revogación e suspensión.
  3.  A acreditación poderá terse en conta 
nos  contratos  que  liciten  as  administra-
cións  públicas  en  materia  de  servizos 
sociais, así como para a obtención de sub-
vencións ou percepción de calquera outro 
tipo de axuda pública.

Artigo 70. Incumprimentos.
O  incumprimento  do  réxime  de  rexistro 
de entidades e do réxime de autorización 
administrativa de entidades, centros, ser-
vizos ou programas condicionará o outor-
gamento ou o pagamento de subvencións, 
así como a obtención de calquera  tipo de 
financiamento por parte da Xunta de Gali-
cia en relación coa entidade, co centro, co 
servizo ou co programa do que se trate.

capítulo ii 
dA InspeCCIón

Artigo 71. Función inspectora.
  1.  A  Administración  autonómica  exer-
cerá  as  súas  facultades  inspectoras  sobre 
as  entidades,  os  centros,  os  servizos  e  os 
programas, tanto públicos coma privados, a 
través do departamento da Xunta de Galicia 
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competente  en  materia  de  inspección  de 
servizos sociais, co fin de verificar o estrito 
cumprimento da normativa aplicable nesta 
materia, de xeito que se garantan os dereitos 
das persoas usuarias e se procure a mellora 
continua  da  calidade  nos  servizos  sociais 
que se lles presten aos cidadáns no territorio 
de Galicia.
  2.  Para  os  efectos  do  eficaz  desenvol-
vemento da  función  inspectora,  cando se 
detecte a posible existencia dunha infrac-
ción  en  materia  sanitaria,  laboral,  indus-
trial  ou  doutra  natureza,  o  departamento 
da Xunta de Galicia con competencias en 
materia de inspección de servizos sociais 
daralle  o  oportuno  traslado  á  autoridade 
competente, podendo solicitar, cando sexa 
necesario,  a  debida  colaboración  doutras 
unidades  de  inspección  doutros  órganos, 
administracións e institucións públicas de 
conformidade coa normativa vixente.
  3.  O exercicio da función inspectora en 
materia de servizos sociais realizarase sen 
prexuízo do labor inspector que en virtude 
da  normativa  sectorial  lles  corresponda 
a  outras  autoridades  da  Administración 
xeral do Estado, autonómica ou local.

Artigo 72. Persoal inspector.
  1.  A inspección de servizos sociais deberá 
ser exercida por persoal funcionario nomea-
do para o efecto e coa cualificación necesaria 
para o desenvolvemento do posto.
  2.  O  persoal  inspector  de  servizos 
sociais  desempeña  no  exercicio  das  súas 
funcións  a  condición  de  autoridade  pú-
blica  e  actuará  con  plena  independencia, 
obxectividade  e  imparcialidade.  Deberá 
estar  provisto  do  correspondente  docu-
mento acreditativo.
  3.  O  persoal  inspector  deberá  gardar 
sixilo profesional respecto dos asuntos que 
coñeza por razón do seu cargo, función e 
actuacións.  Igualmente,  deberá  respectar 
a confidencialidade dos datos persoais que 
afecten a intimidade das persoas usuarias, 
así  como  das  persoas  directamente  rela-
cionadas co servizo.

Artigo 73. Funcións da inspección.
Son  funcións  da  inspección  de  servizos 
sociais as seguintes:

a.  Verificar o  cumprimento dos  requi-
sitos  e  das  condicións  exixibles  para  a 
obtención  das  preceptivas  autorizacións 
administrativas e para a acreditación das 
entidades, dos centros, dos servizos e dos 
programas sociais.

b.  Velar polo respecto dos dereitos das 
persoas usuarias dos servizos sociais.

c.  Controlar o cumprimento da norma-
tiva vixente e o nivel de calidade dos ser-
vizos  sociais  que  se presten no  territorio 
de Galicia, e pode  formular propostas de 
mellora na calidade dos servizos sociais.

d.   Asesorar, no exercicio das actuacións 
de  inspección,  as  entidades  prestadoras 
de  servizos  sociais  titulares  ou  xestoras 
de  centros,  programas  ou  servizos  e  as 
persoas usuarias ou os seus representantes 
legais  sobre  os  seus  respectivos  dereitos 
e  deberes  e  sobre  a  forma  de  cumprir  as 
disposicións vixentes sobre a materia.

e.  Emitir  informe  sobre  o  destino  e  a 
adecuada  utilización  das  subvencións  e 
axudas  públicas  percibidas  por  persoas 
físicas ou xurídicas en materia de servizos 
sociais,  así  como  sobre  calquera  outra 
axuda  económica  articulada  a  través  de 
convenios,  contratos  ou  outras  figuras 
establecidas na normativa vixente.

f.  Recibir e investigar queixas e recla-
macións.

g.  Emitir  informes,  propoñer  a  inicia-
ción  de  expedientes  sancionadores,  pro-
poñer  a  adopción  de  medidas  cautelares, 
propoñer a clausura de centros, a suspen-
sión  das  súas  actividades  e  a  revogación 
e suspensión das autorizacións e acredita-
cións concedidas.

h.  Todas  aquelas  funcións  que  lle 
encomende esta lei ou a súa normativa de 
desenvolvemento.

Artigo 74. Obrigas das entidades.
As  entidades  prestadoras  de  servizos 
sociais titulares ou xestoras de centros ou 
que  desenvolvan  servizos  ou  programas 
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sociais deberán achegar, por requirimento 
da inspección, toda a documentación rela-
tiva a calquera aspecto da súa actividade, 
e  están  obrigadas  a  permitir  o  acceso  ás 
instalacións,  a  facilitar  a  información, 
os  documentos,  os  libros,  os  soportes 
informáticos  e  os  demais  datos  que  lles 
sexan requiridos, así como a prestar toda a 
colaboración que resulte necesaria para os 
efectos de lle facilitar ao persoal inspector 
o  seu  labor  de  comprobación  do  cumpri-
mento da normativa vixente.

Artigo 75.  esenvolvemento  da  fun-
ción inspectora.
  1.  O persoal inspector poderá, en exer-
cicio das súas funcións:

a.  Acceder libremente, sen previa noti-
ficación  e  en  calquera  momento,  a  todos 
os centros de servizos sociais, á sede das 
entidades ou ás instalacións de referencia 
do servizo ou programa.

b.  Efectuar  toda  clase  de  actividades 
e  de  comprobacións  de  materiais,  de 
documentos e de análises da calidade, así 
como realizar todas as investigacións que 
estime axeitadas no cumprimento das súas 
funcións.

c.  Elaborar  informes  nas  materias 
obxecto da inspección de servizos sociais.

d.  O  persoal  inspector  poderá,  sen 
necesidade  de  visita,  requirir  das  enti-
dades  titulares ou xestoras de  centros ou 
que  desenvolvan  programas  ou  servizos 
sociais a achega dos datos necesarios, así 
como solicitarlles a documentación preci-
sa e, se é o caso, os informes oportunos.

e.  Emprazar,  nas  oficinas  da  admi-
nistración,  as  persoas  responsables  de 
entidades,  centros,  servizos,  programas 
ou  actividades  que  considere  oportunas 
para os efectos da  investigación,  facendo 
constar o lugar, a data, a hora e o motivo 
da  citación,  e,  á  súa  vez,  expresará  os 
efectos de non atender a esta.

f.  Entrevistar  con  carácter  privado 
as  persoas  usuarias,  familiares  e  persoal 
traballador  dos  centros,  servizos  ou  pro-
gramas sociais.

g.  Solicitar  a  emisión  de  informes  ou 
ditames  e  o  auxilio  doutros  órganos  ou 
autoridades.

h.  Realizar todas aquelas funcións que 
lle sexan atribuídas pola normativa vixen-
te na materia.
  2.  Efectuadas  as  comprobacións 
oportunas  estenderase  a  correspondente 
acta  de  inspección.  Os  feitos  recollidos 
nas  correspondentes  actas  de  inspección 
gozarán de valor probatorio, sen prexuízo 
das probas que en defensa dos respectivos 
dereitos  ou  intereses  poidan  sinalar  ou 
achegar os propios administrados.
  3.  Cando  no  decurso  da  actuación 
inspectora  se  aprecie,  razoablemente, 
a  existencia  dunha  situación  de  risco 
inminente ou dun prexuízo grave para as 
persoas usuarias, poderá propoñérselle ao 
órgano competente a adopción das medi-
das cautelares oportunas durante o tempo 
que persista o risco que as xustificou, de 
conformidade co previsto na Lei 30/1992, 
do  26  de  novembro,  de  réxime  xurídico 
das administracións públicas e do proce-
demento administrativo común.
Con carácter previo á súa adopción, dará-
selle audiencia á entidade responsable, agás 
que a situación de urxencia ou de risco faga 
necesaria a súa execución inmediata.

TíTULO IX 
DAS INFRACCIóNS E 

SANCIóNS

capítulo i 
dIsposICIóns xerAIs

Artigo 76. Réxime  de  infraccións  e 
sancións.
  1.  As  infraccións  en  materia  de  ser-
vizos  sociais  serán  obxecto  das  sancións 
administrativas  correspondentes,  que  serán 
impostas polos órganos competentes da Ad-
ministración autonómica, logo de instrución 
do oportuno expediente  e  sen prexuízo das 
responsabilidades penais, laborais ou doutra 
orde que puidesen concorrer.
  2.  Sen prexuízo do réxime de infraccións 
e  sancións  previsto  neste  título,  resultará 
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aplicable  a  regulación  contida  no  título 
III da Lei 39/2006, do 14 de decembro, de 
promoción da autonomía persoal e atención 
ás persoas en situación de dependencia, coas 
especialidades previstas nesta lei

Artigo 77. Suxeitos  responsables  e 
concorrencia con outras responsabilidades.
  1.  Son responsables das infraccións as 
persoas  físicas  ou  xurídicas  titulares  ou 
xestoras dos centros,  servizos ou progra-
mas  sociais  que  incorran  nas  accións  ou 
omisións tipificadas neste título.
  2.  No caso de que os  feitos  imputados 
puidesen ser constitutivos de ilícito penal, 
poñeranse en coñecemento do ministerio 
fiscal ou do órgano xudicial  competente, 
e o instrutor suspenderá a tramitación do 
procedemento sancionador ata que adqui-
ra  firmeza  a  resolución  que  poña  fin  ao 
procedemento  xudicial.  A  comunicación 
ao órgano xudicial ou ao ministerio fiscal 
ou o inicio de actuacións por parte destes 
non afecta o cumprimento  inmediato das 
medidas  cautelares  adoptadas  nos  casos 
de risco grave para a seguridade ou saúde 
das persoas usuarias.

Artigo 78. Prescrición de infraccións 
e sancións.
  1.  As  infraccións  cometidas  prescribi-
rán ao cabo dun, tres ou catro anos desde 
a data da súa comisión, segundo se cuali-
ficasen como leves, graves ou moi graves. 
Para  o  caso  de  que  a  infracción  teña 
carácter  continuado no  tempo, o  referido 
prazo  de  prescrición  comezará  a  contar 
desde a data na que tivese lugar a completa 
finalización da actividade infractora.
  2.  As sancións prescribirán ao cabo dun, 
catro  e  cinco  anos  desde  a  súa  imposición 
firme na vía administrativa segundo se cuali-
fiquen como leves, graves ou moi graves.

capítulo ii 
dAs InFrACCIóns

Artigo 79. Das  infraccións adminis-
trativas en materia de servizos sociais.
  1.  Constitúen  infraccións  adminis-
trativas en materia de servizos sociais as 

accións e omisións dos suxeitos responsa-
bles tipificadas e sancionadas nesta lei.
  2.  As infraccións en materia de servizos 
sociais clasifícanse en leves, graves e moi 
graves,  de  conformidade  co  establecido 
neste título.
  3.  Enténdese  por  reincidencia,  para  os 
efectos desta lei, a comisión dunha infrac-
ción logo de que o suxeito fose sancionado, 
mediante resolución administrativa firme, 
por esa mesma infracción ou por outra de 
gravidade  igual ou maior ou por dúas ou 
máis  infraccións  de  gravidade  inferior, 
durante os dous últimos anos.

Artigo 80. Infraccións leves.
Son infraccións leves:

a.  As  irregularidades  de  carácter  for-
mal no cumprimento da normativa vixente 
en materia de servizos sociais.

b.  As  deficiencias  estruturais  ou  de 
acabado nos  locais e nas  instalacións, no 
mobiliario ou nos útiles, así como no seu 
funcionamento,  sen  que  diso  derive  un 
risco para as persoas usuarias.

c.  A falta de limpeza que non comporte 
risco para as persoas usuarias.

d.  A  non  comunicación  previa  de 
calquera das obras,  reformas ou melloras 
realizadas nos centros.

e.  Non  cumprir  a  normativa  vixente  e 
as obrigas establecidas respecto do debido 
seguimento e da avaliación periódica das 
persoas  usuarias  de  centros,  programas 
e  servizos,  sempre  que  non  comporte  un 
prexuízo grave para a persoa usuaria.

Artigo 81. Infraccións graves.
Son infraccións graves:

a.  O inicio, a modificación substancial 
ou o cesamento de actividades dun centro, 
servizo ou programa carecendo da autori-
zación administrativa correspondente.

b.  O  incumprimento  das  obrigas  re-
lativas  á  seguridade  das  instalacións  do 
centro.

c.  Non  prestar  o  tratamento  técnico 
propio da finalidade específica do centro, 
servizo ou programa, segundo as normas 
sobre autorización e acreditación.
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d.  A falta de limpeza ou de hixiene que 
comporte risco para as persoas usuarias.

e.  O  incumprimento  do  deber  de  sixi-
lo  e  confidencialidade  en  relación  coa 
información obtida no exercicio das súas 
funcións.

f.  Desatender  as  necesidades  básicas 
de  atención  ou  de  avaliación  e  o  segui-
mento das persoas usuarias, de acordo cos 
requirimentos  do  seu  plan  individual  de 
atención.

g.  Non contar co persoal suficiente e/ou 
coa titulación exixida, de acordo co tipo de 
actividade e número de persoas atendidas 
no centro, servizo ou programa.

h.  Non  lle  comunicar  á  autoridade 
xudicial  ou  administrativa  competente, 
cando sexa esixible, o  ingreso ou a saída 
dos  centros  de  servizos  sociais  das  per-
soas usuarias, ou non dar inmediata conta, 
no caso de incapacidade sobrevida dalgún 
residente, á autoridade xudicial por parte 
da dirección do centro.

i.  A  realización  de  actividades  lucra-
tivas,  ou  encubrir  o  ánimo  de  lucro,  en 
centros  ou  servizos  definidos  como  sen 
ánimo de lucro ou que se presentan como 
tales ante a administración e a sociedade.

j.  As  irregularidades  na  administra-
ción,  na  custodia  e  no  manexo  de  fondos 
e bens das persoas usuarias dos centros de 
servizos sociais por parte das persoas res-
ponsables da súa dirección, administración 
e demais persoal do centro ou servizo.

k.  A  obstrución  ao  labor  inspector. 
Considéranse obstrución ao labor inspec-
tor  as  accións  e  omisións  que  impidan, 
obstaculicen, dificulten ou atrasen o labor 
inspector,  así  como  as  omisións  ou  os 
atrasos  inxustificados  do  cumprimento 
das obrigas de información, comunicación 
ou comparecencia e a subministración de 
informacións  falsas, e  tamén o non aten-
demento  inxustificado dos  requirimentos 
esixidos pola inspección.

l.  Incumprir ou falsear as súas obrigas 
formais  e  a  alteración  non  autorizada  do 
réxime de prezos dos servizos prestados.

m. Superar  o  límite  de  ocupación,  con 
respecto ás prazas autorizadas, de persoas 
usuarias  ou  camas  por  cuarto  e  instalar 
camas ou similares en espazos  inadecua-
dos e non autorizados previamente como 
dormitorios.

n.  A  realización  de  publicidade  en-
ganosa  en  relación  coa  denominación  da 
entidade, do centro ou do programa ou en 
relación  cos  servizos  prestados  ou  coas 
actividades realizadas.

ñ.  A  reincidencia  na  comisión  de  in-
fraccións leves.

Artigo 82. Infraccións moi graves.
Son infraccións moi graves:

a.  Proporcionarlles ás persoas usuarias 
tratos  degradantes,  discriminatorios  ou 
incompatibles  coa  súa  dignidade,  así 
como  a  realización  de  actuacións  que 
supoñan  violación,  restrición  ou  impe-
dimento  inxustificado  dos  seus  dereitos 
fundamentais e liberdades públicas.

b.  Prestar  servizos  sociais  de  forma 
clandestina, isto é, tratando de ocultar ou 
enmascarar a verdadeira natureza das acti-
vidades que se desenvolven, co obxecto de 
eludir  a  aplicación  da  normativa  vixente 
en materia de servizos sociais.

c.  Obstruír o labor inspector de servizos 
sociais,  mostrando  resistencia  reiterada, 
coacción, ameazas, violencia ou calquera 
outra  forma  de  presión  exercida  sobre  o 
persoal  inspector,  as persoas usuarias ou 
o persoal traballador.

d.  A  reincidencia  na  comisión  de  in-
fraccións graves.

e.  As  infraccións  tipificadas  como 
graves  no  artigo  anterior  cando  a  súa 
comisión  provoque  danos  ou  prexuízos 
de difícil ou imposible reparación para as 
persoas  usuarias  de  servizos  sociais,  ou 
cause  unha  importante  deterioración  ou 
un prexuízo social.

capítulo iii 
dAs sAnCIóns

Artigo 83. Sancións.
  1.  As infraccións en materia de servizos 
sociais sancionaranse da forma seguinte:
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a.  Infraccións leves:
Multa  de  ata  3.000  euros,  nos  seguintes 
graos:

-  Mínimo: ata 1.000 euros.
-  Medio: de 1.001 euros a 2.000 euros.
-  Máximo:  de  2.001  euros  a  3.000 

euros.
b.  Infraccións graves:

Multa de 3.001 euros ata 15.000 euros, nos 
seguintes graos:

-  Mínimo:  de  3.001  euros  a  7.000 
euros.

-  Medio:  de  7.001  euros  a  11.000 
euros.

-  Máximo:  de  11.001  euros  a  15.000 
euros.

c.  Infraccións moi graves:
Multa  de  15.001  euros  ata  60.000  euros, 
nos seguintes graos:

-  Mínimo:  de  15.001  euros  a  30.000 
euros.

-  Medio:  de  30.001  euros  a  45.000 
euros.

-  Máximo:  de  45.001  euros  a  60.000 
euros.
  2.  En calquera caso, as sancións graves 
e moi graves poderán levar como acceso-
rias as seguintes:

a.  Prohibición  de  acceder  ao  financia-
mento público da Xunta de Galicia duran-
te un período de entre un e cinco anos, en 
relación  co  centro,  servizo  ou  programa 
sancionado.

b.  Inhabilitación  para  o  desenvolve-
mento de funcións ou actividades simila-
res ata un prazo máximo de cinco anos.

c.  A  suspensión  da  actividade  ou  o 
pechamento temporal, total ou parcial, por 
un período máximo de cinco anos.

d.  O  cesamento  definitivo  do  servizo 
ou programa ou o pechamento definitivo 
do centro, xa sexa total ou parcial.
  3.  Cando  o  beneficio  económico  que 
resulte  da  comisión  dunha  infracción 
tipificada nesta lei sexa superior á sanción 
pecuniaria  que  corresponda,  esta  poderá 
incrementarse  na  contía  equivalente  ao 
beneficio obtido.

  4.  No caso de que a infracción cometi-
da derive do incumprimento da normativa 
vixente en materia de prezos, a resolución 
sancionatoria  poderá  incluír  un  pronun-
ciamento  sobre  a  procedencia  de  indem-
nizar as persoas usuarias por unha contía 
equivalente  ao  importe  das  cantidades 
percibidas indebidamente.

Artigo 84. Gradación das sancións.
Para a gradación das sancións en materia 
de  servizos  sociais  atenderanse  as  cir-
cunstancias seguintes:

a.  A gravidade do risco ou o perigo xe-
rado para as persoas usuarias dos servizos 
sociais.

b.  Os  prexuízos  físicos,  morais  e 
materiais  ocasionados,  así  como  a  súa 
permanencia ou transitoriedade.

c.  O número de persoas usuarias afec-
tadas pola infracción.

d.  A transcendencia social dos feitos.
e.  O grao de culpabilidade ou intencio-

nalidade da persoa responsable.
f.  A existencia de fraude ou conivencia 

para a comisión da infracción.
g.  O  beneficio  económico  obtido  ou  a 

cifra  de  negocios  da  empresa  titular  do 
establecemento ou centro infractor.

h.  O  incumprimento  de  advertencias 
previas  formuladas  polas  autoridades 
competentes.

i.  A reincidencia.
j.  A acreditación da emenda dos feitos 

que  motivaron  a  iniciación  do  procede-
mento  sancionador  con  carácter  previo  a 
que se dite a oportuna resolución.

Artigo 85. Destino  do  importe  das 
sancións.
  1.  A  persoa  sancionada,  a  criterio  do 
órgano sancionador, poderá destinar o im-
porte das sancións de carácter económico 
directamente  á  mellora  dos  servizos  que 
presta.  Neste  caso,  deberá  acreditar  que 
emendou todas as infraccións obxecto de 
sanción antes de que  se dite a  resolución 
sancionadora.
  2.  A  Xunta  de  Galicia  deberá  destinar 
os  ingresos  derivados  da  imposición  de 
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sancións establecidas nesta lei á mellora da 
calidade e á cobertura dos servizos sociais.

capítulo iv 
do proCedemento 

sAnCIonAdor
Artigo 86. Do procedemento sancio-

nador.
O  procedemento  sancionador  das  infrac-
cións  tipificadas  nesta  lei  axustarase  ao 
previsto no título IX da Lei 30/1992, do 26 
de novembro, de réxime xurídico das ad-
ministracións públicas e do procedemento 
administrativo común, e ao establecido no 
Real  decreto  1398/1993,  do  4  de  agosto, 
polo  que  se  aprobou  o  Regulamento  do 
procedemento  para  o  exercicio  da  potes-
tade sancionadora.

Artigo 87. Medidas provisionais.
  1.  O órgano competente para iniciar ou 
resolver  o  procedemento  poderá  adoptar 
as  medidas  provisionais  necesarias  para 
asegurar a eficacia da resolución final que 
poida recaer, de conformidade co previsto 
na  Lei  30/1992,  do  26  de  novembro,  de 
réxime  xurídico  das  administracións  pú-
blicas  e  do  procedemento  administrativo 
común.
  2.  As  medidas  provisionais  poderán 
consistir en:

a.  O pechamento ou a suspensión tem-
poral, total ou parcial, do centro e das ac-
tividades do centro, servizo ou programa.

b.  A prohibición de aceptación de novas 
persoas usuarias.

c.  A  suspensión  do  procedemento  de 
pagamento  das  subvencións  e  axudas 
concedidas.

d.  A suspensión da acreditación.
e.  Calquera  outra  que  se  considere 

axeitada  e  proporcionada  á  natureza  e 
gravidade da presunta infracción.

Artigo 88. Resolución  e  imposición 
de sancións.
  1.  A  resolución  que  poña  fin  ao  pro-
cedemento  sancionador  será  motivada  e 
resolverá  todas  as  cuestións  pertinentes 
suscitadas no expediente.

  2.  Os  órganos  competentes  para  a  im-
posición das sancións a que se refire esta 
lei serán:

a.  A  persoa  titular  da  delegación 
provincial  do  departamento  da  Xunta  de 
Galicia competente en materia de servizos 
sociais, no caso de sancións por comisión 
de infraccións leves.

b.  A persoa  titular  do  centro directivo 
da  Administración  autonómica  compe-
tente en materia de inspección de centros, 
servizos e programas, no caso de sancións 
por comisión de infraccións graves.

c.  A persoa titular do departamento da 
Xunta  de  Galicia  competente  en  materia 
de  servizos  sociais,  no  caso  de  sancións 
por comisión de infraccións moi graves.

d.  No caso de que nun mesmo suposto 
concorran sancións de diferente natureza, 
a imposición de todas elas correspondera-
lle  á  autoridade  que  impoña  as  de  maior 
gravidade.
  3.  Malia o establecido na alínea 2 deste 
artigo, cando as sancións leven aparellado 
o pechamento, temporal ou definitivo, do 
establecemento, así como a inhabilitación 
para  o  desenvolvemento  de  funcións  ou 
actividades similares, o órgano competen-
te para a súa imposición será o Consello da 
Xunta de Galicia.

TíTULO X 
RéXIME SANCIONADOR DAS 

PERSOAS USUARIAS DOS 
SERVIZOS SOCIAIS

capítulo i 
dIsposICIóns xerAIs

Artigo 89. Réxime  de  infraccións  e 
sancións das persoas usuarias de servizos 
sociais.
  1.  As  condutas  das  persoas  usuarias 
de  centros,  programas  ou  servizos  sociais 
públicos,  cando  poidan  cualificarse  como 
constitutivas das infraccións tipificadas nes-
te  título,  poderán  ser  obxecto  das  sancións 
establecidas nel.
  2.  Sen  prexuízo  do  réxime  de  infrac-
cións  e  sancións  previsto  neste  título, 
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resultará aplicable a regulación contida no 
título III da Lei 39/2006, do 14 de decem-
bro,  de  promoción  da  autonomía  persoal 
e atención ás persoas en situación de de-
pendencia,  coas  especialidades  previstas 
nesta lei.

Artigo 90. Suxeitos  responsables  e 
concorrencia de responsabilidades.
Poderán  ser  responsables  destas  in-
fraccións  as  persoas  físicas  usuarias  de 
centros, programas ou servizos sociais de 
carácter  público  cando  incorran  nas  ac-
cións ou omisións tipificadas neste título, 
sen prexuízo das responsabilidades doutro 
tipo que puidesen concorrer.

Artigo 91. Prescrición de infraccións 
e sancións.
  1.  As  infraccións  cometidas  prescribi-
rán ao cabo dun, tres ou catro anos desde 
a data da súa comisión, segundo se cuali-
ficasen como leves, graves ou moi graves. 
Para  o  caso  de  que  a  infracción  teña 
carácter  continuado no  tempo, o  referido 
prazo  de  prescrición  comezará  a  contar 
desde a data na que tivese lugar a completa 
finalización da actividade infractora.
  2.  As sancións prescribirán ao cabo dun, 
catro  e  cinco  anos  desde  a  súa  imposición 
firme na vía administrativa, segundo se cua-
lifiquen como leves, graves ou moi graves.

capítulo ii 
dAs InFrACCIóns do réxIme 
sAnCIonAdor dAs persoAs 

usuArIAs dos servIzos soCIAIs
Artigo 92. Das  infraccións  das  per-

soas usuarias dos servizos sociais.
  1.  Constitúen  infraccións  do  réxime 
sancionador  das  persoas  usuarias  dos 
servizos sociais as accións e omisións dos 
suxeitos responsables tipificadas e sancio-
nadas neste título.
  2.  As infraccións en materia de servizos 
sociais  previstas  neste  título  clasifícanse 
en leves, graves e moi graves.
  3.  Enténdese  por  reincidencia,  para  os 
efectos  desta  lei,  a  comisión  dunha  infrac-
ción logo de que o suxeito fose sancionado, 

mediante  resolución  administrativa  firme, 
por  esa  mesma  infracción  ou  por  outra  de 
gravidade  igual  ou  maior  ou  por  dúas  ou 
máis  infraccións  de  gravidade  inferior,  du-
rante os dous últimos anos.

Artigo 93. Infraccións leves.
Consideraranse  infraccións  leves  cal-
quera  incumprimento  do  regulamento 
de  réxime  interior  ou  das  normas  de 
funcionamento  que,  pola  natureza  ou 
gravidade, non se tipifiquen como graves 
ou moi graves.

Artigo 94. Infraccións graves.
Terán  a  consideración  de  infraccións 
graves:

a.  Non lle facilitar á entidade ou ao ór-
gano da administración os datos que se lle 
requiran ou falsear datos ou non comuni-
car a alteración das circunstancias ou dos 
requisitos que determinen o outorgamento 
ou a continuidade da prestación.

b.  O  incumprimento  do  regulamento 
de  réxime  interior  ou  das  normas  de 
funcionamento  cando  ocasionen  prexuí-
zos  notorios  na  prestación  do  servizo 
ou  produzan  danos  ou  prexuízos  graves 
a  outras  persoas  usuarias  ou  ao  persoal 
traballador.

c.  A  reincidencia  na  comisión  de  in-
fraccións leves.

Artigo 95. Infraccións moi graves.
Terán a consideración de infraccións moi 
graves:

a.  Provocar desordes e alteracións moi 
graves  no  servizo  que  fagan  imposible  a 
continuidade da prestación.

b.  A  agresión  física,  o  acoso  ou  os 
malos  tratos  cara  ao  persoal  do  centro, 
programa ou servizo, ao resto de persoas 
usuarias ou de persoas visitantes.

c.  Ocasionar  danos  ou  subtraer  bens 
do  centro,  doutras  persoas  usuarias,  do 
persoal  traballador  ou,  se  é  o  caso,  das 
persoas visitantes.

d.  A falta inxustificada de pagamento.
e.  A  reincidencia  na  comisión  de  in-

fraccións graves.
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capítulo iii 
dAs sAnCIóns AplICAbles  

Ás persoAs usuArIAs  
dos servIzos soCIAIs

Artigo 96. Sancións.
As  infraccións  sancionaranse  da  forma 
seguinte:

a.  Infraccións leves:
-  Apercibimento público.
-  Suspensión dos dereitos de participa-

ción das persoas usuarias ou restrición na 
participación  nalgunhas  actividades,  por 
un período non superior a quince días.

b.  Infraccións graves:
-  Suspensión dos dereitos de participa-

ción das persoas usuarias ou restrición na 
participación  nalgunhas  das  actividades, 
por un período non superior a seis meses.

-  Suspensión  temporal  da  prestación 
do servizo, por un período non superior a 
tres meses.

c.  Infraccións moi graves:
-  Suspensión temporal da prestación do 

servizo, por un período non superior a seis 
meses.

-  Inhabilitación  para  o  acceso  e/ou 
percepción de axudas ou subvencións pú-
blicas, por un período non superior a seis 
meses.

-  Traslado  temporal  ou  definitivo  a 
outro centro ou servizo.

-  Revogación da adxudicación da praza 
pública, temporal ou definitivamente.

-  Revogación da adxudicación da praza 
pública con inhabilitación para o acceso a 
calquera  outro  centro  da  rede  asistencial 
da Xunta de Galicia.

capítulo iv 
proCedemento sAnCIonAdor

Artigo 97. Do procedemento sancio-
nador.
  1.  No caso de infraccións leves e graves 
a iniciación do expediente correspondera-
lle á persoa titular da dirección do centro 
ou, se é o caso, á persoa titular da xefatura 
de  servizo  da  delegación  provincial  do 

departamento  da  Xunta  de  Galicia  com-
petente en materia de servizos sociais. A 
instrución  realizaraa  o  persoal  funciona-
rio  da  delegación  provincial  designado 
para  o  efecto,  sendo  competente  para  a 
resolución do expediente a delegada ou o 
delegado provincial.
  2.  Nos casos de infraccións moi graves 
a iniciación do expediente correspondera-
lle á persoa titular da xefatura de servizo 
competente  por  razón  da  materia  dos 
servizos  centrais  da  Administración  au-
tonómica.  A  instrución  corresponderalle 
ao  persoal  funcionario  designado  para  o 
efecto.  Á  vista  do  expediente  remitido  e 
logo de audiencia da persoa presuntamen-
te  infractora, emitirase unha proposta de 
resolución  que  se  lle  notificará  á  persoa 
interesada. A resolución do procedemento 
corresponderalle á persoa titular do centro 
directivo  da  Administración  autonómica 
competente  en  materia  de  inspección  de 
servizos sociais.
Contra a dita resolución, que non pon fin á 
vía  administrativa,  poderanse  interpoñer 
os  recursos  administrativos  previstos  na 
Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime 
xurídico  das  administracións  públicas  e 
do procedemento administrativo común.
  3.  No  non  previsto  nesta  norma  aten-
derase  á  regulación  do  procedemento 
sancionador do  título  IX da Lei 30/1992, 
do  26  de  novembro,  de  réxime  xurídico 
das  administracións  públicas  e  do  pro-
cedemento  administrativo  común,  e  ao 
establecido no Real decreto 1398/1993, do 
4 de agosto, polo que se aprobou o Regu-
lamento do procedemento para o exercicio 
da potestade sancionadora.

Disposición aDicional pRimeiRa 
Habilitación paRa a Dotación De 

meDios mateRiais
Facúltase o Consello da Xunta de Gali-

cia para que, dentro do exercicio orzamen-
tario no que entre en vigor esta lei, e logo 
de informe da Consellería de Economía e 
Facenda,  habilite  os  créditos  necesarios 
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para  a  dotación  dos  medios  materiais 
precisos  á  Axencia  Galega  de  Servizos 
Sociais para a súa posta en funcionamento 
e o cumprimento das súas funcións.

Disposición aDicional segunDa. o 
consoRcio galego De seRviZos De 

igualDaDe e benestaR
  1.  En  cumprimento  do  previsto  no 
artigo  64º  desta  lei,  o  Consorcio  Galego 
de  Servizos  de  Igualdade  e  Benestar 
promoverá  a  coordinación  e  cooperación 
efectiva  cos  concellos  galegos  co  fin  de 
asegurar  unha  cobertura  equilibrada  dos 
servizos  sociais  en  todo  o  territorio  de 
Galicia.
  2.  O Consorcio Galego de Servizos de 
Igualdade e Benestar rexerase polos esta-
tutos que figuran como anexo ao convenio 
de colaboración entre a Xunta de Galicia, 
a través da Vicepresidencia da Igualdade e 
do Benestar, e os concellos de Portas, Ta-
boadela,  Vilamarín,  Boimorto,  Carnota, 
As Neves, Outes, Xove, Cerdedo, Allariz, 
A Illa de Arousa, Laza, Ribadeo e Carba-
lleda de Avia, e que foron obxecto de pu-
blicación no Diario Oficial de Galicia do 7 
de xullo de 2006, mediante Resolución do 
4 de xullo de 2006 da Secretaría Xeral e 
de Relacións  Institucionais,  sen prexuízo 
da súa posible modificación e adaptación 
a  esta  lei  consonte  o  procedemento  esta-
blecido neles, que atenderá a criterios de 
calidade nas prestacións e no emprego.

Disposición aDicional teRceiRa 
maRco tempoRal De cumpRimento 

De obXectivos e obRigas
Os obxectivos e/ou as obrigas estable-

cidos nesta lei levaranse a efecto no prazo 
máximo de seis anos desde a súa entrada 
en  vigor.  A  lei  de  orzamentos  xerais  de 
cada  exercicio  determinará  as  contías 
destinadas  pola  Xunta  de  Galicia  para  o 
financiamento  dos  servizos,  dos  progra-
mas  e  das  prestacións  previstos  nesta  lei 
e no Plan estratéxico de servizos sociais, 
sen  prexuízo  dos  fondos  destinados  por 

outras  administracións  públicas  ao  fi-
nanciamento  dos  servizos  sociais  da  súa 
competencia.

Disposición aDicional cuaRta 
óRganos consultivos e De 

paRticipación
  1.  A  Xunta  de  Galicia  promoverá 
a  constitución  do  Consello  Galego  de 
Benestar  Social,  que  virá  substituír  o 
Consello Galego de Servizos Sociais, nun 
prazo non superior aos nove meses desde a 
entrada en vigor desta lei.
  2.  Igualmente,  e  no  prazo  máximo 
dun  ano  desde  a  entrada  en  vigor  desta 
lei, a Xunta de Galicia deberá proceder á 
constitución da Mesa Galega de Servizos 
Sociais.

Disposición aDicional quinta 
comisión inteRDepaRtamental De 

seRviZos sociais e inclusión social
A  Xunta  de  Galicia  procederá,  no 

prazo máximo dun ano desde a entrada en 
vigor desta lei, á constitución da Comisión 
Interdepartamental de Servizos Sociais e 
Inclusión  Social,  que  asumirá,  ademais 
das funcións previstas no artigo 65º desta 
lei,  as  funcións establecidas no artigo 54 
da Lei 9/1991, do 2 de outubro, de medidas 
básicas para a integración social.

Disposición aDicional 
seXta sentiDo Do silencio 

aDministRativo no pRoceDemento 
paRa o Recoñecemento Da 

situación De DepenDencia e Do 
DeReito Ás pRestacións Do sistema 

paRa a autonomÍa e atención 
Á DepenDencia na comuniDaDe 

autónoma De galicia
Nos  procedementos  de  recoñece-

mento  da  situación  de  dependencia  e  do 
dereito  ás  prestacións  do  sistema  para  a 
autonomía  e  atención  á  dependencia  na 
Comunidade  Autónoma  de  Galicia,  unha 
vez  transcorridos  seis  meses  desde  a  en-
trada da  solicitude no  rexistro do órgano 



- 1122 -

Código da Administración Galega

competente para a súa tramitación sen que 
recaia resolución expresa, a dita solicitude 
entenderase desestimada.

Disposición aDicional sétima 
RefeRencias noRmativas  

aos seRviZos sociais  
De atención pRimaRia

As  referencias  previstas  na  normativa 
vixente  aos  servizos  sociais  de  atención 
primaria entenderanse efectuadas, de con-
formidade coas previsións contidas nesta 
lei, aos servizos sociais comunitarios.

Disposición aDicional oitava 
moDificación Da lei 9/1991, Do 2  

De outubRo, De meDiDas bÁsicas 
paRa a inseRción social

(...) 755

Disposición tRansitoRia pRimeiRa 
pRoceDementos en tRamitación e 

aplicación Da leXislación  
mÁis favoRable

Os  procedementos  iniciados  con 
anterioridade á entrada en vigor desta lei 
seguiranse tramitando ata a súa resolución 
final  conforme  a  normativa  aplicable  no 
momento da súa  iniciación,  sen prexuízo 
de que nos procedementos sancionadores 
se  poida  aplicar  a  retroactividade  desta 
lei  en  canto  sexa  máis  favorable  para  o 
presunto infractor.

Disposición tRansitoRia 
segunDa. meDiDas De aDaptación 

RegulamentaRia
En  tanto  non  se  leve  a  cabo  o  desen-

volvemento  regulamentario  previsto  nos 
artigos  67º,  68º  e  69º  desta  lei,  resultará 
aplicable,  en  todo  o  que  non  se  opoña 
ao  previsto  nela,  o  disposto  no  Decreto 
291/1995, do 3 de novembro, polo que se 
desenvolve a Lei 4/1993, do 14 de abril, de 
755	 	Disposición	adicional	oitava	contén	modificacións	
á	Lei	9/1991,	do	2	de	outubro,	de	medidas	básicas	para	
a	inserción	social.

servizos  sociais,  no  relativo  ao  Rexistro 
de  Entidades  Prestadoras  de  Servizos 
Sociais, na Orde do 5 de febreiro de 1996 
pola que se desenvolve o citado decreto e 
no Decreto 143/2007, do 12 de xullo, que 
regula  o  réxime  de  autorización  e  acre-
ditación  dos  programas  e  dos  centros  de 
servizos sociais.

Disposición tRansitoRia teRceiRa 
comisión inteRDepaRtamental  

De loita contRa a pobReZa
En tanto non se proceda á constitución 

da Comisión Interdepartamental de Servi-
zos Sociais e Inclusión Social nos termos 
previstos  no  artigo  65º  e  na  disposición 
adicional quinta desta lei, continuarán en 
vigor as normas reguladoras da Comisión 
Interdepartamental  de  Loita  contra  a 
Pobreza.

Disposición DeRRogatoRia única 
eXpResa e XenéRica

Quedan  derrogadas  as  seguintes  dis-
posicións:

a.  A Lei 4/1993, do 14 de abril, de ser-
vizos sociais.

b.  Os artigos 53, 55 e 56 da Lei 9/1991, 
do 2 de outubro, de medidas básicas para a 
inserción social.

c.  Todas as normas de igual ou inferior 
rango  que  contradigan  ou  se  opoñan  ao 
establecido nesta lei.

Disposición DeRRaDeiRa pRimeiRa 
Revisión Da lei 9/1991, Do 2 De 

outubRo, De meDiDas bÁsicas paRa 
a inseRción social

No prazo máximo dun ano desde a en-
trada en vigor desta lei, e considerando os 
principios  informadores dela, a Xunta de 
Galicia procederá á revisión da regulación 
legal  da  renda  de  integración  social  de 
Galicia establecida na Lei 9/1991, do 2 de 
outubro, de medidas básicas para a inser-
ción social, e elaborará un novo proxecto 
de  lei para a  súa  remisión ao Parlamento 
de Galicia.
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Disposición DeRRaDeiRa segunDa 
apRobación Do catÁlogo  

De seRviZos sociais
No  prazo  máximo  dun  ano  desde  a 

entrada  en vigor desta  lei,  o Consello da 
Xunta de Galicia, por proposta do depar-
tamento  con  competencias  en materia  de 
servizos  sociais, deberá proceder á apro-
bación do Catálogo de servizos sociais.

Disposición DeRRaDeiRa teRceiRa 
Habilitación noRmativa

Facúltase a Xunta de Galicia para ditar 
cantas disposicións regulamentarias sexan 
necesarias  para  o  adecuado  desenvolve-
mento desta lei.

Disposición DeRRaDeiRa cuaRta 
entRaDa en vigoR

Esta lei entrará en vigor aos tres meses 
da  súa  publicación  no  Diario  Oficial  de 
Galicia.

3. LEI 8/2008, DO 10 DE 
XULLO, DE SAúDE DE GALICIA 

(DOGA 143. 24.7.2008) 756

(...)	757

TíTULO PRELIMINAR 
OBXECTO, ALCANCE E 

DEFINICIóNS
Artigo 1. Obxecto.

Esta lei ten por obxecto a regulación xeral 
de  todas  as  accións  que  permitan  facer 
efectivo,  no  ámbito  territorial  da  Comu-
nidade  Autónoma  de  Galicia,  o  dereito 
constitucional  á  protección  da  saúde  no 
marco das competencias que lle atribúe o 
Estatuto  de  autonomía,  mediante  a  orde-
nación  do  Sistema  de  Saúde  de  Galicia, 
que comprende os sectores sanitarios pú-
blico e privado, e a regulación do Sistema 
756	 	Véxase:
-	 Decreto	 206/2008,	 do	 28	 de	 agosto,	 de	 receita	
electrónica.
-	Decreto	12/2009,	do	8	de	xaneiro,	polo	que	se	regula	
a	autorización	de	centros,	servizos	e	establecementos	
sanitarios.
757	 	Preámbulo	omitido.

Público  de  Saúde  de  Galicia  e  mais  dos 
dereitos e dos deberes sanitarios da cida-
danía  galega,  así  como dos  instrumentos 
que garanten o seu cumprimento.

Artigo 2. Alcance.
Esta lei comprende os seguintes ámbitos:
  1.  A definición e a garantía dos derei-
tos e das obrigas da cidadanía no ámbito 
sanitario,  en  concordancia  e  desenvolve-
mento do previsto na Lei 14/1986, xeral de 
sanidade, e nas leis de ámbito estatal que 
desenvolven esta.
  2.  A ordenación do Sistema Público de 
Saúde de Galicia.
  3.  A planificación sanitaria do Sistema 
Público de Saúde de Galicia e a definición 
das actuacións e das intervencións públi-
cas en materia de saúde.
  4.  A  ordenación  das  prestacións  e  dos 
servizos  sanitarios  que  configuran  o 
dereito á protección da saúde e á atención 
sanitaria no ámbito territorial de Galicia.
  5.  A ordenación e a regulación do Ser-
vizo Galego de Saúde.
  6.  A regulación xeral das competencias 
sanitarias  das  diferentes  administracións 
públicas  de  Galicia,  das  actuacións  da 
Xunta  de  Galicia  en  relación  coa  Unión 
Europea  e  das  relacións  de  cooperación 
co  Estado,  con  outras  comunidades  au-
tónomas  e  coas  comunidades  galegas  no 
exterior en materia sanitaria.
  7.  O establecemento e a  regulación da 
colaboración  do  sector  sanitario  privado 
co  Sistema  Público  de  Saúde  de  Galicia 
como  complemento  que  contribúe  a 
facer  efectivo  o  dereito  constitucional  á 
protección da saúde e á atención sanitaria 
no  ámbito  da  Comunidade  Autónoma  de 
Galicia.
  8.  A  formación  e  a  investigación  no 
ámbito da sanidade.
  9.  A  coordinación  da  prestación  dos 
servizos sociosanitarios.

Artigo 3. Definicións.
Para os efectos desta lei enténdese por:
  1.  Acción  intersectorial:  a  acción  na 
que  o  sector  sanitario  e  outro  relevante 
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sector  da  economía  ou  doutro  sector  pú-
blico ou privado colaboran ou interactúan 
para conseguir obxectivos de saúde.
  2.  Acreditación  sanitaria:  o  conxunto 
de procedementos e criterios que, superan-
do os  requisitos  técnicos  e  as  condicións 
mínimas  exixidas  para  a  autorización 
sanitaria, deban cumprir os centros, servi-
zos e establecementos  sanitarios,  tocante 
a mellorar e recoñecer a calidade destes e 
das súas prestacións. A acreditación será 
requisito  para  a  subscrición  de  contratos 
de servizos sanitarios nos supostos deter-
minados regulamentariamente.
  3.  Actividade  sanitaria:  calquera  reso-
lución,  intervención,  servizo,  prestación 
ou  actuación  que  teña  como  obxectivo 
principal a saúde das persoas.
  4.  Atención sanitaria: calquera  tipo de 
servizo  recibido  de  forma  individual  e 
proporcionado por profesionais sanitarios 
con impacto no estado de saúde. É sinóni-
mo de asistencia sanitaria. Toda referencia 
ao ámbito «asistencial» que se fai ao longo 
desta  lei  enténdese  referida  á  asistencia 
sanitaria.
  5.  Autoridade  sanitaria:  o  órgano  da 
administración pública que ten asignadas 
pola  lexislación  vixente  competencias 
ou  funcións  de  ordenación,  regulación, 
inspección, control ou sanción no ámbito 
sanitario ou da saúde.
  6.  Autorización  sanitaria:  a  resolución 
administrativa  que,  segundo  os  requiri-
mentos que se establezan, faculta un cen-
tro,  servizo  ou  establecemento  sanitario 
para  a  súa  instalación,  funcionamento, 
modificación das súas actividades sanita-
rias ou, de ser o caso, o seu pechamento.
  7.  Carteira de servizos: o conxunto de 
técnicas,  tecnoloxías  ou  procedementos, 
entendendo por tales cada un dos métodos, 
das actividades e dos recursos baseados no 
coñecemento e na experimentación cientí-
fica,  mediante  os  que  se  fan  efectivas  as 
prestacións sanitarias.
  8.  Catálogo  de  prestacións  sanitarias: 
os  servizos  ou  o  conxunto  de  servizos 

preventivos,  diagnósticos,  terapéuticos, 
rehabilitadores  e  de  promoción  e  mante-
mento da saúde da cidadanía que teñen por 
obxecto  garantir  as  condicións  básicas  e 
comúns para unha atención integral, con-
tinuada e no nivel axeitado de atención.
  9.  Centro sanitario: o conxunto organi-
zado de medios técnicos e instalacións no 
que profesionais capacitados, pola súa titu-
lación  oficial  ou  habilitación  profesional, 
realizan basicamente actividades sanitarias 
co fin de mellorar a saúde das persoas.
  10.  Establecemento  sanitario:  o  conxunto 
organizado de medios técnicos e instalacións 
no  que  profesionais  capacitados,  pola  súa 
titulación oficial ou habilitación profesional, 
realizan  basicamente  actividades  sanitarias 
de  dispensación  de  medicamentos  ou  de 
adaptación individual de produtos sanitarios.
  11.  Función  de  produción/provisión  de 
servizos:  as  actividades  que  permiten  a 
produción e a oferta de servizos sanitarios.
  12.  Intervención  sanitaria:  unha  acti-
vidade  ou  un  conxunto  de  actividades 
que  intentan,  modificando  un  proceso,  o 
curso de acción ou a secuencia de eventos, 
mellorar  o  resultado  esperado  en  saúde, 
referido sempre a un aspecto previamente 
determinado.
  13.  Paciente:  a  persoa  que  require  asis-
tencia sanitaria e está sometida a coidados 
profesionais  para  o  mantemento  ou  a 
recuperación da súa saúde.
  14.  Sanidade:  o  conxunto  de  servizos 
públicos ordenados para preservar a saúde 
do  común  dos  habitantes  dun  territorio 
administrativo. Sinónimo de sistema sani-
tario ou sistema de saúde cando este sexa 
definido como público.
  15.  Saúde pública: o conxunto de inicia-
tivas,  actividades  e  servizos organizados 
polas  administracións  públicas  para 
mellorar  a  saúde  da  poboación  mediante 
intervencións  colectivas  ou  sociais.  As 
intervencións  colectivas  ou  sociais  son 
aquelas que teñen por obxectivo a identifi-
cación e a modificación, de ser o caso, dos 
factores protectores e de risco para a saúde 
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que evitan ou condicionan a aparición de 
morbilidade,  mortalidade  prematura  e 
discapacidade.
  16.  Saúde:  o  estado  da  persoa  que  lle 
permite  realizar  as  funcións  vitais  e 
sociais  propias  da  súa  idade,  adaptarse  e 
superar dificultades de forma socialmente 
aceptable  e  persoalmente  satisfactoria. 
Este concepto inclúe, polo tanto, os aspec-
tos físicos, psíquicos e sociais.
  17.  Sector privado de atención sanitaria: 
o conxunto de actividades e axentes eco-
nómicos  que  teñen  como  características 
homoxéneas  a  elaboración  e  a  prestación 
de produtos  e  servizos  sanitarios  e  a  súa 
titularidade privada.
  18.  Servizos sanitarios: calquera servizo 
que poida contribuír a mellorar a saúde ou 
a  diagnosticar,  tratar  ou  rehabilitar  unha 
persoa,  e  non  necesariamente  limitado  a 
servizos médicos ou servizos de atención 
sanitaria.  Enténdense  tamén  como  as 
organizacións  destinadas  a  vixiaren  e 
protexeren a saúde da cidadanía.
  19.  Sistema  de  Saúde  de  Galicia:  o 
conxunto  de  recursos,  actividades,  servi-
zos e prestacións, públicos e privados, que 
teñen por finalidade a promoción e a pro-
tección da saúde, a prevención da enfermi-
dade, a asistencia sanitaria, a rehabilitación 
e a reinserción social, todo iso baixo unha 
perspectiva de asistencia sanitaria integral 
e funcionalmente articulada.
  20.  Sistema Público de Saúde de Galicia: o 
conxunto de recursos, medios organizativos, 
actividades,  servizos  e  prestacións  públicas 
que  teñen  por  finalidade  a  promoción  e 
a  protección  da  saúde,  a  prevención  da 
enfermidade, a asistencia sanitaria, a rehabi-
litación e a reinserción social, todo iso baixo 
unha  perspectiva  de  asistencia  sanitaria 
integral e funcionalmente articulada.
  21.  Sustentabilidade:  a  capacidade  de 
responder  ás  necesidades  presentes  sen 
comprometer a posibilidade de responder 
ás necesidades futuras.
  22.  Usuario/Usuaria: a persoa que utiliza 
os servizos sanitarios.

TíTULO I 
DOS DEREITOS E DOS DEBERES 

SANITARIOS DA CIDADANíA

capítulo i 
dIsposICIóns xerAIs

Artigo 4. Titulares do dereito  á pro-
tección da saúde e á atención sanitaria.
  1.  O  dereito  á  protección  da  saúde  e 
á  atención  sanitaria  con  cargo  a  fondos 
públicos  no  ámbito  da  Comunidade 
Autónoma de Galicia e de cobertura uni-
versal garánteselles a todas as persoas que 
residan  nos  concellos  desta  comunidade 
autónoma.  Aos  transeúntes  no  territorio 
da comunidade garantiránselles na forma 
e  nas  condicións  que  estableza  a  lexis-
lación  vixente,  o  dereito  comunitario  e 
europeo e mais os convenios nacionais ou 
internacionais que resulten aplicables, así 
como a todos os galegos e galegas de orixe 
ou ascendencia que, residindo fóra de Ga-
licia, se vexan amparados polos convenios 
para  o  efecto,  no  xeito  e  nas  condicións 
establecidos neles.
  2.  Igualmente,  garánteselles  a  protec-
ción  da  saúde  e  a  atención  sanitaria  con 
cargo a fondos públicos ás persoas meno-
res  e  ás mulleres xestantes non  incluídas 
na alínea 1 deste artigo.
  3.  Ademais,  garánteselles  a  todas  as 
persoas  a  atención  sanitaria  en  situación 
de urxencia e emerxencia.
  4.  Este  dereito  garántese  con  pleno 
respecto á súa personalidade, dignidade e 
intimidade,  sen ningunha discriminación 
por razón de raza, sexo, relixión, opinión, 
idioma, ideoloxía ou calquera outra condi-
ción ou circunstancia persoal ou social.

capítulo ii 
dereItos sAnItArIos

Artigo 5. Dereitos sanitarios.
Os  titulares  do  dereito  á  protección  da 
saúde e á asistencia sanitaria gozarán dos 
dereitos  sanitarios  que  se  recollen  neste 
capítulo,  sen  prexuízo  da  aplicación  e 
do  recoñecemento  dos  definidos  na  Lei 



- 1126 -

Código da Administración Galega

14/1986,  xeral  de  sanidade,  así  como 
noutras  leis  sanitarias  de  ámbito  estatal 
que sexan aplicables.

Artigo 6. Dereitos  relacionados  coa 
integridade e a intimidade da persoa.
  1.  Serán  dereitos  sanitarios  relacio-
nados  coa  integridade  e  a  intimidade  da 
persoa os seguintes:
  1.  Dereito á integridade física e psíquica.
  2.  Dereito ao máximo respecto posible 
da intimidade da persoa, en todos os cen-
tros, servizos e establecementos sometidos 
a esta lei, na prestación de actividades sa-
nitarias tales como exploracións, coidados 
ou actividades de hixiene.
  3.  Dereito a que se reduza a presenza de 
profesionais, estudantes e investigadores, 
ou  doutros  usuarios,  que  non  colaboren 
directamente  na  realización  de  tales 
atencións,  cando  así  sexa  expresamente 
solicitado.
  4.  Dereito a non ser gravada mediante 
fotografías,  vídeos  ou  outros  medios 
que  permitan  a  súa  identificación  como 
destinataria de  servizos  sanitarios,  a non 
ser que a persoa afectada, logo de lle seren 
explicados  claramente  os motivos da  súa 
realización e o ámbito de difusión, preste 
autorización expresa para iso.

Artigo 7. Dereitos  relacionados  co 
acompañamento do ou da paciente.
Serán dereitos relacionados co acompaña-
mento do ou da paciente os seguintes:
  1.  Dereito a ser acompañado ou acom-
pañada, polo menos, por unha persoa que 
manteña vínculos familiares ou de feito co 
ou coa paciente ou por unha persoa da súa 
confianza.
  2.  Dereito  de  toda  muller  a  que  se  lle 
facilite  o  acceso  ao  proceso  do  parto  a 
aquela  persoa  designada  por  ela  para  tal 
efecto.
  3.  Dereito das persoas menores a esta-
ren  acompañadas  polos  seus  pais,  titores 
ou gardadores.
  4.  Dereito das persoas  incapacitadas a 
estaren  acompañadas  polos  responsables 
legais da súa garda e protección.

  2.  Os  dereitos  anteriormente  citados 
limitaranse,  e  mesmo  exceptuaranse, 
nos  casos  nos  que  esas  presenzas  sexan 
desaconselladas  ou  incompatibles  coa 
prestación  sanitaria  conforme  criterios 
clínicos. En todo caso, esas circunstancias 
seranlles  explicadas  aos  afectados  e  ás 
afectadas de xeito comprensible.

Artigo 8. Dereitos  relacionados  coa 
autonomía de decisión.
Serán dereitos relacionados coa autonomía 
de decisión os seguintes:
  1.  Dereito  a  que  se  solicite  consenti-
mento informado nos termos establecidos 
na  Lei  3/2001,  do  28  de  maio,  e  na  Lei 
3/2005, do 7 de marzo, de modificación da 
anterior.  Entenderase  por  consentimento 
informado  o  prestado  libre  e  volunta-
riamente  pola  persoa  afectada  para  toda 
actuación  no  ámbito  da  súa  saúde  e  así 
que,  logo  de  recibir  a  información  axei-
tada, valorase as opcións propias do caso. 
O  consentimento  será  verbal,  por  regra 
xeral, e prestarase por escrito nos casos de 
intervencións  cirúrxicas,  procedementos 
diagnósticos  e  terapéuticos  invasores  e, 
en xeral, na aplicación de procedementos 
que  supoñan  riscos ou  inconvenientes de 
notoria  e  previsible  repercusión  negativa 
sobre a saúde do ou da paciente.
  2.  Dereito  á  libre  elección  entre  as  op-
cións que lle presente o responsable médico 
do seu caso e a rexeitar o tratamento, agás 
nos casos sinalados nesta ou noutras leis, e 
para iso deberá solicitar e asinar a alta vo-
luntaria. De non o facer así, correspondera-
lle darlle a alta á dirección do centro. Todo 
isto  sen  prexuízo  de  que  o  ou  a  paciente 
poida  recibir outros  tratamentos  alternati-
vos, curativos ou paliativos e sanitarios.
  3.  Dereito  a  outorgar  o  consentimento 
por  substitución  e  a  manifestar  as  súas 
instrucións previas ao abeiro do estableci-
do na Lei 3/2001, do 28 de maio, e na Lei 
3/2005, do 7 de marzo, de modificación da 
anterior, e nas disposicións concordantes.
  4.  Dereito  a  elixir  médico  xeral  e 
pediatra  de  entre  os  que  presten  os  seus 
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servizos na zona sanitaria do seu lugar de 
residencia  de  conformidade  coas  normas 
regulamentarias que resulten aplicables.
  5.  Dereito a unha segunda opinión mé-
dica co obxectivo de fortalecer a relación 
médico-paciente  e  de  complementar  as 
posibilidades da atención sanitaria.
  6.  Dereito  a  dispor  dos  tecidos  e  das 
mostras  biolóxicas  que  proveñen  de 
biopsias  ou  extraccións  no  seu  proceso 
asistencial, coa finalidade de acadar unha 
segunda opinión médica e garantir a con-
tinuidade asistencial.
  7.  Dereito  a  rexeitar  aquelas  accións 
preventivas  que  se  propoñan,  para  situa-
cións que non impliquen riscos a terceiros, 
sen  prexuízo  do  disposto  na  normativa 
sanitaria aplicable.
  8.  Dereito  a  rexeitar  a  participación 
en  procedementos  experimentais  como 
alternativa terapéutica para o seu proceso 
asistencial.
  9.  Dereito a rexeitar o uso ou a conser-
vación,  fóra  do  seu  proceso  asistencial, 
dos  seus  tecidos  e  mostras  biolóxicas 
que proveñan de biopsias, extraccións ou 
nacementos e, polo tanto, dereito a que se 
proceda  á  súa  eliminación  como  residuo 
sanitario.

Artigo 9. Dereitos  relacionados  coa 
confidencialidade e a información.
  1.  O  dereito  á  confidencialidade  con-
crétase en:

a.  Dereito  á  confidencialidade  sobre  o 
seu  estado  de  saúde,  dos  seus  datos  refe-
ridos  a  crenzas,  relixión,  ideoloxía,  vida 
sexual, orixe racial ou étnica, malos tratos 
e  outros  datos  especialmente  protexidos. 
En todo caso, o grao de confidencialidade, 
entendido  como  a  identificación  do  desti-
natario e o contido da información que se 
pode  subministrar,  será  decidido  polo  ou 
pola paciente, agás nos casos nos que legal-
mente se prevexa o deber de información.

b.  Dereito  á  confidencialidade  da  in-
formación do seu xenoma e a que este non 
poida  ser  utilizado  para  ningunha  forma 
de discriminación.

Os  datos  persoais  aos  que  se  refire  esta 
alínea 1 someteranse ao réxime de protec-
ción establecido na Lei orgánica 15/1999, 
do 13 de decembro, de protección de datos 
de carácter persoal.
  2.  O dereito á información no seu proceso 
asistencial concrétase en:

a.  Dereito a coñecer, con motivo de cal-
quera  actuación  no  ámbito  da  súa  saúde, 
toda a información dispoñible sobre esta, 
agás nos supostos exceptuados pola lei. A 
información,  como  regra  xeral,  propor-
cionarase verbalmente, da que se deixará 
constancia na historia clínica, e compren-
derá, como mínimo, a finalidade e a natu-
reza de cada  intervención, os  seus  riscos 
e  as  súas  consecuencias.  A  información 
clínica será verdadeira e comunicaráselle 
ao ou á paciente de forma comprensible e 
adecuada ás súas necesidades como axuda 
para  tomar  decisións  de  acordo  coa  súa 
propia e libre vontade.

b.  Dereito  a  renunciar  a  recibir  infor-
mación.

c.  Dereito a ser informado ou informa-
da e advertido ou advertida de se os pro-
cedementos de prognóstico, diagnóstico e 
terapéuticos aplicados van ser empregados 
nun proxecto docente ou de investigación, 
o  que  non  poderá  comportar  en  ningún 
caso perigo adicional para a súa saúde. En 
todo caso, será imprescindible o consenti-
mento previo por escrito do ou da paciente 
e  a  aceptación  por  parte  do  profesional 
sanitario e da dirección do correspondente 
centro sanitario.

d.  Dereito a solicitar e a obter informa-
ción comprensible e axeitada sobre o custo 
das  prestacións  e  dos  servizos  de  saúde 
recibidos.

e.  Dereito  a  coñecer  os  requisitos  de 
uso das prestacións e dos servizos de saú-
de en relación co seu proceso asistencial.
  3.  O dereito á información sobre os seus 
dereitos,  deberes,  servizos  e  programas 
do  Sistema  Público  de  Saúde  de  Galicia 
concrétase en:

a.  Dereito a ser informado ou informada 
dos plans, dos programas e das accións que 
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se están a desenvolver no Sistema Público 
de Saúde de Galicia, de forma comprensi-
ble e mediante as mellores canles.

b.  Dereito a dispor en todos os centros, 
servizos  e  establecementos  sanitarios  do 
sistema público dunha carta de dereitos e 
deberes e mais a que esta  sexa  facilitada 
como  marco  de  relación  entre  o  centro 
sanitario e os seus usuarios e usuarias.

c.  Dereito  a  coñecer  a  carteira  de  ser-
vizos  como  marco  de  compromiso  entre 
o  centro  sanitario  e  os  seus  usuarios  e 
usuarias.
  4.  Dereito  a  ser  informado  ou  in-
formada  pola  autoridade  sanitaria  dos 
problemas de saúde que o afecten e sobre 
os riscos sanitarios para a súa saúde, me-
diante  información  difundida  en  termos 
comprensibles, veraces e axeitados.
  5.  Dereito a recibir información epide-
miolóxica  ante  un  risco  grave  e  probado 
para a saúde pública.
  6.  Dereito á utilización de novas tecno-
loxías  da  información  e  a  comunicación 
para  potenciar  a  interacción  electrónica 
entre a cidadanía e o Sistema Público de 
Saúde.
  7.  Para garantir a confidencialidade dos 
datos relativos ao ou á paciente, regularase 
mediante unha norma legal o persoal que 
poida acceder aos datos do ou da paciente.
  8.  Para  garantir  a  mellor  información 
sobre  a  historia  clínica  do  ou  da  pacien-
te,  tendo  en  conta  as  novas  tecnoloxías, 
os  datos  desta  estarán  dispoñibles  en 
tres  idiomas  (galego,  castelán  e  inglés), 
facendo  para  iso  as  adaptacións  técnicas 
necesarias.

Artigo 10. Dereitos relacionados coa 
documentación sanitaria.
Son dereitos relacionados coa documenta-
ción sanitaria:
  1.  Dereito  do  ou  da  paciente  a  que 
quede constancia por escrito ou en soporte 
técnico adecuado de todo o seu proceso e 
a que ao rematar o episodio asistencial se 
lle entregue o informe de alta hospitalaria, 
de interconsulta de atención especializada 
e de urxencias.

  2.  Dereito a acceder á súa historia clí-
nica e a obter os informes e os resultados 
das  exploracións  que  sobre  o  seu  estado 
de saúde ou enfermidade se inclúan nela, 
así como unha copia dos devanditos docu-
mentos,  de  acordo  co  establecido  na  Lei 
3/2001, do 28 de maio, do consentimento 
informado e da historia clínica dos pacien-
tes, e nas disposicións concordantes.
  3.  Dereito a que se lle faciliten os infor-
mes ou  as  certificacións  acreditativas do 
seu estado de saúde. Estes serán gratuítos, 
cando  así  o  estableza  unha  disposición 
legal ou regulamentaria.

Artigo 11. Dereitos relacionados coas 
suxestións e as reclamacións.
Son dereitos relacionados coas suxestións 
e as reclamacións:
  1.  Dereito  a  empregar  os  procede-
mentos áxiles e efectivos de suxestións e 
reclamacións, así como a recibir resposta 
por escrito nos prazos establecidos regula-
mentariamente.
  2.  Dereito ao libre acceso ao vicevale-
dor ou á vicevaladora do paciente.
  3.  Desenvolveranse as medidas necesa-
rias para que  todos os  centros,  servizos  e 
establecementos  sanitarios  e  sociosanita-
rios teñan permanentemente á disposición 
dos ususarios e das usuarias formularios de 
suxestións e reclamacións, asemade estarán 
habilitadas canles na web institucional.

Artigo 12. Dereitos relacionados coa 
prestación de servizos sanitarios por parte 
do Sistema Público de Saúde de Galicia.
Son  dereitos  relacionados  coa  prestación 
de servizos sanitarios:
  1.  Dereito  á  humanización  da  asis-
tencia  sanitaria  evidenciada  na  calidade 
humana  da  prestación  dos  servizos  sani-
tarios e mais á incorporación dos adiantos 
científicos a esta, que deberá ser axeitada 
aos  valores,  ás  crenzas  e  ás  culturas  da 
cidadanía.
  2.  Dereito a obter unha garantía de de-
moras máximas, de xeito que determinadas 
prestacións sanitarias financiadas publica-
mente  lles sexan dispensadas nuns prazos 
previamente definidos e coñecidos.
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  3.  Dereito  a  obter  os  medicamentos  e 
os  produtos  sanitarios  que  se  consideren 
necesarios  para  promover,  conservar  ou 
restablecer a súa saúde.
  4.  Dereito  á  utilización  das  vantaxes 
das  novas  tecnoloxías  xenómicas  dentro 
do marco legal vixente.
  5.  Dereito  á  asignación  de  persoal 
facultativo,  que  será  o  seu  interlocutor 
principal co equipo asistencial, e, de ser o 
caso, do persoal de enfermaría responsable 
do seguimento e do plan de coidados. No 
caso  de  ausencia,  as  persoas  substitutas 
asumirán tal responsabilidade.
  6.  Dereito  á  educación  sanitaria  e  á 
información axeitada que propicien a adop-
ción de hábitos e estilos de vida saudables.
  7.  Dereito  a medidas de protección da 
saúde fronte a riscos ambientais e laborais, 
xerais ou específicos.
  8.  Dereito a medidas de prevención da 
enfermidade  de  probada  efectividade  e 
seguridade.
  9.  Dereito á continuidade asistencial, á 
coordinación e á integración das funcións 
asistenciais  da  atención  primaria  e  espe-
cializada.
  10.  Dereito  a  coñecer  e  identificar,  de 
forma  rápida  e  clara,  o  persoal  que  lle 
presta asistencia sanitaria. Para a eficacia 
deste dereito, o persoal que preste a devan-
dita asistencia levará sempre visible a súa 
tarxeta identificativa.
  11.  Dereito  das  mulleres  nos  períodos 
de  embarazo,  lactación  e  menopausa  a 
disporen de programas específicos.
  12.  Dereito  das  mulleres  que  sofren  ou 
sufrisen  violencia  de  xénero  á  atención 
sanitaria,  incluído  o  dereito  á  asistencia 
psicolóxica  gratuíta  e  ao  seguimento  da 
evolución do seu estado de saúde, ata o seu 
total  restablecemento.  Tratarase,  en  todo 
caso,  de  servizos  gratuítos  e  accesibles 
con  carácter  prioritario,  que  garantan  a 
privacidade e a intimidade das mulleres.
  13.  Dereito das mulleres á interrupción vo-
luntaria do embarazo, en  todos os supostos 
previstos pola normativa vixente aplicable.

  14.  Dereito  a  que  os  servizos  e  as  ac-
tividades  sanitarias  ou  asistenciais  que 
o  Sistema  Público  de  Saúde  de  Galicia 
contrate  co  sector  privado  de  asistencia 
sanitaria  se  axusten  aos  mesmos  pará-
metros,  estándares,  dereitos  ou  criterios 
de  actuación  exixibles  para  os  do  propio 
Sistema Público de Saúde de Galicia.

Artigo 13. Dereitos relacionados coa 
participación.
A  cidadanía  da  Comunidade  Autónoma 
de  Galicia  terá  dereito  a  participar,  nos 
termos  establecidos  nesta  lei,  na  xestión 
do  Sistema  Público  de  Saúde  de  Galicia, 
a  través  dos  órganos  de  participación 
comunitaria.

Artigo 14. Dereitos relacionados con 
grupos especiais.
  1.  As  persoas  menores,  as  maiores 
dependentes,  as  enfermas  mentais  e 
terminais,  as doentes que padecen enfer-
midades crónicas e discapacitantes, os e as 
pacientes diagnosticados de enfermidades 
raras ou de baixa incidencia na poboación 
e  as  persoas  pertencentes  a  grupos  de 
risco,  en  tanto  que  colectivos  que  deben 
ser  obxecto  de  especial  atención  polas 
administracións  sanitarias  competentes, 
teñen dereito a actuacións e/ou programas 
sanitarios específicos e preferentes, que se 
executarán a  través dos centros,  servizos 
e establecementos do Sistema Público de 
Saúde de Galicia.
  2.  As  persoas  enfermas  mentais,  ade-
mais  dos  dereitos  sinalados  nas  alíneas 
anteriores, gozan dos seguintes dereitos:

a.  Nos ingresos voluntarios, se desapa-
recese a plenitude de facultades durante o 
internamento, a que a dirección do centro 
solicite  a  correspondente  ratificación 
xudicial  para  a  súa  continuación,  nos 
termos establecidos no artigo 763 da Lei 
de axuizamento civil.

b.  Nos  ingresos  forzosos,  o  dereito  a 
que  se  reexamine  periodicamente  a  ne-
cesidade do  internamento, nos  termos do 
precepto ao que se refire a alínea anterior.

c.  As persoas enfermas mentais meno-
res de idade teñen dereito ao internamento 
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en  centros  ou  unidades  de  saúde  mental 
infanto-xuvenil.
  3.  Ás  persoas  enfermas  terminais, 
ademais  dos  dereitos  sinalados  na  alínea 
1, recoñécenselles os seguintes dereitos:

a.  Ao  rexeitamento  de  tratamentos  de 
soporte  vital  que  prolonguen  sen  necesi-
dade o seu sufrimento.

b.  Ao axeitado tratamento da dor e aos 
coidados paliativos.

c.  Á posibilidade de decidir a presenza 
de  persoas  coas  que  manteña  vínculos 
familiares  ou  de  feito  nos  procesos  que 
requiran hospitalización.
  4.  As persoas menores e as dependentes 
que vivan ou padezan situacións de violencia 
de xénero terán dereito á asistencia psicoló-
xica gratuíta,  que  comprenderá medidas de 
apoio psicosocial específicas e adaptadas ás 
súas características e necesidades.
  5.  Ás persoas con discapacidade seralles 
aplicable o previsto no artigo 25, alíneas b), 
c), d)  e  f),  da Convención de dereitos das 
persoas  con  discapacidade,  ratificada  por 
España o 30 de marzo de 2007.
  6.  Accesibilidade universal. De acordo 
co previsto na Lei 51/2003, do 2 de decem-
bro, de igualdade de oportunidades, non-
discriminación e accesibilidade universal 
das  persoas  con  discapacidade,  así  como 
no  artigo  9  da  Convención  da  Organiza-
ción das Nacións Unidas-ONU, garántese 
o  acceso  das  persoas  con  discapacidade, 
en  igualdade  de  condicións  coas  demais, 
ás  instalacións  e  aos  servizos  sanitarios, 
consonte os principios de normalización, 
accesibilidade  universal,  deseño  para 
todos e transversalidade.

capítulo iii 
deberes sAnItArIos

Artigo 15. Deberes.
A cidadanía, en relación coas institucións 
e  cos  organismos  do  Sistema  Público  de 
Saúde de Galicia, ten os seguintes deberes 
e obrigas individuais:
  1.  Cumprir  as  prescricións  xerais 
de  natureza  sanitaria  comúns  a  toda  a 

poboación, así como as específicas deter-
minadas polos servizos sanitarios.
  2.  Manter o debido respecto ao persoal 
que presta os seus servizos no ámbito do 
sistema público.
  3.  Coidar as instalacións e colaborar no 
mantemento da habitabilidade das institu-
cións sanitarias.
  4.  Usar  axeitadamente  os  recursos,  os 
servizos  e  as  prestacións  ofrecidas  polo 
sistema sanitario.
  5.  Manter  a  debida  observancia  das 
normas establecidas en cada centro.
  6.  Asinar  os  documentos  de  alta  vo-
luntaria cando non desexe a continuidade 
do tratamento que se lle dispensa. Porén, 
o  feito de non a aceptar non determinará 
a  alta  inmediata  cando  existan  outros 
tratamentos alternativos, curativos ou pa-
liativos e o ou a paciente desexe recibilos. 
Neste  último  caso,  tal  situación  deberá 
quedar debidamente documentada despois 
da información correspondente.
  7.  Cooperar coas autoridades sanitarias 
na  protección  da  saúde  e  na  prevención 
das enfermidades.
  8.  Facilitar información veraz dos datos 
de filiación, identificación e do estado de 
saúde que sexan necesarios no seu proceso 
asistencial ou sexan solicitados por razóns 
de interese xeral debidamente motivadas.
  9.  Aceptar  a  alta  cando  rematase o  seu 
proceso  asistencial,  cando  se  comprobase 
que  a  situación  clínica  do  ou  da  paciente 
non melloraría prolongando a súa estadía ou 
cando a complexidade do proceso aconselle 
o seu traslado a un centro de referencia.
  10.  Cumprir  as  normas  e  os  procede-
mentos de uso e acceso aos dereitos que se 
lle outorguen a través desta lei.
  11.  Comunicarlle  ao  sistema  sanitario, 
coa  maior  brevidade  posible,  a  non  uti-
lización  por  calquera  causa  dun  servizo 
programado previamente.
  12.  Tamén  estarán  suxeitos  aos  deberes 
establecidos nas alíneas 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 10 
as  persoas  familiares  ou  acompañantes  dos 
usuarios e das usuarias do sistema sanitario.
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capítulo iv 
GArAntíA dos dereItos e dos 

deberes sAnItArIos
Artigo 16. Garantías normativas e de 

organización.
  1.  O Estatuto do e da paciente, entendi-
do como o conxunto de dereitos e deberes 
relatados  nos  artigos  precedentes,  defi-
nirase  e  concretarase mediante normas  e 
instrumentos xurídicos que regulen o seu 
alcance, desenvolvemento e contido.
  2.  As  actuacións  que  se  adopten  en 
desenvolvemento do estatuto xurídico do 
e da paciente irán dirixidas a:

a.  Dispor  das  canles  de  información 
suficientes,  adecuadas  e  comprensibles 
sobre os dereitos, os deberes e as garantías 
sanitarias.

b.  Velar  polo  efectivo  cumprimento 
dos dereitos,  dos deberes  e das garantías 
sanitarias  segundo  dispoñan  as  leis,  as 
normas  e  os  regulamentos  que  os  desen-
volvan, garantindo ademais a eliminación 
de calquera tipo de desigualdade.

c.  Adoptar  as  medidas  organizativas, 
de xestión e de comunicación que fomen-
ten  a  satisfacción  da  cidadanía  respecto 
dun sistema sanitario orientado a ela.

d.  Establecer mecanismos de arbitraxe 
e conciliación.
  3.  As infraccións por violacións destes 
dereitos  e  o  incumprimento  dos  deberes 
estarán sometidas ao réxime sancionador 
previsto nesta lei, sen prexuízo da respon-
sabilidade de calquera orde na que puidese 
incorrer o  seu autor ou autora  segundo a 
lexislación vixente.
  4.  Todos os centros, servizos e establece-
mentos e o seu persoal sometidos a esta lei 
teñen a obriga de adoptar as medidas opor-
tunas para garantiren os dereitos recoñecidos 
nela. Os poderes públicos de Galicia velarán 
polo seu axeitado cumprimento.
  5.  As  autoridades  sanitarias  propor-
cionarán  información  pública  de  cada 
área  sobre  indicadores  de  calidade  dos 
servizos,  coberturas  de  programa,  listas 

de  espera  e  eficiencia  dos  procesos  do 
Sistema Público de Saúde de Galicia.

Artigo 17. Garantías de  sustentabili-
dade.
O desenvolvemento normativo e organiza-
tivo  dos  dereitos  sanitarios  terá  en  conta 
os principios de:

a.  Optimización da eficiencia en custos de 
todos os seus niveis orgánicos e asistenciais.

b.  Sustentabilidade  financeira  do  sis-
tema sanitario no seu conxunto e de xeito 
integral,  tendo  en  conta  aspectos  como  a 
dispersión, o envellecemento e a comorbi-
lidade da poboación.

capítulo v 
dA deFensA e promoCIón dos 
dereItos dos usuArIos e dAs 
usuArIAs do sIstemA públICo  

de sAúde de GAlICIA
Artigo 18. Obxecto e natureza.

As  atribucións  do  Valedor  do  Pobo  en 
relación  coa  Administración  sanitaria 
serán  exercidas  a  través  dun  dos  seus 
vicevaledores ou vicevaledoras designado 
ou designada por aquel.
A  persoa  designada  terá  a  consideración 
de vicevaledor ou vicevaledora do pacien-
te e terá atribuída a defensa e a promoción 
dos dereitos e intereses dos usuarios e das 
usuarias do Sistema Público de Saúde de 
Galicia,  baixo  a  supervisión  do  Valedor 
do Pobo.

Artigo 19. Ámbito de actuación.
As actuacións do vicevaledor ou da vice-
valedora  do  paciente,  como  dependente 
do  Valedor  do  Pobo,  terán  como  ámbito 
o territorio da Comunidade Autónoma de 
Galicia.
Tendo  en  conta  o  peso  da  emigración  na 
nosa comunidade autónoma, o ámbito de 
actuación  do  vicevaledor  ou  da  viceva-
ledora  do  paciente  comprenderá  tamén 
aqueles  centros  sanitarios  e  institucións 
que teñan unha relación contractual ou de 
convenio coa Xunta de Galicia, aínda que 
se atopen fóra da comunidade.
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Artigo 20. Actuacións.
  1.  No  exercicio  das  súas  atribucións 
o  Valedor  do  Pobo,  directamente  ou  a 
través do vicevaledor ou da vicevaledora 
do paciente, poderá iniciar e proseguir de 
oficio, ou por pedimento de parte, calque-
ra  investigación  que  conduza  ao  esclare-
cemento  dos  actos  e  das  resolucións  da 
administración  relacionados cos servizos 
sanitarios e sociosanitarios.
  2.  Poderá  dirixir  suxestións  ou  re-
clamacións,  nese  aspecto,  á  oficina  do 
Valedor do Pobo, directamente ou a través 
do vicevaledor ou da vicevaledora do pa-
ciente, toda persoa natural ou xurídica que 
invoque  un  interese  lexítimo  en  relación 
con  situacións de  lesión dos dereitos dos 
pacientes recoñecidos nesta lei.
  3.  Exclúese  do  disposto  na  alínea 
anterior  a  autoridade  administrativa  en 
asuntos  da  súa  competencia,  agás  cando 
exerza  como  responsable  directo  dunha 
persoa  menor  de  idade  ou  incapacitada 
legalmente na súa condición de usuaria.

Artigo 21. Facultades.
O valedor ou a valedora do pobo, ben di-
rectamente ou ben a través do vicevaledor 
ou da vicevaledora do paciente, terá acce-
so  directo  a  calquera  centro  sanitario  ou 
de carácter administrativo da comunidade 
autónoma e, con suxeición á normativa de 
protección  de  datos,  a  calquera  dos  seus 
arquivos e rexistros.

capítulo vi 
pArtICIpACIón soCIAl

Artigo 22. Aspectos xerais.
  1.  Consonte  o  establecido  nos  artigos 
9.2  e  129.1  da  Constitución  española  e 
nos artigos 5 e 53 da Lei 14/1986, xeral de 
sanidade, así  como no artigo 13 desta  lei, 
a  cidadanía  da  Comunidade  Autónoma 
galega  ten  o  dereito  a  participar,  a  través 
dos órganos de participación comunitaria, 
na xestión do Sistema Público de Saúde de 
Galicia, nas cuestións que afecten directa-
mente a calidade de vida ou o benestar xeral 
e, en concreto, na  formulación da política 
sanitaria e no control da súa execución.

  2.  A  participación  na  formulación  da 
política sanitaria e no control da súa exe-
cución  constitúe  un  dereito  da  cidadanía 
e da sociedade en xeral, un valor social e 
un  instrumento  de  cooperación  e  infor-
mación no ámbito do Sistema Público de 
Saúde de Galicia, para a mellora da saúde 
e o benestar da cidadanía.
  3.  As distintas organizacións que com-
pón o Sistema Público de Saúde de Galicia 
deberán  incorporar  sistematicamente  a 
visión e percepción da sociedade na elabo-
ración de normativas, políticas e plans de 
actuación sanitaria.
  4.  O  dereito  de  participación  supón  a 
responsabilidade no seu exercicio e obriga 
a actuar con lealdade ao interese xeral, ao 
ben  público  e  á  promoción  do  benestar 
social.

Artigo 23. Órganos  e  fórmulas  de 
participación social.
  1.  Esta  lei  prevé  como  órgano  de  par-
ticipación comunitaria o Consello Galego 
de Saúde e, no ámbito de cada área sanita-
ria, os consellos de saúde de área.
  2.  Estes  órganos  desenvolverán  fun-
cións  consultivas  e  de  asesoramento  na 
formulación de plans  e obxectivos xerais 
no ámbito territorial respectivo, así como 
no seguimento e na avaliación dos resulta-
dos de execución.
  3.  Esta lei prevé outras fórmulas de par-
ticipación  social  e  individual  tales  como 
as  comisións  de  participación  cidadá  e  o 
voluntariado.
  4.  Os membros dos órganos de participa-
ción terán dereito á información relativa ás 
materias  sobre  as que  teñan competencia, 
con acceso e consulta, en calquera momen-
to e nun tempo razoable, de datos ou docu-
mentos dispoñibles pola administración da 
que dependa o órgano consultivo.

Artigo 24. Consello Galego de Saúde.
  1.  O  Consello  Galego  de  Saúde  é  o 
principal  órgano  colexiado  de  participa-
ción  comunitaria  no  Sistema  Público  de 
Saúde  de  Galicia  ao  que  lle  corresponde 
o asesoramento á Consellería de Sanidade 
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da Xunta na formulación da política sani-
taria e no control da súa execución.
  2.  A  persoa  titular  da  presidencia  do 
Consello  Galego  de  Saúde  é  a  titular  da 
Consellería de Sanidade.
  3.  O  Consello  Galego  de  Saúde  com-
ponse dos seguintes vogais:

a.  Seis  vogais  en  representación  da 
Administración sanitaria da Xunta, desig-
nados pola persoa titular da Consellería de 
Sanidade.

b.  Doce  vogais  en  representación  da 
cidadanía, a través das entidades locais.

c.  Nove  vogais  en  representación  das 
organizacións sindicais máis representati-
vas da Comunidade Autónoma de Galicia.

d.  Nove  vogais  en  representación  das 
organizacións  empresariais  máis  repre-
sentativas  da  Comunidade  Autónoma  de 
Galicia.

e.  Catro  vogais  en  representación  das 
organizacións  de  consumidores  e  usua-
rios.

f.  Seis  vogais  en  representación  dos 
colexios profesionais sanitarios.

g.  Dous  vogais  en  representación  das 
reais  academias  radicadas  en  Galicia  e 
cuns  fins que  se  relacionen directamente 
coas ciencias da saúde.

h.  Un representante por cada unha das 
universidades públicas.

i.  Catro  vogais  en  representación  das 
asociacións de pacientes e familiares máis 
representativas.

j.  Dous representantes das asociacións 
veciñais galegas.
  4.  Por  decreto  da  Xunta  de  Galicia 
determinaranse os sistemas de asignación 
de  representantes  de  entre  as  distintas 
organizacións  e  entidades  representadas 
no  Consello  Galego  de  Saúde,  así  como 
os  mecanismos  para  a  súa  designación, 
e  mais  as  normas  xerais  de  organización 
e  funcionamento.  A  representación  das 
organizacións  sindicais  e  empresariais 
fixarase  tomando  en  consideración  os 
criterios sinalados no artigo 28 desta lei.
  5.  Os  membros  do  Consello  Galego 
de  Saúde  son  nomeados  e  separados  do 

cargo  pola  persoa  titular  da  Consellería 
de  Sanidade,  por  proposta  de  cada  unha 
das  representacións  que  o  compón.  O 
nomeamento farase por un período máxi-
mo de catro anos, sen prexuízo de que as 
persoas  interesadas poidan  ser  reelixidas 
sucesivamente,  sempre  que  conten  coa 
representación requirida.
  6.  Son funcións do Consello Galego de 
Saúde:

a.  Coñecer as directrices da política sa-
nitaria de Galicia aprobadas polo Consello 
da Xunta e a súa avaliación.

b.  Coñecer  e  emitir  informe  sobre  o 
anteproxecto do Plan de saúde e ser infor-
mado da súa avaliación.

c.  Coñecer e ser informado dos contra-
tos de servizos sanitarios, dos concertos e 
dos  programas  de  subvencións  así  como 
da  avaliación  do  informe  do  seguimento 
relativo a eles.

d.  Coñecer e emitir informe sobre o an-
teproxecto  de  memoria  anual  do  Sistema 
Público de Saúde de Galicia.

e.  Coñecer e ser informado do proxecto 
de orzamento da Consellería de Sanidade 
e do Servizo Galego de Saúde.

f.  Coñecer  e  informar  das  prestacións 
sanitarias  e  da  carteira  de  servizos  do 
Sistema Público de Saúde de Galicia.

g.  Propor  aquelas medidas de  carácter 
sanitario  que  contribúan  a  elevar  o  nivel 
de saúde da poboación.

h.  Emitir, por solicitude da Administra-
ción  sanitaria  da  Xunta  ou  por  iniciativa 
propia, informes ou ditames en materia de 
lexislación e política sanitaria xeral.

i.  Elaborar e aprobar o seu regulamento 
de funcionamento interno.
  7.  Na  composición  deste  órgano  pro-
curarase  unha  composición  paritaria  de 
mulleres e homes.

Artigo 25. Participación  territorial. 
Os consellos de saúde de área.
  1.  Os consellos de saúde de área son os 
órganos colexiados de natureza consultiva 
a través dos que se articula a participación 
comunitaria no terreo das áreas sanitarias.
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  2.  Os consellos de saúde de área están 
integrados  pola  representación  das  se-
guintes entidades e organizacións:

a.  Entidades  locais  comprendidas  na 
área sanitaria.

b.  Agrupacións ou federacións de aso-
ciacións veciñais con actuación no ámbito 
da área sanitaria.

c.  Organizacións empresariais intersec-
toriais máis representativas da Comunidade 
Autónoma de Galicia.

d.  Organizacións sindicais máis repre-
sentativas  da  Comunidade  Autónoma  de 
Galicia.

e.  O  director  ou  a  directora  da  área 
sanitaria correspondente, os xerentes dos 
dispositivos,  dos  centros  e  dos  estable-
cementos  do  Servizo  Galego  de  Saúde 
comprendidos  na  área  sanitaria  e,  de  ser 
o caso, os  representantes dos equipos di-
rectivos dos citados dispositivos, centros e 
establecementos.

f.  A  persoa  responsable  de  área  de 
saúde pública.

g.  Un  representante  da  Consellería  de 
Sanidade.

h.  Asociacións de pacientes.
  3.  Por orde da persoa  titular da Conse-
llería de Sanidade determinaranse a com-
posición dos consellos de  saúde de área e 
os sistemas de asignación de representantes 
de entre as distintas organizacións e entida-
des representadas no seu seo, así como os 
mecanismos para a súa designación.
  4.  Os membros dos consellos de saúde 
de  área  son  nomeados  e  separados  do 
cargo  pola  persoa  titular  da  Consellería 
de  Sanidade,  por  proposta  de  cada  unha 
das  representacións  que  o  compón.  O 
nomeamento farase por un período máxi-
mo de catro anos, sen prexuízo de que as 
persoas  interesadas poidan  ser  reelixidas 
sucesivamente,  sempre  que  conten  coa 
representación requirida.
  5.  Son funcións dos consellos de saúde de 
área, no ámbito da área sanitaria respectiva:

a.  Proporlles aos órganos de dirección da 
área  aquelas  medidas  de  carácter  sanitario 

que contribúan a elevar o nivel de saúde da 
poboación.

b.  Coñecer  e  emitir  informe  sobre  o 
anteproxecto  do  Plan  de  saúde  ou  docu-
mento  estratéxico  da  área  sanitaria  e  ser 
informados da súa avaliación.

c.  Coñecer  a  memoria  anual  da  área 
sanitaria, para os  efectos do  seguimento, 
e a avaliación da xestión.

d.  Coñecer e ser informados dos contra-
tos  de  servizos  sanitarios,  dos  concertos 
e  dos  programas  de  subvención  feitos  na 
área.

e.  Propor medidas dirixidas a mellorar 
a xestión sanitaria.
  6.  Por  orde  da  persoa  titular  da  Con-
sellería  de  Sanidade  estableceranse  as 
normas  xerais  de  organización  e  funcio-
namento dos consellos de saúde de área.
  7.  Na  composición  destes  órganos 
procurarase  unha  composición  paritaria 
de mulleres e homes.

Artigo 26. Outras formas de partici-
pación  social:  as  comisións  de  participa-
ción cidadá.
  1.  Por orde da persoa titular da Conse-
llería  de  Sanidade  poderanse  establecer 
órganos  de  participación  comunitaria  a 
outros  niveis  territoriais  e  funcionais  do 
Sistema Público de Saúde de Galicia coa 
finalidade de asesorar os correspondentes 
órganos directivos e de implicar as organi-
zacións sociais e cidadás no obxectivo de 
acadar maiores niveis de saúde.
  2.  Correspóndelle  á  persoa  titular  da 
Consellería  de  Sanidade,  mediante  orde, 
regular  a  composición  e  establecer  as 
normas  xerais  de  organización  e  funcio-
namento  dos  órganos  aos  que  se  refire  a 
alínea anterior.
  3.  Estes  órganos  de  participación 
poderán incluír, ademais do persoal e dos 
representantes de equipo directivo que se 
considere, entre outros, representantes dos 
colexios  profesionais  sanitarios,  socieda-
des científicas, asociacións, entidades lo-
cais e consumidores e usuarios, así como 
persoas  físicas e xurídicas de  recoñecido 
prestixio no eido das ciencias da saúde.
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  4.  Na  composición  destes  órganos 
procurarase  unha  composición  paritaria 
de mulleres e homes.

Artigo 27. Do voluntariado.
  1.  Sen  prexuízo  do  disposto  na  Lei 
3/2000, do 22 de decembro, de voluntaria-
do social de Galicia,  e na Lei 3/2003, do 
19 de xuño, de cooperación para o desen-
volvemento, ou noutras normas sectoriais, 
no  eido  estritamente  sanitario  poderase 
recoñecer  a  colaboración  desinteresada, 
individual ou colectiva, dentro do Sistema 
Sanitario  Público  de  Saúde  de  Galicia, 
entendida como a expresión dun compro-
miso libre e altruísta coa sociedade, que se 
desenvolve individualmente ou dentro do 
marco daquelas organizacións sociais que 
teñan como obxectivo a mellora da calida-
de de vida, que non teñan afán de lucro e 
que estean integradas principalmente por 
voluntarios e voluntarias ou cooperantes.
  2.  O departamento da Xunta de Galicia 
competente  en  materia  de  voluntariado 
facilitará  a  colaboración  e  cooperación 
co  Sistema  Público  de  Saúde  de  Galicia, 
e habilitará as canles necesarias para que 
as achegas desinteresadas, individuais ou 
colectivas, poidan ser efectivas.
  3.  Exclúese  daquela  colaboración  e 
cooperación  o  exercicio  de  funcións  ou 
tarefas propias dos empregados públicos.
  4.  A colaboración das organizacións de 
voluntarios  e  voluntarias  ou  cooperantes 
coas  organizacións  sanitarias  adscritas 
ou  vinculadas  á  Consellería  de  Sanidade 
poderase  instrumentar,  de  ser  o  caso,  a 
través de convenios, concertos, programas 
de subvencións, etc., de conformidade coa 
natureza da colaboración que se pretenda 
establecer.  Ningunha  colaboración,  in-
dividual  ou  colectiva,  implicará  relación 
laboral coa Administración sanitaria.
  5.  Regulamentariamente  estableceran-
se os supostos e as condicións baixo as que 
o persoal que preste  servizos no Sistema 
Público de Saúde de Galicia poderá prestar 
servizos  como  voluntario  ou  cooperante, 
de conformidade coa normativa vixente.

capítulo vii 
pArtICIpACIón InstItuCIonAl 

dAs orGAnIzACIóns sIndICAIs 
e empresArIAIs mÁIs 

representAtIvAs de GAlICIA
Artigo 28. Foro  de  Participación 

Institucional de Sanidade.
  1.  Consonte o establecido na normativa 
vixente  en  materia  de  participación  ins-
titucional  das  organizacións  sindicais  e 
empresariais, o Foro de Participación Ins-
titucional de Sanidade configúrase como 
o marco da participación institucional das 
organizacións sindicais e empresariais in-
tersectoriais galegas máis representativas.
  2.  Para  os  efectos  do  que  se  dispón 
nesta  lei,  enténdese  por  participación 
institucional o exercicio de tarefas e acti-
vidades de promoción e defensa no seo da 
Administración autonómica, os seus orga-
nismos e empresas públicas dos intereses 
xerais, comúns, sectoriais e intersectoriais 
que corresponden a todos os traballadores 
e traballadoras e aos empresarios e empre-
sarias.
  3.  O Foro de Participación Institucional 
de  Sanidade  estará  conformado,  baixo  o 
criterio  de  proporcionalidade  en  relación 
coa  súa  representatividade,  polas  orga-
nizacións  sindicais  e  empresariais  inter-
sectoriais máis representativas no ámbito 
de  Galicia,  xunto  con  representantes  da 
Administración  sanitaria  galega.  Será, 
polo tanto, tripartito e paritario.
  4.  Son  organizacións  máis  representa-
tivas no ámbito de Galicia, para os efectos 
do que se dispón nesta lei, as que teñan a 
devandita  condición  segundo  o  disposto 
nos  artigos  6.2.a)  e  7.1  da  Lei  orgánica 
11/1985, do 2 de agosto, de liberdade sin-
dical, e na disposición adicional sexta do 
Real decreto  lexislativo 1/1995, do 24 de 
marzo, polo que se aproba o texto refundi-
do da Lei do Estatuto dos traballadores.
  5.  A  designación  das  persoas  repre-
sentantes  realizarase  de  conformidade 
coas propostas formuladas polo órgano de 
dirección das organizacións representadas 



- 1136 -

Código da Administración Galega

no Foro de Participación  Institucional de 
Sanidade,  procurando  unha  composición 
paritaria de mulleres e homes.

Artigo 29. Dereitos  e  deberes  no 
exercicio da participación institucional.
  1.  A  representación  das  organizacións 
integrantes do Foro de Participación Insti-
tucional de Sanidade levará a cabo as súas 
tarefas  de  participación  institucional  de 
acordo cos principios de boa fe, negocia-
dora e de confianza lexítima.
  2.  Son  funcións  do  Foro  de  Participa-
ción Institucional de Sanidade:

a.  Coñecer,  con  carácter  previo,  os 
anteproxectos  de  lei  ou  os  proxectos  de 
normas  regulamentarias  de  desenvolve-
mento de normas legais, en relación coas 
materias de ámbito sanitario.

b.  Emitir  ditame  con  carácter  previo 
sobre os proxectos de normas regulamen-
tarias  de  desenvolvemento  da  participa-
ción social.

c.  Recibir  información  sobre os plans, 
os programas e as actuacións desenvolvi-
das sobre materias de natureza sanitaria.

d.  Propor  e  participar  na  elaboración 
de  criterios,  directrices  e  liñas  xerais  de 
actuación  en  relación  con  materias  de 
natureza sanitaria.

e.  Proporlle á Consellería de Sanidade a 
adopción de  iniciativas  lexislativas  en ac-
tuacións concretas que coiden convenientes 
nas materias obxecto de participación.
  3.  No seu labor, as persoas que exerzan 
funcións  de  participación  institucional 
no Foro de Participación  Institucional de 
Sanidade teñen os seguintes deberes:

a.  Asistir ás xuntanzas do Foro de Par-
ticipación Institucional de Sanidade como 
órgano  de  participación  institucional  no 
que  as  organizacións  sindicais  e  empre-
sariais ás que pertenzan teñan legalmente 
recoñecida a súa presenza.

b.  Custodiar os documentos aos que se 
teña  acceso  con  motivo  do  exercicio  do 
dereito de participación institucional.

c.  Gardar  a  confidencialidade  debida 
sobre as deliberacións producidas no  seo 

do Foro de Participación  Institucional de 
Sanidade  e  non  utilizar  a  información 
obtida  nas  súas  xuntanzas,  e  que  fose 
declarada  reservada,  para  fins  diferentes 
dos que se someten a consideración.

TíTULO II 
DO SISTEMA PúBLICO  
DE SAúDE DE GALICIA

capítulo i 
dIsposICIóns xerAIs

Artigo 30. Sistema Público de Saúde 
de Galicia.
  1.  O Sistema Público de Saúde de Gali-
cia é parte integrante do Sistema Nacional 
de Saúde, sen prexuízo das competencias 
e  das  funcións  que  sobre  o  primeiro  lle 
corresponden  á  Comunidade  Autónoma 
de Galicia de conformidade coas leis.
  2.  Non  se  inclúen  dentro  do  Sistema 
Público de Saúde de Galicia as actividades 
ou  os  servizos  que  sexan  prestados  con 
recursos non-públicos.

Artigo 31. Dirección  do  Sistema 
Público de Saúde de Galicia.
Correspóndelle  á  consellería  competente 
en materia de sanidade, sen prexuízo das 
competencias  atribuídas  ao  Consello  da 
Xunta de Galicia, a dirección do Sistema 
Público de Saúde de Galicia,  e  ten  como 
principais funcións de carácter estratéxico 
as seguintes:
  1.  As  intervencións  que  supoñan 
exercicio  de  autoridade  necesarias  para 
garantir a tutela xeral da saúde.
  2.  A ordenación das relacións coas per-
soas no sistema de saúde e as prestacións 
sanitarias de cobertura pública.
  3.  A fixación de obxectivos de mellora da 
saúde, de garantía de dereitos sanitarios e de 
sustentabilidade financeira do sistema.
  4.  A  delimitación  dos  dispositivos  de 
medios de  titularidade pública ou adscri-
tos ao sistema, segundo as necesidades de 
saúde da poboación.
  5.  A  ampliación,  cando  proceda,  do 
catálogo de prestacións básicas ofrecidas 
polo Sistema Nacional de Saúde.
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capítulo ii 
os prInCIpIos reItores do seu 

FunCIonAmento
Artigo 32. Principios  reitores  do 

Sistema Público de Saúde de Galicia.
Conforman o Sistema Público de Saúde de 
Galicia os seguintes principios:
  1.  A  universalidade  do  dereito  aos 
servizos  e  ás  prestacións  de  cobertura 
pública.
  2.  A  orientación  cara  á  cidadanía  e  á 
participación social e comunitaria na for-
mulación de políticas sanitarias, así como 
do control das súas actuacións.
  3.   A concepción integral da saúde, que 
inclúe a promoción da saúde, a protección 
fronte  a  situacións  e  circunstancias  que 
supón  risco para  a  saúde,  en particular  a 
protección fronte aos riscos ambientais, a 
prevención da enfermidade e a asistencia 
sanitaria,  así  como  a  rehabilitación  e 
integración social, dende a perspectiva da 
asistencia sanitaria.
  4.  A promoción da equidade e do equi-
librio territorial no acceso e na prestación 
dos  servizos  sanitarios.  A  promoción  da 
superación  das  desigualdades  sociais  en 
saúde.
  5.  A  adecuación  das  prestacións 
sanitarias  ás  necesidades  de  saúde  da 
poboación.
  6.  A promoción do interese individual, 
familiar  e  social  pola  saúde  e  o  Sistema 
Público  de  Saúde  de  Galicia,  coa  poten-
ciación  da  solidariedade  e  da  educación 
sanitaria.
  7.  A  información  sobre  as  formas  de 
vida saudables, os  recursos e os servizos 
existentes.
  8.  A  promoción  do  uso  racional  do 
Sistema Público de Saúde de Galicia.
  9.  A  cooperación  intersectorial  como 
elemento  de  cohesión  das  políticas  de 
todos  os  sectores  con  responsabilidades 
sobre a saúde.
  10.  A integración funcional de todos os 
recursos  sanitarios  públicos,  coa  aposta 

por  fórmulas  colaborativas  en  lugar  de 
fórmulas competitivas.
  11.  A calidade dos servizos e a mellora 
continua, cunha énfase especial na calida-
de  da  atención  clínica  e  da  organización 
dos  servizos,  nunha  atención  personali-
zada  e  humanizada,  e  da  docencia  como 
estratexia de garantía de calidade.
  12.  A  seguridade,  efectividade  e  efi-
ciencia  no  desenvolvemento  das  actua-
cións, que deberán basearse na evidencia 
científica dispoñible e nos valores éticos, 
sociais e culturais.
  13.  A acreditación e avaliación continua 
dos  servizos  sanitarios  prestados  na  co-
munidade autónoma.
  14.  A  participación  e  implicación  de 
profesionais no sistema sanitario.
  15.  A  descentralización,  desconcentra-
ción e autonomía na xestión dos servizos 
sanitarios.
  16.  A eficacia, efectividade e eficiencia 
na xestión do Sistema Público de Saúde de 
Galicia.
  17.  A promoción da investigación básica e 
clínica no ámbito das ciencias da saúde cun 
carácter translacional á práctica clínica.
  18.  A coordinación dos recursos sanita-
rios, sociosanitarios e de saúde laboral.
  19.  A procura da  súa  suficiencia  finan-
ceira e de medios.

capítulo iii 
As IntervenCIóns públICAs 

que GArAnten os dereItos e os 
deberes dA CIdAdAníA

Artigo 33. Autoridade sanitaria.
  1.  Dentro das súas respectivas compe-
tencias,  teñen  a  condición  de  autoridade 
sanitaria o Consello da Xunta de Galicia, a 
persoa titular da Consellería de Sanidade, 
as persoas titulares dos órganos e as per-
soas responsables das unidades que regu-
lamentariamente se determinen, así como 
os alcaldes e as alcaldesas. Recoñéceselle 
o  carácter  de  autoridade  sanitaria,  no 
desempeño das súas funcións, ao persoal 
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que  leve  a  cabo  a  función  de  inspección 
sanitaria.
  2.  Corresponderalles  ás  persoas  titu-
lares  dos  órganos  citados  establecer  as 
intervencións  públicas  necesarias  para 
garantir os dereitos e os deberes sanitarios 
da cidadanía.

Artigo 34. Intervencións  públicas 
sobre actividades, centros e bens.
As  intervencións  públicas  que  poderán 
exercer as autoridades sanitarias competen-
tes sobre as actividades públicas e privadas 
que, directa ou indirectamente, poidan ter 
consecuencias para a saúde son:
  1.  Establecer un rexistro único de pro-
fesionais do Sistema de Saúde de Galicia, 
que será desenvolto regulamentariamente 
seguindo a clasificación establecida na Lei 
de ordenación das profesións sanitarias.
  2.  Establecer sistemas de información e 
rexistro sobre patoloxías, perigos e riscos 
para a saúde ou poboacións específicas.
  3.  Establecer  as  exixencias  de  autori-
zacións por razóns sanitarias a empresas, 
produtos e actividades.
  4.  Establecer  prohibicións  e  requisitos 
mínimos  para  o  uso  e  tráfico  de  bens  e 
produtos,  cando  supoñan  un  prexuízo  ou 
unha ameaza para a  saúde mediante nor-
mativa.
  5.  Establecer as exixencias das autori-
zacións dos centros sanitarios da comuni-
dade autónoma.
  6.  Establecer,  controlar  e  inspeccionar 
as  condicións  hixiénico-sanitarias,  de 
funcionamento e desenvolvemento de ac-
tividades que poidan ter repercusión sobre 
a saúde das persoas.
  7.  Controlar  a  publicidade  e  a  pro-
paganda  de  produtos  e  actividades  que 
poidan  ter  incidencia  sobre  a  saúde,  co 
fin de axustala a criterios de veracidade e 
evitar o que poida constituír un prexuízo 
para esta.
  8.  Controlar e inspeccionar o funciona-
mento das entidades, as  instalacións e as 
actividades que teñan o seu funcionamen-
to regulado sanitariamente.

  9.  Controlar  a  actividade  asistencial 
prestada a través de mutualidades e com-
pañías aseguradoras, vinculadas ao prin-
cipio de universalidade das prestacións.
  10.  Tomar mostras e analizar os produ-
tos ou os  compoñentes da produción que 
poidan  ter  repercusión  sobre  a  saúde  da 
poboación.
  11.  Exixir certificacións ou ditame sani-
tario de produtos antes da súa entrada no 
mercado.
  12.  Adoptar  as  medidas  preventivas 
que  se  consideren  pertinentes  no  caso 
de  que  exista  ou  se  sospeite  razoable-
mente  a  existencia  dun  risco  inminente 
e  extraordinario  para  a  saúde.  Para  tal 
efecto, a Administración sanitaria poderá 
proceder á incautación ou inmobilización 
de produtos, á suspensión do exercicio de 
actividades,  ao  pechamento  de  empresas 
ou  das  súas  instalacións,  á  intervención 
de  medios  materiais  e  persoais  e  mais 
a  cantas  outras  medidas  se  consideren 
sanitariamente  xustificadas.  A  duración 
das  medidas  ás  que  se  refire  esta  alínea 
fixarase para cada caso, sen prexuízo das 
prórrogas sucesivas acordadas por resolu-
cións  motivadas,  e  non  excederá  do  que 
exixa  a  situación  de  risco  extraordinario 
que as xustificou.
  13.  Incoar  un  expediente  sancionador 
nos  casos  que  sexan  recoñecidos  como 
faltas tipificadas na lexislación vixente.
  14.  Calquera  outra  intervención  con-
ducente  a  establecer  normativamente  os 
requisitos  e  as  condicións  que,  dende  o 
punto  de  vista  sanitario,  deben  reunir 
todos os centros, as actividades e os bens 
que  poidan  supor  un  risco  para  a  saúde, 
así como vixiar, controlar e inspeccionar, 
do  xeito  establecido  nas  correspondentes 
normas, o seu cumprimento.

Artigo 35. Intervencións  públicas 
sanitarias en materia de saúde laboral.
  1.  A  Xunta  de  Galicia  promoverá  ac-
tuacións  en  materia  sanitaria  referentes 
á saúde laboral, no marco do disposto na 
Lei  14/1986,  xeral  de  sanidade,  e  na  Lei 
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31/1995, do 8 de novembro, de prevención 
de riscos laborais.
  2.  A  Consellería  de  Sanidade,  os 
organismos  e  as  entidades  dependentes 
dela,  no  ámbito  das  súas  competencias, 
desenvolverán  a  prevención,  protección, 
promoción e mellora da saúde integral dos 
seus traballadores e traballadoras.
  3.  Sen prexuízo das competencias atribuí-
das ás restantes administracións públicas 
de  Galicia,  e  en  coordinación  con  elas, 
correspóndelle á Consellería de Sanidade 
en  materia  de  saúde  laboral  o  exercicio 
das seguintes funcións:

a.  O desenvolvemento na Comunidade 
Autónoma  de  Galicia  dos  sistemas  de 
información  sanitaria  ordenados  a  deter-
minar  a morbilidade e  a mortalidade por 
patoloxías profesionais, de xeito integrado 
co  resto  de  sistemas  de  información  e 
vixilancia epidemiolóxica.

b.  A  elaboración  e  a  aprobación  dos 
protocolos  de  vixilancia  sanitaria  espe-
cífica segundo os riscos para a detección 
precoz de problemas de saúde que poidan 
afectar os traballadores e as traballadoras 
no desenvolvemento das súas tarefas.

c.  A promoción da  información, a  for-
mación e a participación dos traballadores 
e  empresarios  nos  plans,  nos  programas 
e  nas  actuacións  sanitarias  no  ámbito  da 
saúde laboral.

d.  A realización de estudos epidemioló-
xicos para a identificación e a prevención 
de  patoloxías  que,  con  carácter  xeral,  se 
poidan ver producidas ou agravadas polas 
condicións de traballo.

e.  A  inspección,  a  supervisión  e  o 
rexistro dos servizos de prevención auto-
rizados ou que soliciten autorización para 
o seu recoñecemento como tales no ámbito 
da Comunidade Autónoma de Galicia, no 
que atinxe os aspectos sanitarios.

f.  A supervisión da formación que, no 
terreo de prevención e promoción da saúde 
laboral,  deba  recibir  o  persoal  sanitario 
dos servizos de prevención autorizados.

g.  Todas  aquelas  funcións  que  a  nor-
mativa vixente  lle encomende en materia 

de  accidentes  de  traballo,  enfermidades 
profesionais,  entidades  colaboradoras  da 
Seguridade Social, mutuas aseguradoras, 
incapacidade temporal e servizos de pre-
vención de riscos laborais, coa promoción 
da  mellora  na  vixilancia  e  no  control  da 
saúde dos  traballadores e das  traballado-
ras,  incluíndo  a  prescrición  na  asistencia 
médico-farmacéutica  derivada  de  con-
tinxencias profesionais a través do persoal 
sanitario  dos  servizos  de  prevención, 
actividade que terá, en todo caso, carácter 
voluntario  tanto  para  os  traballadores 
coma para as empresas.

h.  Calquera outra función que lle poida 
ser encomendada polo Consello da Xunta.

Artigo 36. Das limitacións impostas nas 
intervencións públicas sobre actividades.
As  limitacións  impostas  dentro  das  in-
tervencións  públicas  especificadas  nos 
artigos  anteriores  seguirán  os  seguintes 
principios:

a.  Preferencia da colaboración volunta-
ria coas autoridades sanitarias.

b.  Minimización da  incidencia sobre a 
libre circulación de persoas e bens, a liber-
dade de empresa e calquera outro dereito.

c.  Prohibición de ordenar medidas obri-
gatorias que supoñan risco para a vida.

d.  Proporcionalidade  aos  fins  que  en 
cada caso se persigan.

Artigo 37. Da inspección sanitaria.
  1.  O  persoal  que  leve  a  cabo  funcións 
de  inspección  no  ámbito  sanitario,  no 
exercicio  das  funcións  inspectoras  que 
regulamentariamente  se determinen,  terá 
carácter de autoridade sanitaria.
  2.  O persoal ao servizo da Administra-
ción  sanitaria que actúe no exercicio das 
funcións  de  inspección,  e  acreditando  a 
súa identidade, estará autorizado para:

a.  Entrar  libremente  e  sen  previa  no-
tificación, en calquera momento, en  todo 
centro, servizo ou establecemento suxeito 
a esta lei.

b.  Proceder ás probas, ás investigacións 
ou aos exames necesarios para comprobar 
o cumprimento desta lei e das normas que 
se diten para o seu desenvolvemento.
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c.  Tomar  ou  sacar  mostras,  co  fin  de 
comprobar o cumprimento do previsto na 
lexislación sanitaria vixente.

d.  Realizar cantas actuacións sexan ne-
cesarias para o cumprimento das funcións 
de inspección que exerzan.

e.  Ante  situacións  de  risco  grave  e  in-
mediato para  a  saúde,  os  inspectores  e  as 
inspectoras deberanlle comunicar inmedia-
tamente á autoridade sanitaria competente 
a situación detectada e adoptar as medidas 
cautelares  de  emerxencia  definidas  pola 
autoridade sanitaria competente.
  3.  Os  feitos  constatados  por  funcio-
narios  ou  funcionarias  aos  que  se  lles 
recoñece  a  condición  de  autoridade  e 
que  se  formalicen  en  documento  público 
con  observancia  dos  requisitos  legais 
pertinentes  terán  valor  probatorio,  sen 
prexuízo  das  probas  que  en  defensa  dos 
respectivos  dereitos  ou  intereses  poidan 
sinalar  ou  achegar  os  propios  cidadáns, 
consonte  o  artigo  137.3º  da  Lei  30/1992, 
do  26  de  novembro,  de  réxime  xurídico 
das administracións públicas e do proce-
demento administrativo común.

Artigo 38. Intervencións  públicas 
sobre individuos.
As autoridades sanitarias poderán levar a 
cabo  as  seguintes  intervencións  públicas 
nos  supostos  de  riscos  para  a  saúde  de 
terceiras persoas:
  1.  Medidas  de  recoñecemento,  diag-
nóstico,  tratamento,  hospitalización  ou 
control  cando  se  aprecien  indicios  racio-
nais  que  permitan  supor  a  existencia  de 
perigo para a saúde da poboación debido á 
situación sanitaria concreta dunha persoa 
ou grupo de persoas ou polas condicións 
sanitarias  nas  que  se  desenvolva  unha 
actividade.
  2.  Co fin de controlar as enfermidades 
transmisibles,  ademais  de  realizar  as  ac-
cións preventivas xerais, poderán adoptar 
as  medidas  oportunas  para  o  control  das 
persoas  enfermas,  das  que  estean  ou 
estivesen en contacto con elas e do medio 
inmediato, así como as que se consideren 

necesarias  no  caso  de  risco  de  carácter 
transmisible.

capítulo iv 
InFrACCIóns e sAnCIóns

Artigo 39. Concepto e procedemento.
  1.  Son infraccións sanitarias as accións 
ou as omisións  tipificadas nesta  lei e nas 
leis estatais e autonómicas que lles sexan 
aplicables nesta materia.
  2.  As  infraccións  serán  obxecto,  logo 
da incoación do oportuno expediente, das 
sancións administrativas establecidas nes-
te título, sen prexuízo da responsabilidade 
civil,  penal  ou  doutra  orde  que  puidese 
concorrer.
  3.  En  calquera  momento  do  proce-
demento  sancionador  no  que  o  órgano 
instrutor  considere  que  as  infraccións 
puidesen  ser  constitutivas  de  delito,  a 
administración pasaralle o tanto de culpa 
á  xurisdición  competente  e  absterase 
de  seguir  o  procedemento  sancionador 
mentres  a  autoridade  xurisdicional  non 
dite resolución xudicial  firme. De non se 
estimar a existencia de delito, a adminis-
tración continuará o expediente sanciona-
dor,  tomando como base os  feitos que os 
tribunais considerasen probados.
  4.  Igualmente, se o órgano competente 
para resolver o procedemento sancionador 
tivese coñecemento da instrución de causa 
penal  perante  os  tribunais  de  xustiza  e 
estimase que existe identidade de suxeito, 
feito  e  fundamento  entre  a  infracción 
administrativa  e  a  infracción  penal  que 
puidese concorrer, acordará a suspensión 
do procedemento ata que recaia resolución 
xudicial firme.
  5.  As  medidas  administrativas  que  se 
adoptasen para salvagardar a saúde e a se-
guridade das persoas manteranse ata que 
a  autoridade  xudicial  se  pronuncie  verbo 
delas ou ben cese a súa necesidade.
  6.  Non se  imporá en ningún caso unha 
dobre  sanción  polos  mesmos  feitos  e  en 
función dos mesmos intereses públicos pro-
texidos;  non  obstante  deberanse  exixir  as 
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demais  responsabilidades  que  se  deduzan 
doutros feitos ou infraccións concorrentes.
  7.  Non  terán  carácter  de  sanción  a 
clausura  ou  o  pechamento  de  establece-
mentos,  instalacións ou servizos que non 
conten coas autorizacións ou cos rexistros 
sanitarios preceptivos, ou a suspensión do 
seu funcionamento ata que se rectifiquen 
os  defectos  ou  se  cumpran  os  requisitos 
exixidos por  razóns de  sanidade, hixiene 
ou seguridade, nin a retirada do mercado, 
cautelar  ou  definitiva,  de  produtos  ou 
servizos polas mesmas razóns.

Artigo 40. Cualificación das infraccións.
As  infraccións  cualifícanse  como  leves, 
graves  e  moi  graves,  atendendo  aos  cri-
terios  de  risco  para  a  saúde,  á  contía  do 
eventual beneficio obtido,  ao grao de  in-
tencionalidade, á gravidade da alteración 
sanitaria e social producida, á xeneraliza-
ción da infracción e á reincidencia.

Artigo 41. Infraccións leves.
Sen  prexuízo  das  que  establezan  outras 
leis  especiais,  tipifícanse  como  infrac-
cións sanitarias leves as seguintes:

a.  As simples  irregularidades no cum-
primento  da  normativa  sanitaria  vixente, 
sen  transcendencia  directa  para  a  saúde, 
que non se encontren expresamente reco-
llidas nesta relación.

b.  O incumprimento simple do deber de 
colaboración  coas  autoridades  sanitarias 
para  a  elaboración  dos  rexistros  e  dos 
documentos  de  información  sanitaria  es-
tablecidos legal ou regulamentariamente.

c.  A negativa a informar as persoas que 
se dirixan aos servizos sanitarios sobre os 
dereitos  e  as  obrigas  que  as  afectan,  nos 
termos establecidos nesta lei.

d.  A  emisión  ou  a  difusión  ao  público 
de  anuncios  publicitarios  ou  de  propa-
ganda comercial por calquera medio, con 
repercusión directa sobre a saúde humana 
ou  co  fin  de  promover  a  contratación  de 
bens ou servizos sanitarios, sen dispor da 
correspondente autorización administrati-
vo-sanitaria.

e.  A  obstrución  do  labor  inspector 
mediante calquera acción ou omisión que 
o perturbe ou atrase.

f.  A identificación falsa ou contraria ao 
principio de veracidade en canto aos méri-
tos, á experiencia ou á capacidade técnica 
do persoal sanitario na súa actividade pro-
fesional  e  nas  súas  relacións  asistenciais 
coa  poboación,  agás  cando  mereza  ser 
cualificada como grave ou moi grave.

g.  O  incumprimento,  por  simple 
neglixencia,  dos  requisitos,  das  obrigas 
ou  das  prohibicións  establecidas  na  nor-
mativa sanitaria, así como calquera outro 
comportamento,  a  título  de  imprudencia 
ou inobservancia, sempre que se produza 
alteración ou risco sanitario e este sexa de 
escasa incidencia.

h.  Aquelas  infraccións  que,  ao  abeiro 
dos  criterios  previstos  neste  artigo, 
merezan  a  cualificación  de  leves  ou  non 
proceda  a  súa  cualificación  como  faltas 
graves ou moi graves.

Artigo 42. Infraccións graves.
Sen  prexuízo  das  que  establezan  outras 
leis  especiais,  tipifícanse  como  infrac-
cións sanitarias graves as seguintes:

a.  O  exercicio  ou  o  desenvolvemento 
de actividades sen a correspondente auto-
rización  ou  rexistro  sanitario  preceptivo, 
ou  transcorrido  o  seu  prazo  de  vixencia, 
así  como  a  modificación  non  autorizada 
pola  autoridade  competente das  expresas 
condicións  técnicas  ou  estruturais  sobre 
as  cales  se  outorgase  a  autorización  co-
rrespondente.

b.  A  creación,  a  modificación  ou  a 
supresión de centros, servizos ou estable-
cementos  sanitarios  sen  obter  as  autori-
zacións  administrativas  correspondentes, 
consonte a normativa que  sexa aplicable, 
así como o incumprimento das normas re-
lativas ao rexistro e á acreditación deles.

c.  O incumprimento dos requirimentos 
específicos  e  das  medidas  cautelares  ou 
definitivas  que  formulen  as  autoridades 
sanitarias,  sempre  que  se  produzan  por 
primeira  vez  e  non  concorra  dano  grave 
para a saúde das persoas.
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d.  A  negativa  a  subministrar  datos, 
facilitar  información  ou  prestarlles  co-
laboración  ás  autoridades  sanitarias  ou 
aos seus axentes no desenvolvemento dos 
labores  de  inspección  ou  control  sanita-
rios  e  investigacións  epidemiolóxicas  de 
brotes ou situacións de especial risco para 
a saúde da poboación.

e.  O  incumprimento,  por  neglixencia 
grave, dos requisitos, das condicións, das 
obrigas  ou  das  prohibicións  establecidas 
na vixente lexislación en materia sanitaria, 
así  como  calquera  outro  comportamento 
que  supoña  imprudencia  grave,  sempre 
que ocasionen alteración ou  risco  sanita-
rio,  aínda  que  sexan  de  escasa  entidade. 
E  o  mesmo  incumprimento  e  comporta-
mento  cando,  cometidos  por  neglixencia 
simple, produzan risco ou alteración sani-
taria  grave.  Para  os  efectos  desta  alínea, 
constituirá  un  suposto  de  neglixencia  a 
omisión do deber de control ou a falta dos 
controis  ou  das  precaucións  exixibles  na 
actividade, no servizo ou na instalación da 
que se trate.

f.  A  promoción  ou  venda  para  uso 
alimentario  ou  a  utilización  ou  posesión 
de aditivos ou substancias estrañas de uso 
non  autorizado  pola  normativa  vixente 
na elaboración do produto alimenticio ou 
alimentario  do  que  se  trate,  cando  non 
produzan  riscos  graves  e  directos  para  a 
saúde dos consumidores.

g.  A  elaboración,  distribución,  submi-
nistración ou venda de preparados alimen-
ticios, cando a súa presentación  induza a 
confusión  sobre  as  súas  verdadeiras  ca-
racterísticas  sanitarias  ou  nutricionais,  e 
o uso de selos ou identificacións falsas en 
calquera das actuacións citadas.

h.  O  dificultarlles  ou  impedirlles  o 
gozo dos dereitos recoñecidos nesta lei aos 
usuarios e ás usuarias do sistema sanitario, 
ben sexa no eido dos servizos sanitarios ou 
sociosanitarios públicos ou privados.

i.  A  comisión  por  neglixencia  das 
condutas tipificadas como infracción moi 
grave, cando o risco ou a alteración sani-
taria producida sexa de escasa entidade.

j.  A  reincidencia  na  comisión  de  in-
fraccións leves nos últimos tres meses.

k.  As  actuacións  tipificadas  no  artigo 
41º que, consonte o grao de concorrencia 
dos elementos ao que se refire o artigo 40º, 
merezan  a  cualificación  de  faltas  graves 
ou non proceda a súa cualificación como 
faltas leves ou moi graves.

l.  As  actuacións  que  por  razón  da 
súa  expresa  cualificación  na  normativa 
especial  sanitaria  aplicable  en  cada  caso 
merezan  a  tipificación  de  faltas  graves 
ou non proceda a súa cualificación como 
faltas leves ou moi graves.

m. O  incumprimento  por  parte  do  per-
soal que en virtude das súas funcións deba 
ter  acceso  á  información  relacionada  co 
estado individual de saúde do deber de ga-
rantir  a  confidencialidade e  a  intimidade 
das persoas.

n.  As  faltas  leves  que  sexan  conco-
rrentes  con  outras  infraccións  sanitarias 
leves ou puidesen servir para facilitalas ou 
encubrilas.

Artigo 43. Infraccións moi graves.
Sen  prexuízo  das  que  establezan  outras 
leis  especiais,  tipifícanse  como  infrac-
cións sanitarias moi graves as seguintes:

a.  O  incumprimento  das  medidas 
cautelares  ou  definitivas  que  adopten  as 
autoridades sanitarias competentes, cando 
se  produzan  de  xeito  reiterado  ou  cando 
concorra  dano  grave  para  a  saúde  das 
persoas.

b.  A  resistencia,  a  coacción,  a  ameaza 
ou represalia, o desacato ou calquera outra 
forma de presión exercida sobre as autori-
dades sanitarias ou os seus axentes.

c.  O incumprimento consciente e deli-
berado dos requisitos, das obrigas ou das 
prohibicións  establecidas  na  normativa 
sanitaria,  ou  calquera  comportamento 
doloso,  sempre que ocasionen alteración, 
danos ou risco sanitario grave.

d.  A  preparación,  a  distribución,  a  sub-
ministración, a venda de alimentos, bebidas 
ou  produtos  relacionados  directa  ou  indi-
rectamente  coa  alimentación  humana  que 
conteñan  xermes,  substancias  químicas  ou 
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radioactivas, toxinas ou parasitos capaces de 
lle produciren ou transmitiren enfermidades 
ao home.

e.  A  promoción  ou  venda  para  uso 
alimentario  ou  a  utilización  ou  posesión 
de aditivos ou substancias estrañas de uso 
non autorizado pola normativa vixente na 
elaboración  ou  conservación  do  produto 
alimenticio ou alimentario do que se trate, 
cando  produza  riscos  graves  e  directos 
para a saúde dos consumidores.

f.  O  desvío  para  consumo  humano  de 
produtos non-aptos para iso ou destinados 
especificamente para outros usos.

g.  A  alteración  ou  a  falsificación  dos 
documentos  de  rexistro  e  transporte  dos 
produtos destinados ao consumo humano, 
cando  tales  modificacións  supoñan  ou 
poidan supor un risco para a saúde.

h.  A reincidencia na comisión de faltas 
graves nos últimos cinco anos.

i.  As actuacións tipificadas nos artigos 
41º e 42º que, consonte o grao de conco-
rrencia  dos  elementos  ao  que  se  refire  o 
artigo  40º,  merezan  a  cualificación  de 
faltas  moi  graves  ou  non  proceda  a  súa 
cualificación como faltas leves ou graves.

j.  As  actuacións  que  por  razón  da 
súa  expresa  cualificación  na  normativa 
especial  sanitaria  aplicable  en  cada  caso 
merezan a tipificación de faltas moi graves 
ou non proceda a súa cualificación como 
faltas leves ou graves.

k.  As  faltas  graves  que  sexan  conco-
rrentes  con  outras  infraccións  sanitarias 
graves  ou  que  servisen  para  facilitar  ou 
encubrir a súa comisión.

l.  O  incumprimento  reiterado  dos  re-
quirimentos  específicos  que  formulen  as 
autoridades sanitarias.

m. A  negativa  absoluta  a  lles  facilitar 
información  ou  prestar  colaboración  aos 
servizos de inspección e control.

Artigo 44. Sancións.
  1.  As  infraccións  serán  sancionadas 
gardando  a  debida  adecuación  entre  a 
gravidade do feito constitutivo da infrac-
ción e a sanción aplicada, establecéndose 

unha gradación desta de mínimo, medio e 
máximo para cada nivel de cualificación, 
en función da fraude ou conivencia, do in-
cumprimento das advertencias previas, do 
número de persoas afectadas, dos prexuí-
zos  causados,  dos  beneficios  obtidos  a 
causa  da  infracción  e  da  permanencia  e 
transitoriedade dos riscos.
  2.  As  infraccións  sanitarias  tipificadas 
nos  artigos 41,  42  e  43  serán  sancionadas 
con multas, consonte a seguinte gradación:

a.  Infraccións leves:
-  Grao mínimo: ata 601,01 euros.
-  Grao  medio:  de  601,02  a  1.803,04 

euros.
-  Grao máximo: de 1.803,05 a 3.005,06 

euros.
b. Infraccións graves:
-  Grao mínimo: de 3.005,07 a 6.010,12 

euros.
-  Grao  medio:  de  6.010,13  a  10.517,71 

euros.
-  Grao  máximo:  de  10.517,72  a 

15.025,30 euros.
c. Infraccións moi graves:
-  Grao  mínimo:  de  15.025,31  a 

120.202,42 euros.
-  Grao  medio:  de  120.202,43  a 

360.607,26 euros.
-  Grao  máximo:  de  360.607,27  a 

601.012,11 euros.
As  cantidades  expresadas  poden  exceder 
ata acadar o quíntuplo do valor dos produ-
tos ou dos servizos obxecto da infracción.
  3.  Sen  prexuízo  da  multa  que  proceda 
consonte o previsto na alínea 2 anterior, e 
para  os  efectos  de  evitar  que  a  comisión 
de  infraccións  resulte  máis  beneficiosa 
para a persoa que comete a infracción que 
o  cumprimento  das  normas  infrinxidas, 
a  sanción  económica  que  de  ser  o  caso 
se  impoña  poderá  ser  incrementada  coa 
contía do beneficio ilícito obtido.
  4.  Nos supostos de infraccións moi gra-
ves, o Consello da Xunta poderá acordar 
como  sanción  accesoria  o  pechamento 
temporal  do  establecemento,  da  instala-
ción ou do servizo por un prazo máximo 
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de cinco anos, todo iso cos efectos laborais 
que determina a lexislación aplicable nesta 
materia.
  5.  A  autoridade  á  que  lle  corresponda 
resolver  o  expediente  poderá  acordar, 
xunto  coa  sanción  correspondente,  o 
comiso de bens ou produtos deteriorados, 
caducados,  non  autorizados  ou  que  por 
calquera  outra  causa  poidan  entrañar 
risco  para  a  saúde  ou  a  seguridade  das 
persoas, e serán por conta de quen cometa 
a  infracción  os  gastos  que  orixine  a  súa 
intervención, depósito, comiso, transporte 
ou destrución.
  6.  As  contías  sinaladas  na  alínea  2 
poderán  ser  actualizadas  periodicamente 
a  través  da  oportuna  disposición  legal, 
tendo en conta a variación dos índices de 
prezos para o consumo.

Artigo 45. Competencia para a impo-
sición de sancións.
  1.  Os  órganos  da  Administración  da 
comunidade  autónoma  competentes  para 
a imposición das sancións previstas nesta 
lei son os seguintes:

a.  Os  órganos  da  Consellería  de  Sani-
dade e do Servizo Galego de Saúde, de ser 
o  caso,  ata  120.202,42  euros,  nos  termos 
que se establezan regulamentariamente.

b.  O  Consello  da  Xunta,  dende 
120.202,43 euros.
  2.  Os  concellos  da  comunidade  au-
tónoma,  ao  abeiro  das  súas  respectivas 
ordenanzas  municipais,  poderán  sancionar 
as infraccións previstas nesta lei, sempre que 
as  devanditas  infraccións  afecten  as  áreas 
de  responsabilidade  mínima  sobre  as  que 
exercen competencias de control sanitario.
  3.  Para  os  efectos  da  alínea  anterior, 
deberáselle  comunicar  á  Consellería  de 
Sanidade a ordenanza municipal pola que 
se  acorda  exercer  a  devandita  potestade 
sancionadora,  así  como  os  expedientes 
sancionadores  incoados  ao  seu  abeiro  e 
as resolucións definitivas que recaian, de 
ser o caso. Cando pola natureza e a gravi-
dade da  infracción  se  teña que  superar  a 

contía máxima establecida na alínea 1.a), a 
entidade  local  correspondente  remitiralle 
á  Consellería  de  Sanidade  as  actuacións 
que  constan  no  expediente,  debidamente 
tramitado, xunto coa proposta de sanción. 
A Consellería de Sanidade comunicaralle 
á entidade local correspondente a sanción 
recaída, así como as restantes actuacións 
que deriven da súa intervención.
  4.  A  Administración  da  Comunidade 
Autónoma  de  Galicia  poderá  actuar  en 
substitución dos concellos nos supostos e 
cos  requisitos previstos na  lexislación de 
réxime local.

Artigo 46. Medidas cautelares.
Ao se ter iniciado o procedemento sancio-
nador, o órgano competente para resolver 
poderá  adoptar,  logo  da  audiencia  da 
persoa interesada e mediante acordo mo-
tivado, as medidas cautelares que resulten 
necesarias  para  asegurar  o  cumprimento 
da resolución que puidese recaer, así como 
o cumprimento da legalidade e a salvagar-
da da saúde. Tales medidas, entre outras, 
poderán ser:

a.  A  suspensión  total  ou  parcial  da 
actividade.

b.  A  clausura  de  centros,  servizos, 
establecementos ou instalacións.

c.  A exixencia de fianza.
Artigo 47. Prescrición e caducidade.

  1.  As infraccións e as sancións tipifica-
das nesta lei como leves prescriben ao ano, 
as  graves  aos  dous  anos  e  as  moi  graves 
aos cinco anos.
  2.  A prescrición das infraccións come-
zarase a computar dende o día no que se 
cometese  a  infracción  e  interromperase 
coa  iniciación  do  procedemento  sancio-
nador, con coñecemento da persoa intere-
sada. Ademais, o prazo de prescrición das 
sancións  comezará  a  contar  dende  o  día 
seguinte a aquel no que adquira firmeza a 
resolución pola que se impón a sanción.
  3.  A  acción  para  perseguir  as  in-
fraccións  caducará  se,  coñecida  pola 
administración  competente  a  existencia 
dunha  infracción e  rematadas as dilixen-
cias  dirixidas  ao  esclarecemento  dos 



- 1145 -

servizos sociais, sanidade...

se
rv

iz
os

 s
oc

ia
is

, s
an

id
ad

e.
..

feitos, transcorresen seis meses sen que a 
autoridade competente ordenase  incoar o 
oportuno  procedemento.  Para  tal  efecto, 
de  haber  toma  de  mostras,  as  actuacións 
da  inspección  entenderanse  finalizadas 
despois de practicada a análise inicial.

capítulo v 
prestACIóns sAnItArIAs do 

sIstemA públICo de sAúde de 
GAlICIA

Artigo 48. Prestacións sanitarias.
As distintas prestacións de saúde que cons-
titúen o catálogo de prestacións sanitarias, 
tal  como  se  define  no  artigo  3º.8  desta 
lei,  comprenden  as  prestacións  de  saúde 
pública, de atención primaria, de atención 
especializada,  de  atención  sociosanitaria 
nos  termos  do  artigo  53º.2,  de  atención 
de  urxencias,  farmacéutica,  de  atención 
ortoprotésica, de produtos dietéticos e de 
transporte sanitario.

Artigo 49. Saúde pública.
Sen prexuízo do disposto no artigo 11 da 
Lei  de  cohesión  e  calidade  do  Sistema 
Nacional de Saúde, a prestación de saúde 
pública comprende:

a.  A medición do nivel de saúde da po-
boación e a identificación dos problemas e 
os riscos para a saúde.

b.  A  investigación  das  causas  ou  os 
determinantes dos problemas de saúde que 
afectan a poboación a través do establece-
mento dos rexistros e das análises de datos 
que,  respectando  a  normativa  en  materia 
de protección de datos persoais, permitan 
analizar e coñecer as situacións que teñen 
influencias sobre a saúde, incluíndo o ám-
bito laboral. Nos rexistros que se elaboren 
teranse  en  conta  en  especial  os  casos  de 
violencia  de  xénero,  maltrato  infantil  e 
calquera outra manifestación de violencia, 
coa  inclusión  nas  enquisas  de  saúde  de 
indicadores sobre esta materia.

c.  Os estudos epidemiolóxicos necesa-
rios para orientar con maior eficacia a pre-
vención de riscos para a saúde, así como a 
planificación e a avaliación sanitaria.

d.  A prevención e o control das enfer-
midades transmisibles.

e.  O  establecemento  de  estándares  de 
produción e de medidas de protección da 
saúde fronte a riscos ambientais, como os 
derivados de produtos alimenticios, do uso 
de produtos químicos, de axentes físicos, 
da contaminación atmosférica, do uso das 
zonas de baño, da xestión e o  tratamento 
de refugallos e augas residuais, das augas 
de  consumo  e  da  sanidade  mortuoria, 
entre outros.

f.  O establecemento de estándares e de 
medidas de promoción de estilos de vida 
saudables e de prevención, en especial os 
de carácter intersectorial.

g.  A  comunicación  á  poboación  da 
información  sobre  a  súa  saúde  e  dos 
determinantes  principais  que  a  afectan. 
A promoción da cultura  sanitaria  entre  a 
poboación.

h.  O  establecemento  de  sistemas  de 
farmacovixilancia.

i.  A promoción dos estándares sanita-
rios de produción de bens e servizos e de 
estilos de vida, a través da educación para 
a saúde e outras actividades.

j.  A verificación do cumprimento dos 
estándares sanitarios definidos.

k.  As  actuacións  necesarias  para  fo-
mentar e verificar a corrección das desvia-
cións dos estándares sanitarios definidos.

l.  O fomento da formación e da inves-
tigación  científica  en  materia  de  saúde 
pública.

m. O  control  sanitario  e  a  prevención 
dos  riscos  para  a  saúde  derivados  das 
substancias  susceptibles  de  xeraren  de-
pendencia.

n.  O  establecemento  e  a  difusión 
de  guías  de  actuación  preventiva  para 
profesionais  e  para  a  poboación  fronte  a 
problemas comunitarios de saúde.

o.  A prevención dos riscos para a saúde 
nos casos de catástrofes ambientais.

p.  Estudos epidemiolóxicos precisos para 
coñecer,  previr  e  planificar  a  asistencia  en 
relación coas persoas discapacitadas.
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q.  Calquera outra acción ordenada para 
mellorar a saúde da poboación.

Artigo 50. Atención primaria.
  1.  A  atención  primaria  constitúe  o 
primeiro  nivel  de  acceso  ordinario  da 
poboación  ao  Sistema  Público  de  Saúde 
de Galicia e caracterízase por un enfoque 
global e integrado da atención e da saúde 
e por asumir un papel orientador e de ca-
nalización da asistencia requirida polo ou 
pola paciente en calquera punto do sistema 
sanitario.
  2.  Sen  prexuízo  do  disposto  no  artigo 
12 da Lei de cohesión e calidade do Siste-
ma Nacional de Saúde a atención primaria 
incluirá  entre  o  seu  catálogo  de  servizos 
as  seguintes  funcións  e  modalidades  de 
atención sanitaria:

a.  A indicación ou prescrición e a rea-
lización, de ser o caso, de procedementos 
diagnósticos e terapéuticos.

b.  As  actividades  programadas  en 
materia  de  vixilancia  e  información,  así 
como a promoción e protección da saúde 
e a prevención da enfermidade.

c.  As atencións e os servizos específicos 
relativos a programas integrais de atención 
a  grupos  específicos  de  poboación:  aten-
ción  á  muller  e  aos  anciáns,  así  como  os 
referidos no artigo 14º desta lei.

d.  A  atención  ordinaria  e  continuada 
das urxencias.

e.  A rehabilitación básica.
f.  A  atención  paliativa  a  enfermos  ter-

minais.
g.  A atención pediátrica.
h.  A atención á saúde bucodental.
i.  A atención á saúde mental, en coordina-

ción cos servizos de atención especializada.
j.  O  traballo  social  cos  usuarios  e  as 

usuarias,  en  coordinación  co  sistema  de 
servizos sociais.

k.  A  participación  na  docencia,  a  for-
mación  continuada  e  a  investigación,  no 
seu ámbito de actuación.

l.  A realización das prestacións socio-
sanitarias que corresponden con este nivel 
de asistencia, en coordinación co sistema 
de servizos sociais.

m. Calquera  outra  función  ou  modali-
dade asistencial que se lle encomende, así 
como  os  restantes  servizos  e  prestacións 
facilitadas en cada momento polo Sistema 
Nacional de Saúde no que se refire a este 
ámbito da atención sanitaria.
  3.  As  actuacións  de  atención  primaria 
desenvolveranse nos  centros de  saúde ou 
noutros  periféricos  que  deles  dependan, 
nos  puntos  de  atención  continuada,  así 
como  nos  domicilios  dos  doentes,  nos 
centros  que  presten  servizos  sociosani-
tarios  ou  en  calquera  outro  lugar  que  se 
determine  regulamentariamente.  Estas 
actividades poderán ser desenvolvidas en 
réxime de:

a.  Consultas  a  demanda  ou  progra-
madas nos centros  sanitarios de atención 
primaria.

b.  Atención  de  urxencias  de  atención 
primaria.

c.  Atención a domicilio.
  4.  En  función  dos  medios  técnicos  e 
profesionais e do coñecemento dispoñible 
en  cada  momento,  a  atención  primaria 
disporá  progresivamente  do  acceso  á 
realización  de  técnicas,  á  información 
clínica e aos medios técnicos dispoñibles 
en  atención  especializada  na  medida  en 
que sexan necesarios para garantir a con-
tinuidade  asistencial  a  través  do  mellor 
seguimento  e/ou  resolución  dos  procesos 
clínicos completos dos seus pacientes.

Artigo 51. Atención especializada.
  1.  A atención especializada é o nivel de 
asistencia que,  tras superar as posibilida-
des  de  diagnóstico  e  tratamento  da  aten-
ción primaria, se caracteriza por unha alta 
intensidade  dos  coidados  requiridos  ou 
pola especificidade do coñecemento e/ou 
a tecnoloxía que os e as pacientes precisan 
para a súa axeitada atención sanitaria.
  2.  Sen prexuízo do disposto no artigo 13 
da Lei de cohesión e calidade do Sistema 
Nacional de Saúde, a atención especializa-
da comprenderá as seguintes funcións:

a.  A indicación ou prescrición e a rea-
lización, de ser o caso, de procedementos 
diagnósticos e terapéuticos.
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b.  As  atencións  de  saúde  mental  e  a 
asistencia psiquiátrica e psicolóxica.

c.  A atención ás urxencias hospitalarias.
d.  A  atención  paliativa  a  enfermos 

terminais.
e.  A  rehabilitación  en  pacientes  con 

déficit funcional recuperable.
f.  A  educación  para  a  saúde  e  a  pre-

vención  de  enfermidades  no  seu  ámbito 
de actuación, así como a participación nos 
sistemas de vixilancia e información.

g.  A participación na docencia, na for-
mación continuada e na investigación.

h.  A realización das prestacións socio-
sanitarias que corresponden con este nivel 
de asistencia, en coordinación co sistema 
de  servizos  sociais que  se determine,  así 
como  a  busca  de  alternativas  para  a  alta 
hospitalaria.
i. Calquera  outra  función  ou  modalidade 
asistencial  que  se  lle  encomende,  así 
como  os  restantes  servizos  e  prestacións 
facilitados en cada momento polo Sistema 
Nacional de Saúde no que se refire a este 
eido da atención sanitaria.

j.  A  participación  nas  accións  de  co-
ordinación,  produción  de  documentación 
clínica e consultoría cos centros de aten-
ción primaria a través dos procedementos 
que se determinen.
  3.  A  atención  especializada  será 
prestada polos hospitais ou os complexos 
hospitalarios.  O  hospital,  xunto  cos 
centros  de  especialidades  adscritos  a  el, 
constitúe a estrutura sanitaria responsable 
da  asistencia  especializada  programada 
e  urxente  á  poboación  do  seu  ámbito  de 
influencia. Estas actividades poderán ser 
desenvolvidas en réxime de:

a.  Consultas externas.
b.  Hospital de día.
c.  Ambulatorio  de  procedementos 

cirúrxicos menores e de cirurxía maior.
d.  Hospitalización  para  os  procesos 

médicos, cirúrxicos, pediátricos ou obsté-
tricos que así o requiren.

e.  Hospitalización a domicilio.
  4.  A  atención  especializada  prestarase, 
sempre que as condicións do ou da paciente 

o permitan, en consultas externas e en hos-
pital de día.

Artigo 52. Atención  a  urxencias  e 
emerxencias
  1.  Todo o Sistema Público de Saúde de 
Galicia  prestará  a  atención  continuada  e 
das urxencias a través dos seus dispositi-
vos asistenciais.
  2.  En  situacións  de  emerxencia  orixi-
nadas por catástrofes ou accidentes en cal-
quera lugar de Galicia, o Sistema Público 
de Saúde de Galicia facilitará, a través dos 
seus dispositivos asistenciais, a asistencia 
sanitaria  in  situ,  o  traslado  de  persoas 
afectadas e  a  asistencia nos centros máis 
apropiados.
  3.  A atención de urxencia préstaselle ao 
paciente nos casos nos que a súa situación 
clínica  obriga  a  unha  atención  sanitaria 
inmediata. Dispensarase  tanto en centros 
sanitarios  coma  fóra  deles,  incluíndo  o 
domicilio do paciente, durante as vinte e 
catro  horas  do  día,  mediante  a  atención 
médica e de enfermaría.
  4.  Ante  situacións  de  crise,  alerta  ou 
alarma  de  saúde  pública,  o  Sistema  Pú-
blico de Saúde de Galicia responderá con 
mecanismos e accións precisas que garan-
tan a protección da saúde da poboación.

Artigo 53. Atención sociosanitaria.
  1.  Para os efectos desta lei, considéra-
se atención sociosanitaria o conxunto de 
coidados  sanitarios  e  daqueloutros  que 
lles  correspondan  dentro  do  sistema  de 
servizos  sociais  establecido  na  súa  nor-
mativa  específica,  destinados  a  aqueles 
doentes,  xeralmente  crónicos,  que  polas 
súas  especiais  características  poden  be-
neficiarse da atención simultánea e sinér-
xica dos servizos sanitarios e sociais para 
aumentar a súa autonomía, paliar as súas 
limitacións  ou  sufrimentos  e  facilitar  a 
súa reinserción social.
  2.  No eido sanitario a atención sociosa-
nitaria comprenderá:

a.  Os  coidados  sanitarios  de  longa 
duración.

b.  A atención sanitaria á convalecencia.
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c.  A  rehabilitación  en  pacientes  con 
déficit funcional recuperable.
  3.  A  continuidade  do  servizo  será  ga-
rantida polos  servizos  sanitarios  e  sociais 
a través da axeitada coordinación entre as 
administracións públicas correspondentes, 
así  como  entre  os  departamentos  compe-
tentes en materia de sanidade e en materia 
de servizos sociais da Xunta de Galicia.

Artigo 54. Prestacións farmacéuticas.
  1.  A prestación farmacéutica compren-
de os medicamentos e produtos sanitarios 
e mais o conxunto de actuacións encami-
ñadas  a  que  os  e  as  pacientes  os  reciban 
de  forma  axeitada  ás  súas  necesidades, 
nas doses precisas segundo os seus requi-
rimentos individuais, durante o período de 
tempo apropiado e co menor custo posible 
para eles e a comunidade.
  2.  A Administración sanitaria da Xunta 
garantirá  a  prescrición  e  a  dispensación 
de  medicamentos  no  Sistema  Público  de 
Saúde de Galicia nos termos previstos na 
lexislación vixente.
  3.  A  política  autonómica  en  relación 
coa prestación farmacéutica promoverá o 
desenvolvemento de programas orientados 
a racionalizar o emprego dos recursos far-
macoterapéuticos  nos  servizos  sanitarios 
e  na  prestación  sociosanitaria,  con  crite-
rios  de  efectividade,  seguridade  e  custo. 
Do  mesmo  xeito,  impulsará  programas  e 
actividades  de  información  e  formación 
dirixidos  aos  profesionais  sanitarios,  así 
como á cidadanía en xeral.

Artigo 55. Prestacións ortoprotésicas.
  1.  A  prestación  ortoprotésica  consiste 
na  utilización  de  produtos  sanitarios 
implantables  ou  non,  que  teñen  como 
finalidade substituír total ou parcialmente 
unha estrutura corporal ou ben modificar, 
corrixir ou facilitar a súa función.
  2.  Sen prexuízo do disposto no artigo 11 
da Lei de cohesión e calidade do Sistema 
Nacional de Saúde, a prestación ortoproté-
sica inclúe as seguintes prestacións:

a.  As próteses cirúrxicas fixas e a súa 
oportuna renovación.

b.  As  próteses  ortopédicas  permanen-
tes  ou  temporais  (próteses  externas)  e  a 
súa oportuna renovación.

c.  Os  vehículos  para  persoas  con 
discapacidade  das  que  a  invalidez  así  o 
aconselle.
  3.  Esta prestación será facilitada polos 
servizos de saúde ou dará lugar a axudas 
económicas,  nos  casos  e  de  acordo  coas 
normas que regulamentariamente fixen as 
administracións sanitarias competentes.
  4.  A prescrición será realizada polos fa-
cultativos especialistas e/ou polos médicos 
de atención primaria na materia correspon-
dente á clínica que xustifique a prescrición 
e  axustarase  ao  establecido  no  catálogo 
autorizado  pola  Administración  sanitaria, 
e a súa prestación seguirá o procedemento 
regulado pola Administración sanitaria.
  5.  As  modificacións  do  catálogo  ou  a 
prescrición  de  produtos  ortoprotésicos 
non incluídos nel requirirán a aprobación 
pola Consellería de Sanidade.

Artigo 56. Transporte sanitario.
  1.  A prestación do transporte sanitario, 
que  deberá  ser  accesible  ás  persoas  con 
discapacidade,  comprende  o  transporte 
especial  de  persoas  accidentadas  ou  en-
fermas cando concorra unha situación de 
urxencia que implique risco vital ou dano 
irreparable para a saúde da xente afectada, 
ou  exista  unha  imposibilidade  física  ou 
outras causas clínicas que impidan ou in-
capaciten para a utilización de transporte 
ordinario para se desprazar a un centro sa-
nitario ou ao seu domicilio logo de recibir 
atención sanitaria.
  2.  A  prescrición  corresponderalle  ao 
facultativo  que  preste  asistencia  e/ou  á 
inspección de servizos sanitarios, e a súa 
prestación  seguirá  o  procedemento  regu-
lado pola Administración sanitaria.

Artigo 57. Produtos dietéticos.
  1.  A  prestación  de  produtos  dietéticos 
comprende  a  dispensación  dos  tratamentos 
dietoterápicos  ás  persoas  que  padezan 
determinados trastornos metabólicos conxé-
nitos e a nutrición enteral domiciliaria para 
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pacientes  aos  que  non  lles  é  posible  cubrir 
as súas necesidades nutricionais, a causa da 
súa  situación  clínica,  con  alimentos  de uso 
ordinario.
  2.  A  prescrición  corresponderalle  ao 
facultativo  que  preste  asistencia,  a  súa 
indicación obedecerá só a causas clínicas 
e a súa prestación seguirá o procedemento 
regulado pola Administración sanitaria.

Artigo 58. Prestacións  complemen-
tarias.
  1.  Son  prestacións  complementarias 
todas  aquelas  que  supón  un  elemento 
adicional  e necesario para  a  consecución 
dunha asistencia completa e axeitada.
  2.  A  prescrición  corresponderalle  ao 
facultativo  que  preste  asistencia,  a  súa 
indicación obedecerá só a causas clínicas 
e a súa prestación seguirá o procedemento 
regulado pola Administración sanitaria.
En todo caso terase en conta a disposición 
adicional décimo segunda da Lei 29/2006, 
do 26 de xullo, sobre garantías e uso racio-
nal dos medicamentos.

Artigo 59. Prestacións  e  servizos 
sanitarios financiados publicamente.
  1.  A Comunidade Autónoma de Galicia 
asegúralles,  como  mínimo,  a  todas  as 
persoas ás que se  refire o artigo 4º desta 
lei  as  prestacións  e  os  servizos  de  saúde 
individual  ou  colectiva  facilitados  en 
cada  momento  polo  Sistema  Nacional  de 
Saúde,  así  como  a  garantía  de  poderen 
acceder, mediante financiamento público, 
ás  prestacións  ou  técnicas  terapéuticas 
que,  estando  recoñecidas  polo  Sistema 
Nacional  de  Salud,  non  se  realizan  na 
comunidade autónoma galega e poidan re-
sultar beneficiosas para o ou a paciente ao 
ser prescritas por profesionais do Sistema 
Público de Saúde.
  2.  A  inclusión  de  novas  prestacións  e 
servizos  sanitarios  financiados  publica-
mente requirirá a aprobación do Consello 
da Xunta, por proposta da Consellería de 
Sanidade  e  logo  do  sometemento  destes 
a  un  proceso  de  avaliación  tecnolóxica 
en  relación  coa  súa  seguridade,  eficacia, 

efectividade, eficiencia,  impacto dende o 
punto de vista económico e dende o punto 
de  vista  ético  e  da  súa  contribución  ao 
benestar  individual  e  social,  debéndose 
garantir  en  todo  caso  o  financiamento 
correspondente.
  3.  Serán  beneficiarios  das  novas  pres-
tacións  que  se  inclúan  no  financiamento 
público, consonte o previsto na alínea an-
terior, os beneficiarios definidos no artigo 
4º desta lei.

Artigo 60. Carteira de servizos.
  1.  A  carteira  de  servizos  do  Sistema 
Público de Saúde de Galicia será definida 
pola Consellería de Sanidade despois dun 
proceso  de  identificación  e  selección  en 
relación coas necesidades de  saúde e cos 
criterios  científicos  utilizados  na  avalia-
ción de tecnoloxías sanitarias. O procede-
mento da súa actualización será definido 
regulamentariamente.
  2.  Para garantir a equidade e a accesibi-
lidade a unha axeitada atención sanitaria, 
o  Servizo  Galego  de  Saúde,  dentro  da 
carteira de servizos aprobada, establecerá 
a  de  cada  centro  ou  establecemento  do 
Sistema  Público  de  Saúde  de  Galicia,  de 
conformidade co procedemento que regu-
lamentariamente se determine.

capítulo v 
plAnIFICACIón do sIstemA 

públICo de sAúde de GAlICIA: 
As dIreCtrICes de polítICA 

sAnItArIA de GAlICIA e o plAn  
de sAúde de GAlICIA

Artigo 61. Obxecto e ámbito das di-
rectrices de política sanitaria de Galicia.
  1.  As  directrices  de  política  sanitaria 
de  Galicia  serán  o  principal  instrumento 
de  planificación  e  dirección  do  Sistema 
Público  de  Saúde  de  Galicia,  que  esta-
blecerá  o  plan  de  mellora  do  sistema  e 
ordenará  todos os proxectos e accións de 
mellora organizativa tocante a cumprir os 
obxectivos de saúde definidos no Plan de 
saúde, polo que é un instrumento comple-
mentario deste.
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  2.  As  directrices  de  política  sanitaria 
de  Galicia  identificarán  aqueles  puntos 
fortes,  debilidades  estruturais  e  orga-
nizativas  e  áreas  de  mellora  do  sistema 
que  incidan  máis  sobre  a  consecución 
dos  obxectivos  de  saúde  definidos  no 
Plan  de  saúde  e  definirán  o  conxunto  de 
proxectos  e  accións  orientadas  á  mellora 
organizativa e á efectividade dos cambios 
estruturais necesarios no Sistema Público 
de Saúde de Galicia.

Artigo 62. Contido das directrices de 
política sanitaria de Galicia.
As directrices de política sanitaria de Ga-
licia  conterán,  polo  menos,  os  seguintes 
aspectos:
  1.  A  identificación  dos  puntos  fortes 
e  das  debilidades  do  Sistema  Público  de 
Saúde de Galicia.
  2.  A identificación das áreas de mellora 
do Sistema Público de Saúde de Galicia e 
a súa priorización.
  3.  A visión, os valores e os eixes estra-
téxicos da política sanitaria galega.
  4.  Os obxectivos de xestión do Sistema 
Público de Saúde de Galicia.
  5.  As  estratexias  para  a  consecución 
dos  obxectivos  mencionados  na  alínea 
anterior.
  6.  Os plans, os programas, os proxectos 
ou as accións necesarias para desenvolver 
as estratexias elixidas.
  7.  A vixencia do documento estratéxico.
  8.  O  sistema  de  seguimento  e  avalia-
ción  das  directrices  de  política  sanitaria 
de Galicia.

Artigo 63. Tramitación  das  directri-
ces de política sanitaria de Galicia.
  1.  A elaboración das directrices de po-
lítica sanitaria de Galicia correspóndelle á 
Consellería de Sanidade.
  2.  A Consellería de Sanidade presenta-
ralle o proxecto das directrices de política 
sanitaria de Galicia ao Consello Galego de 
Saúde. Ademais, informará a este órgano 
do resultado da súa avaliación.
  3.  A  Consellería  de  Sanidade  elevaralle 
as directrices de política sanitaria de Galicia 

ao Consello da Xunta de Galicia para a súa 
aprobación.
  4.  Así  que  se  aproben  esas  directrices 
de  política  sanitaria  de  Galicia  serán 
presentadas no Parlamento de Galicia pola 
persoa titular da Consellería de Sanidade.
  5.  Anualmente  seralle  remitido  ao 
Parlamento  de  Galicia  un  informe  coa 
avaliación dos obxectivos contidos nas di-
rectrices de política sanitaria de Galicia.

Artigo 64. Obxecto e ámbito do Plan 
de saúde.
  1.  No  marco  dos  criterios  xerais  da 
planificación sanitaria, o Plan de saúde de 
Galicia  é  o  instrumento  técnico  superior 
de  planificación  e  dirección  do  Sistema 
Público  de  Saúde  de  Galicia,  que,  inte-
grando os plans ou as estratexias de saúde 
das  áreas  sanitarias,  condiciona  todas  as 
accións orientadas a acadar o mellor esta-
do  de  saúde  posible,  o  cumprimento  dos 
dereitos  recoñecidos  nesta  lei,  de  acordo 
cos  principios  que  inspiran  o  Sistema 
Público de Saúde de Galicia.
  2.  O Plan de saúde identificará aqueles 
problemas de saúde que estean  incidindo 
máis  sobre  a  saúde  dos  galegos  e  das 
galegas e definirá o conxunto de accións 
dirixidas á consecución ordenada dos fins 
propostos, mediante proxectos e plans de 
actuación.
  3.  Nos  seus  contidos  e  obxectivos,  o 
Plan  de  saúde  de  Galicia  deberá  incluír 
as políticas públicas de carácter intersec-
torial  que  teñan  relación  cos  principais 
determinantes  da  saúde  da  poboación  de 
Galicia.
  4.  Con  carácter  previo  á  súa  elabora-
ción  deberase  realizar  o  diagnóstico  de 
situación  do  estado  de  saúde  da  comuni-
dade  e  das  áreas  sanitarias  nas  que  estea 
ordenada,  identificando  as  patoloxías  que 
máis inflúan nos indicadores do estado de 
saúde.  Así  mesmo,  engadiranse  medidas 
específicas para a prevención, a detección, 
a atención e as intervencións nos casos de 
violencia de xénero, incluíndo disposicións 
que permitan avaliar o impacto e os efectos 
da violencia na saúde das mulleres.
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Artigo 65. Formulación e contido do 
Plan de saúde.
Tras seleccionar os problemas que hai que 
abordar, e tocante á formulación e á elabo-
ración do contido do plan deberase:
  1.  Definir  os  obxectivos  que  hai  que 
acadar  en  cada  problema  ou  grupo  de 
problemas de saúde.
  2.  Definir  as  estratexias,  os  plans,  os 
proxectos  e  as  accións  que  se  teñen  que 
levar  a  cabo  para  modificar  os  factores 
identificados como responsables dos pro-
blemas.  Estas  estratexias  e  accións  terán 
presente:

a.  O coñecemento científico e os valo-
res éticos, sociais e culturais.

b.  Os recursos dispoñibles.
c.  Os  principios  reitores  do  Sistema 

Público de Saúde de Galicia.
d.  As políticas de  igualdade de xénero 

no sistema sanitario.
e.  As  políticas  de  responsabilidade 

social corporativa.
  3.  Definir  o  sistema  de  xestión  e  se-
guimento  das  estratexias,  dos  plans,  dos 
proxectos e das accións definidas.
  4.  Indicar o seu prazo de vixencia.
  5.  Definir  o  sistema  de  avaliación  do 
plan  e  comunicación,  atendendo  aos  se-
guintes criterios:

a.  O  Plan  de  saúde  someterase  a  un 
proceso  de  avaliación  continua,  e  deberase 
elaborar á metade do período da súa vixencia 
un informe de avaliación do devandito plan.

b.  Correspóndelle  á  Consellería  de 
Sanidade  a  elaboración,  a  difusión,  o 
seguimento, a vixilancia e a avaliación do 
cumprimento do Plan de saúde.

Artigo 66. Tramitación  do  Plan  de 
saúde.
  1.  A elaboración do Plan de  saúde co-
rrespóndelle á Consellería de Sanidade.
  2.  A Consellería de Sanidade presenta-
ralle  o  anteproxecto do Plan de  saúde  ao 
Consello  Galego  de  Saúde,  informándoo 
do resultado da súa avaliación
  3.  A Consellería de Sanidade traslada-
ralle o Plan de saúde ao Consello da Xunta 
de Galicia para a súa aprobación.

  4.  Así que sexa aprobado será enviado 
e presentado pola Consellería de Sanidade 
no Parlamento de Galicia para o seu coñe-
cemento.
  5.  Tras  ser  coñecido  polo  Parlamento 
de Galicia  seralle  remitido  ao Ministerio 
de Sanidade.
  6.  O informe de avaliación dos obxecti-
vos contidos no Plan de saúde, elaborado á 
metade do período da súa vixencia, seralle 
remitido ao Parlamento de Galicia para o 
seu coñecemento.

capítulo vii 
ordenACIón terrItorIAl  

do sIstemA públICo de sAúde  
de GAlICIA

Artigo 67. Ordenación territorial.
O Sistema Público de Saúde de Galicia es-
trutúrase territorialmente en áreas e zonas 
sanitarias  articuladas  no  Mapa  sanitario 
de Galicia, que será definido  regulamen-
tariamente.

Artigo 68. As áreas sanitarias.
  1.  As áreas  sanitarias constitúen a de-
marcación territorial equivalente ás áreas 
de  saúde  previstas  no  artigo  56  da  Lei 
14/1986, do 25 de abril, xeral de sanidade.
  2.  O  ámbito  xeográfico  de  cada  unha 
das  áreas  sanitarias  determinarase  por 
decreto do Consello da Xunta por propos-
ta da Consellería de Sanidade, en función 
das necesidades sanitarias da comunidade 
autónoma  e  tendo  en  conta  factores  xeo-
gráficos, socioeconómicos, demográficos, 
laborais, de dotación de vías e medios de 
comunicación  e  mais  os  criterios  e  as 
directrices de ordenación e de desenvolve-
mento  territorial  establecidos pola Xunta 
de Galicia.
  3.  Correspóndelles ás áreas sanitarias a 
xestión  integrada  dos  recursos  sanitarios 
asistenciais públicos do seu ámbito  terri-
torial, así como das prestacións e dos pro-
gramas sanitarios que estas desenvolvan.
  4.  A estrutura e as funcións dos órganos 
de dirección e xestión das áreas sanitarias 
e  dos  dispositivos  sanitarios  dependentes 
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destas, de ser o caso, determinaranse regu-
lamentariamente,  tomando  en  considera-
ción o reflectido no artigo 25º desta lei.

Artigo 69. As zonas sanitarias.
  1.  As  zonas  sanitarias  son  divisións 
funcionais  das  áreas  e  constitúen  as 
unidades  elementais  de  prestación  dos 
servizos  sanitarios.  Estas  zonas  facilitan 
a xestión nas áreas de saúde e representan 
os  territorios  básicos  de  actuación  das 
diferentes  unidades  que  prestan  servizos 
sanitarios.
  2.  A delimitación das  zonas  sanitarias 
terá carácter funcional, consonte criterios 
funcionais de índole xeográfica, demográ-
fica,  epidemiolóxica  e  de  accesibilidade, 
tendo en conta, en todo caso, as necesida-
des sanitarias da poboación.
  3.  Os concellos cunha poboación supe-
rior aos 50.000 habitantes (ou menos se así 
fose considerado adecuado funcionalmen-
te) deberanse subdividir en zonas básicas 
para  efectos  de  adscrición  ás  unidades  e 
aos servizos de atención primaria.

Artigo 70. Outros dispositivos  terri-
toriais sanitarios.
  1.  Nas provincias poderanse establecer 
actividades  e  servizos  sanitarios  non-
asistenciais  que  lles  darán  cobertura  ás 
diferentes áreas sanitarias.
  2.  Cando  se  considere  necesario 
poderanse  establecer  oficinas  e  servizos 
dependentes  das  estruturas  periféricas 
ou  dos  servizos  centrais  da  consellería, 
distribuídos  territorialmente  dentro  das 
áreas sanitarias.
  3.  Estas  actividades  e  servizos  sanita-
rios  non-asistenciais  deberanse  coordinar 
cos equipos directivos das áreas sanitarias.

capítulo viii 
sIstemA de InFormACIón de 

sAúde e AvAlIACIón do sIstemA 
de sAúde de GAlICIA

Artigo 71. Sistema  de  Información 
de Saúde de Galicia.
  1.  A  Consellería  de  Sanidade  creará 
o  Sistema  de  Información  de  Saúde  de 

Galicia,  cos  obxectivos  de  dispor  dunha 
ferramenta  útil  para  a  realización  da 
planificación  sanitaria,  a  verificación  do 
cumprimento do Estatuto do e da paciente 
e  mais  a  realización  da  avaliación  da 
calidade  dos  servizos  e  das  prestacións 
sanitarias.
  2.  A  Consellería  de  Sanidade  é  a 
responsable  do  Sistema  de  Información 
de  Saúde  de  Galicia  e  garantirá  o  seu 
funcionamento  continuo,  o  cumprimento 
da  lexislación vixente en materia de pro-
tección da  información e a utilización de 
estándares internacionais.
  3.  Crearase  o  Centro  de  Servizos  de 
Tecnoloxías e Sistemas de Información do 
Sistema  Público  de  Galicia  como  centro 
operativo da Consellería de Sanidade que 
actuará  en  coordinación  con  outros  ser-
vizos e centros de  información da Xunta 
de  Galicia.  A  estrutura,  as  funcións,  os 
recursos  e  o  réxime  de  persoal  del  serán 
definidos  regulamentariamente,  logo  de 
informe do Consello Galego de Saúde.

Artigo 72. Avaliación do Sistema de 
Saúde de Galicia.
Serán  obxecto  de  avaliación,  seguimento 
ou  intervención  por  parte  da  autoridade 
sanitaria competente:

a.  O nivel de adecuación e calidade das 
prestacións sanitarias.

b.  O grao de cumprimento dos dereitos 
recoñecidos por esta lei.

c.  O  cumprimento  por  parte  da  po-
boación das obrigas respecto dos servizos 
sanitarios contidos nesta lei.

d.  O cumprimento nos centros e nos or-
ganismos do Sistema Público de Saúde de 
Galicia da lexislación vixente, en materia 
de  saúde  laboral,  accidentes  de  traballo, 
enfermidades profesionais e situacións de 
incapacidade e invalidez.

e.  O  desenvolvemento  das  políticas  e 
dos programas sanitarios.

f.  Os servizos e as actividades sanita-
rias ou asistenciais que o Sistema Público 
de  Saúde  de  Galicia  contrate  co  sector 
privado  de  asistencia  sanitaria,  de  xeito 
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que  se  axusten  aos  mesmos  parámetros, 
estándares, dereitos ou criterios de actua-
ción  exixibles  para os  do propio Sistema 
Público de Saúde de Galicia.

g.  En xeral, toda a actividade sanitaria 
do persoal, dos centros, dos servizos e dos 
establecementos  sanitarios  da  comunida-
de  autónoma  respecto  do  cumprimento 
das normas sanitarias vixentes.

capítulo iX 
FInAnCIAmento do sIstemA 
públICo de sAúde de GAlICIA

Artigo 73. Financiamento.
  1.  O  Sistema  Público  de  Saúde  de 
Galicia  financiarase  con  criterios  de 
autonomía,  equidade,  racionalidade,  sus-
tentabilidade,  solidariedade  e  suficiencia 
orzamentaria con cargo a:

a.  Os  recursos  que  lle  correspondan 
pola  participación  da  Comunidade  Autó-
noma  nos  orzamentos  do  Estado  afectos 
aos servizos e ás prestacións sanitarias.

b.  Os  rendementos  obtidos  polos  tri-
butos  cedidos  total  ou  parcialmente  polo 
Estado á Comunidade Autónoma cos fins 
anteriores.

c.  Os recursos que lle sexan asignados 
por conta dos orzamentos da Comunidade 
Autónoma.
  2.  Así mesmo, constitúen fontes de  fi-
nanciamento do Sistema Público de Saúde 
de Galicia:

a.  As contribucións que deban realizar 
as  corporacións  locais  con  cargo  ao  seu 
orzamento.

b.  Os rendementos dos bens e dereitos 
propios e dos que teñan adscritos, de acor-
do  co  previsto  na  normativa  patrimonial 
de referencia.

c.  As  subvencións,  doazóns  e  contribu-
cións voluntarias de entidades e particulares.

d.  Os ingresos ordinarios e extraordina-
rios que estea autorizado a percibir, a teor 
das disposicións vixentes e dos convenios 
interadministrativos  que  se  puidesen 
subscribir  para  a  atención  sanitaria,  así 

como calquera outro recurso que puidese 
ser atribuído ou asignado.

e.  Outros  ingresos  públicos  recollidos 
na  Lei  14/1986,  xeral  de  sanidade,  así 
como calquera outro recurso que se puide-
se asignar para a atención sanitaria.

capítulo X 
ContrAto de  

servIzos sAnItArIos
Artigo 74. O  contrato  de  servizos 

sanitarios.
  1.  O contrato de servizos sanitarios é o 
instrumento mediante o que se ordenan as 
relacións entre a Consellería de Sanidade 
e  os  diferentes  provedores  de  servizos 
sanitarios, financiados publicamente, para 
a consecución dos obxectivos do Sistema 
Público de Saúde de Galicia.
  2.  Do  mesmo  xeito,  é  o  instrumento 
mediante  o  que  se  ordenan  as  relacións 
entre  o  Servizo  Galego  de  Saúde  e  as 
organizacións, os centros, os servizos e os 
establecementos, públicos e privados, para 
a consecución dos obxectivos asistenciais 
fixados.
  3.  O  contrato  de  servizos  sanitarios 
revestirá  a  forma  de  protocolos  internos 
de  actividade-financiamento,  contratos, 
contratos-programa,  concertos,  conve-
nios,  acordos  ou  outros  instrumentos  de 
colaboración.
  4.  Regulamentariamente  estableceran-
se os supostos nos que a subscrición dun 
contrato  de  servizos  sanitarios  requira  a 
acreditación sanitaria previa.
  5.  Motivadamente,  e  por  razóns  de 
interese público, urxencia vital ou por ne-
cesidades urxentes de asistencia sanitaria, 
a Consellería de Sanidade poderá estable-
cer,  mediante  resolución,  excepcións  ao 
requisito de previa acreditación sanitaria. 
Co  mesmo  carácter  de  excepcionalidade 
poderase autorizar o uso de servizos sani-
tarios non concertados.
  6.  Os servizos e as actividades sanita-
rias ou asistenciais que o Sistema Público 
de  Saúde  de  Galicia  contrate  co  sector 
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privado de asistencia  sanitaria deberanse 
axustar  aos  mesmos  parámetros,  están-
dares,  dereitos  ou  criterios  de  actuación 
exixibles para os do propio Sistema Públi-
co de Saúde de Galicia.

TíTULO III 
DAS COMPETENCIAS DO 

SISTEMA PúBLICO DE SAúDE 
DE GALICIA

capítulo i 
A AdmInIstrACIón AutonómICA
Artigo 75. Consello  da  Xunta  de 

Galicia.
Correspóndelle  ao  Consello  da  Xunta  de 
Galicia o exercicio das seguintes compe-
tencias:

a.  O establecemento das directrices da 
política de protección da saúde da Comu-
nidade Autónoma de Galicia.

b.  A  aprobación  do  Plan  de  saúde  de 
Galicia.

c.  A aprobación das directrices de polí-
tica sanitaria da Xunta de Galicia.

d.  A  aprobación  da  ordenación  terri-
torial  do  Sistema  Público  de  Saúde  de 
Galicia.

e.  A  aprobación  da  estrutura  orgánica 
da Consellería de Sanidade  e do Servizo 
Galego de Saúde.

f.  A  aprobación  do  proxecto  de  orza-
mento  da  Consellería  de  Sanidade  e  do 
Servizo Galego de Saúde.

g.  O  nomeamento  e  o  cesamento  dos 
altos  cargos  da  Administración  pública 
sanitaria da Xunta de Galicia.

h.  A  autorización  para  a  constitución 
ou participación da Xunta de Galicia ou do 
Servizo Galego de Saúde en entidades de 
nova creación ou xa existentes que actúen 
no  ámbito  sanitario  ou  sociosanitario, 
de  acordo  co  establecido  na  lexislación 
financeira e orzamentaria, así como patri-
monial da comunidade autónoma.

i.  A autorización da subscrición de con-
venios coa Administración xeral do Estado 
e con outras comunidades autónomas.

j.  A aprobación das normas de autori-
zación  e  acreditación  que  deben  cumprir 
os  centros,  servizos  e  establecementos 
para os efectos da prestación de servizos 
sanitarios en Galicia.

k.  A  aprobación  de  novas  prestacións, 
entendidas no sentido do sinalado no capí-
tulo V do título II desta norma.

l.  Os acordos de creación de hospitais 
públicos en Galicia.

m. As  restantes  competencias  que  lle 
atribúe a normativa vixente.

Artigo 76. Consellería de Sanidade.
Correspóndelle á Consellería de Sanidade 
o exercicio das seguintes competencias:

a.  A  avaliación,  en  termos  de  saúde  e 
actividade, do funcionamento do Sistema 
Público de Saúde de Galicia.

b.  A elaboración, o desenvolvemento e 
a coordinación da execución das directri-
ces  da  política  sanitaria  da  Comunidade 
Autónoma de Galicia.

c.  A  elaboración  do  proxecto  do  Plan 
de  saúde  de  Galicia  e  a  súa  remisión  ao 
Consello da Xunta de Galicia.

d.  A definición e o establecemento dos 
obxectivos relativos aos dereitos da cida-
danía e a súa comunicación e garantía.

e.  A  planificación  da  ordenación  te-
rritorial  do  Sistema  Público  de  Saúde  de 
Galicia.

f.  A  proposta  sobre  incorporación  de 
novas  prestacións  no  Sistema  Público  de 
Saúde de Galicia, así como a actualización 
da carteira de servizos.

g.  A  planificación  estratéxica  da 
política  de  recursos  humanos  conxunta 
do  Sistema  Público  de  Saúde  de  Galicia, 
sen prexuízo do exercicio de planificación 
que cada organización especializada deba 
realizar.

h.  O  nomeamento  e  o  cesamento  do 
persoal  directivo  da  Consellería  de  Sa-
nidade  e  os  dos  entes,  organismos  e/ou 
instrumentos de xestión a ela adscritos, en 
tanto que titular da súa presidencia.

i.  A  aprobación  do  anteproxecto  de 
orzamento  do  Servizo  Galego  de  Saúde 
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e dos correspondentes a outras entidades 
con personalidade xurídica de seu adscri-
tas á consellería.

j.  A proposta dos módulos económicos 
para a prestación de servizos propios e a 
aprobación dos concertados.

k.  A articulación e a xestión do rexistro 
único  de  profesionais  sinalado  no  artigo 
34º desta lei.

l.  A  autorización  para  a  creación,  a 
modificación,  o  traslado  e  a  supresión 
ou  o  pechamento  de  centros,  servizos  e 
establecementos sanitarios. O seu rexistro 
e catalogación.

m. A confección dos estándares de cali-
dade e a determinación dos criterios e dos 
mecanismos de autorización e acreditación 
dos  centros,  servizos  e  establecementos 
sanitarios, e a súa remisión ao Consello da 
Xunta para a súa aprobación.

n.  A inspección sanitaria no seu ámbito 
competencial.

o.  O exercicio da potestade disciplina-
ria  en  relación co persoal  con destino na 
Consellería de Sanidade e no Servizo Ga-
lego de Saúde,  con excepción da  sanción 
de  separación do  servizo,  e  sen prexuízo 
das  competencias  que nesta materia  teña 
atribuídas  a  persoa  titular  da  consellería 
competente en materia de administración 
pública.

p.  O  exercicio  da  potestade  sanciona-
dora sobre os centros, servizos e estable-
cementos  sanitarios,  agás  a  imposición 
de  sancións  pecuniarias  atribuídas  ao 
Consello da Xunta consonte o establecido 
no artigo 45º desta lei.

q.  A  vixilancia  e  o  control  da  publici-
dade susceptible de repercutir positiva ou 
negativamente sobre a saúde das persoas.

r.  Os  rexistros,  as  autorizacións  sa-
nitarias  obrigatorias  e  as  inspeccións  de 
calquera  tipo  de  instalacións,  establece-
mentos, servizos, actividades e produtos, 
directa  ou  indirectamente  relacionados 
coa saúde da poboación, sen prexuízo das 
competencias  doutras  consellerías  e  das 
corporacións locais.

s.  A  definición,  a  comunicación  e  o 
establecemento de obxectivos e garantías 
de  cumprimento  dos  criterios  de  xestión 
incorporados  na  prestación  de  servizos 
sanitarios.

t.  A planificación,  a xeración,  a posta 
á disposición e  a  avaliación dos  recursos 
necesarios  para  a  prestación  de  servizos 
sanitarios  dentro  do  Sistema  Público  de 
Saúde de Galicia.

u.  A provisión directa de servizos sani-
tarios.

v.  As  restantes  competencias  que  lle 
atribúe a normativa vixente, sen prexuízo 
das  competencias  doutros  departamentos 
ou administracións.

Artigo 77. Instrumentos  de  xestión 
da  Consellería  de  Sanidade  e  dos  seus 
organismos dependentes.
  1.  Para o exercicio das súas competen-
cias, a Consellería de Sanidade e os seus 
organismos dependentes poderán:

a.  Desenvolvelas  directamente  ou  a 
través  de  organismos  autónomos,  entes 
públicos de carácter institucional ou axen-
cias  públicas  vinculadas  organicamente 
ao Servizo Galego de Saúde ou á Conse-
llería de Sanidade e co obxectivo posible 
de crear estruturas específicas vinculadas 
a  criterios  técnicos  ou  territoriais  para 
xestións  especializadas  (emerxencias, 
transfusión,  aprovisionamentos,  avalia-
ción  de  tecnoloxías,  desenvolvemento  de 
tecnoloxías da información, docencia, in-
vestigación ou para avaliación de sistemas 
de promoción profesional).
A  relación  entre  as  devanditas  entida-
des,  como  medio  propio  instrumental  e 
servizo  técnico  da  administración,  coa 
Consellería  de  Sanidade  ou  co  Servizo 
Galego  de  Saúde  regularase,  tanto  para 
a  prestación  de  servizos  sanitarios  coma 
doutros  incluídos  no  seu  obxecto  social 
ou  finalidade,  a  través  dos  instrumentos 
previstos  no  artigo  74º,  que  permitirán 
vincular o funcionamento daquelas e o seu 
financiamento  cos  criterios  de  planifica-
ción da consellería ou do Servizo Galego 
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de Saúde e coas necesidades dos usuarios 
e das usuarias.

b.  Delegar funcións no Servizo Galego 
de Saúde ou noutros organismos ou entida-
des adscritas á Consellería de Sanidade.

c.  Establecer  encomendas  de  xestión, 
acordos, convenios ou contratos -calquera 
que sexa a súa tipoloxía e modalidade-con 
entidades públicas ou privadas.

d.  Participar en calquera outra entidade 
pública  ou  privada,  cando  así  conveña  á 
xestión  e  á  execución  das  competencias 
asignadas.
  2.  Correspóndelles  ao  Foro  de  Parti-
cipación  Institucional  de  Sanidade  e  ao 
Consello  Galego  de  Saúde  coñeceren  e 
emitiren  informe  sobre  os  expedientes  de 
autorización  da  constitución  ou  participa-
ción da comunidade autónoma nos organis-
mos e nas entidades de nova creación ou xa 
existentes ás que se refire a alínea anterior.
  3.  Correspóndelle ao Consello da Xunta 
autorizar a constitución ou a participación 
da comunidade autónoma nos organismos 
e  nas  entidades  de  nova  creación  ou  xa 
existentes ás que se refire a alínea 1 deste 
artigo, de acordo co establecido na lexisla-
ción  financeira e orzamentaria, así como 
patrimonial da comunidade autónoma.

Artigo 78. Consello Asesor do Siste-
ma Público de Saúde de Galicia.
  1.  O  Consello  Asesor  do  Sistema 
Público  de  Saúde  de  Galicia  é  o  órgano 
non-colexiado superior de consulta e ase-
soramento da Consellería de Sanidade.
  2.  O  Consello  Asesor  do  Sistema  Pú-
blico de Saúde de Galicia estará integrado 
maioritariamente  por  profesionais  deste. 
A composición, de ser o caso, e as normas 
xerais  de  organización  e  funcionamento 
do  consello  determinaranse  por  orde  da 
persoa titular da Consellería de Sanidade.
  3.  O  Consello  Asesor  do  Sistema  Pú-
blico  de  Saúde  de  Galicia  contará  cunha 
secretaría permanente, que o coordinará e 
lle prestará soporte técnico e loxístico.
  4.  O nomeamento das persoas que for-
men parte do Consello Asesor do Sistema 
Público de Saúde de Galicia será, en todo 

caso,  a  título  individual,  e  procurarase 
unha  composición  paritaria  de  mulleres 
e homes. O devandito nomeamento pode-
rase facer con carácter temporal, mentres 
duren  as  funcións  de  asesoramento 
asignadas á súa persoa titular ou ben con 
carácter  permanente,  comportando  neste 
caso a dispoñibilidade da persoa nomeada 
para prestar labores de asesoramento can-
do lle sexan requiridos.
  5.  A  persoa  titular  da  Consellería  de 
Sanidade poderá designar asesores secto-
riais en materias específicas relacionadas 
coa asistencia e a organización sanitarias, 
a saúde pública, a docencia e investigación 
nas ciencias da saúde e, en xeral, en cal-
quera  outra  materia  de  interese  sanitario 
respecto da cal resulte conveniente solici-
tar asesoramento especializado.

Artigo 79. Organizacións,  entidades 
e centros públicos provedores de servizos 
sanitarios.
Correspóndenlles  ás  organizacións,  ás  enti-
dades ou aos centros públicos provedores de 
servizos sanitarios as seguintes funcións:
  1.  A  planificación,  disposición,  distri-
bución  e  xestión  dos  recursos  técnicos, 
humanos  e  económicos  precisos  para 
cumprir  coa  prestación  das  actividades 
acordadas coa consellería.
  2.  A  articulación,  de  ser  o  caso,  das 
áreas  de  xestión  clínica  e  a  garantía  na 
aplicación  das  guías  de  práctica  clínica, 
vías clínicas, e plans e programas na súa 
área de responsabilidade.
  3.  A  formalización  de  contratos  de 
servizos sanitarios con terceiros.

capítulo ii 
A AdmInIstrACIón loCAl

Artigo 80. Competencias  da  Admi-
nistración local.
  1.  As  entidades  locais  participarán  no 
Sistema  Público  de  Saúde  de  Galicia  nos 
termos previstos nesta lei e nas disposicións 
que a desenvolvan, na Lei xeral de sanidade 
e na demais lexislación específica.
  2.  As  entidades  locais  exercerán  as 
competencias que en materia sanitaria lles 
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atribúe a  lexislación de réxime local e as 
restantes  que  lles  confire  o  ordenamento 
xurídico.
  3.  Os  concellos,  sen  prexuízo  das 
competencias das demais administracións 
públicas,  terán  en  relación  co  obrigado 
cumprimento  das  normas  e  dos  plans 
sanitarios  as  seguintes  obrigas  derivadas 
das súas competencias:

a.  A  prestación  dos  servizos  mínimos 
obrigatorios  determinados  na  lexislación 
de réxime local no referente aos servizos 
de saúde e aos regulados nesta lei.

b.  O control sanitario do medio natural, 
e, en especial, a contaminación atmosféri-
ca, os ruídos e as vibracións, o abastece-
mento e saneamento de augas, os residuos 
urbanos.

c.  O  control  sanitario  de  industrias, 
actividades,  servizos  e  transportes  que 
impacten na saúde da súa cidadanía.

d.  O  control  sanitario  de  edificios  e 
lugares de vivenda e convivencia humana, 
especialmente dos centros de alimentación, 
perruquerías,  saunas  e  centros  de  hixiene 
persoal,  hoteis  e  centros  residenciais, 
escolas, campamentos turísticos e áreas de 
actividade física, deportiva e de recreo.

e.  O control sanitario da distribución e 
da subministración de alimentos, bebidas 
e demais produtos relacionados co uso ou 
o consumo humano, así como dos medios 
para o seu transporte que estean dirixidos 
aos cidadáns e ás cidadás do municipio.

f.  O control sanitario dos cemiterios e a 
policía sanitaria mortuoria.

g.  O desenvolvemento de programas de 
promoción da saúde, a educación sanitaria 
e a protección de grupos sociais con riscos 
específicos que se prevexan nos plans de 
saúde.

h.  A participación en órganos de direc-
ción e/ou participación das organizacións 
públicas  de  saúde  na  forma  que  regula-
mentariamente se determine.

i.  A colaboración, nos termos nos que 
se acorde en cada caso, na construción, na 
reforma e/ou no equipamento de centros e 
servizos sanitarios.

  4.  Ademais, os concellos poderán reali-
zar actividades complementarias das que 
sexan  propias  doutras  administracións 
públicas  nas  materias  obxecto  desta  lei, 
nos  termos  establecidos  na  lexislación 
reguladora do réxime local.
  5.  Igualmente,  os  concellos  poderán 
prestar  os  servizos  relacionados  coas 
materias obxecto desta lei que deriven das 
competencias  que  neles  delegue  a  Xunta 
de  Galicia  ao  abeiro  da  lexislación  de 
réxime  local  e  por  aplicación  do  Plan  de 
acción local de Galicia.
  6.  Para  o  desenvolvemento  das  fun-
cións relacionadas nas alíneas anteriores, 
os concellos solicitarán o apoio técnico do 
persoal  e  os  medios  das  áreas  sanitarias 
nas  que  se  encontren  comprendidos.  O 
persoal  sanitario  da Consellería  de Sani-
dade, do Servizo Galego de Saúde ou do-
utras  organizacións  públicas  provedoras 
de servizos que presta apoio aos concellos 
terá,  para  estes  efectos,  a  consideración 
de  persoal  ao  servizo  destes,  coas  súas 
obrigadas  consecuencias  en  canto  ao 
réxime de recursos e ás responsabilidades 
persoais e patrimoniais.
  7.  A  elaboración  e  o  desenvolvemento 
da  normativa  municipal  nas  materias 
obxecto desta  lei  incluirán o  seu coñece-
mento previo por parte da Consellería de 
Sanidade, a prol da efectiva coordinación 
e da eficacia administrativa.
  8.  Os plans sanitarios xerais de Galicia 
poranse en coñecemento das entidades lo-
cais de Galicia, a través das súas organiza-
cións  representativas.  Os  plans  especiais 
remitiránselles aos concellos que afecten.
  9.  Para  un  mellor  cumprimento  dos 
fins desta  lei as entidades locais poderán 
establecer  convenios  coa  Administración 
sanitaria autonómica.

Artigo 81. Delegación de competencias 
na Administración local.
  1.  Sen  prexuízo  do  establecido  nos  arti-
gos  anteriores,  as  entidades  locais  poderán 
asumir  competencias  delegadas  pola  Con-
sellería  de  Sanidade,  sempre  que  acrediten 
poder executar plenamente as  funcións que 



- 1158 -

Código da Administración Galega

en materia de saúde lles asigne como compe-
tencia propia a lexislación vixente e obteñan 
a  pertinente  acreditación  para  a  delegación 
de tales competencias na forma que regula-
mentariamente se determine.
  2.  As  competencias  ás  que  se  refire  a 
alínea anterior soamente poderán ser delega-
das, de acordo cos principios de autonomía 
municipal  e  responsabilidade  financeira, 
cando as entidades locais asuman os resulta-
dos económicos da súa xestión.

TíTULO IV 
DAS RELACIóNS DO 

SISTEMA PúBLICO DE 
SAúDE DE GALICIA COA 
UNIóN EUROPEA, COA 

ADMINISTRACIóN XERAL 
DO ESTADO E CON OUTRAS 

COMUNIDADES AUTóNOMAS
capítulo i 

dA relACIón Con outros 
pAíses, Con InstItuCIóns 

InternACIonAIs sAnItArIAs  
e CoA unIón europeA

Artigo 82. Relación con outros países 
e institucións internacionais sanitarias.
  1.  O  Goberno  de  Galicia,  a  través  da 
Consellería  de  Sanidade,  realizará  as 
actividades de colaboración sanitaria con 
outros países e institucións internacionais 
sanitarias  co  obxectivo  de  lograr  un  im-
pacto na saúde da poboación, sen prexuízo 
do disposto no artigo 38.1º da Lei 14/1986, 
do 25 de abril, xeral de sanidade.
  2.  Do mesmo xeito,  poderá  formalizar 
acordos  de  colaboración  sanitaria  con 
autoridades sanitarias doutros países para 
os efectos de lles garantir a axeitada pres-
tación  sanitaria  ás  comunidades  galegas 
asentadas no exterior.
  3.  Estas liñas de colaboración poderán 
ser recollidas en acordos ou convenios que 
serán  tramitados  seguindo  a  normativa 
vixente nesta materia.

Artigo 83. Actuación  da  Xunta  coa 
Unión Europea.
  1.  Nas materias obxecto desta lei, corres-
póndelle á Xunta de Galicia a transposición, 

o  desenvolvemento  e  a  execución  da  nor-
mativa  comunitaria  naqueles  ámbitos  que 
sexan propios da súa competencia ao abeiro 
do previsto na Constitución e no Estatuto de 
autonomía de Galicia.
  2.  A  Xunta  de  Galicia  participará  de 
modo  efectivo  no  proceso  de  formación 
da vontade do Estado español no tocante á 
adopción de decisións e á emisión de actos 
normativos polos órganos da Comunidade 
Europea que afecten as materias obxecto 
desta  lei,  nos  termos  previstos  nas  leis  e 
nos convenios que  se establezan coa Ad-
ministración do Estado.

capítulo ii 
dAs relACIóns CoA 

AdmInIstrACIón do estAdo
Artigo 84. Das relacións de coopera-

ción coa Administración do Estado.
  1.  Nas  materias  obxecto  desta  lei,  a 
Xunta de Galicia participará de modo efec-
tivo no exercicio das competencias que de 
acordo  co  bloque  da  constitucionalidade 
lle  corresponden  ao  Estado,  nos  termos 
que establecen as leis e os convenios que 
se  subscriban  con  este,  e,  en  particular, 
polo que  se  refire  ao  establecemento das 
bases,  á  coordinación  xeral  da  sanidade 
e á alta inspección, todo iso sen prexuízo 
do previsto na alínea 4 deste artigo. Esta 
participación  dirixirase  á  consecución 
dunha  coordinación,  unha  integración  e 
un  aproveitamento  das  actividades  e  ac-
tuacións que desenvolve cada comunidade 
autónoma en materia  sanitaria,  co  fin de 
mellorar a saúde de toda a poboación.
  2.  En defecto de leis estatais que garan-
tan a efectiva participación á que se refire a 
alínea anterior ou co obxecto de completar 
as previsións que ao respecto se conteñen 
nelas, o Consello de Goberno da Xunta de 
Galicia promoverá coa indicada finalidade 
a  formalización  dos  oportunos  convenios 
coa Administración do Estado consonte o 
previsto na Lei 30/1992, do 26 de novembro, 
de  réxime  xurídico  das  administracións 
públicas e do procedemento administrativo 
común, e nas disposicións concordantes.
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  3.  Igualmente,  en  defecto  de  leis 
estatais  que  así  o  establezan,  a  Xunta  de 
Galicia  promoverá  a  formalización  dos 
oportunos convenios coa Administración 
do Estado, así como a adopción de cantas 
medidas sexan precisas para facer efectiva 
a  participación  daquela  nos  órganos  de 
goberno  dos  organismos  e  das  entidades 
dependentes  da  Administración  xeral  do 
Estado, calquera que sexa a súa natureza 
xurídica, que desenvolvan a súa activida-
de nas materias obxecto desta lei.
  4.  Por  razóns  de  eficacia,  a  Xunta  de 
Galicia  promoverá  a  formalización  dos 
oportunos convenios coa Administración 
xeral do Estado co fin de lles encomendar 
aos órganos da comunidade ou aos orga-
nismos ou ás entidades dela dependentes, 
no  ámbito  territorial  de  Galicia,  a  pres-
tación  dos  servizos  e  o  desempeño  das 
competencias executivas e de inspección e 
control que en materia sanitaria lle corres-
ponden ao Estado de acordo co bloque da 
constitucionalidade, todo iso sen prexuízo 
da  súa  eventual  transferencia  ou  delega-
ción a esta comunidade.
  5.  A Xunta de Galicia poderá acordar a 
realización de plans e programas conxuntos 
de actuación coa Administración xeral do 
Estado para o logro de obxectivos comúns 
nas materias obxecto desta lei, consonte o 
previsto na Lei 30/1992, do 26 de novembro, 
de  réxime  xurídico  das  administracións 
públicas e do procedemento administrativo 
común, e nas disposicións concordantes.

capítulo iii 
dAs relACIóns Con outrAs 

ComunIdAdes AutónomAs e 
CoAs ComunIdAdes GAleGAs no 
exterIor en mAterIA sAnItArIA
Artigo 85. Das relacións de coopera-

ción con outras comunidades autónomas.
  1.  A Xunta de Galicia poderá establecer 
relacións  de  cooperación  con  outras  comu-
nidades  autónomas  para  a  consecución  de 
obxectivos  comúns  nas  materias  obxecto 
desta lei mediante calquera das fórmulas ad-
mitidas en dereito e, de ser o caso, mediante 

a  formalización  dos  oportunos  convenios 
de  colaboración  e  acordos  de  cooperación, 
que  se  tramitarán  consonte  o  establecido 
nos  artigos  145.2º  da  Constitución,  35  do 
Estatuto de autonomía de Galicia e 4.8º da 
Lei 1/1983, do 22 de febreiro, reguladora da 
Xunta e da súa Presidencia.
  2.  Ademais,  poderá  acordar  a  reali-
zación  de  plans  e  programas  conxuntos 
de  actuación  con  outras  comunidades 
autónomas para o  logro de obxectivos de 
interese  común,  en  especial  de  carácter 
territorial  en  relación  coa  protección  da 
saúde  e  coa  provisión  dos  servizos  sani-
tarios e sociosanitarios en áreas limítrofes 
e  de  carácter  sectorial  verbo  da  atención 
de  determinadas  patoloxías  ou  ámbitos 
da  asistencia  en  concreto  e/ou  colectivos 
necesitados de especial protección.

Artigo 86. Das  relacións  de  coope-
ración  coas  comunidades  galegas  no 
exterior.
  1.  A  Xunta  de  Galicia  poderá  asinar 
acordos  de  colaboración  e  cooperación 
coas  comunidades  galegas  asentadas  no 
exterior no marco previsto no Estatuto de 
autonomía.
  2.  Os convenios e os acordos de colabo-
ración  e  cooperación  poderán  consistir  na 
adopción de fórmulas de xestión directa ou 
indirecta dos centros asistenciais pertencen-
tes  ás  comunidades galegas  e no  recoñece-
mento, de acordo co principio de reciproci-
dade, á prestación de asistencia sanitaria aos 
seus membros en desprazamentos temporais 
á comunidade autónoma.

TíTULO V 
DO SECTOR PRIVADO  

DE ATENCIóN SANITARIA  
E DAS SúAS RELACIóNS CO 

SISTEMA PúBLICO DE SAúDE 
DE GALICIA

Artigo 87. Autorización  e  acredita-
ción de centros.
Todos  os  centros,  servizos  e  establece-
mentos  sanitarios de  titularidade privada 
que  presten  servizos  na  comunidade  au-
tónoma deberán ser autorizados seguindo 
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a  regulación  establecida.  Regulamen-
tariamente  determinaranse  os  supostos 
nos  que  deberán  contar  coa  acreditación 
correspondente.

Artigo 88. Complementariedade  e 
subsidariedade do sector sanitario privado.
  1.  Para a consecución dos obxectivos e 
dos principios reitores do Sistema Público 
de Saúde de Galicia  recoñécese  a  impor-
tancia do sector privado de atención sani-
taria como complementario e subsidiario a 
toda a súa actividade.
  2.  Para a cooperación do sector privado 
de  atención  sanitaria  co  Sistema  Público 
de  Saúde  de  Galicia,  e  sen  prexuízo  do 
disposto expresamente nesta lei, o Plan de 
saúde de Galicia determinará ademais as 
accións que durante a súa vixencia sexan 
susceptibles dunha acción conxunta.

Artigo 89. Mecanismo de relación co 
Sistema Público de Saúde de Galicia.
  1.  A colaboración do sector privado de 
atención  sanitaria  co  Sistema  Público  de 
Saúde de Galicia instrumentarase a través 
das  diferentes  fórmulas  de  contratos  de 
servizos definidas no artigo 74 desta lei.
  2.  Os contratos de servizos realizaran-
se en igualdade de condicións de eficacia, 
eficiencia  e  calidade,  tendo  en  conta  os 
principios  de  subsidiariedade,  comple-
mentariedade  e  optimización,  a  axeitada 
coordinación  na  utilización  de  recursos 
públicos e privados e mais as necesidades 
de atención sanitaria.
  3.  As  entidades  e  as  organizacións  sen 
ánimo de lucro terán consideración preferen-
te para a subscrición de contratos de servizos, 
nos termos expresados na alínea anterior.

Artigo 90. Xestión  dos  contratos  de 
servizos  co  sector  privado  de  atención 
sanitaria.
  1.  Para  a  realización  de  contratos  de 
servizos  coa  Consellería  de  Sanidade  ou 
cos organismos dependentes dela e co Ser-
vizo  Galego  de  Saúde,  as  entidades  e  as 
institucións  deberán  reunir  os  requisitos 
establecidos nos regulamentos vixentes.
  2.  Non  se  poderán  realizar  contratos  de 
servizos con aquelas entidades e institucións 

nas que presten a súa actividade profesionais 
con  funcións directivas no Sistema Público 
de Saúde de Galicia.
  3.  Non  se  poderán  contratar  servizos 
a entidades e  institucións privadas cando 
estes sexan realizados por persoal vincu-
lado  laboralmente  ao Sistema Público de 
Saúde de Galicia, aínda que se encontre en 
situación legal de compatibilidade.
  4.  Os  contratos  cumprirán  as  especi-
ficacións  que  regulamentariamente  se 
determinen  e,  consonte  o  disposto  no 
artigo 74.6º desta  lei,  a prestación destes 
servizos  farase  con  suxeición  ao  sistema 
de  garantías  dos  dereitos  e  dos  deberes 
sanitarios previstos nesta lei.

Artigo 91. Garantía  dos  dereitos  no 
sector sanitario privado.
  1.  Os  centros  e  os  establecementos 
sanitarios  privados,  para  lles  poderen 
prestar servizos sanitarios aos seus usua-
rios  e  usuarias,  deberán  cumprir  todas 
as  exixencias  normativas  en  materia  de 
protección de saúde que sexan aplicables.
  2.  Respectando o peculiar réxime eco-
nómico de cada centro sanitario, os derei-
tos previstos nos artigos 5º, 6º, 7º, 8º, 9º e 
10º desta lei serán garantidos polos centros 
e  establecementos  sanitarios  privados. 
Igualmente  cumprirán  con  aqueloutros 
dereitos  recollidos  na  normativa  vixente 
e  que  no  seu  alcance  inclúa  os  centros  e 
establecementos sanitarios privados.
  3.  Para a actividade que presten en réxi-
me de concerto co Sistema Público de Saúde 
de Galicia, haberá que aterse ao disposto nos 
artigos 12º, 13º e 74º.6 desta lei.

TíTULO VI 
DO SERVIZO GALEGO  

DE SAúDE
capítulo i 

prInCIpIos xerAIs
Artigo 92. Natureza.

  1.  Para  o  adecuado  desenvolvemento 
das competencias que no ámbito sanitario 
lle  corresponden  á  Comunidade  Autó-
noma  de  Galicia  configúrase  o  Servizo 
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Galego de Saúde, creado pola Lei 1/1989, 
como un organismo autónomo de natureza 
administrativa,  dotado  de  personalidade 
xurídica de seu e plena capacidade para o 
cumprimento dos seus fins.
  2.  O Servizo Galego de Saúde está  ads-
crito á Consellería de Sanidade, que exercerá 
sobre el as facultades de dirección, vixilancia 
e tutela e, en particular, o exercicio das po-
testades  regulamentarias  e  de  organización 
que lle atribúen esta lei e as restantes dispo-
sicións que sexan aplicables.
  3.  O Servizo Galego de Saúde rexerase 
polo  establecido  nesta  lei  e  nas  normas 
ditadas  no  seu  desenvolvemento  e  polas 
restantes disposicións que lle sexan aplica-
bles. En materia de contratación, o servizo 
réxese polo recollido na lexislación sobre 
contratos das administracións públicas. A 
contratación de servizos sanitarios rexera-
se polas súas normas específicas.
  4.  O  Servizo  Galego  de  Saúde  e  a  to-
talidade de entidades adscritas a el gozan 
da reserva de nomes e dos beneficios, de 
exencións e de franquías de calquera clase 
e natureza que as leis lles atribúen á Xunta 
de Galicia  e  ás  entidades públicas  encar-
gadas da xestión da Seguridade Social.
  5.  O  obxectivo  do  Servizo  Galego 
de  Saúde  é  a  provisión  dos  servizos  e 
das  prestacións  de  atención  sanitaria 
individual de cobertura pública no ámbito 
da  Comunidade  Autónoma  de  Galicia, 
dentro do marco básico de financiamento 
do  Sistema  Público  de  Saúde  de  Galicia, 
garantindo  os  dereitos  sanitarios  recoñe-
cidos nesta lei.

Artigo 93. Centros e servizos.
  1.  Integran o Servizo Galego de Saúde 
os  centros,  servizos  e  establecementos 
sanitarios  e  administrativos  creados pola 
Administración  da  Xunta  de  Galicia  ou 
procedentes de transferencias, así como as 
entidades  sanitarias  de  natureza  pública 
que se lle adscriban.
  2.  Do xeito que regulamentariamente se 
determine e tras a súa liquidación, integra-
ranse no Servizo Galego de Saúde ou nas 

adscritas á Consellería de Sanidade, segun-
do o artigo 77º.1 a) desta lei, as fundacións 
públicas sanitarias e as sociedades públicas 
sanitarias, ambas de carácter asistencial.

Artigo 94. Funcións.
Para  a  consecución  do  seu  obxectivo,  o 
Servizo  Galego  de  Saúde  desenvolve, 
baixo a supervisión e o control da Conse-
llería de Sanidade, as seguintes funcións:

a.  A  prestación  directa  de  asistencia 
sanitaria nos  seus propios  centros,  servi-
zos e establecementos ou nos adscritos ao 
servizo.

b.  O  desenvolvemento  dos  programas 
de actuación sanitaria.

c.  O  goberno,  a  dirección  e  a  xestión 
dos centros, servizos e  establecementos 
sanitarios propios ou adscritos ao Servizo 
Galego de Saúde.

d.  A  planificación,  a  coordinación  e  a 
xestión  dos  recursos  humanos,  materiais 
e financeiros asignados ao servizo para o 
cumprimento dos seus fins.

e.  A  introdución  de  novas  técnicas  e 
procedementos  diagnósticos  e  terapéu-
ticos,  logo  da  súa  avaliación  en  termos 
de  eficacia,  seguridade,  custo  e  impacto 
dende o punto de vista bioético.

f.  A promoción da docencia e a inves-
tigación  en  ciencias  da  saúde  no  ámbito 
dos  centros,  servizos  e  establecementos 
sanitarios asistenciais.

g.  O  establecemento  da  carteira  de 
servizos  que  presta  cada  un  dos  centros, 
servizos  e  establecementos  sanitarios 
asistenciais propios ou adscritos, consonte 
o previsto no artigo 60º desta lei.

h.  A  xestión  da  carteira  de  servizos  á 
que se refire a alínea anterior.

i.  O desenvolvemento de programas de 
calidade e mellora da práctica clínica e de 
mellora de xestión.

j.  A xestión das prestacións farmacéu-
ticas e complementarias que corresponda 
no ámbito das súas competencias.

k.  A  formalización  de  contratos  de  ser-
vizos  sanitarios  con organizacións,  centros, 
servizos  e  establecementos,  públicos  e 
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privados, para a consecución dos obxectivos 
asistenciais fixados.

l.  A  aprobación  dos  plans,  dos  pro-
gramas,  das  directrices  e  dos  criterios 
de  actuación  aos  que  se  deben  someter 
os  centros,  servizos  e  establecementos 
incluídos  no  Servizo  Galego  de  Saúde, 
así como o exercicio da supervisión e do 
control respecto deles.

m. A elaboración, o desenvolvemento e 
a  avaliación dos programas  sanitarios do 
Servizo Galego de Saúde.

n.  A  definición,  a  comunicación  e  o 
establecemento de obxectivos e garantías 
dos  criterios  de  xestión  dos  servizos 
sanitarios que preste o Servizo Galego de 
Saúde.

o.  A  definición,  a  planificación  e  a 
compra  de  actividades  sanitarias  que 
desenvolva o Servizo Galego de Saúde no 
cumprimento dos seus fins.

p.  A planificación, a xeración, a posta á 
disposición e a avaliación dos recursos que 
precise no cumprimento dos seus fins.

q.  O  establecemento,  a  xestión  e  a 
actualización  dos  acordos,  convenios  e 
contratos, calquera que sexa a súa tipoloxía 
e modalidade, con terceiras entidades titu-
lares de centros, servizos e establecementos 
sanitarios.

Artigo 95. Instrumentos  de  presta-
ción  de  servizos  sanitarios  do  Servizo 
Galego de Saúde.
O Servizo Galego de Saúde poderá utilizar 
os  instrumentos  de  xestión  previstos  no 
artigo 74º.

capítulo ii 
orGAnIzACIón

Artigo 96. Órganos de administración.
  1.  Será  presidente  ou  presidenta  do 
Servizo Galego de Saúde a persoa  titular 
da Consellería de Sanidade.
  2.  O Servizo Galego de Saúde disporá 
dun consello de dirección que será presi-
dido pola persoa titular da Consellería de 
Sanidade ou por un alto cargo designado 
por esta como director-xerente.

  3.  Terá os órganos directivos que regu-
lamentariamente se determine.
  4.  A estrutura orgánica do Servizo Ga-
lego de Saúde,  tanto no  seu nivel  central 
coma  periférico,  determinarase  regula-
mentariamente,  segundo  as  necesidades 
asistenciais da cidadanía en cada  territo-
rio e atendendo aos principios de eficacia, 
eficiencia,  simplicidade,  transparencia  e 
proximidade.  En  todo  caso,  deberase  ter 
en conta a ordenación territorial do Siste-
ma Público de Saúde de Galicia vixente en 
cada momento. Definiranse  tamén os ór-
ganos unipersonais mínimos de dirección 
propios.

capítulo iii 
orGAnIzACIón de servIzos 

Centros sAnItArIos 
orGAnIzACIón e xestIón

Artigo 97. Instrumentos de organiza-
ción e xestión.
  1.  A modernización do sistema require 
a  introdución  de  modelos  de  xestión  que 
dinamicen o servizo público e garantan un 
marco de innovación tecnolóxica adecua-
do, co fin de obter a meirande rendibilida-
de social.
  2.  Introduciranse  fórmulas  organizati-
vas cunha visión horizontal e integradora 
dos procesos asistenciais e adoptaranse as 
medidas  que  fomenten  a  coordinación,  a 
colaboración e a cooperación.
  3.  Estas  fórmulas  organizativas  ten-
derán  a  superar  a  compartimentación 
existente, especialmente nos hospitais, e a 
relación  primaria-especializada  froito  da 
progresiva especialización e da fragmen-
tación  do  traballo,  facendo  compatible 
este  cunha  atención  horizontal  das  nece-
sidades  asistenciais  dos  e  das  pacientes 
e  facilitando  unha  meirande  autonomía 
de xestión dos centros e establecementos 
sanitarios.
  4.  Todo  instrumento  de  organización 
e  xestión  articularase  baixo  o  principio 
básico  de  garantía  da  participación  real 
e  efectiva  dos  profesionais  na  xestión  do 
centro e/ou da área sanitaria.
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capítulo iv 
réxIme xurídICo

Artigo 98. Réxime  xurídico  dos 
actos.
O réxime xurídico dos actos emanados dos 
órganos de dirección e xestión do Servizo 
Galego de Saúde será o establecido na Lei 
30/1992,  do  26  de  novembro,  de  réxime 
xurídico  das  administracións  públicas  e 
do procedemento administrativo común, e 
na normativa de organización e funciona-
mento da Administración da comunidade 
autónoma.

capítulo v 
medIos mAterIAIs e réxIme 

pAtrImonIAl
Artigo 99. Medios materiais.

O  Servizo  Galego  de  Saúde  contará  cos 
medios materiais precisos para o cumpri-
mento dos fins que esta lei lle atribúe.

Artigo 100. Patrimonio.
  1.  Constitúen  o  patrimonio  propio  do 
Servizo  Galego  de  Saúde  todos  os  bens 
e dereitos que  lle pertenzan á entrada en 
vigor desta lei ou que adquira ou reciba no 
futuro por calquera título.
  2.  Constitúen o patrimonio adscrito ao 
Servizo Galego de Saúde:

a.  Os bens e dereitos do patrimonio da 
comunidade autónoma afectos a servizos 
de  asistencia  sanitaria que  teña  adscritos 
ou que se lle adscriban.

b.  Os  bens  e  dereitos  de  toda  índole 
afectos aos servizos de asistencia sanitaria 
do sistema de Seguridade Social transferi-
dos á Xunta de Galicia, con pleno respecto 
ao previsto na disposición adicional  séti-
ma da Lei xeral de sanidade.

c.  Os  bens  e  dereitos  das  entidades 
locais que se lle adscriban.

d.  Calquera outro ben e dereito adquiri-
do por outro título xurídico.

Artigo 101. Réxime  xurídico  do 
patrimonio.
  1.  O réxime xurídico do patrimonio do 
Servizo  Galego  de  Saúde  rexerase  polo 
establecido  nesta  lei  e,  no  seu  defecto, 

polo disposto na normativa reguladora do 
patrimonio da Comunidade Autónoma de 
Galicia, e deberase axustar aos seguintes 
principios:

a.  O Servizo Galego de Saúde ten plena 
capacidade para  adquirir  e posuír bens  e 
dereitos polos medios establecidos no or-
denamento xurídico, así como para exercer 
as accións e os recursos que procedan para 
a defensa e a tutela do seu patrimonio.

b.  Son bens de dominio público do Ser-
vizo Galego de Saúde os afectos á presta-
ción directa de servizos públicos propios do 
organismo e os inmobles da súa propiedade 
nos que se aloxen as súas unidades e enti-
dades dependentes da súa administración, 
e como tal gozan dos beneficios tributarios 
que lles sexan aplicables.

c.  Aplicaráselles  o  réxime  xurídico 
demanial  aos  dereitos  reais  do  Servizo 
Galego de Saúde nos que concorran as cir-
cunstancias descritas na alínea anterior.

d.  A  declaración  de  utilidade  pública 
enténdese  implícita  en  toda  expropiación 
relativa a obras e servizos que sexan com-
petencia do Servizo Galego de Saúde para 
o cumprimento das funcións e a consecu-
ción dos fins fixados pola lei.
  2.  O  Servizo  Galego  de  Saúde  poderá 
adquirir por si mesmo bens inmobles e de-
reitos a título gratuíto logo da autorización 
do  Consello  da  Xunta.  As  adquisicións 
gratuítas  de  bens  mobles  poderaas  facer 
directamente sen necesidade de autoriza-
ción previa, deixando constancia no expe-
diente da conveniencia da adquisición.
  3.  O  Servizo  Galego  de  Saúde  poderá 
arrendar  directamente  os  inmobles  que 
sexan  necesarios  para  o  desenvolvemen-
to  das  súas  funcións  e  deberá  publicar 
o  anuncio  e  a  adxudicación  no  Diario 
Oficial  de  Galicia.  Non  obstante,  excep-
tuarase a publicación do anuncio naqueles 
casos nos que se acredite que baseándose 
nas peculiaridades do ben deba arrendarse 
un inmoble determinado.
  4.  O Servizo Galego de Saúde poderá dis-
por dos bens e dos dereitos que lle pertenzan 



- 1164 -

Código da Administración Galega

en  propiedade  e  que  non  sexan  necesarios 
para o exercicio das súas funcións.
  5.  Poderánselles  ceder os bens mobles 
propiedade  do  organismo  a  terceiros  no 
marco de relacións de colaboración e para 
fins de interese sanitario. Tamén se pode-
rán ceder con fins benéficos bens mobles 
dos que non se prevexa a súa utilización.

Artigo 102. Inventario.
O  Servizo  Galego  de  Saúde  levará  un 
inventario dos bens e dos dereitos que in-
tegran o seu patrimonio para os efectos de 
coñecer en  todo momento a súa natureza 
e cualificación, así como a súa situación, 
uso e destino.

capítulo vi 
réxIme FInAnCeIro, 

orzAmentArIo e ContAble
Artigo 103. Réxime financeiro.

O  Servizo  Galego  de  Saúde  financiarase 
cos  recursos que  lle sexan asignados con 
cargo aos orzamentos da Comunidade Au-
tónoma  de  Galicia,  entre  os  que  poderán 
figurar os seguintes:

a.  Os  destinados  pola  comunidade 
autónoma ao  financiamento  dos  servizos 
sanitarios  da  Seguridade  Social  pola 
aplicación do establecido na Lei 21/2001, 
do 27 de decembro, pola que se regulan as 
medidas fiscais e administrativas do novo 
sistema de  financiamento  das  comunida-
des autónomas de réxime común e cidades 
con estatuto de autonomía.

b.  A parte que, por razón das funcións 
conferidas,  lle  poida  corresponder  pola 
participación  da  Xunta  de  Galicia  nos 
recursos destinados  a  financiar  a xestión 
dos servizos sanitarios.

c.  As  achegas  que  deban  realizar  as 
entidades locais con cargo aos seus orza-
mentos, de ser o caso.

d.  Os produtos e as  rendas de  toda  ín-
dole procedentes dos bens  e dos dereitos 
que  integran o seu patrimonio, propio ou 
adscrito.

e.  Os  ingresos  ordinarios  e  extraor-
dinarios  que  legalmente  ou  convencio-
nalmente  estea  autorizado  a  percibir,  e, 

en particular, os  ingresos procedentes da 
prestación  de  servizos  sanitarios  cando 
existan terceiros obrigados ao pagamento 
e os procedentes de acordos con entidades 
aseguradoras  de  asistencia  sanitaria  ou 
con outras comunidades autónomas.

f.  As subvencións, as doazóns e calque-
ra outra achega voluntaria de entidades e 
particulares.

g.  Calquera outro recurso que lle poida 
ser atribuído ou asignado.

Artigo 104. Orzamento.
O  orzamento  do  Servizo  Galego  de  Saúde 
débese  orientar  de  acordo  coas  previsións 
contidas no Plan de saúde de Galicia e nas 
directrices de política sanitaria da comunida-
de autónoma, débese incluír nos orzamentos 
da  Xunta  de  forma  diferenciada  e  rexerase 
polas  disposicións  do  Decreto  lexislativo 
1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba 
o texto refundido da Lei de réxime financeiro 
e orzamentario de Galicia.

Artigo 105. Contabilidade.
O Servizo Galego de Saúde estará some-
tido  ao  réxime  de  contabilidade  pública 
nos  termos que  se establecen no Decreto 
lexislativo  1/1999,  do  7  de  outubro,  polo 
que se aproba o texto refundido da Lei de 
réxime financeiro e orzamentario de Gali-
cia, e nas disposicións concordantes.

Artigo 106. Réxime de control.
A Intervención Xeral da Xunta de Galicia 
exercerá  as  súas  funcións  no  ámbito  do 
Servizo Galego de Saúde, nos termos que 
establecen  o  Decreto  lexislativo  1/1999, 
do 7 de outubro, polo que se aproba o texto 
refundido  da  Lei  de  réxime  financeiro 
e  orzamentario  de  Galicia,  e  as  demais 
disposicións que resulten aplicables.

TíTULO VII 
DA ORGANIZACIóN  

DA SAúDE PúBLICA NO 
SISTEMA PúBLICO  

DE SAúDE DE GALICIA
Artigo 107. A organización da saúde 

pública.
Para  o  adecuado  desenvolvemento  das 
competencias que no ámbito sanitario  lle 
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corresponden  á  Comunidade  Autónoma 
de Galicia e para a provisión dos servizos 
e das prestacións de saúde pública de co-
bertura pública no ámbito da Comunidade 
Autónoma de Galicia, a Consellería de Sa-
nidade dotarase da estrutura organizativa 
e de xestión que mellor permita o axeitado 
desenvolvemento das seguintes funcións:

a.  A  prestación  directa  de  servizos  de 
saúde  pública  nos  seus  propios  centros, 
servizos e establecementos ou nos adscri-
tos a ela.

b.  O  desenvolvemento  dos  programas 
de actuación sanitaria.

c.  O goberno, a dirección e a xestión dos 
centros e servizos propios ou adscritos.

d.  A coordinación e a xestión dos recur-
sos humanos, materiais e financeiros que 
lle  sexan  asignados  para  o  cumprimento 
dos seus fins.

e.  A promoción da docencia e a investi-
gación en saúde pública.

f.  O desenvolvemento de programas de 
calidade  e mellora da  saúde pública  e de 
mellora de xestión.

g.  A  formalización  de  contratos  de 
servizos  sanitarios  con  organizacións, 
centros, servizos e establecementos, para 
a consecución dos obxectivos fixados coa 
Consellería de Sanidade.

TíTULO VIII 
DOS EMPREGADOS E DAS 

EMPREGADAS PúBLICOS DA 
SAúDE DO SISTEMA PúBLICO 

DE SAúDE DE GALICIA
capítulo i 

ÁmbIto e réxIme xurídICo
Artigo 108. Empregado  público  da 

saúde.
  1.  Para os efectos desta lei son empre-
gados públicos da saúde do Sistema Públi-
co de Saúde de Galicia aqueles que prestan 
servizos  nas  institucións  e  estruturas  de 
titularidade da Comunidade Autónoma de 
Galicia dentro do ámbito competencial da 
Consellería de Sanidade e dos organismos 
dela dependentes.

  2.  Integran o colectivo de empregados 
públicos da  saúde do Sistema Público de 
Saúde de Galicia ao que se refire a alínea 
anterior:

a.  O persoal estatutario da Comunidade 
Autónoma de Galicia que presta servizos 
nas  institucións,  nos  órganos,  nas  unida-
des ou nas estruturas do Sistema Público 
de Saúde de Galicia.

b.  O  persoal  funcionario  pertencente 
aos diferentes corpos, xerais ou especiais, 
da Administración estatal ou dos seus or-
ganismos  autónomos  que  preste  servizos 
nas  institucións,  nos  órganos,  nas  unida-
des ou nas estruturas do Sistema Público 
de Saúde de Galicia.

c.  O  persoal  transferido,  calquera  que 
sexa  o  réxime  xurídico  de  dependencia, 
laboral,  funcionario  ou  estatutario, 
doutras  administracións  públicas  con 
ocasión do traspaso e/ou da asunción das 
competencias, dos medios e dos servizos 
na materia de asistencia sanitaria.

d.  O  persoal  que  preste  servizos  nas 
entidades  de  titularidade  pública,  con 
personalidade xurídica de seu, que estean 
adscritas á Consellería de Sanidade.
  3.  Os  funcionarios, que por aplicación 
do  disposto  na  Lei  17/1989,  do  23  de 
outubro,  de  creación  de  escalas  do  per-
soal  sanitario  ao  servizo  da  comunidade 
autónoma,  estean  adscritos  á  Consellería 
de Sanidade integraranse no colectivo de 
empregados públicos da saúde do Sistema 
Sanitario de Galicia, sen prexuízo de que 
pola  natureza  xurídica  do  seu  vínculo  se 
manteñan sometidos en canto ás súas con-
dicións  laborais  e  retributivas  ao  réxime 
xurídico  funcionarial,  en  tanto  non  se 
integren no réxime estatutario consonte o 
previsto no artigo 112º.5.

Artigo 109. Réxime xurídico do em-
pregado  público  e  da  empregada  pública 
da saúde.
  1.  Con carácter xeral, o  réxime xurídico 
dos empregados públicos de saúde do Siste-
ma Público de Saúde de Galicia, ao que se 
refire o artigo 108º, será o correspondente á 
relación funcionarial do persoal estatutario.
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  2.  O  réxime  xurídico  dos  empregados 
públicos de  saúde do Sistema Público de 
Saúde de Galicia, ao que se refire o artigo 
108º,  rexerase  polas  disposicións  que  lle 
sexan  aplicables,  atendendo  á  natureza 
xurídica do seu vínculo.
  3.  Desenvolverase  por  lei  o  Estatuto 
xurídico dos empregados ou das emprega-
das públicas de saúde de Galicia.

Artigo 110. Interrelacións  entre  os 
distintos réximes de persoal.
  1.  Coa  finalidade  de  conseguir  a  me-
llor  utilización  dos  recursos  humanos  da 
Administración  galega,  determinaranse 
os supostos, os efectos e as condicións en 
que o persoal do Sistema Público de Saúde 
de Galicia poida pasar  a prestar  servizos 
en  postos  de  traballo  doutros  ámbitos  da 
Administración da Xunta de Galicia. Para 
tal  efecto  subscribiranse  os  oportunos 
convenios de colaboración entre os órga-
nos competentes atendendo estritamente a 
condicións de reciprocidade.
  2.  O persoal do Sistema Público de Saú-
de de Galicia que pase a prestar servizos 
en postos  de  traballo  das  unidades  e  dos 
servizos  da  Administración  sanitaria,  de 
distinto réxime xurídico ao da súa perten-
za,  terá dereito  a percibir  as  retribucións 
correspondentes ao posto de  traballo que 
desempeñe efectivamente e mais os com-
plementos persoais que teña asignados no 
seu réxime orixinario.
  3.  A relación de emprego dos funciona-
rios sanitarios locais terá a consideración 
dunha  única  prestación  de  servizos  para 
todos os efectos, sen prexuízo do exercicio 
voluntario  da  opción  de  integración  no 
novo modelo de atención primaria.
  4.  O  réxime  xurídico  dos  profesionais 
que  desempeñen  prazas  vinculadas,  ás 
que  se  refire  o  artigo  105º  da  Lei  xeral  de 
sanidade, será o establecido pola lexislación 
vixente  en  correlación  co  nomeamento  ou 
cos nomeamentos que deron  lugar á vincu-
lación  dos  postos  de  traballo.  O  réxime  de 
dereitos e deberes colixirase da aplicación da 
normativa vixente para o persoal estatutario 

e o profesorado universitario que sexa com-
patible co exercicio das funcións inherentes a 
cada un dos postos de traballo desempeñados 
polo profesional.

capítulo ii 
plAnIFICACIón e ordenACIón 

dos reCursos humAnos
Artigo 111. Principios  e  criterios 

xerais de ordenación.
Xunto  aos  fundamentos  xerais  de  actua-
ción  incorporados  a  esta  lei  e  daqueles 
que son propios do Estatuto xeral dos em-
pregados públicos e do Estatuto marco do 
persoal estatutario dos servizos de saúde, 
a ordenación do persoal da saúde inspira-
rase nos seguintes principios e criterios:

a.  Garantía de servizo á cidadanía.
b.  Mellora  da  relación  entre  o  persoal 

da  saúde  e  o  usuario  e/ou  a  usuaria  do 
sistema sanitario.

c.  Modernización  do  servizo  a  través 
dos seus profesionais.

d.  Igualdade de xénero e non discrimi-
nación.

e.  Transparencia na xestión.
f.  Obxectividade,  responsabilidade  e 

imparcialidade  no  desempeño  das  fun-
cións.

g.  Dedicación  prioritaria  ao  servizo 
público.

h.  Estabilidade do emprego.
i.  Participación do persoal da saúde na 

mellora da organización  sanitaria da que 
forma parte.

j.  Cooperación  interprofesional  e  tra-
ballo en equipo.

k.  Avaliación do desempeño.
l.  A negociación colectiva.
Artigo 112. Planificación de recursos 

humanos.
  1.  A planificación do persoal realizara-
se tendo en conta as necesidades reais do 
servizo, coa finalidade de lles dar cumpri-
mento aos dereitos da cidadanía previstos 
polas normas en materia de saúde.
  2.  A planificación dos recursos humanos 
tenderá  ao  seu  axeitado  dimensionamento 
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para  a  adecuación  entre  os  recursos  dis-
poñibles  e  as  necesidades  da  poboación,  a 
prol de promover a eficacia e eficiencia do 
servizo  sanitario  público  e  de  mellorar  a 
calidade asistencial e atención aos usuarios 
e ás usuarias do Sistema Público de Saúde de 
Galicia.
  3.  Poderanse  realizar  plans  globais  de 
ordenación de recursos humanos nos que 
se recollan os obxectivos e as bases xerais 
de  planificación,  en  materias  relevantes 
na  xestión  dos  recursos  humanos,  con 
vixencia  máxima  de  catro  anos.  Pódense 
realizar  tamén  plans  parciais  relativos  a 
materias  concretas  de  persoal  e  plans  de 
vixencia inferior.
  4.  Os  plans  de  ordenación  de  recursos 
humanos serán aprobados pola Consellería 
de Sanidade ou polo órgano que  se deter-
mine  regulamentariamente,  logo  da  súa 
negociación cos  representantes do persoal 
e  do  informe  favorable  da  Consellería  de 
Economía e Facenda.
  5.  Co  obxecto  de  homoxeneizar  as  re-
lacións  de  emprego  do  persoal  que  preste 
os  seus  servizos  no  Sistema  Público  de 
Saúde de Galicia e de mellorar a eficacia na 
xestión, a Administración sanitaria pública 
galega promoverá as medidas co fin de es-
tablecer procedementos para a integración 
directa e voluntaria do persoal na condición 
de persoal estatutario, coas especialidades 
que  procedan  polas  peculiaridades  das 
institucións, os centros e os servizos e das 
diferentes agrupacións de persoal.
  6.  Así  mesmo,  a  Administración 
sanitaria galega poderá  establecer proce-
dementos  para  a  integración  directa  do 
persoal temporal ou interino na condición 
de estatutario temporal.

Artigo 113. Clasificación do persoal.
  1.  A ordenación do persoal realizarase 
segundo  a  súa  dependencia  orgánica  e 
réxime  xurídico  de  pertenza  e  de  con-
formidade  cos  criterios  de  clasificación 
determinados  pola  normativa  vixente, 
atendendo  á  función  desenvolvida,  ao 
nivel de titulación exixido para o ingreso e 

ao nomeamento. Poderase realizar a clasi-
ficación do persoal por categorías e áreas 
funcionais  atendendo  ás  competencias 
técnicas  e  capacidades  comúns do grupo 
de  titulación. Na clasificación do persoal 
poderanse  ter  en conta criterios que pro-
pugnen o  traballo en equipo e  faciliten a 
realización  dos  procesos  asistenciais  ou 
administrativos auxiliares.
  2.  Na procura da mellora da eficacia dos 
servizos e da adaptación do desenvolvemen-
to  do  traballo  á  organización  da  prestación 
asistencial e á evolución das  tecnoloxías, o 
ámbito  funcional  de  cada  categoría de per-
soal correspóndese co conxunto de aptitudes 
e capacidades que derivan da titulación aca-
démica exixida para o ingreso, da formación 
e  do  estado  actual  do  coñecemento  e  dos 
medios técnicos.
  3.  Por  orde  da  Consellería  de  Sani-
dade  poderanse  determinar  os  postos 
de  traballo  dos  que  a  provisión  poderá 
ser  realizada  por  persoal  estatutario  de 
diversas  categorías  da  mesma  ou  similar 
área funcional, mediante os sistemas que 
se  determinen  regulamentariamente.  A 
súa determinación  realizarase despois da 
negociación colectiva previa.
Se  os  devanditos  postos  están  incluídos 
tanto na relación de postos de traballo da 
Consellería de Sanidade coma do Servizo 
Galego de Saúde, a Consellería de Sanida-
de proporá a devandita modificación para 
que,  seguindo as canles  regulamentarias, 
sexa aprobada, de ser o caso, polo Conse-
llo da Xunta de Galicia.
  4.  A creación, a modificación e a supre-
sión de categorías estatutarias realizarase 
por decreto do Consello da Xunta.
  5.  Poderase  acordar  a  integración  do 
persoal  fixo das  categorías  que  se  decla-
ren  para  extinguir  noutras  categorías  en 
función das necesidades organizativas ou 
asistenciais nos ámbitos que se determinen 
regulamentariamente.

Artigo 114. Estrutura  dos  postos  de 
traballo.
  1.  Sen  prexuízo  do  que  establece  a 
normativa  básica  de  función  pública  para 
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os  colectivos  que  a  afectan,  o  instrumento 
técnico de ordenación do persoal do Sistema 
Público  de  Saúde  de  Galicia  é  o  cadro  de 
persoal,  recollido  no  anexo  de  persoal  das 
correspondentes  leis  de  orzamentos  da  co-
munidade autónoma. A totalidade dos postos 
de traballo de carácter estrutural do Sistema 
Público  de  Saúde  de  Galicia,  con  indepen-
dencia do seu réxime xurídico ou retributivo, 
estarán  consignados  nel,  desagregados  no 
terreo da categoría profesional.
  2.  O  cadro  de  persoal  do  Sistema 
Público  de  Saúde  de  Galicia  constitúe  a 
expresión  cifrada,  contable  e  sistemática 
dos  efectivos  que,  como  máximo,  poden 
prestar  servizos  con  carácter  estrutural 
tanto  na  súa  organización  central  e  peri-
férica coma nas súas institucións, centros 
e servizos con suxeición ás dotacións eco-
nómicas consignadas nas correspondentes 
leis de orzamentos xerais da Comunidade 
Autónoma de Galicia, e sen prexuízo das 
contratacións  ou  dos  nomeamentos  de 
carácter  temporal  para  o  mantemento  da 
continuidade dos servizos ou para atender 
necesidades  de  carácter  non-permanente 
que se poidan realizar con cargo aos cré-
ditos existentes para esta finalidade.
  3.  Correspóndelle  á  Consellería  de 
Sanidade  a  xestión  e  a  modificación  dos 
cadros  de  persoal  coas  limitacións  esta-
blecidas  nas  disposicións  orzamentarias 
en vigor.
  4.  O  Consello  da  Xunta,  dentro  do 
respecto  á  normativa  orzamentaria  e  de 
función pública, poderá determinar outros 
instrumentos organizativos dos postos de 
traballo  ou  modificar  os  existentes,  nos 
niveis  central  e  periférico,  establecendo 
un sistema de agrupamento e enumeración 
de postos ou prazas orientado a mellorar 
a  calidade,  a  eficacia  e  a  eficiencia  dos 
servizos.
  5.  Os devanditos instrumentos estable-
ceranse  atendendo  ás  características  das 
institucións,  dos  órganos,  dos  centros  e 
dos servizos e mais ás peculiaridades das 
diferentes agrupacións de persoal.

capítulo iii 
seleCCIón, provIsIón e 

promoCIón InternA
Artigo 115. Selección e provisión de 

prazas.
  1.  A  provisión  de  prazas  e  postos  de 
traballo  no  Sistema  Público  de  Saúde  de 
Galicia  realizarase  a  través  dos  procede-
mentos  de  selección,  promoción  interna, 
mobilidade, reingreso ao servizo activo e 
libre designación.
  2.  A  selección  do  persoal  do  Sistema 
Público de Saúde de Galicia realizarase de 
conformidade  cos  sistemas  establecidos 
pola normativa básica vixente e a autonó-
mica de desenvolvemento.
  3.  A oferta de emprego público do Sis-
tema Público de Saúde de Galicia terá polo 
menos unha periodicidade bianual.
  4.  Cando nos procedementos de acceso 
exista a fase de concurso poderán terse en 
conta,  entre  outros  méritos  e  na  medida 
que  se  determine  regulamentariamente  e 
nas  correspondentes  convocatorias,  a  ex-
periencia na actividade sanitaria, a actua-
lización da formación, a investigación e a 
docencia, relacionada co posto de traballo 
ao que se accede, con sistemas selectivos 
adecuados aos postos que hai que cubrir e 
á titulación ou formación de acceso.
  5.  No  acceso  á  Administración  sani-
taria  poderase  requirir  a  acreditación  do 
manexo  básico  de  ferramentas  informá-
ticas  en  todas  as  categorías  profesionais 
do sector sanitario, así como o manexo de 
novas tecnoloxías ou técnicas sanitarias.
  6.  Por  razóns  organizativas  e  de 
exixencia  na  cualificación  profesional, 
a  Administración  sanitaria  poderá  es-
tablecer  os  requisitos  de  cualificación, 
traxectoria e experiencia profesional para 
poder optar  aos destinos que  se determi-
nen.  Así  mesmo,  as  convocatorias  dos 
procesos  de  mobilidade  poderán  valorar 
preferentemente o desempeño de postos de 
traballo  en  destinos  especiais,  atendendo 
ás  específicas  condicións  de  dificultade, 
illamento ou carga de traballo.
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  7.  O persoal que desempeñe os postos 
de  traballo  abertos  a  distintas  categorías 
terá  a  obriga  de  desempeñar  as  funcións 
inherentes  a  ese  posto  sen  prexuízo  da 
categoría  á  que  pertenza  como  persoal 
estatutario  fixo.  Estes  postos  non  lle 
poderán  ser  ofertados  en ningún  caso  ao 
persoal de novo ingreso que non pertenza 
á súa categoría orixinaria.
  8.  Sen  prexuízo  do  posto  de  traballo 
do  que  o  profesional  acredite  a  súa  titu-
laridade e do ámbito determinado no seu 
nomeamento,  os  profesionais  do  Sistema 
Público de Saúde de Galicia consideraran-
se adscritos á área de saúde onde radique o 
seu destino.
  9.  A  Administración  sanitaria  poderá 
trasladar,  temporal  ou  definitivamente, 
o  seu  persoal,  cando  existan  razóns  de 
imperiosa  necesidade  da  organización 
sanitaria, variando a adscrición dos postos 
de  traballo  dos  que  sexan  titulares,  con 
dereito  ao  mantemento  das  súas  retribu-
cións e ao aboamento das indemnizacións 
establecidas  regulamentariamente.  O 
cambio da adscrición definitiva dos postos 
de  traballo  realizarase  logo  da  consulta 
ás  organizacións  representadas  na  mesa 
sectorial. Cando a variación da adscrición 
dos postos se incardine no seo dun plan de 
ordenación de recursos humanos levarase 
a  cabo  logo  da  negociación  na  mesa  co-
rrespondente.
  10.  A  administración  establecerá  medi-
das  de  mobilidade  do  persoal,  tendentes 
á  protección  das  vítimas  de  violencia  de 
xénero e a favorecer a conciliación da vida 
persoal e familiar e a protección da saúde 
laboral. Para tal efecto, poderá subscribir 
convenios  de  colaboración  con  outras 
administracións públicas.
  11.  Os  procesos  de  mobilidade  na  área 
deberán  ser negociados polos órganos de 
representación  de  persoal  neses  ámbitos, 
coas  bases  que  sexan  determinadas  pola 
mesa de negociación do persoal da saúde.
  12.  O acceso e a permanencia en deter-
minados centros sanitarios caracterizados 

pola  súa  distancia,  illamento  ou  dimen-
sión poderán ser incentivados e valorados 
especificamente  nos  sistemas  de  provi-
sión,  de  carreira,  de  acceso  á  formación 
e  de  condicións  de  traballo,  a  través  dos 
mecanismos que se determinen mediante 
a negociación colectiva.
  13.  Regulamentariamente  determina-
ranse  en  atención  ás  funcións  que  teñan 
que desenvolver os postos de traballo, que 
poderán  ser  cubertos mediante o  sistema 
de libre designación.

Artigo 116. Promoción interna.
  1.  A  Administración  sanitaria  poderá 
realizar  convocatorias  específicas  para  a 
promoción  interna  dos  profesionais  que 
favorezan o seu acceso a outras categorías 
profesionais do mesmo ou superior grupo 
de clasificación.
  2.  As  convocatorias  poderán  prever  a 
exención dunha ou máis probas para os e 
as aspirantes que accedan por esta quenda 
e  procedan  de  categorías  da  mesma  área 
funcional que as prazas que se van prover, 
sempre  que  as  devanditas  probas  garden 
relación  coas  funcións  anteriormente 
desenvolvidas.
  3.  A  promoción  interna  entre  catego-
rías  de  grupo  de  nivel  de  titulación  e/ou 
especialidade  idéntico  e  da  mesma  área 
funcional poderase realizar polos sistemas 
que se determinen. Na quenda de promo-
ción  interna poderase  reservar unha cota 
da oferta para o acceso de aspirantes pola 
promoción  interna  horizontal  da  mesma 
área funcional e grupo de titulación. Para 
o caso de que a selección se produza polo 
sistema  do  concurso  de  méritos  as  con-
vocatorias  poderán  prever  puntuacións 
mínimas  por  debaixo  das  cales  non  se 
poderá  acceder  á  categoría  obxecto  da 
convocatoria.

capítulo iv 
retrIbuCIóns e xornAdA

Artigo 117. Retribucións e xornada.
  1.  O persoal do Sistema Público de Saú-
de de Galicia percibirá as súas retribucións 
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de acordo co réxime xurídico que rexa a súa 
relación  de  emprego  e  dentro  dos  límites 
que anualmente  fixa  a Lei de orzamentos 
da Comunidade Autónoma.
A  Administración  sanitaria  poderá  esta-
blecer, logo do informe favorable emitido 
pola Consellería de Economía e Facenda, 
un modelo retributivo orientado á calidade 
do servizo, á incentivación da actividade, 
á motivación dos profesionais, á conside-
ración  singular  de  actuacións  concretas 
no  ámbito  sanitario  e  á  consecución  dos 
obxectivos planificados, despois da nego-
ciación na mesa sectorial.
  2.  A xornada laboral do persoal do Sis-
tema Público de Saúde será determinada, 
logo  da  negociación  na  correspondente 
mesa sectorial,  tendo en conta as especí-
ficas cargas de traballo e a penosidade que 
supón  a  necesaria  prestación  de  servizos 
continuados e permanentes por parte dos 
centros sanitarios.

capítulo v 
CArreIrA proFesIonAl

Artigo 118. Carreira profesional.
  1.  Estableceranse  mecanismos  de  ca-
rreira profesional articulados nun sistema 
de  graos  para  o  persoal  estatutario  e,  de 
acordo  coa  súa  normativa  básica,  para  o 
resto  do  persoal  do  Sistema  Público  de 
Saúde  de  Galicia,  de  forma  que  se  posi-
bilite a promoción do persoal e o cumpri-
mento dos obxectivos da organización.
Os  sistemas  de  carreira  basearanse  no 
recoñecemento  do  desenvolvemento 
profesional en canto ao cumprimento dos 
obxectivos  da  organización,  dos  coñece-
mentos  e  da  experiencia  profesional  na 
Administración sanitaria.
  2.  O  sistema  de  carreira  profesional 
das  persoas  licenciadas  e  diplomadas 
sanitarias basearase nos criterios xerais de 
desenvolvemento  profesional  recollidos 
na normativa de ordenación das profesións 
sanitarias, adaptados ás características do 
Sistema Público de Saúde de Galicia e, de 
ser o caso, ás dos propios centros.

Cando así proceda en atención aos obxec-
tivos  da  organización,  poderase  outorgar 
especial  recoñecemento  á  prestación 
de  servizos  en  centros  comarcais  con 
dificultades  para  a  provisión  de  prazas 
de especialistas, así como a determinadas 
actividades  formativas,  docentes  e  de 
investigación.
  3.  O  grao  de  carreira  recoñecido  ao 
persoal  fixo  retribuirase  mediante  o 
complemento de carreira establecido para 
o  correspondente  grao  e  categoría.  Este 
complemento percibirase en todo caso na 
situación de servizo activo na correspon-
dente  categoría  ou  durante  o  desempeño 
de postos ou cargos no ámbito da Admi-
nistración sanitaria.

capítulo vi 
sAúde lAborAl

Artigo 119. Saúde laboral.
A  Administración  sanitaria,  no  marco 
da  lexislación  xeral  en  materia  de  saúde 
laboral  e  prevención  de  riscos  laborais, 
adoptará as medidas oportunas para a pro-
tección  da  saúde  dos  traballadores  e  das 
traballadoras do sector sanitario público a 
través de órganos dedicados en exclusiva 
a esta función.
Estableceranse  medidas  de  coordinación 
que obriguen a participar ás unidades dos 
centros e dos órganos cando por razón da 
materia teña relevancia a súa cooperación 
na  protección  da  saúde  laboral  e  na  pre-
vención de riscos laborais no sector.

capítulo vii 
mesA de neGoCIACIón do 

empreGAdo públICo dA sAúde 
do sIstemA públICo de sAúde  

de GAlICIA
Artigo 120. Mesa de negociación do 

empregado  público  da  saúde  do  Sistema 
Público de Saúde de Galicia.
De  conformidade  co  que  estableza  a 
normativa básica sobre os dereitos de par-
ticipación na determinación das condicións 
de traballo e de representación do persoal, 
poderase  promover  a  constitución  dunha 
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mesa  sectorial  para  o  ámbito  do  Sistema 
Público de Saúde de Galicia  coas  compe-
tencias que se determinen.
As unidades electorais, para os efectos da 
constitución das xuntas de persoal, serán 
as áreas sanitarias do Sistema Público de 
Saúde de Galicia.

capítulo viii 
FunCIón dIreCtIvA

Artigo 121. Función directiva.
  1.  É persoal directivo aquel que desem-
peña  funcións  directivas  profesionais  no 
Sistema Público de Saúde de Galicia.
  2.  Considéranse funcións directivas as 
funcións  de  goberno,  dirección,  xerencia 
e xestión do Sistema Público de Saúde de 
Galicia nos seus niveis central e periférico. 
A  Administración  sanitaria  determinará 
que postos de traballo están reservados á 
función directiva.
  3.  O persoal directivo estará  suxeito  a 
avaliación  segundo  criterios  de  eficacia 
e  eficiencia,  responsabilidade  pola  súa 
xestión e control de resultados en relación 
cos obxectivos que se lle fixen.
  4.  Os  postos  de  traballo  do  persoal 
directivo  entenderanse  como  de  especial 
dedicación e serán  incompatibles con cal-
quera outra actividade pública ou privada.
  5.  A Consellería de Sanidade ou o órga-
no que se determine regulamentariamente 
establecerá  os  criterios  e  a  contía  para  a 
remuneración  do  desempeño  de  cargos 
directivos,  despois  do  informe  favorable 
da Consellería de Economía e Facenda.
  6.  A  selección  do  persoal  directivo 
rexerase polos principios de mérito, capa-
cidade, idoneidade e publicidade.
  7.  A designación do persoal directivo será 
realizada  polo  órgano  competente  de  con-
formidade coa lexislación vixente, mediante 
nomeamento  de  libre  designación,  de  ser 
nomeado o persoal funcionario ou estatutario 
fixo, ou contrato de alta dirección, para o caso 
de persoal que non acredite a devandita con-
dición. En  todo caso, se a  función directiva 
que  se  vai  desenvolver  implica  a  participa-
ción  directa  ou  indirecta  no  exercicio  das 

potestades  públicas  ou  na  salvagarda  dos 
intereses xerais da comunidade autónoma e 
das  administracións  públicas,  o  profesional 
deberá  acreditar  a  condición de  funcionario 
de carreira ou estatutario fixo.
  8.  O persoal  funcionario ou estatutario 
que acceda ao desempeño de postos direc-
tivos será declarado no seu posto de orixe 
na situación administrativa de servizos es-
peciais de conformidade co Decreto lexis-
lativo 1/2008, do 13 de marzo, polo que se 
aproba o texto refundido da Lei da función 
pública  de  Galicia,  e  coa  Lei  55/2003, 
do  Estatuto  marco  do  persoal  estatutario 
dos  servizos  de  saúde.  O  desempeño  dos 
servizos prestados nos citados postos será 
computado  para  os  procesos  de  selección 
e  provisión  como  prestados  na  praza  de 
orixe, así como para os efectos de trienios 
e a determinación do grao de desenvolve-
mento profesional.
  9.  O exercicio da función directiva non 
impedirá  a  participación  no  sistema  de 
desenvolvemento  profesional,  nin  o  gozo 
dos  dereitos  de  carácter  económico  e/ou 
profesional inherentes ao grao acreditado.
  10.  As condicións de traballo do persoal 
directivo  non  serán  obxecto  da  negocia-
ción colectiva.

capítulo iX 
GArAntíAs de modernIzACIón  

e prestACIón dA AsIstenCIA
Artigo 122. Novas tecnoloxías.

  1.  Como  exixencia  da  ineludible  ne-
cesidade  de  incorporar  os  resultados  do 
desenvolvemento tecnolóxico en beneficio 
dos  usuarios  e  das  usuarias  e  pacientes, 
o  persoal  deberá  adaptarse  e  utilizar  as 
novas  tecnoloxías e novas habilidades no 
desempeño dos postos de traballo.
  2.  Todo o persoal das unidades nas que 
se establezan novas tecnoloxías como ferra-
menta  necesaria  para  a  modernización  do 
sector sanitario estará obrigado a adaptarse 
e  a  utilizalas  cando  sexa  necesario  para  a 
prestación do servizo.
  3.  A Administración sanitaria realizará 
as  accións  formativas  necesarias  para  a 
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adaptación  dos  traballadores  e  das  tra-
balladoras  que  requiran  o  uso  de  novas 
tecnoloxías ou novas habilidades no des-
empeño do seu posto de traballo.

Artigo 123. Avaliación do desempeño.
  1.  A  Administración  sanitaria  esta-
blecerá os sistemas e os mecanismos que 
permitan avaliar o desempeño do traballo 
polos  profesionais  na  consecución  dos 
obxectivos da organización, a implicación 
no  servizo  e  o  nivel  de  satisfacción  dos 
usuarios e das usuarias.
  2.  Nos procedementos e na determina-
ción da avaliación do desempeño rexerán 
os  principios  de  igualdade,  publicidade, 
ponderación axeitada e transparencia.
  3.  A  Administración  sanitaria  deter-
minará  os  efectos  que  terá  a  avaliación 
do  desempeño  na  carreira  profesional,  a 
mobilidade,  as  retribucións  complemen-
tarias  vinculadas  á  produtividade  ou  o 
cumprimento dos obxectivos.

Artigo 124. Prestacións en diferentes 
centros.
Os  profesionais  poderán  prestar  servizos 
conxuntos en dous ou máis centros, aínda 
cando manteñan a súa vinculación a un só 
deles,  cando  se  manteñan  alianzas  estra-
téxicas ou proxectos de xestión compartida 
entre distintos establecementos sanitarios, 
ou así o demanden necesidades urxentes e 
inaprazables para garantir a asistencia sani-
taria en todas as áreas do Sistema Público 
de  Saúde  de  Galicia.  Para  estes  efectos 
poderanse  expedir  nomeamentos  ou  ditar 
ordes  de  servizos  específicos  vinculados 
aos  citados  proxectos  ou  á  cobertura  das 
necesidades asistenciais.

TíTULO IX 
DA DOCENCIA E A 
INVESTIGACIóN

capítulo i 
doCenCIA e FormACIón

Artigo 125. Principios xerais.
  1.  A  Xunta  de  Galicia  velará  pola 
coordinación  entre  os  sistemas  sanitario, 
educativo e investigador de Galicia, co fin 

de  conseguir  unha  meirande  adecuación 
da  formación  dos  profesionais  ás  necesi-
dades de saúde da poboación.
  2.  O Sistema Público de Saúde de Gali-
cia estará en disposición de ser aproveitado 
para a docencia de pregrao e de posgrao, 
consonte o previsto na Lei 14/1986, do 25 
de abril, xeral de sanidade, e na normativa 
reguladora das profesións sanitarias; para 
este efecto estableceranse os convenios de 
colaboración oportunos.
  3.  A Consellería de Sanidade promove-
rá a formación continuada dos profesionais 
do  Sistema  Público  de  Saúde  de  Galicia, 
co  obxectivo  de  axeitar  os  seus  coñece-
mentos e habilidades ás súas necesidades. 
En todos os plans de formación do persoal 
existirá un módulo sobre a igualdade entre 
homes e mulleres, no que se fará especial 
referencia á violencia de xénero.
  4.  A Consellería de Sanidade garantirá 
un  sistema  autonómico  de  acreditación 
da  formación  continuada  das  profesións 
sanitarias,  integrado  dentro  do  sistema 
estatal,  co  fin  de  velar  pola  calidade  das 
actividades de formación continuada rea-
lizadas por axentes públicos ou privados.
  5.  As  organizacións  sindicais  partici-
parán na programación e na execución do 
Plan de formación continuada do persoal 
das  institucións  sanitarias  do  Servizo 
Galego de Saúde.

Artigo 126. Colaboración en materia 
de educación e sanidade.
  1.  As autoridades públicas competentes 
en  educación  e  sanidade  establecerán  o 
réxime de colaboración entre as universi-
dades e as institucións sanitarias nas que 
se  deben  impartir  ensinanzas  universita-
rias, para os efectos de garantir a docencia 
práctica de medicina, enfermaría e outras 
ensinanzas que así o exixisen, mediante os 
oportunos convenios.
  2.  As  universidades  deberán  contar, 
polo menos, cun hospital e tres centros de 
atención primaria para o exercicio docente 
e  investigador,  concertados  segundo  o 
establecido polas disposicións vixentes.
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  3.  Os centros de formación profesional 
da  rama  sanitaria  contarán  con  centros 
asistenciais  concertados,  segundo  as 
necesidades das distintas especialidades e 
de acordo coas necesidades organizativas 
do Sistema Público de Saúde de Galicia.
  4.  As consellerías competentes en mate-
ria de educación e sanidade promoverán a 
revisión e a mellora continuada dos progra-
mas docentes das ensinanzas relacionadas 
coas  ciencias  da  saúde,  co  obxecto  de 
conseguir  a  mellor  adecuación  da  forma-
ción  dos  profesionais  e  as  necesidades  do 
Sistema Público de Saúde de Galicia.

capítulo ii 
esColA GAleGA dA 

AdmInIstrACIón sAnItArIA
Artigo 127. Obxecto.

Para  o  adecuado  desenvolvemento  das 
competencias que no ámbito sanitario  lle 
corresponden  á  Comunidade  Autónoma 
de Galicia e para a coordinación, o finan-
ciamento e a xestión da docencia, a forma-
ción en administración, xestión e calidade 
sanitaria,  técnica  e  clínica,  no  ámbito da 
Comunidade  Autónoma  de  Galicia  crea-
rase  a  Escola  Galega  da  Administración 
Sanitaria,  que  dirixirá  a  súa  actividade 
aos profesionais da sanidade galega e aos 
demais  interesados  no  desenvolvemento 
sanitario de Galicia,  como un organismo 
dotado de personalidade xurídica de seu e 
plena capacidade para o cumprimento dos 
seus fins.

Artigo 128. Funcións.
A Escola Galega da Administración Sani-
taria axustará a súa actividade aos fins de 
interese xeral e á execución das directrices 
de política sanitaria de Galicia e desenvol-
verá, entre outras, as seguintes funcións:

a.  A  programación  e  a  execución  dos 
programas  de  docencia  e  formación, 
derivados  da  estratexia  definida  pola 
Consellería de Sanidade.

b.  A programación e o financiamento de 
actuacións, bolsas e axudas á formación.

c.  A edición, a realización e a difusión 
de estudos e traballos de carácter científi-
co e de toda clase de publicacións.

d.  O  asesoramento  que  lle  sexa  solici-
tado por calquera entidade ou  institución 
dependente  das  administracións  públicas 
sanitarias  de  Galicia,  así  como  por  parte 
doutras entidades públicas ou privadas.

Artigo 129. Órganos de administración.
  1.  Será presidente ou presidenta da Es-
cola Galega da Administración Sanitaria a 
persoa titular da Consellería de Sanidade.
  2.  A Escola Galega da Administración 
Sanitaria  disporá  dun  consello  de  direc-
ción que será presidido pola persoa titular 
da Consellería de Sanidade ou por un alto 
cargo  designado  por  esta  como  director-
xerente.
  3.  Terá os órganos directivos que regu-
lamentariamente se determine.
  4.  Na  conformación  dos  seus  órganos 
procurarase  unha  composición  paritaria 
de homes e mulleres.
  5.  A estrutura orgánica da Escola Galega 
da Administración Sanitaria,  tanto no seu 
nivel  central  coma  periférico,  determina-
rase  regulamentariamente,  atendendo  aos 
principios de eficacia, eficiencia, simplici-
dade, transparencia e proximidade. En todo 
caso,  deberase  ter  en  conta  a  ordenación 
territorial do Sistema Público de Saúde de 
Galicia vixente en cada momento.

Artigo 130. Financiamento.
  1.  A  Escola  Galega  da  Administración 
Sanitaria finánciase cos seguintes recursos:

a.  As  achegas  consignadas  nos  orza-
mentos xerais da comunidade autónoma.

b.  As achegas das universidades e doutros 
centros docentes que colaboren con ela.

c.  As achegas procedentes de entidades 
e institucións coas que se subscriban acor-
dos ou convenios.

d.  Os dereitos de inscrición aos cursos 
e a calquera outra actividade que realice, 
así como a venda de publicacións.

e.  Os rendementos do seu patrimonio.
f.  As doazóns ou calquera outra achega 

voluntaria.
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g.  Os  créditos  e  os  préstamos  que  lle 
sexan  concedidos,  de  acordo  co  estable-
cido no texto refundido da Lei de réxime 
financeiro e orzamentario de Galicia, así 
como nas leis anuais de orzamentos.
  2.  A  actividade  realizada  pola  Escola 
Galega da Administración Sanitaria para 
a  Consellería  de  Sanidade  regularase  a 
través  dos  convenios  oportunos  nos  que 
se fixarán as directrices de actuación, os 
obxectivos que se pretendan e os recursos 
asignados para iso.

capítulo iii 
dA InvestIGACIón bIomédICA  
no sIstemA públICo de sAúde  

de GAlICIA
Artigo 131. Principios xerais.

  1.  A  Administración  sanitaria  promo-
verá a investigación biosanitaria como un 
instrumento  para  a  mellora  da  saúde  da 
poboación  tendo  en  conta  as  prioridades 
marcadas  polo  Plan  galego  de  investi-
gación,  desenvolvemento  e  innovación 
tecnolóxica  e  polo  Plan  de  saúde.  Todos 
os centros e servizos sanitarios estarán en 
disposición  de  favorecer  e  desenvolver  a 
investigación.
  2.  As autoridades públicas competentes 
en investigación e sanidade establecerán o 
réxime de colaboración co Sistema Públi-
co de Saúde de Galicia.
  3.  Estableceranse  os  mecanismos  de 
coordinación  do  Plan  galego  de  inves-
tigación  e  desenvolvemento  en  materia 
sanitaria co Plan galego de I+D+I.
  4.  A  Administración  sanitaria  impul-
sará,  en  coordinacion  coa  consellería 
competente  en  materia  de  I+D+I,  e  des-
envolverá os mecanismos de cooperación, 
colaboración  e  articulación  de  redes  ten-
dentes a favoreceren que o sector sanitario 
se converta nun dos motores de desenvol-
vemento económico de Galicia en termos 
de  actividade  produtiva,  de  xeración  de 
emprego  de  calidade,  de  incremento  da 
produtividade e de achega ao PIB galego.

capítulo iv 
InstItuto GAleGo de 

InvestIGACIón sAnItArIA
Artigo 132. Obxecto.

Para  o  adecuado  desenvolvemento  das 
competencias que no ámbito sanitario  lle 
corresponden  á  Comunidade  Autónoma 
de Galicia  e para o  fomento,  a  coordina-
ción  e  o  financiamento  da  investigación 
en  biomedicina  e  ciencias  da  saúde  do 
Sistema Público de Saúde de Galicia crea-
rase,  conforme  a  normativa  vixente  no 
momento do desenvolvemento normativo 
correspondente, o Instituto Galego de In-
vestigación Sanitaria como un organismo 
dotado de personalidade xurídica de seu e 
plena capacidade para o cumprimento dos 
seus fins.

Artigo 133. Funcións.
O Instituto Galego de Investigación Sani-
taria axustará a súa actividade aos fins de 
interese xeral e á execución das directrices 
de política sanitaria de Galicia, desenvol-
vendo, con carácter xeral e entre outras, as 
seguintes funcións:

a.  Fomentar  a  investigación  sanitaria 
de calidade nas institucións sanitarias.

b.  ramas  derivados  das  prioridades  de 
investigación  sanitaria  da  comunidade 
autónoma,  definidas  pola  Consellería  de 
Sanidade en coordinación coa consellería 
competente en materia de I+D+I.

c.  Potenciar a investigación coordinada 
e multicéntrica.

d.  Facilitar  a  difusión  da  actividade 
investigadora.

e.  Avaliar  as  investigacións  realizadas 
no eido das ciencias da saúde.

f.  Avaliar as tecnoloxías sanitarias e os 
sistemas organizativos nos que  se desen-
volve a atención sanitaria, de acordo con 
criterios de seguridade, eficacia, efectivi-
dade  e  eficiencia  tendo  en  conta  valores 
éticos, clínicos, económicos e sociais.

g.  Desenvolver  estudos  específicos  de 
avaliación  de  técnicas  ou  procedemen-
tos  dos  que  non  se  conta  con  suficiente 
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información  sobre  a  súa  efectividade  na 
práctica  clínica  dun  contorno  sanitario 
determinado.

Artigo 134. Órganos de administración.
  1.  Será presidente ou presidenta do Ins-
tituto Galego de Investigación Sanitaria a 
persoa titular da Consellería de Sanidade.
  2.  O  Instituto Galego de  Investigación 
Sanitaria  disporá  dun  consello  de  direc-
ción que será presidido pola persoa titular 
da Consellería de Sanidade ou por un alto 
cargo  designado  por  esta  como  director-
xerente.
  3.  Terá os órganos directivos que regu-
lamentariamente se determine.
  4.  Na  conformación  dos  seus  órganos 
procurarase  unha  composición  paritaria 
de homes e mulleres.
  5.  A  estrutura  orgánica  do  Instituto 
Galego  de  Investigación  Sanitaria,  tanto 
no  seu  nivel  central  coma  periférico, 
determinarase  regulamentariamente, 
atendendo  aos  principios  de  eficacia, 
eficiencia,  simplicidade,  transparencia  e 
proximidade.  En  todo  caso,  deberase  ter 
en conta a ordenación territorial do Siste-
ma Público de Saúde de Galicia vixente en 
cada momento.

Artigo 135. Financiamento
  1.  O  Instituto  Galego  de  Investigación 
Sanitaria finánciase cos seguintes recursos:

a.  As  achegas  consignadas  nos  orza-
mentos xerais da comunidade autónoma.

b.  As  achegas  dos  fondos  comúns  de 
investigación  sanitaria  e  doutros  centros 
de investigación que colaboren con el.

c.  As achegas procedentes de entidades 
e institucións coas que se subscriban acor-
dos ou convenios.

d.  Os rendementos do seu patrimonio.
e.  As doazóns ou calquera outra achega 

voluntaria.
f.  Os  créditos  e  os  préstamos  que  lle 

sexan  concedidos,  de  acordo  co  estable-
cido no texto refundido da Lei de réxime 
financeiro e orzamentario de Galicia, así 
como nas leis anuais de orzamentos.

  2.  A actividade realizada polo Instituto 
Galego  de  Investigación  Sanitaria  para 
a  Consellería  de  Sanidade  regularase  a 
través  dos  convenios  oportunos,  nos  que 
se fixarán as directrices de actuación, os 
obxectivos que se pretendan e os recursos 
asignados para iso.

TíTULO X 
DA COORDINACIóN 

INTERDEPARTAMENTAL DA 
ATENCIóN SOCIOSANITARIA

Artigo 136. Principios xerais.
  1.  A  consecución  dunha  sociedade 
galega de avanzada calidade de vida, onde 
todas as persoas teñan dereito ao benestar 
e a vivir a súa vida con plenitude, saúde e 
madureza, de acordo coas súas decisións, 
precisa uns servizos sociosanitarios axei-
tados e de calidade.
  2.  Como parte dos servizos de benestar, 
a  atención  sociosanitaria  deberá  cubrir 
as  diferentes  necesidades  das  persoas 
baixo  criterios  de  igualdade,  equidade, 
accesibilidade,  universalidade  e  comple-
mentariedade  na  acción  das  diferentes 
administracións.
  3.  Neste sentido a Consellería de Sanidade 
promoverá a cooperación e a coordinación 
co  Sistema  Galego  de  Servizos  Sociais, 
para  que  a  atención  ás  circunstancias  e 
necesidades sociais e mais as accións de 
prevención e asistencia sanitaria se com-
plementen de forma axeitada. Igualmente, 
fomentará  actuacións  integrais  sociais  e 
sanitarias ante aquelas circunstancias de 
dependencia,  cronicidade,  discapacidade 
ou outras nas que a cooperación dos dous 
sistemas  comporte  vantaxes  sociais  e 
asistenciais.

Artigo 137. Instrumento  de  coordi-
nación.
  1.  Coa  finalidade  de  garantir  unha 
axeitada, efectiva e eficiente coordinación 
institucional  créase  a  Comisión  Interde-
partamental de Coordinación da Atención 
Sociosanitaria de Galicia.
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  2.  A  Comisión  Interdepartamental  de 
Coordinación da Atención Sociosanitaria de 
Galicia estará integrada polo menos por:

a.  A  persoa  titular  da  consellería  con 
competencias en materia de sanidade.

b.  A  persoa  titular  do  departamento 
da Xunta de Galicia con competencias na 
planificación  e  a  ordenación  do  Sistema 
Galego de Servizos Sociais.

c.  A persoa titular da Secretaría Xeral 
da Consellería de Sanidade.

d.  As persoas titulares da(s) secretaría(s) 
xeral/xerais da(s)  consellería(s)  con com-
petencias en materia de benestar social.

e.  Dúas persoas representantes do Ser-
vizo Galego de Saúde.

f.  Unha  persoa  representante  de  cada 
unha das diferentes áreas da Administra-
ción da Xunta de Galicia con competencias 
no ámbito sociosanitario.

g.  Unha  persoa  representante  da  Con-
sellería de Economía e Facenda.
  3.  Por  decreto  da  Xunta  de  Galicia 
determinaranse os sistemas de asignación 
de  representantes  na  comisión,  así  como 
os mecanismos para a súa designación.
  4.  Son  funcións  da  Comisión  Interde-
partamental de Coordinación da Atención 
Sociosanitaria de Galicia:

a.  Orientar  as  directrices  da  política 
sociosanitaria de Galicia.

b.  Coordinar  as diferentes  administra-
cións  e  organizacións  que  participan  na 
atención sociosanitaria.

c.  Proporcionar  a  información  que 
permita o funcionamento en rede dos cen-
tros e das entidades dedicadas á atención 
sociosanitaria.

d.  Colaborar na resolución dos proble-
mas  que  se  identifican  en  Galicia  dentro 
da atención sociosanitaria.

e.  Coordinar  os  diferentes  recursos 
para acadar a eficiencia na prestación de 
servizos sociosanitarios.

f.  Elaborar o  seu  regulamento de  fun-
cionamento.
  5.  Por  orde  conxunta  das  consellerías 
competentes  en  materia  de  sanidade  e 
benestar  social  estableceranse  as  normas 

xerais  de  organización  e  funcionamento 
da comisión interdepartamental.
  6.  Por decreto da Xunta de Galicia e por 
proposta da Comisión Interdepartamental de 
Coordinación  da  Atención  Sociosanitaria 
de  Galicia  estableceranse  os  mecanismos 
e  os  instrumentos  de  coordinación  da 
atención  sociosanitaria  a  nivel  territorial 
nas  áreas  sanitarias.  Nestes  instrumentos 
de  coordinación  garantirase  unha  axeitada 
representación dos poderes públicos locais 
con competencias na materia.

Disposición aDicional única 
funDación pública Da escola 

galega De aDministRación 
sanitaRia

A  Fundación  Pública  da  Escola  Galega 
de  Administración  Sanitaria  integrarase 
na  estrutura  da  Escola  Galega  da  Admi-
nistración  Sanitaria  cando  se  proceda  á 
creación  desta,  consonte  o  previsto  no 
artigo 127º desta lei.

Disposición tRansitoRia pRimeiRa 
Desenvolvemento Da estRutuRa 

Da conselleRÍa e Do seRviZo 
galego De saúDe

No  prazo  de  seis  meses,  contados  a 
partir da entrada en vigor desta lei, apro-
baranse  as  normas  regulamentarias  que 
resulten  necesarias  para  adaptar  a  estru-
tura orgánica da Consellería de Sanidade 
e do Servizo Galego de Saúde ao estable-
cido  nela,  manténdose  en  tanto  vixentes 
as normas de estrutura e de delegación de 
competencias vixentes na data de entrada 
en vigor desta lei.

Disposición tRansitoRia segunDa 
ÁReas sanitaRias

  1.  Mentres non se estableza a estrutura 
das  áreas  sanitarias  correspondentes 
manteranse  as  estruturas  das  direccións 
provinciais,  baixo  a  dependencia  do  se-
cretario  xeral  do  Sergas,  coas  seguintes 
funcións:

a.  A avaliación, o seguimento e o con-
trol dos plans e das actuacións do Sergas.
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b.  A dirección da xestión dos servizos 
da  dirección  provincial  e  o  exercicio  da 
supervisión  e  do  seguimento  das  súas 
actividades, asumindo a plena representa-
tividade deles.

c.  As  informacións  previas  e  instru-
cións  de  expedientes  disciplinarios  do 
persoal  estatutario  non-facultativo,  nos 
termos previstos na normativa reguladora.

d.  A recepción, a  tramitación e, de ser 
o caso, a  resolución de cantas denuncias, 
queixas,  recursos  e  reclamacións  se  pro-
duzan no seu ámbito funcional.

e.  A  coordinación  daquelas  cuestións 
que afecten máis dun centro ou institución 
sanitaria, así como a relación entre os hos-
pitais e os servizos de atención primaria.

f.  A  xestión  do  persoal  da  propia  di-
rección provincial e a avaliación, o segui-
mento e o control da xestión do persoal de 
todos os centros de gasto e das institucións 
sanitarias do seu ámbito territorial.

g.  A xestión económica da propia direc-
ción provincial e a avaliación, o seguimento 
e o control da xestión dos centros de gasto e 
das institucións, así como a xestión económi-
ca das prestacións sanitarias.

h.  Calquera outra función, competencia 
administrativa ou atribución que as leis e 
as demais disposicións xerais lles confiran 
ou que lles sexan delegadas pola autorida-
de competente.
  2.  Sen  prexuízo  do  anterior,  o  conse-
lleiro ou a conselleira de Sanidade e o pre-
sidente ou a presidenta do Servizo Galego 
de  Saúde  poderá  delegar  nos  xerentes  de 
atención primaria e especializada funcións 
relacionadas  cos  seus  correspondentes 
ámbitos de actuación.

Disposición DeRRogatoRia única
Quedan  derrogadas  cantas  disposi-

cións de igual ou inferior rango se opoñan 
ao disposto nesta  lei, en particular, a Lei 
7/2003, do 9 de decembro, de ordenación 
sanitaria  de  Galicia;  a  Lei  5/1983,  do  30 
de xuño, de sanidade escolar, e o Decreto 
44/1985, do 29 de marzo, polo que se apro-
ba o Regulamento de sanidade escolar.

Disposición DeRRaDeiRa pRimeiRa 
moDificación Do aRtigo 8  
Da lei 6/1984, Do 5 De Xuño,  

Do valeDoR Do pobo
(…) 758

Disposición DeRRaDeiRa segunDa 
Desenvolvemento  

RegulamentaRio Da lei
Sen  prexuízo  do  previsto  nas  disposi-

cións  adicionais  e  transitorias  desta  lei, 
autorízase o Consello da Xunta para que 
aprobe os regulamentos que sexan necesa-
rios para a aplicación e o desenvolvemento 
desta lei.

Disposición DeRRaDeiRa teRceiRa 
entRaDa en vigoR Da lei

Esta  lei  entrará  en  vigor  dous  meses 
despois da súa publicación no Diario Ofi-
cial de Galicia.

4. LEI 3/2001, DO 28 DE MAIO, 
REGULADORA DO CONSENTIMENTO 
INFORMADO E DA HISTORIA CLíNICA  

DOS PACIENTES 759 
(DOGA N.º 111, 8. 6. 2001)

(…) 760

TíTULO I 
OBXECTO E áMBITO DE APLICACIóN

Artigo 1. Obxecto.
  1.  Esta  lei  ten  por  obxecto  regular  o 
consentimento  informado  dos  pacientes 
así como a súa historia clínica, garantindo o 
acceso daqueles á información contida nela.
  2.  Os  pacientes  terán  os  dereitos  e 
obrigas previstos nesta lei, na Lei 14/1985, 
do 25 de abril, Xeral de Sanidade, na Lei 
41/2002, do 14 de novembro, básica regula-
dora da autonomía do paciente e de dereitos 
e  obrigas  en  materia  de  información  e 

758	 	Disposición	derradeira	primeira	contén	modifica-
cións	á	Lei	6/1984,	do	5	de	xuño,	do	Valedor	de	Pobo.
759	 Decreto	 29/2009,	 do	 5	 de	 febreiro,	 polo	 que	 se	
regula	o	uso	e	acceso	á	historia	clínica	electrónica.
760	 Exposición	de	motivos	omitida.
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documentación clínica, e nas demais dis-
posicións que sexan aplicables 761.

Artigo 2. Ámbito de aplicación.
Esta  lei  será  aplicable  a  todo  tipo  de 
asistencia sanitaria que se preste na comu-
nidade  autónoma  de  Galicia  nos  centros 
e  establecementos  sanitarios  públicos  ou 
privados,  sexan  ou  non  concertados  co 
Servizo Galego de Saúde.

TíTULO II 
DO CONSENTIMENTO INFORMADO

Artigo 3. Definición.
  1.  Para  os  efectos  desta  lei,  enténdese 
por  consentimento  informado  o  prestado 
libre e voluntariamente polo afectado para 
toda  actuación no ámbito da  súa  saúde  e 
unha vez que, recibida a información axei-
tada, valorase as opcións propias do caso. 
O  consentimento  será  verbal,  por  regra 
xeral,  e  prestarase  por  escrito  nos  casos 
de intervención cirúrxica, procedementos 
diagnósticos  e  terapéuticos  invasores,  e, 
en xeral, na aplicación de procedementos 
que  supoñan  riscos ou  inconvenientes de 
notoria  e  previsible  repercusión  negativa 
sobre a saúde do paciente.
  2.  A  prestación  do  consentimento  in-
formado é un dereito do paciente e a súa 
obtención un deber do médico.
  3.  O  paciente  ten  dereito  a  decidir 
libremente,  logo de recibir a información 
adecuada, entre as opcións clínicas dispo-
ñibles.  Así  mesmo,  ten  dereito  a  negarse 
ao tratamento, agás nos casos determina-
dos  na  lei.  A  súa  negativa  ao  tratamento 
constará por escrito 762.

Artigo 4. Prestación do consentimento.
O consentimento deberao solicitar o médi-
co designado polo centro sanitario para a 
atención do paciente ou o que practique a 
761	 Art.	1	modificado	por	Lei	3/2005,	do	7	de	marzo,	de	
modificación	da	Lei	3/2001,	do	28	de	maio,	reguladora	
do	consentimento	 informado	e	da	historia	clínica	dos	
pacientes.
762	 Art.	3	modificado	por	Lei	3/2005,	do	7	de	marzo,	de	
modificación	da	Lei	3/2001,	do	28	de	maio,	reguladora	
do	consentimento	 informado	e	da	historia	clínica	dos	
pacientes.

intervención diagnóstica ou terapéutica do 
propio paciente.
O  paciente  terá  tamén  dereito  a  que  se 
tome  en  consideración  a  súa  vontade, 
expresada con anticipación ante o persoal 
facultativo do centro sanitario cando non 
se  encontre  en  situación  de  manifestala 
no momento da intervención e conste por 
escrito debidamente asinada.

Artigo 5. As vontades anticipadas.
  1.  Polo  documento  de  instrucións  pre-
vias,  unha  persoa  maior  de  idade,  capaz 
e  libre,  manifesta  anticipadamente  a  súa 
vontade, co fin de que esta sexa cumprida 
no momento no que chegue a situacións nas 
que polas circunstancias non sexa quen de 
expresala persoalmente, sobre os coidados 
e o  tratamento da súa saúde ou, unha vez 
chegado o falecemento, sobre o destino do 
seu corpo ou dos seus órganos. O outorgan-
te  do  documento  pode  designar,  ademais, 
un representante para que, chegado o caso, 
sirva como  interlocutor  seu co médico ou 
co  equipo  sanitario  para  procurar  o  cum-
primento das instrucións previas.
  2.  Terá  que  haber  constancia  fidedigna 
de que este documento está outorgado nas 
condicións  expostas  no  apartado  anterior. 
Para estes efectos, a declaración de instru-
cións previas deberá formalizarse mediante 
algún dos procedementos que seguen:

a.  Ante notario. Neste suposto non será 
necesaria a presenza de testemuñas.

b.  Ante  tres  testemuñas  maiores  de 
idade e con plena capacidade de obrar, das 
cales dúas, como mínimo, non poderán ter 
relación de parentesco ata o segundo grao 
nin estar vinculadas por relación patrimo-
nial co outorgante.
  3.  Non  serán  aplicadas  as  instrucións 
previas contrarias ao ordenamento xurídico, 
á lex artis, nin as que non se correspondan 
co suposto de feito que o  interesado  teña 
previsto  no  momento  de  manifestalas. 
Na  historia  clínica  do  paciente  quedará 
constancia  razoada  das  anotacións  rela-
cionadas con estas previsións.
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  4.  Cando existan instrucións previas, a 
persoa que as outorga, os seus familiares 
ou  o  seu  representante  faranlle  chegar  o 
documento  que  as  conteña  ao  centro  sa-
nitario onde a persoa estea hospitalizada. 
Este documento de instrucións previas será 
incorporado á historia clínica do paciente.
  5.  As  instrucións  previas  poderán  re-
vogarse  libremente en calquera momento 
deixando constancia por escrito.
  6.  Co  fin  de  garantir  a  eficacia,  no 
ámbito  da  Comunidade  Autónoma,  das 
instrucións  previas  manifestadas  polos 
pacientes,  e  formalizadas  documental-
mente, de acordo co disposto neste artigo, 
crearase un Rexistro Autonómico de Ins-
trucións Previas, adscrito á Consellería de 
Sanidade, que se rexerá polas normas que 
regulamentariamente se determinen 763 764.

Artigo 6. Outorgamento do consenti-
mento por substitución.
  1.  Son  situacións  de  outorgamento  do 
consentimento por substitución as seguintes:

a.  Cando  o  paciente  estea  circunstan-
cialmente incapacitado para tomar decisións, 
por  criterio  do  médico  responsable  da 
asistencia, o dereito corresponderalles aos 
seus  familiares  ou  ás  persoas  vinculadas 
de feito a el.
No caso de familiares, darase preferencia 
ao  cónxuxe  ou,  se  é  o  caso,  a  quen  teña 
a  condición  legal  de  parella  de  feito.  No 
seu  defecto,  aos  familiares  de  grao  máis 
próximo e dentro do mesmo grao aos que 
exerzan  de  coidadores  ou,  a  falta  destes, 
aos de maior idade.

b.  Cando  o  paciente  sexa  un  incapaci-
tado legal, o dereito correspóndelle ao seu 
representante  legal,  que  deberá  acreditar 
de forma clara e inequívoca, en virtude da 
correspondente sentenza de incapacitación, 

763	 Art.	5	modificado	por	Lei	3/2005,	do	7	de	marzo,	de	
modificación	da	Lei	3/2001,	do	28	de	maio,	reguladora	
do	consentimento	 informado	e	da	historia	clínica	dos	
pacientes.
764	 Decreto	 259/2007,	 do	 13	 de	 decembro,	 polo	 que	
se	crea	o	Rexistro	galego	de	instrucións	previas	sobre	
coidados	e	tratamento	da	saúde.

que está  legalmente habilitado para  tomar 
decisións que afecten a persoa do incapaz.

Así mesmo, cando por criterio do mé-
dico  responsable,  o  incapacitado  reúne 
suficientes condicións de madurez,  faci-
litaráselle  a  información  axeitada  á  súa 
capacidade. A opinión deste será tomada 
en consideración como un factor que será 
tanto  máis  determinante  en  función  da 
súa capacidade.

c.  Cando o paciente menor de idade non 
sexa capaz intelectual nin emocionalmente 
de comprender o alcance da  intervención, 
neste caso, o consentimento darao o repre-
sentante legal do menor despois de escoitar 
a súa opinión se ten doce anos cumpridos. 
Cando  se  trate  de  menores  non  incapaces 
nin incapacitados, pero emancipados ou con 
dezaseis anos cumpridos, non cabe prestar o 
consentimento  por  substitución.  Porén,  no 
caso de actuación de grave risco, segundo 
o criterio do  facultativo, os pais  serán  in-
formados e a súa opinión será tida en conta 
para a toma da decisión correspondente.

d.  No caso de que a decisión do repre-
sentante legal sexa contraria aos intereses 
do menor ou incapacitado, deberán poñer-
se os feitos en coñecemento da autoridade 
competente  en  virtude  do  disposto  na 
lexislación civil.
  2.  A  interrupción  voluntaria  do  em-
barazo,  a  práctica  de  ensaios  clínicos  e 
a  práctica  de  técnicas  de  reprodución 
humana asistida réxense polo establecido 
con carácter xeral sobre a maioría de idade 
e polas disposicións especiais aplicables.
  3.  A  representación  do  consentimento 
por substitución será axeitada ás circuns-
tancias  e  proporcionada  ás  necesidades 
que  cómpre  atender,  sempre  en  favor  do 
paciente  e  con  respecto  á  súa  dignidade 
persoal. O paciente participará na medida 
do posible na toma de decisións ao longo 
do seu proceso sanitario 765.
765	 Art.	6	modificado	por	Lei	3/2005,	do	7	de	marzo,	de	
modificación	da	Lei	3/2001,	do	28	de	maio,	reguladora	
do	consentimento	 informado	e	da	historia	clínica	dos	
pacientes.
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Artigo 7. Restrición  da  información 
en interese do paciente.
O  dereito  á  información  sanitaria  dos 
pacientes  pode  limitarse  pola  existencia 
acreditada  dun  estado  de  necesidade 
terapéutica. Enténdese por tal a facultade 
do  médico  para  actuar  profesionalmente 
sen  informar  antes  ao  paciente,  cando 
por razóns obxectivas o coñecemento da 
súa propia situación pode prexudicar a súa 
saúde de xeito grave. Chegado este caso, 
o médico deixará constancia razoada das 
circunstancias na historia clínica e comuni-
caralles a súa decisión ás persoas vinculadas 
ao  paciente  por  razóns  familiares  ou  de 
feito,  consonte  co  establecido  na  alínea 
1.a) do artigo 6 desta lei 766.

Artigo 8. Características da informa-
ción previa ao consentimento.
  1.  O titular do dereito á información é o 
paciente. Tamén serán informadas as per-
soas vinculadas a el, por razóns familiares 
ou de feito, na medida na que o paciente o 
permita de xeito expreso ou tácito.
  2.  A  información  será  verdadeira, 
comprensible, axeitada ás necesidades do pa-
ciente, continuada, razoable e suficiente 767.

  3.  A información facilitarase coa ante-
lación suficiente para que o paciente poida 
reflexionar e decidir libremente.
  4.  A  información  será  obxectiva, 
específica  e  axeitada  ao  procedemento, 
evitando  os  aspectos  alarmistas  que  poi-
dan incidir negativamente no paciente.
  5.  No caso de que deba constar por es-
crito, a información previa deberá incluír:

-   Identificación e descrición do proce-
demento.

-   Obxectivo deste.
-   Beneficios que se esperan acadar.

766	 Art.	7	modificado	por	Lei	3/2005,	do	7	de	marzo,	de	
modificación	da	Lei	3/2001,	do	28	de	maio,	reguladora	
do	consentimento	 informado	e	da	historia	clínica	dos	
pacientes.
767	 Art.	8.1	e	8.2	modificados	por	Lei	3/2005,	do	7	de	
marzo,	de	modificación	da	Lei	3/2001,	do	28	de	maio,	
reguladora	do	consentimento	 informado	e	da	historia	
clínica	dos	pacientes.

-   Alternativas razoables ao dito proce-
demento.

-   Consecuencias  previsibles  da  súa 
realización.

-   Consecuencias da non realización do 
procedemento.

-   Riscos frecuentes.
-   Riscos pouco frecuentes, cando sexan 

de especial gravidade e estean asociados 
ao procedemento de acordo co estado da 
ciencia.

-   Riscos personalizados de acordo coa 
situación clínica do paciente.

-   Contraindicacións 768.
Artigo 9. Responsabilidade de  infor-

mación previa ao consentimento.
O médico responsable do paciente garántelle 
o cumprimento do seu dereito á información. 
Os  profesionais  que  o  atendan  durante  o 
proceso  asistencial  ou  que  lle  apliquen 
unha técnica ou un procedemento concreto 
tamén serán responsables de informalo 769.

Artigo 10. Contido  do  documento 
formulario.
  1.  O  documento  de  consentimento 
informado,  ademais  da  información  do 
procedemento diagnóstico ou  terapéutico 
ao  que  se  refire  o  artigo  anterior,  e  sen 
prexuízo  da  posibilidade  de  achegar 
anexos e outros datos de carácter xeral, de-
berá conter os seguintes datos mínimos 770:

-   Identificación do centro.
-   Identificación do procedemento.
-   Identificación  do  paciente,  repre-

sentante  legal,  familiar  ou  achegado  que 
presta o consentimento.

-   Identificación do médico que informa.

768	 Art.	8.5	modificado	por	Lei	3/2005,	do	7	de	marzo,	
de	modificación	da	Lei	3/2001,	do	28	de	maio,	regula-
dora	do	consentimento	informado	e	da	historia	clínica	
dos	pacientes.
769	 Art.	9	modificado	por	Lei	3/2005,	do	7	de	marzo,	de	
modificación	da	Lei	3/2001,	do	28	de	maio,	reguladora	
do	consentimento	 informado	e	da	historia	clínica	dos	
pacientes.
770	 Art.	10.1	modificado	por	Lei	3/2005,	do	7	de	marzo,	
de	modificación	da	Lei	3/2001,	do	28	de	maio,	regula-
dora	do	consentimento	informado	e	da	historia	clínica	
dos	pacientes.



- 1181 -

servizos sociais, sanidade...

se
rv

iz
os

 s
oc

ia
is

, s
an

id
ad

e.
..

-   Consentimento  do  paciente  ou  do 
familiar, achegado ou representante legal 
que autoriza.

-   Declaración do paciente de que coñe-
ce que o consentimento pode ser revogado 
en  calquera  momento  sen  expresión  da 
causa da revogación.

-   Lugar e data.
-   Sinaturas do médico, paciente, familiar, 

representante legal ou persoa a el achegada.
  2.  No  documento  de  consentimento 
informado  quedará  constancia  de  que 
o  paciente  ou  a  persoa  destinataria  da 
información  recibe  unha  copia  do  dito 
documento  e  de  que  comprendeu  axeita-
damente a información.

Artigo 11. Excepción  e  límites  do 
consentimento informado.
  1.  A  renuncia  do  paciente  a  recibir 
información está limitada polo interese da 
saúde do propio paciente, de terceiros, da 
colectividade  e  das  esixencias  terapéuti-
cas  do  caso.  Cando  o  paciente  manifeste 
expresamente o seu desexo de non ser infor-
mado, respectarase a súa vontade facendo 
constar a súa renuncia documentalmente, 
sen  prexuízo  de  obter  o  consentimento 
previo para a intervención.
  2.  Os facultativos poderán levar a cabo 
as  intervencións  clínicas  indispensables 
en favor da saúde do paciente, sen necesi-
dade de contar co seu consentimento, nos 
seguintes casos:

a.  Cando existe risco para a saúde públi-
ca a causa de razóns sanitarias establecidas 
pola  lei e así  se declare expresamente por 
acordo  do  delegado  provincial  da  Conse-
llería de Sanidade ou do director xeral de 
Saúde Pública se afectase a máis dunha pro-
vincia. En  todo caso, unha vez  adoptadas 
as  medidas  pertinentes,  de  conformidade 
co establecido na Lei Orgánica 3/1986, do 
14 de  abril,  de Medidas Especiais  en ma-
teria  de  Saúde  Pública,  comunicaránselle 
á autoridade xudicial no prazo máximo de 
vinte e catro horas sempre que dispoñan o 
internamento obrigatorio de persoas.

b.  Cando  existe  risco  inmediato  grave 
para  a  integridade  física  e  psíquica  do 

paciente e non é posible acadar a súa autori-
zación, consultando, cando as circunstancias 
o permitan, aos seus familiares ou ás persoas 
vinculadas de feito a el 771.

Artigo 12. Comisión  de  Consenti-
mento Informado.
  1.  Para  os  efectos  previstos  nesta  lei 
constituirase, dependendo da Consellería 
de Sanidade  e Servizos Sociais,  a Comi-
sión de Consentimento  Informado,  á  que 
lle corresponderán as seguintes funcións:

a.  Revisión,  actualización  e  publica-
ción periódica dunha guía de formularios 
de referencia recomendados de consenti-
mento informado.

b.  Coñecemento  da  implantación  dos 
formularios de referencia de consentimen-
to informado.

c.  Prestación do asesoramento necesa-
rio aos órganos da Consellería de Sanida-
de e Servizos Sociais e do Servizo Galego 
de  Saúde  nas  materias  relacionadas  coas 
súas funcións.

d.  Valoración, selección e expurgación 
da documentación clínica.

e.  Todas  aquelas  que  lle  atribúan  nor-
mas de carácter legal ou regulamentario.
  2.  A composición da Comisión de Con-
sentimento  Informado  será  determinada 
por decreto da Xunta de Galicia.
  3.  A Comisión de Consentimento Infor-
mado reunirase, alomenos, dúas veces ao ano 
e sempre que a convoque o seu presidente.
Correspóndelle  á  propia  comisión  a  ela-
boración e aprobación do seu regulamento 
de  funcionamento  interno,  e  rexerase,  en 
todo  o  non  previsto  nel,  polo  disposto  no 
capítulo  II  do  título  I  da  Lei  30/1992,  do 
26 de novembro, do Réxime Xurídico das 
Administracións  Públicas  e  do  Procede-
mento Administrativo Común, relativo aos 
órganos colexiados 772.

771	 Art.	11	modificado	por	Lei	3/2005,	do	7	de	marzo,	
de	modificación	da	Lei	3/2001,	do	28	de	maio,	regula-
dora	do	consentimento	informado	e	da	historia	clínica	
dos	pacientes.
772	 Véxase	Decreto	247/2002,	do	18	de	xullo,	polo	que	
se	determina	a	constitución,	composición	e	funcións	da	
Comisión	de	Consentimento	Informado.
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TíTULO III 
DA HISTORIA CLíNICA

Artigo 13. Definición.
A historia  clínica  é o  conxunto de docu-
mentos  nos  que  se  conteñen  os  datos,  as 
valoracións e as informacións de calquera 
tipo sobre a situación e a evolución clínica 
dos  pacientes  ao  longo  do  seu  proceso 
asistencial, así como a  identificación dos 
médicos  e  dos  demais  profesionais  que 
interviñeron neste 773.

Artigo 14. Soporte.
Na  historia  clínica  poderán  ser  usados 
calquera dos soportes documentais axeita-
dos para a súa utilización, sempre e cando 
garantan a súa autenticidade, integridade, 
seguridade e conservación.
En  todo  caso,  o  uso  dos  ditos  soportes 
estará sometido ao disposto na normativa 
sobre  tratamento  automatizado  de  datos 
de carácter persoal.

Artigo 15. Ámbito territorial.
A  historia  clínica  deberá  ser  única  por 
paciente, alomenos en cada complexo hos-
pitalario, hospital ou centro sanitario.
A  dita  historia  clínica  acumulará  toda  a 
información  clínica  xerada  en  cada  epi-
sodio asistencial e integrará os diferentes 
episodios do paciente.

Artigo 16. Contido.
A  historia  clínica  conterá  suficiente  in-
formación  para  identificar  o  paciente  e 
documentar o seu proceso de atención sani-
taria. Para tal efecto, incluirá, polo menos:

a.  Datos  suficientes  para  a  axeitada 
identificación do paciente.

b.  Médico ou profesional responsable.
c.  Datos que identifiquen o proceso de 

atención sanitaria.
d.  Datos  relativos  ao  proceso,  que  in-

cluirán, como mínimo:
  1.  Anamnese e exploración física.
  2.  Ordes médicas.

773	 Art.	13	modificado	por	Lei	3/2005,	do	7	de	marzo,	
de	modificación	da	Lei	3/2001,	do	28	de	maio,	regula-
dora	do	consentimento	informado	e	da	historia	clínica	
dos	pacientes.

  3.  Folla de evolución e de planificación 
de coidados de enfermaría.
  4.  Evolución clínica.
  5.  Informe  sobre  os  procedementos 
diagnósticos  ou  terapéuticos  e  intercon-
sultas realizadas.
  6.  Informe de alta do episodio de atención 
ou folla de problemas en atención primaria.
  7.  Documento de consentimento infor-
mado.
  8.  Documento asinado de alta volunta-
ria 774.

Artigo 17. Requisitos.
  1.  A  elaboración  da  historia  clínica, 
nos  aspectos  relacionados  coa  asistencia 
directa ao paciente, será responsabilidade 
dos profesionais que interveñen nela.
  2.  As  historias  clínicas  deberán  ser 
claramente  lexibles; no posible, evitarase 
a  utilización  de  símbolos  e  abreviaturas, 
e estarán normalizadas en canto á súa es-
trutura lóxica, de conformidade co que se 
dispoña  regulamentariamente.  Calquera 
información incorporada á historia clínica 
deberá  ser  datada  e  asinada  de  maneira 
que  se  identifique  claramente  o  persoal 
que a realice 775.

Artigo 18. Propiedade e custodia.
  1.  As historias clínicas son documentos 
confidenciais  propiedade  da  Adminis-
tración  sanitaria  ou  entidade  titular  do 
centro sanitario, cando o médico  traballe 
por  conta  e  baixo  a  dependencia  dunha 
institución sanitaria. En caso contrario, a 
propiedade correspóndelle ao médico que 
realiza a atención sanitaria.
  2.  A entidade ou o facultativo propieta-
rio é responsable da custodia das historias 
clínicas e deberá adoptar todas as medidas 
precisas para garantir a confidencialidade 
dos datos ou da información contida nelas.

774	 Art.	16	modificado	por	Lei	3/2005,	do	7	de	marzo,	
de	modificación	da	Lei	3/2001,	do	28	de	maio,	regula-
dora	do	consentimento	informado	e	da	historia	clínica	
dos	pacientes.
775	 Art.	17	modificado	por	Lei	3/2005,	do	7	de	marzo,	
de	modificación	da	Lei	3/2001,	do	28	de	maio,	regula-
dora	do	consentimento	informado	e	da	historia	clínica	
dos	pacientes.
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Así mesmo, toda persoa que no exercicio 
das  súas  funcións  ou  competencias  teña 
coñecemento dos datos e das informacións 
contidas na historia clínica terá a obriga de 
reserva e sixilo respecto destes.

Artigo 19. Acceso.
  1.  O  paciente  ten  o  dereito  de  acceso 
á  documentación  da  historia  clínica  e  a 
obter  copia  dos  datos  que  figuran  nela. 
Os  centros  sanitarios  regularán  o  pro-
cedemento  que  garanta  a  observancia 
destes dereitos.
Este dereito de acceso poderá exercitarse 
por representación debidamente acreditada.
  2.  Nos  supostos  de  procedementos 
administrativos  de  esixencia  de  respon-
sabilidade  patrimonial  ou  nas  denuncias 
previas  á  formalización dun  litixio  sobre 
a  asistencia  sanitaria  permitirase  que  o 
paciente  teña  acceso  directo  á  historia 
clínica,  na  forma  e  cos  requisitos  que  se 
regulen legal ou regulamentariamente.
Tamén  terán  acceso  á  historia  clínica 
os  órganos  competentes  para  tramitar  e 
resolver  os  procedementos  de  responsa-
bilidade patrimonial polo funcionamento 
da  Administración  sanitaria,  así  como 
a  inspección  sanitaria  no  exercicio  das 
súas funcións.
  3.  O  acceso  á  historia  clínica  con  fins 
xudiciais, epidemiolóxicos, de saúde públi-
ca, de investigación ou de docencia réxese 
polo disposto na Lei Orgánica 15/1999, do 
13  de  decembro,  de  Protección  de  Datos 
de Carácter Persoal, na Lei 14/1986, do 25 
de abril, Xeral de Sanidade, e nas demais 
normas aplicables en cada caso. O acceso 
á  historia  clínica  con  estes  fins  obriga  a 
preservar os datos de identificación persoal 
do  paciente,  separados  dos  de  carácter 
clínico-asistencial, de xeito que como regra 
xeral  quede  asegurado  o  anonimato,  agás 
que  o  propio  paciente  dese  o  seu  consen-
timento  para  non  separalos.  Exceptúanse 
os supostos de investigación da autoridade 
xudicial nos que se considere imprescindi-
ble a unificación dos datos  identificativos 
cos clínicos-asistenciais, nos cales se estará 

ao  que  dispoñan  os  xuíces  e  tribunais  no 
proceso correspondente. O acceso aos da-
tos e documentos da historia clínica queda 
limitado estritamente aos  fins  específicos 
en cada caso.
  4.  O  dereito  ao  acceso  do  paciente  á 
documentación  da  historia  clínica  non 
pode  exercitarse  en  prexuízo  do  dereito 
de  terceiras  persoas  á  confidencialidade 
dos  datos  que  constan  nela  recollidos 
en  interese  terapéutico  do  paciente,  nin 
en  prexuízo  do  dereito  dos  profesionais 
participantes na súa elaboración, os cales 
poden opoñer ao dereito de acceso a reser-
va das súas anotacións subxectivas.
  5.  O acceso por outras persoas distin-
tas ao paciente á información contida na 
historia  clínica  deberá  estar  xustificado 
pola atención sanitaria deste.
En todo caso, o persoal de administración 
e  xestión  dos  centros  sanitarios  só  pode 
acceder aos datos da historia clínica rela-
cionados coas súas propias funcións.
  6.  Os  centros  sanitarios  e  os  facul-
tativos  de  exercicio  individual  só  lles 
facilitarán o acceso á historia clínica dos 
pacientes falecidos ás persoas vinculadas 
a el, por razóns familiares ou de feito, agás 
que o falecido o prohibise expresamente e 
así se acredite.
En  calquera  caso,  o  acceso  dun  terceiro 
á  historia  clínica  motivado  por  un  risco 
para  a  súa  saúde  limitarase  aos  datos 
pertinentes. Non se facilitará información 
que afecte a intimidade do falecido nin as 
anotacións  subxectivas  dos  profesionais, 
nin que prexudiquen a terceiros.
Calquera  outra  razón  de  carácter  excep-
cional  deberá  responder  a  un  interese 
lexítimo susceptible de protección e estar 
convenientemente motivada.
  7.  O persoal sanitario debidamente acre-
ditado que exerza funcións de inspección, 
avaliación,  acreditación  e  planificación 
ten acceso ás historias clínicas no cumpri-
mento das súas funcións de comprobación 
da calidade da asistencia, do respecto dos 
dereitos do paciente ou de calquera outra 
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obriga do centro en relación cos pacientes 
e usuarios ou coa propia Administración 
sanitaria.
  8.  En todos os casos quedará plenamente 
garantido o dereito do paciente á súa intimi-
dade persoal  e  familiar, polo que o persoal 
que  acceda  a  esta  información  gardará  o 
correspondente segredo profesional 776.

Artigo 20. Conservación.
  1.  A historia clínica deberá conservarse 
en condicións que garantan a preservación 
da  información  asistencial  que  contén, 
aínda  que  non  se  manteña  no  soporte 
orixinal no que se xerou, coas cautelas que 
se  establezan  regulamentariamente  para 
evitar a manipulación de datos cando non 
se manteña o devandito soporte orixinal.
  2.  Conservarase  indefinidamente  a  se-
guinte información:

-   Informes de alta.
-   Follas de consentimento informado.
-   Follas de alta voluntaria.
-   Informes  cirúrxicos  e/ou  rexistros 

de parto.
-   Informes de anestesia.
-   Informes  de  exploracións  comple-

mentarias.
-   Informes de necropsia.
-   Folla de evolución e de planificación 

de coidados de enfermaría.
-   Outros informes médicos.
-   Calquera  outra  información  que  se 

considere  relevante para efectos asisten-
ciais, preventivos, epidemiolóxicos ou de 
investigación.

-   A  información  daquelas  historias 
clínicas nas que a conservación sexa pro-
cedente por razóns xudiciais.
  3.  O resto da información conservarase, 
como  mínimo,  ata  que  transcorran  cinco 
anos dende a última asistencia prestada ao 
paciente ou dende o seu falecemento.

776	 Art.	19	modificado	por	Lei	3/2005,	do	7	de	marzo,	
de	modificación	da	Lei	3/2001,	do	28	de	maio,	regula-
dora	do	consentimento	informado	e	da	historia	clínica	
dos	pacientes.

Artigo 21. Réxime sancionador.
Sen prexuízo das esixencias que puidesen 
derivar  nos  ámbitos  da  responsabilidade 
civil  e  penal,  ou  da  responsabilidade 
profesional ou estatutaria, se é o caso, será 
aplicable ás infraccións ao disposto nesta 
normativa o  réxime sancionador previsto 
no capítulo VI do título I da Lei 14/1986, 
do  25  de  abril,  Xeral  de  Sanidade,  e  no 
título VII da Lei Orgánica 15/1999, do 13 
de  decembro,  de  Protección  de  Datos  de 
Carácter Persoal.

Disposición aDicional pRimeiRa
A  Administración  sanitaria  realizará 

as inspeccións oportunas para os efectos 
de garantir e comprobar que os centros e 
as  institucións  sanitarias  e  o  persoal  ao 
seu  servizo  cumpren  as obrigas  estable-
cidas nesta lei.

Disposición aDicional segunDa
A Consellería de Sanidade e Servizos So-

ciais procederá a axilizar os procedementos 
de aprobación dos formularios de referencia 
de consentimento informado para que poidan 
ser utilizados progresivamente nos centros 
asistenciais do Servizo Galego de Saúde e 
nos centros concertados con este.

Disposición aDicional teRceiRa
O Servizo Galego de Saúde adoptará as 

medidas axeitadas  tendentes á  informati-
zación  progresiva  das  historias  clínicas, 
garantindo  a  integración  da  información 
relativa a cada paciente con independencia 
do soporte no que se encontre.

Disposición DeRRaDeiRa pRimeiRa
A Consellería de Sanidade e Servizos So-

ciais ditará as disposicións necesarias para 
o desenvolvemento e a execución desta lei.

Disposición DeRRaDeiRa segunDa
Esta  lei  entrará  en  vigor  ao  mes  se-

guinte ao da  súa publicación no “Diario 
Oficial de Galicia”.
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5. LEI 5/1999, DO 21 DE MAIO, DE 
ORDENACIóN FARMACéUTICA 
(DOGA N.º 99, 26. 5. 1999) 777

(…) 778

TíTULO I  
DISPOSICIóNS XERAIS 

Artigo 1. Obxecto e ámbito de aplica-
ción da lei.
Correspóndelle á Comunidade Autónoma 
de  Galicia,  en  desenvolvemento  do  pre-
visto nos artigos 28.8 e 33 do Estatuto de 
autonomía, e é o obxecto desta lei, ordenar 
e regular no seu ámbito territorial a aten-
ción farmacéutica.

TíTULO II  
A ATENCIóN FARMACéUTICA 

capítulo i  
dIsposICIóns xerAIs 

Artigo 2. Atención farmacéutica.
  1.  A atención farmacéutica é un servizo 
de  interese  público  que  garante  o  acceso 
dos cidadáns aos medicamentos e produ-
tos  sanitarios  e  que  contribúe  a  facer  un 
uso  racional  e  eficiente  deles,  tanto  nos 
distintos  niveis  de  asistencia  sanitaria 
coma no campo da saúde pública.
  2.  As actividades que constitúen a aten-
ción farmacéutica, encamiñadas á correcta 
conservación,  custodia,  distribución  e 
dispensación  dos  medicamentos,  faranse 
baixo  a  responsabilidade  e  supervisión 
dun  farmacéutico  nos  establecementos  e 
servizos sinalados nesta lei.
  3.  A  Administración  garantirá  que  a 
atención  farmacéutica  se  preste  en  todos 
os  niveis  do  sistema  de  saúde  de  modo 
coordinado e integrado e que lle ofreza á 
poboación unha asistencia eficaz, comple-
ta e eficiente.

777	 Véxase:
-	Decreto	244/2003,	do	24	de	abril,	de	homologación	sani-
taria	de	receitas	oficiais	para	a	prestación	farmacéutica
-	 Orde	 do	 8	 de	 febreiro	 de	 2007	 de	 autorización	 ás	
oficinas	de	farmacia	para	levar	o	libro	receitario	oficial	
por	medios	informáticos.
-	 Decreto	 206/2008,	 do	 28	 de	 agosto,	 de	 receita	
electrónica.
778	 Exposición	de	motivos	omitida.

Artigo 3. Establecementos e servizos 
de atención farmacéutica.
Para  os  efectos  desta  lei,  son  establece-
mentos e servizos de atención farmacéutica 
os seguintes: 
  1.  De dispensación: 

a.  As oficinas de farmacia.
b.  As boticas anexas de medicamentos 

e produtos sanitarios.
c.  Os servizos de farmacia de atención 

primaria, os dos hospitais, os dos centros 
de asistencia social que presten asistencia 
sanitaria  específica  e  os  dos  establece-
mentos psiquiátricos.

d.  Os  depósitos  de  medicamentos  e 
produtos sanitarios.
  2.  De distribución: 

a.  Os centros de distribución de medi-
camentos e produtos sanitarios.

b.  As  unidades  de  dosificación  de 
medicamentos.
A distribución e dispensación de medica-
mentos  veterinarios  realizarase mediante 
os  correspondentes  servizos  farmacéuti-
cos nos establecementos e servizos que se 
determinan no artigo 49 desta lei.

Artigo 4. Dispensación  de  medica-
mentos.
  1.  A  dispensación  de  medicamentos  só 
poderá facerse nos establecementos previs-
tos para tal fin no artigo 3, nas condicións 
establecidas para a súa autorización.
  2.  Queda prohibida a venda ambulante 
de  medicamentos  destinados  ao  uso  hu-
mano ou ao uso veterinario.
  3.  As oficinas de  farmacia, nas condi-
cións que previamente se regulen, poderán 
dispensar a través de correo ou servizos de 
mensaxería, propios ou alleos, os medica-
mentos que, por circunstancias especiais, 
requiran  periodicamente  os  enfermos 
crónicos,  sempre  que  teñan  garantida  a 
súa prescrición por receita médica e exista 
unha dispensación previa nesa oficina de 
farmacia dese mesmo medicamento 779.
779	 Véxase	FX.	6	e	7	STC	152/2003,	do	17	de	xullo	de	
2003.	Recurso	de	inconstitucionalidade	3537/99.
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Artigo 5. Dereitos dos cidadáns.
Na  atención  farmacéutica  en  Galicia  re-
coñécense os seguintes dereitos, ademais 
dos  recollidos  na  Lei  14/1986,  do  25  de 
abril, Xeral de Sanidade, e na Lei 25/1990, 
do 20 de decembro, do Medicamento: 

a.  Elixir  libremente  a  oficina  de  far-
macia.

b.  Recibir  a  prestación  farmacéutica 
precisa.

c.  Obter do farmacéutico a información 
que  se  solicite  do  medicamento,  sexa  de 
carácter técnico ou económico, con clari-
dade e por escrito se así o solicita.

d.  Recibir  atención  farmacéutica  coa 
maior privacidade posible e confidencia-
lidade.

e.  Coñecer e ter acceso aos datos conti-
dos na súa historia farmacoterapéutica nos 
centros de atención primaria.

Artigo 6. Obxección de conciencia.
A  Administración  Sanitaria  garantirá 
que o dereito  á  obxección de  conciencia 
do  profesional  farmacéutico  non  limite  ou 
condicione o dereito  á  saúde dos  cidadáns. 
Cando se produza tal circunstancia, a Conse-
llería de Sanidade e Servizos Sociais poderá 
adoptar  medidas  excepcionais  que,  preser-
vando o dereito á obxección de conciencia, 
garanten o dereito á saúde do cidadán.

capítulo ii  
AutorIzACIón de novos 

estAbleCementos ou servIzos  
de AtenCIón FArmACéutICA 

Artigo 7. Autorización 
  1.  Os  establecementos  e  servizos  re-
gulados  por  esta  lei  estarán  suxeitos  a 
autorización  administrativa  previa  para 
a súa apertura e funcionamiento, amplia-
ción, modificación, traslado, transmisión 
e cerramento.
  2.  A Consellería de Sanidade e Servi-
zos Sociais é o órgano competente para a 
tramitación dos expedientes de autoriza-
ción a que se refire o punto 1 deste artigo, 
así  como  de  calquera  procedemento  dos 
previstos nesta lei que sexa competencia 

da  Comunidade  Autónoma  de  Galicia. 
O  anterior  enténdese  sen  prexuízo  do 
disposto no artigo 49 para os centros de 
distribución  e  dispensación  de  medica-
mentos veterinarios.
  3.  Os  procedementos  de  autorización 
axustaranse ao disposto nesta lei e na Lei 
30/1992,  de  Réxime  Xurídico  das  Admi-
nistracións  Públicas  e  do  Procedemento 
Administrativo Común.
  4.  Transcorrido  o  prazo  regulamen-
tariamente  fixado  para  a  resolución  das 
solicitudes  de  autorización  ao  que  se 
refire  o  número  1  deste  artigo  así  como 
das solicitudes de autorización de novas 
oficinas  de  farmacia  sen  que  recaia 
resolución  expresa,  estas  entenderanse 
desestimadas.
  5.  Previamente  á  apertura  e  funcio-
namento,  o  traslado  ou  á  modificación 
das  instalacións,  a  autoridade  sanitaria 
comprobará que se cumpren todos os re-
quisitos establecidos, do que se redactará 
acta de inspección.
  6.  Os establecementos e servizos regula-
dos por esta lei estarán suxeitos ao rexistro 
e catalogación e á elaboración e remisión 
á  autoridade  sanitaria  das  informacións 
que lles sexan requiridas. Igualmente, es-
tarán suxeitos ao cumprimento das obrigas 
derivadas do principio de solidariedade e 
integración sanitaria, en casos de emerxen-
cia ou de perigo para a saúde pública 780.

capítulo iii  
A AtenCIón FArmACéutICA  

nA AtenCIón prImArIA 
Sección 1.ª  

As oficinas de farmacia 

Artigo 8. Definición e funcións 
A oficina de farmacia é un establecemento 
sanitario  de  interese  público,  integrado 
na  atención  primaria,  cunha  propiedade 
e  titularidade  que  pertence  a  un  ou  máis 
780	 Véxase	Decreto	443/2003,	do	11	de	decembro,	de	regu-
lación	das	actividades	de	elaboración	e	control	de	calidade	
de	fórmulas	maxistrais	e	preparados	oficinais.
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farmacéuticos, que baixo a súa responsa-
bilidade dirixen e supervisan as seguintes 
funcións: 
  1.  A adquisición, conservación e custodia 
de medicamentos e produtos sanitarios.
  2.  A  dispensación  de  medicamentos  e 
produtos  sanitarios,  de  acordo  coa  pres-
crición médica ou veterinaria, ou segundo 
as  orientacións  técnico-farmacéuticas 
para  aqueles  con  autorización  para  seren 
dispensados sen receita.
  3.  A  elaboración  de  fórmulas  maxis-
trais  e  preparados  oficinais,  de  acordo 
coas normas de correcta fabricación.
  4.  A información sobre medicamentos, 
que  sempre debe  ser  dada por un  farma-
céutico,  coa  incidencia  en  aspectos  que 
favorezan unha mellor utilización.
  5.  A colaboración no seguimento  indivi-
dualizado da  terapéutica medicamentosa co 
fin de avaliar a súa efectividade e os fracasos 
por  incumprimento  terapéutico,  así  como 
detectar as reaccións adversas e notificarlle 
as aos organismos de farmacovixilancia.
  6.  A vixilancia, o control e a custodia 
das  receitas  médicas  dispensadas,  ata  a 
súa  caducidade ou  ata  a  súa  facturación 
a entidades.
  7.  A colaboración no uso racional dos 
medicamentos  e  na  prevención  da  súa 
utilización  abusiva,  así  como  na  protec-
ción e promoción da saúde e da educación 
sanitaria.
  8.  A  realización  de  análises  clínicas  e 
outras  funcións  profesionais  ou  sanitarias 
que, por estaren recollidas en normas espe-
cíficas, poida desenvolver o farmacéutico de 
acordo coa súa titulación e especialidade.
  9.  A  participación  en  estudos  de  uti-
lización  de  medicamentos,  así  como  en 
estudos epidemiolóxicos.
  10.  A  colaboración  en  programas  de 
saúde pública e drogodependencias, esta-
blecidos pola autoridade sanitaria.
  11.  A colaboración coas medidas que es-
tableza a autoridade sanitaria, tendentes á 
racionalización do gasto en medicamentos.

  12.  A  cooperación  na  docencia  para  a 
obtención  do  título  de  licenciado  en  far-
macia de acordo coas universidades e coa 
normativa estatal ao respecto.
  13.  Calquera outra que se estableza legal 
ou regulamentariamente.

Artigo 9. Medicamentos de uso vete-
rinario.
En  relación  cos  medicamentos  veterina-
rios, as oficinas de farmacia exercerán as 
funcións sinaladas no artigo 49 desta lei.

Artigo 10. Titularidade  das  oficinas 
de farmacia.
  1.  Só  os  farmacéuticos  poderán  ser 
propietarios  e  titulares  das  oficinas  de 
farmacia.  Cada  farmacéutico  soamente 
poderá ser propietario e  titular ou copro-
pietario e cotitular dunha única oficina de 
farmacia.  A  condición  de  copropietario 
comporta  necesariamente  a  adquisición 
da condición de cotitular e viceversa.
  2.  Farmacéutico titular é quen obtivo a 
autorización para a apertura, a instalación 
e o mantemento dunha oficina de farmacia, 
e  baixo  a  responsabilidade  de  quen  se 
exercen nela  as  funcións descritas no  ar-
tigo 8. Deberá tamén acreditar a propiedade 
ou os dereitos de natureza real ou persoal 
que lexitimen a utilización do local para a 
instalación da oficina de farmacia.

Artigo 11. Presenza  e  identificación 
do farmacéutico.
  1.  A  presenza  e  actuación  profesional 
do  farmacéutico  na  oficina  de  farmacia 
é  requisito  inescusable  para  levar  a  cabo 
as funcións establecidas no artigo 8 desta 
lei; na Lei 14/1986, do 25 de abril, Xeral 
de  Sanidade;  na  Lei  25/1990,  do  20  de 
decembro, do Medicamento, e na demais 
normativa  aplicable.  A  colaboración  de 
farmacéuticos  adxuntos,  técnicos  ou 
auxiliares  de  farmacia  e  demais  persoal 
non  escusa  a  responsabilidade  do  farma-
céutico  titular  ou  cotitular  da  oficina  de 
farmacia,  sen  prexuízo  das  responsabili-
dades administrativas, civís e penais que 
puidesen derivar en cada caso.
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  2.  Os farmacéuticos que presten servizos 
na  oficina  de  farmacia  levarán  o  distin-
tivo  que  os  identifique  como  técnicos 
responsables da actuación farmacéutica.
  3.  O resto do personal que preste o seu 
servizo na oficina de farmacia deberá  ir 
igualmente  provisto  do  distintivo  que  o 
identifique.

Artigo 12. Farmacéutico rexente.
  1.  Nos casos de falecemento, incapacida-
de  permanente  non  parcial,  incapacitación 
xudicial ou declaración xudicial de ausen-
cia do  farmacéutico  titular, a Consellería 
de  Sanidade  e  Servizos  Sociais  poderá 
autorizar,  por  un  tempo  limitado,  o  no-
meamentto dun farmacéutico rexente, que 
asumirá as mesmas funcións, responsabi-
lidades e  incompatibilidades profesionais 
cás sinaladas para o titular, sen prexuízo das 
responsabiliades  administrativas,  civís  e 
penais que puídesen derivar en cada caso.
  2.  A  solicitude  de  designación  de 
rexente ou, se é o caso, de cerramento da 
oficina  de  farmacia  deberá  formularse 
no  prazo  máximo  de  vinte  días  dende  a 
declaración  de  xubilación,  incapacidade 
permanente  non  parcial,  incapacitación 
xudicial ou declaración xudicial de ausen-
cia. Se entrementres, a oficina de farmacia 
permanecese aberta, deberá estar atendida 
por un farmacéutico substituto.
  3.  De non se producir a solicitude á que 
se refire o punto anterior, procederase de 
oficio a iniciar o expediente de cerramento 
da oficina de farmacia.
  4.  A rexencia terá unha duración máxi-
ma  de  cinco  anos,  agás  na  transmisión 
“mortis causa”.

Artigo 13. Farmacéutico substituto.
  1.  Cando  o  titular  ou  rexente  deba  au-
sentarse  por  circunstancias  excepcionais 
e  temporais  debidamente  xustificadas, 
como vacacións, enfermidade, deficiencias 
físicas e psíquicas transitorias, estudos re-
lacionados coa profesión, cargos públicos, 
deberes  militares  e  outras  circunstancias 
análogas  que  impidan  o  desenvolvemento 

das  súas  funcións,  a  Consellería  de  Sani-
dade e Servizos Sociais poderá autorizar o 
nomeamento  dun  farmacéutico  substituto 
do titular ou do rexente.
  2.  O  farmacéutico  substituto  terá  as 
mesmas  funcións,  responsabilidades  e 
incompatibilidades profesionais có titular 
ou o rexente, sen prexuízo das responsabi-
lidades administrativas, civís e penais que 
puidesen derivar en cada caso.
  3.  A  solicitude  de  designación  de  far-
macéutico  substituto  deberá  formularse 
a  partir  do  momento  no  que  se  coñeza 
ou  produza  a  circunstancia  que  obriga  á 
desatención da farmacia polo titular ou o 
rexente, sen que en ningún caso se supere 
o prazo de cinco días. En todo caso, se non 
hai  farmacéutico  responsable  adxunto,  a 
farmacia permanecerá cerrada ata a incor-
poración do farmacéutico substituto.

Artigo 14. Farmacéutico  adxunto, 
persoal técnico e auxiliar de farmacia.
  1.  Tanto os titulares, coma os rexentes e 
os substitutos poderán contar coa asisten-
cia de farmacéuticos adxuntos, técnicos e 
auxiliares de farmacia, dos que a adecua-
da  formación  será  responsabilidade  do 
farmacéutico titular ou rexente.
  2.  Regulamentariamente, determinaranse 
os  casos  nos  que,  por  razón  de  idade  do 
titular,  do  rexente  ou  do  substituto,  ou 
atendendo ao volume e á diversidade das 
funcións  da  oficina  de  farmacia,  ou  ao 
horario ampliado no que decidise exercer, 
sexa necesaria a presencia de farmacéuti-
cos adxuntos. No suposto de que o aumento 
de actividade proveña das funcións ás que 
se refiere o punto 8 do artigo 8 desta  lei, 
poderá preverse como alternativa á desig-
nación dun farmacéutico adxunto a doutro 
profesional  sanitario  titulado  competente 
para o exercicio das ditas funcións.
  3.  Nos  casos  de  ausencia  de  carácter 
ocasional  non  permanente,  debidos  ao 
cumprimento  de  deberes  profesionais 
ou  inescusables  de  carácter  persoal  ou 
público,  que  impidan  a  presencia  do  ti-
tular,  cotitular,  substituto  ou  rexente,  un 
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farmacéutico  adxunto  poderá  asumir  as 
funcións  determinadas  no  artigo  8,  sem-
pre que o período de  tempo sexa  inferior 
a cinco días, sendo o responsable, en todo 
caso, o  titular da oficina de  farmacia ou, 
se  é  o  caso,  o  rexente,  sen  prexuízo  das 
responsabilidades administrativas, civís e 
penais que puidesen derivar en cada caso.

Artigo 15. Nomeamento  de  rexente, 
substituto e adxunto.
A autorización do nomeamento de rexen-
te,  substituto  e  adxunto  será  concedida 
pola  Consellería  de  Sanidade  e  Servizos 
Sociais  logo  de  comprobación  de  que  o 
designado  polo  titular,  herdeiros  ou  re-
presentante legal cumpre coas condicións 
esixidas  nesta  lei  e  con  aqueloutras  que 
regulamentariamente se determinen.

Artigo 16. Acceso e dependencias da 
oficina de farmacia.
  1.  As oficinas de farmacia terán acceso 
directo, libre e permanente á vía pública, 
exento  de  barreiras  arquitectónicas.  Os 
locais e as instalacións reunirán as condi-
cións hixiénico-sanitarias precisas para o 
servizo farmacéutico.
  2.  As oficinas de farmacia que se auto-
ricen a partir da entrada en vigor desta lei 
dispoñerán dunha  superficie  útil mínima 
de setenta metros cadrados.
As  oficinas  de  farmacia  contarán  coas 
seguintes zonas: 

a.  De atención ao usuario.
b.  De recepción, revisión e almacenamen-

to de medicamentos e produtos sanitarios.
c.  De laboratorio para a elaboración de 

fórmulas maxistrais e preparados oficinais.
d.  De toma de mostras, en caso de reali-

zar análises clínicas.
e.  De atención individualizada.
f.  De descanso para as gardas.
g.  Aseo para uso do persoal da oficina 

de farmacia.
  3.  As oficinas de farmacia deberán con-
tar cun equipamento informático adecuado 
para o desenvolvemento das súas funcións 
e  con  outros  medios  técnicos  e  materiais 
que regulamentariamente se determinen.

Artigo 17. Horarios e servizo de garda.
  1.  As  oficinas  de  farmacia  funcionan 
en réxime de liberdade e flexibilidade de 
horarios  e  xornadas.  Sen  prexuízo  diso, 
a  Consellería  de  Sanidade  e  Servizos 
Sociais,  para  lle  garantir  á  poboación 
a  atención  farmacéutica  permanente, 
establecerá  regulamentariamente,  oídos 
os  colexios  oficiais  de  farmacéuticos,  os 
horarios mínimos de atención ao público.
  2.  A  atención  farmacéutica  prestada 
polos profesionais farmacéuticos, coa co-
laboración do persoal  técnico ou auxiliar 
nas oficinas de farmacia, será continuada. 
Para  tal  efecto,  permanecerán  abertas  ao 
público alomenos durante o horario míni-
mo que fixe a autoridade sanitaria.
Fóra do dito horario, a atención farmacéu-
tica estará garantida en réxime de servizo 
de urxencia, atendida mediante un sistema 
de  quendas  proposto  polo  colexio  oficial 
de  farmacéuticos  en  cada  provincia  e 
autorizado  pola  Consellería  de  Sanidade 
e  Servizos  Sociais.  O  servizo  de  urxencias 
realizarase, en calquera caso, con presen-
za física do farmacéutico.
  3.  A  información  sobre  as  oficinas  de 
farmacia  en  servizo  de  urxencias  ou  con 
horario  ampliado  figurará  en  todas  as 
establecidas  na  zona  farmacéutica,  e  en 
lugar visible dende o exterior.
  4.  As oficinas de farmacia poden cesar 
temporalmente as súas actividades durante 
o período de vacacións sempre e cando que-
den  debidamente  cubertas  as  necesidades 
de atención farmacéutica durante as vinte e 
catro horas do día. Correspóndelles aos co-
lexios oficiais de farmacéuticos propoñerlle 
á Consellería de Sanidade e Servizos Sociais 
as quendas de vacacións entre as farmacias 
interesadas en desfrutalas.
Permanecerán  abertas,  alomenos,  o  cin-
cuenta por cento das oficinas de farmacia 
de cada zona farmacéutica 781.

781	 Véxase	 Decreto	 342/1999,	 do	 16	 de	 decembro,	
sobre	 horarios,	 turnos	 de	 urxencia	 e	 vacacións	 das	
oficinas	de	farmacia.
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Artigo 18. Planificación das oficinas 
de farmacia 782.
  1.  Dada  a  súa  condición  de  establece-
mentos sanitarios de interese público e co 
fin de garantir unha atención farmacéutica 
conveniente, oportuna e eficiente, a auto-
rización  de  novas  oficinas  de  farmacia 
estará sometida a planificación pola Con-
sellería de Sanidade e Servizos Sociais.
  2.  Tómanse como base de planificación 
as unidades básicas de atención primaria, 
que,  para  os  efectos  desta  lei,  se  corres-
ponden coas demarcacións municipais nas 
que se ordena o territorio da Comunidade 
Autónoma galega, e creánse as zonas far-
macéuticas, que se clasifican en: 

a.  Zona  farmacéutica  urbana:  munici-
pios con máis de 30.000 habitantes.

b.  Zona  farmacéutica  semiurbana: 
municipios cun número de habitantes com-
prendido entre 10.000 e 30.000.

c.  Zona farmacéutica rural: municipios de 
poboación con menos de 10.000 habitantes.
  3.  Malia  a  anterior  planificación  far-
macéutica  establecida,  e  co  obxecto  de 
garantir  as  necesidades  de  atención  far-
macéutica que se requiran, tendo en conta 
as  diferentes  características  xeográficas, 
demográficas,  turísticas  e  sanitarias,  a 
Xunta de Galicia poderá acordar a decla-
ración de determinadas zonas farmacéuticas 
como especiais.
  4.  Establécense os siguientes módulos 
para a apertura de novas oficinas de far-
macia: 

a.  Zonas  farmacéuticas  urbanas:  unha 
por  cada  2.800  habitantes  empadroados, 
agás que se supere esa proporción en 1.500 
habitantes, suposto no cal poderá estable-
cerse unha nova oficina de farmacia.

b.  Zonas  farmacéuticas  semiurbanas: 
unha por cada 2.500 habitantes empadroa-
dos, agás que se supere esa proporción en 
1.500 habitantes, suposto no cal poderá es-
tablecerse unha nova oficina de farmacia.

782	 Véxase	 Decreto	 146/2001,	 do	 7	 de	 xuño,	 sobre	
planificación,	apertura,	 traslado,	 cerramento	e	 trans-
misión	de	oficinas	de	farmacia.

c.  Zonas  farmacéuticas  rurais:  unha 
por  cada  2.000  habitantes  empadroados, 
agás que se supere esa proporción en 1.500 
habitantes, suposto no cal poderá estable-
cerse unha nova oficina de farmacia.
  5.  En  cada  municipio  poderá  haber, 
alomenos, unha oficina de farmacia.
  6.  Sen  prexuízo  da  aplicación  dos 
módulos  poboacionais  establecidos  no 
punto 4 deste artigo, poderá autorizarse a 
apertura dunha nova oficina de  farmacia 
nas entidades colectivas de poboación que 
carezan  de  oficina  de  farmacia  e  a  máis 
próxima estea a unha distancia superior a 
400 m, de acordo co fixado polo Instituto 
Nacional  de  Estatística,  cun  número  de 
habitantes de 2.000 ou superior.
  7.  Corresponderalle  á  Consellería  de 
Sanidade e Servizos Sociais  fixar a deli-
mitación territorial concreta na que poidan 
establecerse  novas  oficinas  de  farmacia, 
dentro de cada zona farmacéutica.
  8.  Para o cómputo de habitantes terase 
en conta a poboación que conste na últi-
ma revisión do padrón municipal vixente 
no momento de se iniciar o expediente de 
apertura.
  9.  O  establecemento  dunha  oficina  de 
farmacia, sexa por razón de nova instalación 
ou  traslado,  non  poderá  facerse  a  unha 
distancia  inferior  a  douscentos  cincuenta 
metros  doutras  oficinas  de  farmacia,  ou 
dun centro público de asistencia sanitaria.

Artigo 19. Autorización  da  oficina 
de farmacia 783.
  1.  O  procedemento  de  autorización 
de  novas  oficinas  de  farmacia  axustarase 
ao disposto nesta  lei,  ás normas xerais de 
procedemento administrativo e ao que se es-
tableza regulamentariamente nesta materia.
  2.  O procedemento poderá iniciarse: 

a.  Por instancia dun farmacéutico inte-
resado.

b.  Por petición dos concellos.

783	 Véxase	 Decreto	 146/2001,	 do	 7	 de	 xuño,	 sobre	
planificación,	apertura,	 traslado,	 cerramento	e	 trans-
misión	de	oficinas	de	farmacia.
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c.  Por petición dos colexios oficiais de 
farmacéuticos.

d.  De  oficio  pola  Consellería  de  Sani-
dade e Servizos Sociais.
  3.  A Consellería de Sanidade e Servizos 
Sociais coñecerá, tramitará e resolverá os 
procedementos de autorización de novas 
oficinas de farmacia.
  4.  A  autorización  de  oficinas  de  far-
macia outorgarase por concurso público, 
de  acordo  co  baremo  e  procedemento 
que  regulamentariamente  se  estableza, 
e  no  que  necesariamente  haberá  que  ter 
en  conta  a  experiencia  profesional,  os 
méritos académicos, a formación posgra-
duada, o coñecemento da  lingua galega, 
as  medidas  de  fomento,  mantemento  e 
creación de emprego e calquera outro que 
se determine establecendo en  todo caso, 
un baremo equilibrado.
  5.  En  ningún  caso  poden  solicitar  a 
adxudicación dunha nova oficina de farma-
cia os titulares dunha oficina de farmacia 
instalada na mesma zona farmacéutica na 
que se pretenda abrir a nova 784.
  6.  A  autorización  dunha  nova  oficina 
de  farmacia outorgaráselle  ao  farmacéutico 
que  resulte  con  maior  puntuación  entre 
todos  os  solicitantes  segundo  o  baremo 
regulamentario.
  7.  A adxudicación por resolución firme 
na vía  administrativa  a un  farmacéutico 
titular dunha oficina de  farmacia doutra 
de  nova  apertura  determinará  automati-
camente a perda da autorización da primeira, 
aínda en caso de renuncia á nova oficina 
adxudicada.
Non  obstante,  en  caso  de  que  contra  a 
resolución  de  adxudicación  se  recorrese 
en vía xurisdicional, a oficina de farmacia 
perdida  non  entrará  en  concurso  ata  que 
recaia sentenza  firme. Se a dita sentenza 
anulase  a  adxudicación  efectuada  en  vía 

784	 Art.	19.5	modificado	por	Lei	7/2006,	de	1	de	decem-
bro,	de	modificación	da	Lei	5/1999,	do	21	de	maio,	de	
ordenación	farmacéutica.

administrativa, a antiga oficina de farma-
cia  adxudicaráselle  directamente  ao  que 
fose o seu titular.

Artigo 20. Caducidade da autorización.
  1.  As  autorizacións  de  funcionamento 
de  oficinas  de  farmacia  caducarán  ao 
cumprir o farmacéutico no nome do cal se 
estenda a autorización 70 anos de idade.
Neste caso, cun mes de antelación a que se 
produza a caducidade, deberá comunicarlle 
esta circunstancia á delegación provincial 
da  Consellería  de  Sanidade  correspon-
dente  para  proceder  ao  cerramento.  De 
non comunicalo, iniciarase expediente de 
cerramento,  sen  prexuízo  das  responsa-
bilidades previstas no artigo 56.b.1 a que 
puidese dar lugar de non facelo.
Non obstante, non se procederá ao cerra-
mento cando o titular exercitase o seu de-
reito de transmisión de acordo co disposto 
nesta lei 785 786.
  2.  Así  mesmo,  as  devanditas  autoriza-
cións  caducarán no  caso de  falecemento, 
incapacidade  permanente  non  parcial, 
incapacitación xudicial ou declaración xu-
dicial de ausencia do farmacéutico titular, 
sen prexuízo das previsións dos artigos 12 
e 23 desta lei.
  3.  No caso de cotitularidade, a caduci-
dade  da  autorización  dun  dos  cotitulares 
leva  consigo  estender  a  autorización  ao 
outro ou outros cotitulares, proporcional-
mente, se é o caso, á totalidade da oficina 
de farmacia, sempre que non se producise 
con anterioridade a transmisión, tanto “in-
ter vivos” como “mortis causa”, da cota de 
cotitularidade  correspondente  da  oficina 
de farmacia.

785	 Véxase	FX.	5	STC	152/2003,	do	17	de	xullo	de	2003.	
Recurso	de	inconstitucionalidade	3537/99.
786	 Téñase	 en	 conta	 que	 o	 “disposto	 no	 artigo	 20.1	
non	 será	 de	 aplicación	 aos	 titulares	 das	 oficinas	 de	
farmacia	 autorizadas	 con	 anterioridade	 á	 entrada	 en	
vigor	da	presente	lei	de	modificación	ata	que	transco-
rra	un	prazo	de	cinco	anos	dende	a	entrada	en	vigor”.	
Disposición	 transitoria	única	da	Lei	4/2005,	do	17	de	
marzo,	de	modificación	da	Lei	5/1999,	do	21	de	maio,	
de	ordenación	farmacéutica.
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  4.  Naquelas  oficinas  de  farmacia  nas 
que  se  verifique  o  incumprimento  da 
obriga da dispensación de medicación que 
lles  sexa  solicitada  polos  cidadáns,  nas 
condicións  legal  e  regulamentariamente 
establecidas,  a  Consellería  de  Sanidade 
poderá proceder á revogación da autoriza-
ción por un período de cinco anos 787.

Artigo 21. Traslado  das  oficinas  de 
farmacia 788.
  1.  Só  se  autorizará  o  traslado  das  ofi-
cinas de  farmacia dentro da mesma zona 
farmacéutica e nas condicións que regula-
mentariamente se determinen.
  2.  Os traslados de oficinas de farmacia 
estarán  suxeitos  ao  procedemento  de 
autorización  administrativa,  así  como  ás 
condicións e aos requisitos que regulamen-
tariamente se fixen. Os traslados poderán 
ser voluntarios ou forzosos. Estes últimos 
poden ser definitivos ou provisionais.

a.  Son traslados forzosos, e teñen carác-
ter definitivo, aqueles nos que a prestación 
do  servizo  dunha  oficina  de  farmacia 
non poida continuar no  local no que está 
instalada e non exista posibilidade de re-
torno a el, ben polas condicións físicas das 
instalacións ou ben porque o titular perda 
a dispoñibilidade xurídica do dito local.

b.  Son  traslados  forzosos  provisionais 
os  que  se  produzan  por  obras,  derru-
bamento  ou  demolición  do  edificio  e 
que  supoñan  o  cerramento  temporal  da 
oficina  de  farmacia  no  seu  asentamento, 
autorizándose  con  carácter  transitorio  o 
seu  funcionamento  noutras  instalacións, 
co  compromiso  e  coa  obriga  do  titular  a 
que  a  oficina  de  farmacia  retorne  ao  seu 
primitivo local no prazo que regulamenta-
riamente se determine.
Transcorrido o prazo outorgado sen que a 
oficina de farmacia retornase ao seu lugar, 
procederase ao cerramento do  local onde 

787	 Art.	20	modificado	por	Lei	4/2005,	do	17	de	marzo,	
de	modificación	da	Lei	5/1999,	do	21	de	maio,	de	orde-
nación	farmacéutica.
788	 Véxase	 Decreto	 146/2001,	 do	 7	 de	 xuño,	 sobre	
planificación,	apertura,	 traslado,	 cerramento	e	 trans-
misión	de	oficinas	de	farmacia.

se  instalase provisionalmente. Poderá  re-
gularse un procedemento de autorización 
de urxencia para traslados provisionais.

c.  Son  traslados  voluntarios  todos  os 
demais que se produzan por  instancia do 
titular da oficina de farmacia 789.
  3.  A  nova  situación  da  oficina  de  far-
macia nos traslados voluntarios e forzosos 
definitivos respectará as condicións sina-
ladas no punto 9 do artigo 18 desta lei. Nos 
traslados forzosos provisionais con obriga 
de  retorno,  as distancias mínimas ás que 
se  refire  o  artigo  18.9  redúcense  a  cento 
vinte e cinco metros 790.
  4.  A  Consellería  de  Sanidade  e  Ser-
vizos  Sociais  velará  porque  a  poboación 
afectada polo cerramento temporal teña a 
atención farmacéutica debida.

Artigo 22. Cerramento voluntario 791.
  1.  Será preceptiva a autorización adminis-
trativa para proceder ao cerramento voluntario 
definitivo dunha oficina de farmacia.
  2.  A  autoridade  sanitaria,  oídos  os 
colexios oficiais de farmacéuticos, poderá 
autorizar excepcionalmente o cerramento 
temporal  da  oficina  de  farmacia  durante 
un período máximo de dous anos, sempre 
que as que permanezan abertas presten a su-
ficiente e adecuada atención farmacéutica.
  3.  O  dito  prazo  non  será  aplicable  aos 
cerramentos  forzosos  por  sanción  admi-
nistrativa  ou  inhabilitación  profesional 
ou penal, ou de calquera outra índole que 
afecte o titular.

Artigo 23. Transmisión inter vivos 792.
  1.  A transmisión de oficinas de farma-
cia, mediante actos inter vivos, sexa total 
ou parcial, estará suxeita ao procedemento 

789	 Art.	 21.2	 modificado	 por	 Lei	 4/2005,	 do	 17	 de	
marzo,	de	modificación	da	Lei	5/1999,	do	21	de	maio,	
de	ordenación	farmacéutica.
790	 Art.	 21.3	 modificado	 por	 Lei	 4/2005,	 do	 17	 de	
marzo,	de	modificación	da	Lei	5/1999,	do	21	de	maio,	
de	ordenación	farmacéutica.
791	 Véxase	 Decreto	 146/2001,	 do	 7	 de	 xuño,	 sobre	
planificación,	apertura,	 traslado,	 cerramento	e	 trans-
misión	de	oficinas	de	farmacia
792	 Véxase	 Decreto	 146/2001,	 do	 7	 de	 xuño,	 sobre	
planificación,	apertura,	 traslado,	 cerramento	e	 trans-
misión	de	oficinas	de	farmacia.
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de autorización administrativa, ás condicións 
e aos requisitos que regulamentariamente 
se establezan.
  2.  A  transmisión  dunha  oficina  de 
farmacia  a  favor  doutro  farmacéutico  só 
poderá  levarse  a  cabo  cando  leve  aberta 
ao público un mínimo de  tres  anos,  agás 
nos  supostos  de  falecemento,  xubilación, 
declaración xudicial de ausencia,  incapa-
citación física ou xurídica do farmacéutico 
titular  ou dun dos  titulares da oficina de 
farmacia, nos que bastará que a oficina es-
tea aberta ao público na data de produción 
destas circunstancias.
  3.  No  caso  de  cotitularidade,  na  trans-
misión onerosa terán dereito de adquisición 
preferente o farmacéutico cotitular ou, se é 
o caso, os farmacéuticos cotitulares propor-
cionalmente ás súas cotas de participación.
O  prazo  e  as  demais  condicións  para  o 
exercicio  deste  dereito  estableceranse 
regulamentariamente 793 794.

Artigo 24. Transmisión  “mortis 
causa” 795.
  1.  No caso de falecemento do farmacéuti-
co titular da oficina de farmacia, os herdeiros 
deberanlle comunicar á autoridade sanitaria 
a súa vontade de continuar ou cerrar defi-
nitivamente a oficina de farmacia.
A  dita  comunicación  formularase  no 
prazo máximo de vinte días e deberá  ser 
acompañada  da  proposta  de  designación 
de rexente. De non se facer neste tempo e 
modo, a Administración sanitaria iniciará 
de  oficio  o  expediente  de  cerramento  da 
oficina de farmacia 796.
  2.  No  suposto  de  transmisión  “mortis 
causa”, o cotitular poderá exercitar o seu 

793	 Véxase	 FX.	 4	 152/2003,	 do	 17	 de	 xullo	 de	 2003.	
Recurso	 de	 inconstitucionalidade	 3537/99.	 En	 dita	
sentenza	declarábase	inconstitucional	o	antigo	art.	26.
794	 Art.	23	modificado	por	Lei	4/2005,	do	17	de	marzo,	
de	modificación	da	Lei	5/1999,	do	21	de	maio,	de	orde-
nación	farmacéutica.
795	 Véxase	 Decreto	 146/2001,	 do	 7	 de	 xuño,	 sobre	
planificación,	apertura,	 traslado,	 cerramento	e	 trans-
misión	de	oficinas	de	farmacia
796	 Art.	 24.1	 modificado	 por	 Lei	 4/2005,	 do	 17	 de	
marzo,	de	modificación	da	Lei	5/1999,	do	21	de	maio,	
de	ordenación	farmacéutica.

dereito de adquisición preferente, agás no 
suposto de que a transmisión se produza a 
favor do cónxuxe ou calquera dos herdei-
ros en primeiro grao que, no momento do 
falecemento do  cotitular,  sexa  licenciado 
en  farmacia  ou  estea  cursando  estudos 
de farmacia, sempre que finalice estes no 
prazo de cinco anos de acordo co disposto 
no artigo 24.4 797.
  3.  No  suposto  de  falecemento  do  far-
macéutico  titular,  poderán  continuar  coa 
oficina  de  farmacia  o  cónxuxe  ou  algún 
dos  herdeiros  en  primeiro  grao,  sempre 
que  sexan  farmacéuticos  e  cumpran  os 
requisitos esixidos.
  4.  Igualmente  poderán  continuar  coa 
oficina de farmacia o cónxuxe ou calquera 
dos  herdeiros  en  primeiro  grao  que  no 
momento do falecemento do titular estean 
cursando estudos de farmacia, sempre que 
os finalicen no prazo de cinco anos. Duran-
te este tempo a oficina de farmacia estará 
atendida por un farmacéutico rexente.

Artigo 25. Limitacións á transmisión 
  1.  As  oficinas  de  farmacia  non  po-
derán  transmitirse  dende  o  momento  no 
que o  seu  titular presentase  solicitude de 
autorización de apertura doutra farmacia. 
Esta limitación manterase mentres non se 
esgote a vía administrativa na  resolución 
do expediente de apertura e,  se é o caso, 
estenderase  ata  que  non  se  resolva  con 
carácter definitivo na vía xurisdicional 798.
  2.  Cando o titular dunha oficina de farma-
cia obteña a autorización  firme de apertura 
dunha nova oficina de farmacia, a autoriza-
ción  primeira  caducará  automaticamente, 
así como o dereito de transmisión dela 799.
  3.  A  caducidade  dunha  autorización 
e  o  conseguinte  cerramento  da  oficina 

797	 Art.	 24.2	 modificado	 por	 Lei	 4/2005,	 do	 17	 de	
marzo,	de	modificación	da	Lei	5/1999,	do	21	de	maio,	
de	ordenación	farmacéutica.
798	 Art.	 25.1	 modificado	 por	 Lei	 4/2005,	 do	 17	 de	
marzo,	de	modificación	da	Lei	5/1999,	do	21	de	maio,	
de	ordenación	farmacéutica.
799	 Art.	 25.2	 modificado	 por	 Lei	 4/2005,	 do	 17	 de	
marzo,	de	modificación	da	Lei	5/1999,	do	21	de	maio,	
de	ordenación	farmacéutica.
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de  farmacia non  afectará o  réxime  legal 
aplicable aos  locais, ás  instalacións e ao 
equipamento,  de  conformidade  co  dis-
posto na lexislación civil.
  4.  Nos  casos  de  cerramento  forzoso 
dunha  oficina  de  farmacia  por  sanción 
administrativa ou inhabilitación profesio-
nal  ou  penal  ou  de  calquera  outra  índole 
do seu  titular, este non poderá  transmitir 
a dita oficina de farmacia durante o tempo 
no que esta permaneza clausurada.

Sección 2.ª 
As boticas anexas 800 

Artigo 26. Disposicións xerais 
  1.  Nas  parroquias  ou  núcleos  de  po-
boación e lugares onde non poida instalarse 
unha  oficina  de  farmacia  porque  non  se 
cumpran os requisitos esixidos por esta lei, 
e  se  dean  circunstancias  de  afastamento, 
difícil comunicación coa oficina de farma-
cia máis próxima, altas concentracións de 
poboación  temporais  ou  cando  concorran 
situacións  de  emerxencia  que  o  fagan 
aconsellable, poderá autorizarse a apertura 
dunha botica anexa.
  2.  A  botica  anexa  estará  vinculada  á 
oficina  de  farmacia  máis  próxima  entre 
as  existentes  no  mesmo  municipio,  e  en 
caso  de  renuncia  podería  asumila  outra 
oficina de  farmacia do mesmo municipio, 
e en último lugar poderá ser asumida pola 
oficina  de  farmacia  máis  próxima  doutro 
municipio, sempre que esta o acepte. A bo-
tica anexa estará baixo a responsabilidade 
do  farmacéutico  titular,  que  asegurará  a 
cobertura  da  asistencia  farmacéutica  de 
acordo  coas  necesidades  para  as  cales  foi 
establecida a botica anexa, así como da co-
rrecta almacenaxe, custodia e conservación 
dos medicamentos e produtos sanitarios.
  3.  As  boticas  anexas  de  urxencia  de 
medicamentos veterinarios poderán estar 
vinculadas,  ademais  do  establecido  no 
apartado anterior deste artigo, a calquera 

800	Véxase	 Orde	 de	 20	 de	 novembro	 de	 2001	 pola	
que	 se	 establecen	os	 requisitos	 e	o	procedemento	de	
autorización	dos	botiquíns.

outro  establecemento  ou  servizo  de  dis-
pensación de medicamentos veterinarios 
autorizado.
  4.  A dispensación de medicamentos ao 
público será realizada por un farmacéutico, 
coa colaboración, se é o caso, dun técnico 
ou auxiliar de farmacia. En circunstancias 
excepcionais,  a  Consellería  de  Sanidade 
e  Servizos  Sociais  poderá  autorizar  que 
a  dita  función  poida  ser  realizada  por 
persoal  non  farmacéutico  expresamente 
autorizado.
  5.  A  Consellería  de  Sanidade  e  Servi-
zos Sociais establecerá os  requisitos e as 
condicións  para  a  instalación  de  boticas 
anexas,  o  procedemento  de  autorización 
e o réxime de funcionamiento, así como a 
súa clausura ou cerramento.
  6.  A  transmisión  dunha  oficina  de 
farmacia  que  posúa  unha  botica  anexa 
vinculada  implica  automaticamente  a 
transmisión desta.
  7.  En  caso  de  cerramento  definitivo 
dunha  oficina  de  farmacia  ou  establece-
mento debidamente autorizado que posúa 
unha botica anexa vinculada, automatica-
mente  pecharase  esta.  A  Administración 
sanitaria, posteriormente,  adxudicará esta 
á  oficina  de  farmacia  máis  próxima  do 
mesmo  concello  ou,  en  último  termo,  á 
oficina  de  farmacia  ou  establecemento 
debidamente  autorizado  máis  próximo 
doutro concello.

Sección 3.ª 
Os servizos de farmacia nas 

estruturas de atención primaria 801 

Artigo 27. Disposición xeral.
De  acordo  co  artigo  103  da  Lei  14/1986, 
do  25  de  abril,  xeral  de  sanidade,  no 
nivel  de  atención  primaria  prestarase,  a 
través de servizos de farmacia, a atención 
farmacéutica necesaria para que o equipo 

801	 Véxase	 Decreto	 176/2001,	 do	 12	 de	 xullo,	 sobre	
creación,	 apertura	 e	 funcionamiento	 dos	 servizos	 de	
farmacia	e	depósitos	de	medicamentos	nas	estruturas	
de	atención	primaria.	
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multidisciplinario  de  atención  á  saúde 
dispoña  dos  medios  terapéuticos  necesa-
rios para a súa aplicación dentro das ditas 
institucións e dos que esixan unha parti-
cular vixilancia, supervisión e control do 
equipo multidisciplinario.

Artigo 28. Condicións e requisitos.
  1.  Estableceranse regulamentariamente 
os  requisitos  para  a  creación  e  funcio-
namiento  dos  servicios  de  farmacia  nas 
estruturas de atención primaria, así como 
as condicións materiais e técnicas con que 
terán que contar.
  2.  Poderán  constituírse  depósitos  de 
medicamentos  nos  centros  de  saúde  e 
nas  estruturas  de  atención  primaria  para 
a  súa  utilización  dentro  delas,  baixo  a 
responsabilidade dun servizo de farmacia 
hospitalario  ou  dun  servizo  de  farmacia 
de atención primaria, coa presenza dun 
farmacéutico, que contará coa colaboración 
do persoal técnico ou auxiliar, se é o caso, 
e  demais  persoal  que  precise,  segundo  o 
volume de dispensación.
  3.  A Consellería de Sanidade e Servi-
zos Sociais poderá constituír depósitos de 
medicamentos  en  estruturas  do  sistema 
sanitario público, baixo a responsabilidade 
dun farmacéutico, que contará coa cola-
boración  do  persoal  técnico  ou  auxiliar 
que  se  estableza  regulamentariamente 
para  uso  interno  na  rede  de  atención 
primaria.

Artigo 29. Funcións dos servizos de 
farmacia de atención primaria.
Son funcións dos servizos de farmacia de 
atención primaria: 

a.  Adquirir,  custodiar,  conservar  e 
dispensar  os  medicamentos  e  elaborar, 
segundo  as  normas  de  correcta  fabrica-
ción, as  fórmulas maxistrais e os prepa-
rados  oficinais  que  vaian  ser  aplicados 
nos  centros  de  atención  primaria  ou  os 
que  esixan  unha  particular  supervisión 
e  control  do  equipo  multidisciplinario. 
As  ditas  funcións  serán  realizadas  polo 
farmacéutico  responsable  do  servizo  ou 

baixo a súa dirección e responsabilidade, 
de acordo coa prescrición médica.

b.  Promover a elaboración, actualización 
e difusión da guía farmacoterapéutica da súa 
área e o seguimento da súa aplicación.

c.  Colaborar  en  que  a  utilización  dos 
recursos  dispoñibles  para  a  atención  far-
macéutica sexa eficiente.

d.  Asesorar  o  persoal  sanitario  e  os 
órganos de xestión da área en materia de 
medicamentos  e  produtos  sanitarios,  así 
como naqueloutras actuacións que poidan 
ser necesarias.

e.  Realizar a historia farmacoterapéuti-
ca dos pacientes do centro 

f.  Colaborar na avaliación do uso e da 
efectividade de medicamentos de utiliza-
ción en patoloxías de especial control.

g.  Colaborar  co  sistema  de  farmaco-
vixilancia na detección dos posibles efectos 
adversos dos medicamentos.

h.  Colaborar nos programas que se es-
tablezan na súa área sobre o uso racional 
do medicamento.

i.  Participar na implantación, no desen-
volvemento e no seguimento de protocolos 
terapéuticos  co  fin  de  conseguir  unha 
farmacoterapia segura e eficiente.

j.  Realizar  traballos  de  investigación 
no ámbito do medicamento e dos produtos 
sanitarios, participar nos ensaios clínicos 
e conservar e dispensar os fármacos e pro-
dutos sanitarios en fase de investigación 
clínica.

k.  Coordinar  as  oficinas  de  farmacia 
cos  servizos  de  farmacia  dos  hospitais, 
de acordo co disposto nos artigos 87.d) e 
91.g) da Lei 25/1990, do 20 de decembro, 
do Medicamento.

Artigo 30. Recursos  materias  e  hu-
manos.
As funcións recollidas no artigo anterior 
serán realizadas baixo a responsabilidade 
dun  farmacéutico,  que  contará  con  me-
dios materiais e persoais suficientes para 
o seu desempeño.
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capítulo iv  
A AtenCIón FArmACéutICA nos 

hospItAIs, nos Centros de AsIstenCIA 
soCIAl e nos psIquIÁtrICos 

Artigo 31. Disposicións xerais.
  1.  A  atención  farmacéutica  nos  centros 
hospitalarios, nos centros de asistencia social 
e nos psiquiátricos  levarase a cabo a  través 
dos servizos de farmacia e dos depósitos de 
medicamentos. Neles, os farmacéuticos des-
envolverán as funcións que lles encomenda 
esta lei, prestando un servizo integrado con 
outras  actividades  da  atención  hospitalaria, 
sociosanitaria ou psiquiátrica.
  2.  Será  obrigatorio  o  establecemento 
dun servizo de farmacia en: 

a.  Todos os hospitais que teñan cincuenta 
ou máis camas.

b.  Os  centros  de  asistencia  social  que 
teñan cincuenta camas ou máis en réxime 
de asistidos.

c.  Os  demais  hospitais  e  centros  de 
asistencia social, cunhas características e 
cunha actividade asistencial que impliquen 
unha especial cualificación na utilización 
de medicamentos e produtos sanitarios, e 
que se determinen regulamentariamente.
  3.  Regulamentariamente  determinaranse 
as  condicións  que  obriguen  á  creación 
dun  servizo  de  farmacia  en  centros  psi-
quiátricos.

Artigo 32. Funcións dos servizos de 
farmacia de hospitais e centros de asisten-
cia social.
Son funcións dos servizos de farmacia de 
hospitais e centros de asistencia social: 
  1.  Participar,  a  través  da  comisión  de 
farmacia e terapéutica, no proceso multi-
disciplinario da selección de medicamentos 
e  produtos  sanitarios  precisos  para  a 
correcta  atención  farmacéutica,  baixo 
criterios de seguridade, calidade e custo/
efectividade,  recollidos na guía farmaco-
terapéutica de obrigada edición e difusión, 
que deberá actualizarse periodicamente.
  2.  Asumir a responsabilidade técnica da 
xestión do servizo, así como a adquisición 

con criterios de eficiencia, calidade, correc-
ta conservación, control e dispensación dos 
medicamentos para uso do propio hospital.
  3.  Propoñerlle á dirección do centro as 
normas  internas  para  a  correcta  conser-
vación,  dispoñibilidade,  accesibilidade  e 
reposición dos medicamentos en depósito 
nas unidades de enfermería.
  4.  Elaborar, de acordo coas normas de 
correcta fabricación, fórmulas maxistrais 
e  preparados  oficinais  e  a  súa  posterior 
dispensación individualizada.
  5.  Establecer  un  sistema  de  dispen-
sación  de  medicamentos  que  favoreza  a 
atención  farmacéutica  individualizada  e 
que  permita  un  seguimento  integrado  da 
terapéutica do paciente.
  6.  Solicitarlles  ás  entidades  debida-
mente autorizadas polo órgano competente 
a  elaboración  ou  o  control  daqueles 
medicamentos necesarios para a atención 
farmacéutica  a  pacientes  concretos,  que 
non poden ser elaborados polo servizo de 
farmacia e non están dispoñibles.
  7.  Dispoñer dun sistema de información 
de medicamentos para o persoal sanitario 
do centro, así como propiciar a formación 
adecuada do persoal adscrito ao servizo.
  8.  Colaborar  no  establecemento  dun 
sistema de seguimento e control do uso in-
dividualizado dos medicamentos, co fin de 
detectar os seus posibles efectos adversos e 
notificarllos ao sistema de farmacovixilancia.
  9.  Participar na implantación, no desen-
volvemento e no seguimento de protocolos 
terapéuticos,  co  fin  de  conseguir  a  far-
macoterapia máis  segura  e  eficiente  e de 
promover o uso racional do medicamento 
no hospital e na súa área de influencia.
  10.  Formar parte das comisións do centro e 
preceptivamente da de Farmacia e Terapéu-
tica para a  selección e avaliación científica 
dos medicamentos e produtos sanitarios.
  11.  Levar a cabo traballos de investigación 
no  ámbito do medicamento  e dos produtos 
sanitarios  e  participar  nos  ensaios  clínicos, 
así  como  na  custodia  e  dispensación  dos 
produtos en fase de investigación clínica.
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  12.  Promover a eficiencia na xestión do 
servizo farmacéutico.
  13.  Colaborar coa atención primaria nos 
casos en que determine a Administración 
sanitaria.
  14.  Colaborar na formación pre e posgrao 
dos profesionais sanitarios.
  15.  Realizar actividades de farmacocinéti-
ca clínica, encamiñadas á  individualización 
posolóxica  en  función  de  parámetros 
farmacocinéticos.

Artigo 33. Recursos materiais.
  1.  O servizo de farmacia deberá dispo-
ñer dunha superficie adecuada en relación 
co número de pacientes atendidos.
  2.  O  servizo  de  farmacia  de  hospitais 
contará  cunha  área diferenciada  de  aten-
ción a pacientes externos, para preservar a 
confidencialidade e privacidade.

Artigo 34. Recursos humanos.
  1.  Os  hospitais  con  cincuenta  ou  máis 
camas  e  os  centros  de  asistencia  social 
que  teñan  cincuenta  camas  ou  máis  en 
réxime de asistidos contarán cun servizo 
de farmacia, baixo a titularidade e respon-
sabilidade  dun  farmacéutico  especialista 
en farmacia hospitalaria.
  2.  Dependendo  do  volume,  das  activi-
dades  e  do  tipo  de  centro,  estableceranse 
regulamentariamente o número de  farma-
céuticos adicionais,  técnicos ou auxiliares 
en  farmacia,  persoal  administrativo  e 
subalterno necesarios para desenvolver con 
normalidade o funcionamento do servizo.
  3.  Todos os farmacéuticos que exerzan 
a súa actividade nos servizos de farmacia 
hospitalaria  e  nos  centros  de  asistencia 
social  en  réxime  de  asistidos  estarán  en 
posesión  do  título  de  especialista  en  far-
macia hospitalaria.

Artigo 35. Depósitos de medicamen-
tos e produtos sanitarios.
  1.  Os  centros  hospitalarios,  os  centros 
de asistencia social que presten asistencia 
sanitaria específica e os psiquiátricos que 
non conten cun servizo de farmacia e que 

non  estean  obrigados  a  telo  dispoñerán 
dun  depósito,  que  estará  vinculado  a  un 
servizo  de  farmacia  da  área  sanitaria  e 
baixo a responsabilidade do xefe do servi-
zo, no caso dos hospitais do sector público, 
e  a  unha  oficina  de  farmacia  establecida 
na  mesma  zona  farmacéutica  ou  a  un 
servizo de farmacia, no suposto de que se 
trate dun hospital do sector privado.
  2.  O  depósito  será  atendido  por  un 
farmacéutico  vinculado  ao  servizo  de 
farmacia  ou,  se  é  o  caso,  á  oficina  de 
farmacia que coa colaboración do persoal 
técnico ou auxiliar de farmacia necesario 
realizará as funcións seguintes: 

a.  Garantir  a  correcta  conservación, 
custodia e dispensación de medicamentos 
e produtos sanitarios para a súa aplicación 
dentro do centro.

b.  Asegurar un sistema eficaz e seguro 
de dispensación de medicamentos e produ-
tos sanitarios no centro, coa implantación 
de medidas que contribúan a garantir a súa 
correcta administración.

c.  Establecer as normas de acceso ao depó-
sito para o persoal previamente autorizado.

d.  Informar o persoal sanitario do cen-
tro e aos propios pacientes en materia de 
medicamentos,  así como realizar estudos 
de utilización de medicamentos.

e.  Colaborar  coa  Comisión  de  Far-
macia  e Terapéutica  e  cos  comités  éticos 
de  investigación  clínica,  así  como  con 
outras comisións do centro hospitalario de 
referencia  nas que os  seus  coñecementos 
poidan ser útiles.

f.  Garantir  as  existencias  necesarias 
para que a dispensación de medicamentos 
quede cuberta as 24 horas do día.

Artigo 36. Localización dos servizos 
e depósitos.
Tanto  os  servizos  de  farmacia  coma  os 
depósitos  de  medicamentos  e  produtos 
sanitarios,  referidos no capítulo  IV desta 
lei, deberán dispoñer dunha localización e 
superficie adecuada e dunha boa comuni-
cación dentro do centro.
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TíTULO III  
A DISTRIBUCIóN 

Artigo 37. Centros de distribución.
  1.  A  distribución  de  medicamentos 
e  produtos  sanitarios  para  a  subminis-
tración  aos  establecementos  e  servizos 
farmacéuticos de dispensación levarase a 
cabo a  través dos centros de distribución 
de medicamentos e produtos sanitarios.
  2.  Os centros distribuidores dispoñerán 
do persoal, dos equipos, das instalacións e 
dos locais necesarios para garantir a iden-
tidade e a calidade dos medicamentos, así 
como  o  almacenamento  seguro  e  eficaz, 
a  conservación,  custodia  e  distribución 
deles de conformidade coa Lei 25/1990, do 
20 de decembro, do Medicamento e coas 
normas de desenvolvemento.

Artigo 38. Director técnico.
Os  centros de distribución  contarán  cun 
director  técnico  farmacéutico, que será  res-
ponsable  das  actividades  técnico-sanitarias 
que  se  desenvolvan  neles,  e,  segundo  o 
volume de actividade, con farmacéuticos 
adxuntos.

Artigo 39. Autorizacións.
A Consellería de Sanidade e Servizos So-
ciais autorizará o nomeamento do director 
técnico,  así  como  a  creación,  o  funcio-
namiento,  a  modificación,  o  traslado  ou 
a  supresión  dos  centros  de  distribución 
domiciliados  en  Galicia,  mediante  os 
procedementos  que  se  determinen  regu-
lamentariamente e logo da comprobación 
de que reúnen os requisitos  técnico-sani-
tarios esixidos.

Artigo 40. Funcións do director técnico.
Son funcións do director técnico dos cen-
tros de distribución as seguintes: 

a.  Custodiar  a  documentación  técnica 
relativa  á  autorización  e  funcionamiento 
do centro de distribución.

b.  Establecer os protocolos das análises 
que, de forma obrigatoria, deben realizar-
se no centro.

c.  Vixiar  e  controlar  os  procedementos 
propios do centro e analizar a calidade e pu-
reza dos produtos que se adquiran a granel.

d.  Protocolizar  e  comprobar  o  cumpri-
mento das normas establecidas de calidade 
e de garantía aplicables á recepción, enva-
sado, etiquetado e distribución ao polo miúdo 
dos produtos que se adquiran a granel.

e.  Garantir  a  aplicación  e  o  cumpri-
mento das normas legalmente establecidas 
e de boa práctica na distribución.

f.  Adoptar as medidas para o inmedia-
to  cumprimento  dos  plans  de  alerta,  de 
inmobilización ou de suspensión temporal 
de  medicamentos  e  produtos  sanitarios 
establecidas pola autoridade sanitaria.

g.  Asegurar  a  lexitimidade  de  orixe 
dos  medicamentos  e  produtos  sanitarios 
e de calquera outro produto que o centro 
distribúa.

h.  Supervisar o cumprimento da lexis-
lación sobre estupefacientes e psicótropos.

Artigo 41. Esixencias  do  funciona-
mento.
  1.  Os centros de distribución dispoñe-
rán, en todo momento, de existencias de 
medicamentos,  substancias medicinais  e 
demais produtos farmacéuticos que sexan 
suficientes e adecuados para o abastece-
mento das farmacias ás que provexan de 
cotío.
  2.  Os  centros  de  distribución  estarán 
obrigados a cumprir os servizos de garda 
que estableza a Consellería de Sanidade e 
Servizos Sociais.

Artigo 42. Unidades de dosificación 
de medicamentos.
Para  os  efectos  desta  lei,  considéranse 
unidades de dosificación de medicamentos 
os  establecementos  que,  debidamente  au-
torizados polo órgano competente e baixo 
a  responsabilidade,  supervisión  e  control 
dun  director  técnico  farmacéutico,  leven 
a cabo, logo de prescrición médica indivi-
dualizada, a dosificación de medicamentos 
para a súa distribución aos establecementos 
e servizos autorizados de dispensación de 
atención primaria, dos hospitais, dos cen-
tros de asistencia social e dos psiquiátricos, 
garantindo  a  aplicación  e  o  cumprimento 
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das normas de boa práctica na dosificación 
e distribución.

Artigo 43. Autorizacións.
A Consellería de Sanidade e Servizos So-
ciais establecerá regulamentariamente os 
requisitos  esixidos  para  a  autorización  de 
apertura,  acreditación,  requisitos  técnicos 
de  funcionamiento  e  recursos  materiais  e 
humanos,  das  unidades  de  dosificación 
de medicamentos.

TíTULO IV  
UNIDADES DE RADIOFARMACIA 802 

Artigo 44. Disposición xeral.
Os radiofármacos de uso humano, na súa 
calidade de medicamentos, axustaranse á 
normativa que os regule.
A preparación extemporánea de radiofárma-
cos realizarase en unidades de radiofarmacia 
previstas no artigo seguinte e dirixidas por 
un especialista en radiofarmacia 803.

Artigo 45. Clasificación  das  unidades 
de radiofarmacia.
As unidades de radiofarmacia poderán ser 
de dous tipos:

a.  Unidades  de  radiofarmacia  de  tipo 
I.  Poderán  realizar  procedementos  de 
preparación de doses individuais de radio-
fármacos a punto para seren utilizados, de 
preparación de radiofármacos a partir de 
xeradores e equipos reactivos e de produción 
de radiofármacos obtidos a partir de mos-
tras autólogas do propio paciente.

b.  Unidades  de  radiofarmacia  de  tipo 
II. Son aquelas que poden estar instaladas 
en  locais  independentes  dos  servizos  ou 
centros  asistenciais  e  realizar  todas  as 
operacións de elaboración de preparacións 
extemporáneas de radiofármacos previstas 
na súa regulación específica e a súa sub-
ministración a outros servizos ou centros 
de radiofarmacia ou de medicina nuclear. 

802	 Rúbrica	do	Título	IV	modificada	por	Lei	4/2005,	do	
17	de	marzo,	de	modificación	da	Lei	5/1999,	do	21	de	
maio,	de	ordenación	farmacéutica.
803	 Segundo	 parágrafo	 do	 art.	 44	 modificado	 por	 Lei	
4/2005,	do	17	de	marzo,	de	modificación	da	Lei	5/1999,	
do	21	de	maio,	de	ordenación	farmacéutica.

Así mesmo, poderán efectuar funcións de 
investigación e docencia relacionadas coa 
radiofarmacia  e  de  asesoramento  sobre 
procedementos  técnicos  e  de  calidade  ás 
unidades de tipo I 804 805.

Artigo 46. Autorización.
A  autorización  para  a  apertura,  acre-
ditación  e  cerramento  das  unidades  de 
radiofarmacia  correspóndelle  á  Conse-
llería  de  Sanidade  e  Servizos  Sociais, 
que  establecerá  regulamentariamente  os 
procedementos oportunos e poderá esta-
blecer, así mesmo, os controis de calidade e 
as inspecccións que considere necesarios. 
Todo  iso sen prexuízo das competencias 
que  lles  correspondan  a  outros  organis-
mos segundo a normativa vixente 806.

Artigo 47. Dotación de persoal.
As unidades de radiofarmacia estarán do-
tadas, como mínimo, do seguinte persoal: 

a.  Unidades  de  radiofarmacia  tipo  I: 
un  especialista  en  radiofarmacia,  que 
será responsable da preparación e produ-
ción  de  radiofármacos  da  unidade,  e  un 
técnico cualificado encargado das tarefas 
de preparación.

b.  Unidades  de  radiofarmacia  tipo  II: 
un especialista en radiofarmacia, que será 
responsable  da  preparación  e  do  control 
de  radiofármacos  e  dos  técnicos  debida-
mente cualificados dedicados ás funcións 
básicas da unidade, baixo a supervisión do 
facultativo responsable.
Todo o personal facultativo e  técnico de-
berá estar capacitado como supervisor ou 
operador de instalacións radiactivas.

Artigo 48. Adquisición e dispensación.
A  adquisición  e  dispensación  de  radio-
fármacos  elaborados  nas  unidades  de 
radiofarmacia  non  integradas  en  servizos 
de farmacia é responsabilidade do servizo de 
farmacia do centro onde se vaian utilizar.

804	Véxase	 FX.	 8-9	 STC	 152/2003,	 do	 17	 de	 xullo	 de	
2003.	Recurso	de	inconstitucionalidade	3537/99.
805	 Art.	45	modificado	por	Lei	4/2005,	do	17	de	marzo,	
de	modificación	da	Lei	5/1999,	do	21	de	maio,	de	orde-
nación	farmacéutica.
806	 Véxase	 FX.	 10	 STC	 152/2003,	 do	 17	 de	 xullo	 de	
2003.	Recurso	de	inconstitucionalidade	3537/99.



- 1200 -

Código da Administración Galega

TíTULO V  
A DISTRIBUCIóN E DISPENSACIóN 

DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS 
Artigo 49. Distribución  e  dispensa-

ción de medicamentos veterinarios.
  1.  A  distribución  e  dispensación  de 
medicamentos  veterinarios  levarase  a 
cabo nos establecementos e servizos e nas 
condicións regulamentadas no artigo 50 da 
Lei 25/1990, do medicamento e na demais 
normativa estatal básica, no disposto nesta 
Lei de ordenación  farmacéutica e no que 
regulamentariamente  poida  determinarse 
nesta Comunidade Autónoma.
  2.  Para facilitar a distribución dos medi-
camentos veterinarios dende os laboratorios 
fabricantes e as entidades importadoras aos 
establecementos  e  servicios  de  dispen-
sación  autorizados,  poderá  utilizarse  a 
mediación dos centros de distribución de 
medicamentos veterinarios.
Os  laboratorios  preparadores  de  medi-
camentos  veterinarios  poderán  dispoñer 
de  depósitos  reguladores  para  facilitar  a 
subministración  exclusivamente  ao  por 
xunto dos produtos propios.
  3.  A  dispensación  ao  público  dos 
medicamentos  prefabricados,  das  espe-
cialidades  farmacéuticas,  das  fórmulas 
maxistrais  e  dos  preparados  oficinais 
veterinarios realizarana exclusivamente: 

a.  As  oficinas  de  farmacia  legalmente 
establecidas, que ademais serán as únicas 
autorizadas para a elaboración de fórmu-
las maxistrais e preparados oficinais.

b.  As  entidades  e  agrupacións  gan-
deiras  para  o  uso  exclusivo  dos  seus 
membros, autorizados nas condicións que 
se  establezan  con  base  na  realización  de 
programas zoosanitarios e que conten con 
servizos farmacéuticos e veterinarios.

c.  Os  establecementos  comerciais  de-
tallistas  autorizados  nas  condicións  que 
se  establezan,  sempre  que  conten  con 
servizos  farmacéuticos  responsables  da 
custodia, da subministración e do control 
de utilización destes medicamentos.

d.  As boticas anexas de medicamentos 
veterinarios  que,  por  razóns  de  urxencia 

ou afastamento de oficinas de farmacia e 
demais establecementos e servizos de dis-
pensación de medicamentos veterinarios, 
legamente se autorizen.
  4.  As entidades ou agrupacións gandeiras 
deberán contar cun número de farmacéuticos, 
técnicos ou auxiliares adecuado ao número de 
centros de dispensación de medicamentos, 
nas condicións que regulamentariamente se 
establezan, así como con programas zoosa-
nitarios aprobados polo órgano competente 
da Comunidade Autónoma.
  5.  Os  establecementos  comerciais  de-
tallistas  autorizados  deberán  contar  con 
servizos farmacéuticos, que serán respon-
sables da custodia, da subministración e do 
control  de  utilización  dos  medicamentos 
veterinarios. Estes establecementos e os do 
apartado anterior, deberán estar identifica-
dos coa lenda “produtos zoosanitarios”.
  6.  O  veterinario  en  exercicio  clínico 
poderá dispoñer de existencias de medica-
mentos veterinarios para a sua utilización 
en  casos  urxentes,  de  afastamento  dos 
establecementos  e  servizos  de  dispensa-
ción, ou que precisen por imposición legal 
a  súa  aplicación  directa  polo  veterinario 
ou baixo a súa dirección e control, sempre 
que  non  implique  actividade  comercial. 
Estes  medicamentos  serán  adquiridos  a 
través de calquera establecemento e servi-
zo de dispensación autorizado.
  7.  Os  establecementos  e  servizos  de 
distribución e dispensación exclusiva de 
medicamentos  veterinarios  requerirán 
autorización  previa  da  Consellería  de 
Agricultura, Gandería e Política Agroali-
mentaria, logo de informe da Consellería 
de Sanidade e Servizos Sociais.
A  autorización  das  oficinas  de  farmacia 
nas que se dispensen medicamentos vete-
rinarios,  rexirase polo disposto no artigo 
7 desta lei.
Os  centros  que  distribúan  medicamentos 
tanto de uso humano coma de uso veterinario 
serán autorizados pola Consellería de Sani-
dade  e  Servizos  Sociais,  logo  do  informe 
favorable  da  Consellería  de  Agricultura, 
Gandería e Política Agroalimentaria.
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TíTULO VI  
OS PROFESIONAIS FARMACéUTICOS 

Artigo 50. Formación continuada.
A Consellería de Sanidade e Servizos So-
ciais,  en colaboración coas universidades, 
cos colexios oficiais de farmacéuticos e con 
outras organizacións interesadas, impulsará 
a formación continuada dos farmacéuticos 
e do persoal auxiliar dos establecementos e 
servizos de atención farmacéutica co fin de 
lles ofreceren unha prestación actualizada, 
útil e eficiente aos cidadáns.

Artigo 51. Incompatibilidades.
  1.  Ademais  das  incompatibilidades  do 
réxime  xeral,  o  exercicio  profesional  far-
macéutico nos establecementos e servicios 
de  atención  farmacéutica  regulados  nesta 
lei é incompatible coa existencia de calque-
ra clase de intereses económicos, directos e 
indirectos, na fabricación de medicamentos 
e produtos sanitarios.
  2.  O exercicio profesional do farmacéu-
tico  na  oficina  de  farmacia,  en  calquera 
das súas modalidades, é incompatible con  

a.  A práctica profesional no  resto dos 
establecementos  e  servizos  de  atención 
farmacéutica, agás nas boticas anexas de 
medicamentos.

b.  O  exercicio  clínico  da  medicina,  a 
odontoloxía e a veterinaria.

c.  Toda  actividade  que  impida  a  pre-
senza física do farmacéutico no horario de 
atención ao público.

d.  A prestación de servizos retribuídos 
en calquera administración pública, agás nos 
supostos previstos na lexislación específica.

TíTULO VII  
A PRODUCIóN DOS 

MEDICAMENTOS, INSPECCIóN  
DOS ENSAIOS CLíNICOS  

E A FARMACOVIXILANCIA 
Artigo 52. Disposicións xerais.

A Consellería de Sanidade e Servizos So-
ciais, de conformidade coas competencias 
transferidas, verificará: 

a.  Que  os  laboratorios  farmacéuticos 
realicen os controis esixidos.

b.  Os programas de control de calidade 
dos medicamentos.

c.  Que o transporte dos medicamentos 
ata  o  seu  destino  se  realice  cumprindo 
as  obrigas  impostas  na  autorización  dos 
laboratorios farmacéuticos.

d.  Que  os  ensaios  clínicos  se  leven  a 
cabo de acordo coa normativa vixente.

e.  Que se promova o desenvolvemento 
de programas de farmacovixilancia.

Artigo 53. Acción inspectora.
Á  Consellería  de  Sanidade  e  Servizos 
Sociais  correspóndelle  a  inspección  e  o 
cumprimento  da  lexislación  sobre  medi-
camentos e produtos sanitarios. Para estes 
efectos, a autoridade sanitaria terá acceso: 

a.  Aos servizos de produción e control 
dos laboratorios farmacéuticos.

b.  Á  documentación  xustificativa  dos 
prazos,  das  condicións  e  do  desenvolve-
mento dos ensaios clínicos.

TíTULO VIII  
PUBLICIDADE E PROMOCIóN  

DOS MEDICAMENTOS 807 
Artigo 54. Disposicións xerais.

  1.  A Consellería de Sanidade e Servizos 
Sociais  adoptará  as  medidas  oportunas 
para garantir que a información, a promo-
ción e a publicidade dos medicamentos e 
produtos sanitarios, destinado aos profesio-
nais da saúde ou á poboación en xeral, se 
axusten a criterios de veracidade, evitando 
inducir a unha utilización incorrecta ou a 
un sobreconsumo.
  2.  Correspóndelle á Consellería de Sa-
nidade e Servizos Sociais a autorización de 
calquera publicidade de especialidades far-
macéuticas que se difunda especificamente 
no  ámbito  da  Comunidade  Autónoma 
galega.  Regulamentariamente  fixarase  o 
procedemento para obter tal autorización.
  3.  A Consellería de Sanidade e Servizos 
Sociais coidará de que a promoción de me-
dicamentos  e  especialidades  farmacéuticas 

807	 Decreto	107/2008,	do	15	de	maio,	polo	que	se	regu-
la	a	sinalización,	información	e	publicidade	das	oficinas	
de	farmacia.
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dirixida a profesionais sanitarios no territorio 
da Comunidade galega estea de acordo cos 
datos contidos na súa ficha técnica.
  4.  A  autoridade  sanitaria  terá  acceso, 
para  efectos  de  inspección,  a  todos  os 
medios  de  información  e  de  promoción 
utilizados  para  a  publicidade  de  medica-
mentos,  xa  sexan  escritos,  audiovisuais, 
informáticos  ou  de  calquera  outra  natu-
reza.  O  material  informativo  deberá  ter 
carácter científico e ir dirixido exclusiva-
mente a profesionais sanitarios.

TíTULO IX  
RéXIME SANCIONADOR 

Artigo 55. Disposición xeral.
As  infraccións  recollidas  nesta  lei  serán 
obxecto  das  correspondentes  sancións 
administrativas,  logo  de  instrución  do 
oportuno  expediente,  sen  prexuízo  das 
responsabilidades civís, penais ou doutra 
orde que poidan concorrer.

Artigo 56. Infraccións.
Constituirán  faltas  administrativas,  e 
serán  sancionadas  nos  termos  previstos 
no  artigo  seguinte,  as  infraccións  que  a 
continuación se tipifican: 

a.  Infraccións leves: 
  1.  A  modificación  por  parte  do  titular 
da autorización de calquera das condicións 
consonte ás cales esta se outorgou .
  2.  Non  achegaren  as  entidades  ou 
persoas  responsables  os  datos  que  estean 
obrigados a subministar por razóns sanita-
rias, técnicas, económicas, administrativas 
e financeiras.
  3.  A falta dun exemplar da Real Farma-
copea Española e do Formulario Nacional 
nos establecementos obrigados a iso.
  4.  Non  contaren  as  entidades  de  dis-
tribución e dispensación coas existencias 
adecuadas  de  medicamentos  para  a 
normal  prestación  das  súas  actividades 
ou servizos, así como non dispoñeren das 
existencias mínimas establecidas.
  5.  Non  dispoñer  de  existencias  míni-
mas  de  medicamentos  para  supostos  de 
emerxencia  ou  catástrofe,  nos  casos  que 
resulte obrigado.

  6.  Dificultar o labor inspector mediante 
calquera  acción ou omisión que perturbe 
ou atrase aquel.
  7.  Dispensar  medicamentos  transcorrido 
o prazo de validez da receita.
  8.  Non  ir  provisto  o  persoal  que  presta 
servizos na oficina de farmacia do distintivo 
que acredita  a  súa  identificación nos  ter-
mos regulamentariamente establecidos.
  9.  Realizar a  substitución dunha espe-
cialidade farmacéutica, nos casos nos que 
esta sexa posible, incumprindo os requisi-
tos establecidos para o efecto.
  10.  Realizar  publicidade  de  fórmulas 
maxistrais ou de preparados oficinais.
  11.  Incumprimento  do  deber  de  cola-
borar  coa  Administración  sanitaria  na 
avaliación e control de medicamentos.
  12.  Non axustar os prezos das especiali-
dades farmacéuticas ao determinado pola 
Administración.
  13.  Ofrecemento directo ou  indirecto de 
calquera tipo de incentivo, primas ou ob-
sequios efectuados por quen teña intereses 
directos ou indirectos na produción, fabri-
cación e comercialización de medicamentos 
aos profesionais sanitarios  implicados no 
ciclo de prescrición, dispensación e admi-
nistración, ou aos seus parentes e persoas 
da súa convivencia.
  14.  Os  incumprimentos  horarios  ou  da 
información  das  quendas  de  garda  nas 
oficinas de farmacia.
  15.  O incumprimento dos requisitos, das 
obrigas  ou  das  prohibicións  establecidas 
nesta lei e nas disposicións que a desenvol-
ven, que, en razón dos criterios recollidos 
neste  artigo,  merezan  a  cualificación  de 
leves ou non proceda  a  súa  cualificación 
como faltas graves ou moi graves.

b.  Infraccións graves: 
  1.  A  elaboración,  distribución  e  dis-
pensación  de  medicamentos  por  persoas 
físicas  ou  xurídicas  que  non  conten  coa 
preceptiva autorización.
  2.  Non  realizar  na  elaboración,  fabrica-
ción, importación, exportación e distribución 
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de medicamentos os controis de calidade 
esixidos na lexislación sanitaria ou efectuar 
os  procesos  de  fabricación  ou  control  me-
diante procedementos non validados.
  3.  O  funcionamiento  dunha  entidade 
dedicada á  elaboración,  fabricación e dis-
tribución de medicamentos sen que exista 
designado  e  en  actividade  un  director 
técnico, así como o resto do persoal esixido 
en cada caso.
  4.  O  funcionamiento  dos  servizos 
farmacéuticos,  oficinas  de  farmacia, 
explotacións  gandeiras  establecementos 
detallistas  e  boticas  anexas  autorizadas, 
sen a presenza e actuación profesional do 
farmacéutico responsable.
  5.  Incumprir  o  director  técnico  e  de-
mais persoal as obrigas que lles competen 
aos seus cargos.
  6.  Impedir a actuación dos inspectores, 
debidamente acreditados, nos centros nos 
que  se  elaboren,  fabriquen,  distribúan  e 
dispensen medicamentos.
  7.  A  preparación  de  fórmulas  maxis-
trais e preparados oficinais que incumpran 
os requisitos legais establecidos.
  8.  Distribuír  ou  conservar  os  medica-
mentos sen observar as condicións esixidas, 
así  como  poñer  á  venda  medicamentos 
alterados, en malas condicións ou, cando se 
sinalase, pasado o prazo de validez.
  9.  Utilizar  en  persoas  ou  en  animais 
de abasto algún produto en fase de inves-
tigación  sen  que  recaese  previamente  a 
declaración que o cualifique como tal.
  10.  Realizar ensaios clínicos sen a previa 
autorización administrativa.
  11.  O  incumprimento  por  parte  de  fa-
bricantes,  importadores  e  titulares  das 
autorizacións  de  medicamentos  da  obriga 
de lles comunicaren ás autoridades sanitarias 
os efectos adversos dos medicamentos.
  12.  O incumprimento polo persoal sani-
tario do deber de farmacovixilancia.
  13.  A  preparación  individualizada  de 
vacinas  e  alérxenos  en  establecementos 
distintos dos autorizados.

  14.  Dispensar medicamentos en estable-
cementos distintos aos autorizados.
  15.  A  negativa  a  dispensar  medica-
mentos  sen  causa  xustificada  así  como 
a dispensación sen receita de medicamentos 
sometidos a esta modalidade de prescrición.
  16.  A  substitución  na  dispensación  de 
especialidades farmacéuticas contravindo 
o disposto no artigo 90 da Lei 25/1990, do 
20 de decembro, do medicamento.
  17.  Calquera  acto  ou  omisión  encami-
ñado a  coartar  a  liberdade do usuario na 
elección da oficina de farmacia.
  18.  O  incumprimento  por  parte  do 
personal  sanitario  do  deber  de  garantir 
a  confidencialidade  e  a  intimidade  dos 
pacientes  na  tramitación  das  receitas  e 
ordes médicas.
  19.  Realizar  promoción,  información 
ou  publicidade  de  medicamentos  non 
autorizados  ou  sen  se  axustar  ás  con-
dicións  establecidas  na  autorización  de 
comercialización,  ao  disposto  nesta  lei  e 
á lexislación xeral sobre publicidade.
  20.  A actuación dos profesionais sanitarios 
implicados no  ciclo de prescrición,  dispen-
sación e administración, sempre que estean 
en exercicio coas funcións de delegados de 
visita médica,  representantes,  comisionistas 
ou axentes informadores dos laboratorios de 
especialidades farmacéuticas.
  21.  O  incumprimento  dos  servizos  de 
garda e urxencia.
  22.  A  ausencia  no  cadro  de  persoal  do 
persoal obrigatorio de acordo coa norma-
tiva vixente.
  23.  A reincidencia na comisión de infrac-
cións leves, así como a comisión dalgunha 
das  infraccións  cualificadas  como  leves 
cando  concorran  de  forma  grave  as  cir-
cunstancias de risco para a saúde, contía do 
beneficio  ilicitamente  obtido,  grao  de  in-
tencionalidade ou grao de prexuízo social.

c.  Infraccións moi graves: 
  1.  A  elaboración,  distribución  e  dis-
pensación de produtos ou preparados que 
se  presentasen  como  medicamentos  sen 
estaren legalmente recoñecidos.
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  2.  A  posta  no  mercado  de  medica-
mentos  sen  que  se  obtivese  a  preceptiva 
autorización sanitaria.
  3.  A importación e exportación de san-
gue, fluídos, glándulas e tecidos humanos 
e dos seus compoñentes e derivados sen a 
previa autorización.
  4.  O  incumprimento das medidas cau-
telares  e  definitivas  sobre  medicamentos 
que as autoridades sanitarias competentes 
acorden por causa grave de saúde pública.
  5.  A reincidencia na comisión de faltas 
graves nos últimos cinco anos.
  6.  Realizar ensaios clínicos sen se axus-
tar ao contido dos protocolos sobre a base 
dos cales se outorgasen as autorizaciones; 
ou  ben,  sen  contar  co  consentimento  da 
persoa suxeito del ou,  se é o caso, do seu 
representante, ou o incumprimento substan-
cial do deber de información sobre o ensaio 
clínico no que participa como suxeito.
  7.  A preparación de remedios secretos.
  8.  O ofrecemento de prima, obsequios, 
premios,  concursos  ou  similares  como 
métodos  vinculados  á  promoción  ou 
venda ao público dos produtos regulados 
na  Lei  25/1990,  do  20  de  decembro,  do 
medicamento.
  9.  O  incumprimento  da  normativa 
vixente en materia de incompatibilidades.
  10.  A  reincidencia  na  comisión  de  in-
fraccións graves, así como a comisión de 
tales infraccións, cando concorran de forma 
grave  as  circunstancias  de  risco  para  a 
saúde,  contía  do  beneficio  ilicitamente 
obtido,  grao  de  intencionalidade  ou  grao 
de prexuízo social.

Artigo 57. Sancións.
  1.  As  infraccións  sinaladas  nesta  lei 
serán  sancionadas,  de  conformidade  co 
establecido  no  artigo  56,  aplicando  unha 
graduación  mínima,  media  e  máxima  a 
cada  nivel  de  infracción  en  función  da 
neglixencia  e  intencionalidade,  do  grao 
de  conivencia,  do  incumprimento  das  ad-
vertencias previas, da cifra de negocios da 
entidade, do prexuízo causado e o número 
de persoas afectadas, os beneficios obtidos 

coa infracción, da duración dos riscos xe-
rados e o tipo de establecemento ou servizo 
no que se cometeu a infracción: 

a.  Infraccións leves: 
Grao mínimo: ata 100.000 pesetas.
Grao medio: de 100.001 a 300.000 pesetas.
Grao máximo: de 300.001 a 500.000 pesetas.

b.  Infraccións graves: 
Grao  mínimo:  de  500.001  a  1.150.000 
pesetas.
Grao  medio:  de  1.150.001  a  1.800.000 
pesetas.
Grao máximo: de 1.800.001 a 2.500.000 
pesetas.

c.  Infraccións moi graves: 
Grao mínimo: do 2.500.001 a 35.000.000 
de pesetas.
Grao medio: de 35.000.001 a 67.500.000 
pesetas.
Grao máximo: do 67.500.001 a 100.000.000 
de pesetas. Esta cantidade poderá superar 
ata  cinco  veces  o  valor  dos  produtos  ou 
dos servizos obxecto da infracción.
A contía económica destas sancións pode-
rá ser obxecto de actualización por acordo 
do Consello da Xunta de Galicia.
  2.  No  caso  de  infraccións  moi  graves, 
poderán sancionarse co cerramento do es-
tablecemento, por tempo de ata cinco anos.

Artigo 58. Expedientes sancionadores.
A  tramitación  dos  expedientes  adminis-
trativos  sancionadores  será  competencia 
da inspección sanitaria, sen prexuízo das 
competencias  que  en  materia  de  medi-
camentos  veterinarios  ten  atribuídas  a 
Consellería  de  Agricultura,  Gandería  e 
Política Agroalimentaria.

Artigo 59. Competencia sancionadora.
Regulamentariamente  determinaranse  os 
órganos competentes para a imposición das 
sancións ás que se refire o artigo 57 desta 
lei, sen prexuízo das competencias que en 
materia de medicamentos veterinarios ten 
atribuidas  a  Consellería  de  Agricultura, 
Gandería e Política Agroalimentaria.

Artigo 60. Medidas cautelares.
  1.  Non terá a consideración de sanción a 
clausura ou o cerramento dos establecemen-
tos,  centros  e  servizos  que  non  dispoñan 
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das preceptivas autorizacións ou  rexistros 
ou da actuación do cal se derive risco para a 
saúde da poboación, así como a suspensión 
do  funcionamiento  ou  a  prohibición  das 
actividades  que  se  leven  a  cabo,  ata  que 
se  corrixan os defectos ou  se  cumpran os 
requisitos establecidos. A adopción de tales 
medidas  corresponderalle  ao  órgano  que 
regulamentariamente se determine.
  2.  Así  mesmo,  se  como  consecuencia 
da  acción  inspectora  se  apreciase  razoa-
blemente  a  existencia  dun  risco  para  a 
saúde ou para a seguridade das persoas, o 
órgano da Consellería de Sanidade e Ser-
vizos Sociais que regulamentariamente se 
determine  poderá  adoptar  cautelarmente 
as medidas ás que fan referencia os artigos 
26 e 31.2 da Lei 14/1986, do 25 de abril, 
Xeral de Sanidade.

Artigo 61. Prescricións.
  1.  As  infraccións  ás  que  se  refire  esta 
lei  cualificadas  como  leves,  prescribirán 
ao ano; as cualificadas como graves,  aos 
dous  anos,  e  as  cualificadas  como  moi 
graves, aos cinco anos. O prazo de prescri-
ción empezará a contar dende o día no que 
se cometese a infracción e interromperase 
dende o momento no que o procedemento 
se dirixa contra o presunto infractor.
  2.  Así mesmo, as sancións impostas cua-
lificadas como leves prescribirán ao ano; as 
cualificadas como graves, aos dous anos, e 
as cualificadas como moi graves, aos cinco 
anos.  O  prazo  de  prescrición  comezará  a 
contar dende o día siguiente a aquel no que 
adquirise firmeza a resolución pola que se 
impón a sanción.

Disposición aDicional pRimeiRa
Para  efectos  de  instrumentar  a  cola-

boración  entre  as  oficinas  de  farmacia  e 
a  Administración  sanitaria,  prevista  no 
articulado desta  lei, poderán subscribirse 
convenios  de  colaboración  coa  corpora-
ción farmacéutica.

Disposición aDicional segunDa
A  Xunta  de  Galicia  procederá  a  es-

tablecer,  no  prazo  dun  ano,  a  normativa 

adecuada  para  reestruturar  o  corpo  de 
farmacéuticos titulares 808.

Disposición aDicional teRceiRa
Regulamentariamente estableceranse os 

requisitos  e  as  funcións  dos  depósitos  de 
medicamentos nos centros penitenciarios.

Disposición tRansitoRia pRimeiRa
Ata a entrada en vigor do corresponden-

te desenvolvemento regulamentario desta 
lei, será aplicable a normativa vixente en 
canto non se opoña a ela.

Disposición tRansitoRia segunDa
Os  expedientes  de  autorización  de 

novas oficinas de farmacia iniciados antes 
da entrada en vigor desta lei, tramitaranse 
consonte a normativa vixente no momento 
da solicitude.

Disposición tRansitoRia teRceiRa
Ás oficinas de farmacia que se adxudi-

quen como consecuencia da resolución do 
concurso público actualmente en trámite, 
seralles aplicables o disposto nos números 
6 e 7 do artigo 19 e no número 1 do artigo 
23 desta lei.

Disposición tRansitoRia cuaRta
Os  farmacéuticos  sen  especialidade 

de farmacia hospitalaria que á entrada en 
vigor  desta  lei  desempeñen  o  seu  labor 
profesional nos servizos de farmacia hos-
pitalaria permanecerán no desempeño das 
súas  funcións  entrementres  manteñan  a 
súa relación laboral con aqueles centros.

Disposición tRansitoRia quinta
Entrementres non se determinen regu-

lamentariamente os órganos competentes 
para a  imposición das sancións ás que se 
refire o artigo 59 desta lei, a potestade san-
cionadora será exercida por aqueles que a 
teñen atribuída á súa entrada en vigor.

808	 Véxase	Decreto	202/2005,	do	7	de	xullo,	polo	que	
se	crea	a	clase	de	farmacéuticos	inspectores	de	saúde	
pública.
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Disposición tRansitoRia seXta
Nos baremos que  se  apliquen nos  con-

cursos  públicos  determinados  no  artigo 
19.4 desta  lei para o acceso á  titularidade 
das oficinas de farmacia valoraranse, prio-
ritaria e preferentemente, as solicitudes que 
primeiro iniciasen o expediente de apertura 
ao abeiro do artigo 3.1.b) do Real decreto 
909/1978, do 14 de abril, sempre que con-
corran as seguintes circunstancias: 

a.  Que a delimitación territorial concreta 
da nova oficina de farmacia, á que se refire 
o  artigo 18.7 desta  lei,  estea  comprendida 
maioritariamente no territorio do núcleo de 
poboación para o que fose solicitada a auto-
rización ao abeiro da normativa anterior.

b.  Que a denegación administrativa da 
solcitude  fose  obxecto  de  recurso  en  vía 
contencioso-administrativa  e  o  recurso 
estea pendente de resolución.

c.  Que o solicitante fose o primeiro en 
interpoñer  o  recurso  contencioso-admi-
nistrativo.

Disposición DeRRaDeiRa pRimeiRa
Autorízase á Xunta de Galicia para que 

dite as disposicións necesarias para desen-
volver e aplicar esta lei.

Disposición DeRRaDeiRa segunDa
Esta lei entrará en vigor ao mes da súa 

publicación  no  “Diario  Oficial  de  Gali-
cia”,  sen  prexuízo  do  disposto  nas  súas 
disposicións transitorias.

6. LEI 11/2007,  
DO 27 DE XULLO,  

GALEGA PARA A PREVENCIóN 
E O TRATAMENTO INTEGRAL 
DA VIOLENCIA DE XéNERO 

(DOGA N.º 152, DE 7. 8. 2007)
(…) 809

TíTULO PRELIMINAR 
DISPOSICIóNS XERAIS

Artigo 1. Obxecto.
  1.  Constitúe o obxecto desta lei a adop-
ción en Galicia de medidas integrais para a 
809	 Preambulo	omitido.

sensibilización, a prevención e o tratamento 
da violencia de xénero, así como a protec-
ción e o apoio ás mulleres que a sofren.
  2.  Para  os  efectos  desta  lei,  enténdese 
por  violencia  de  xénero  calquera  acto 
violento  ou  agresión,  baseados  nunha 
situación  de  desigualdade  no  marco  dun 
sistema  de  relacións  de  dominación  dos 
homes  sobre  as  mulleres  que  teña  ou 
poida  ter  como  consecuencia  un  dano 
físico,  sexual  ou  psicolóxico,  incluídas 
as ameazas de tales actos e a coacción ou 
privación arbitraria da liberdade, tanto se 
ocorren  no  ámbito  público  coma  na  vida 
familiar ou privada.

Artigo 2. Ámbito de aplicación.
As medidas previstas nesta lei serán apli-
cables a todas as mulleres que vivan, resi-
dan ou traballen en Galicia e que se atopen 
nunha  situación  de  violencia  de  xénero, 
así como ás súas fillas e aos seus fillos e a 
outras persoas delas dependentes, vítimas 
directas e indirectas.

Artigo 3. Formas  de  violencia  de 
xénero.
Para  os  efectos  desta  lei,  considéranse 
formas de violencia de xénero, fundamen-
talmente, as seguintes:

a.  Violencia física, que inclúe calquera 
acto  de  forza  contra  o  corpo  da  muller, 
con resultado ou risco de producir  lesión 
física ou dano, exercida por quen sexa ou 
fose o seu cónxuxe ou por quen estea ou 
estivese ligado a ela por análoga relación 
de afectividade, aínda sen convivencia.
Igualmente, terán a consideración de actos 
de violencia física contra a muller os exer-
cidos por homes do seu contorno familiar 
ou do seu contorno social e/ou laboral.

b.  Violencia psicolóxica, que inclúe toda 
conduta, verbal ou non verbal, que produza 
na  muller  desvalorización  ou  sufrimento, 
a  través  de  ameazas,  humillacións  ou 
vexacións,  esixencia  de  obediencia  ou 
submisión,  coerción,  insultos,  illamento, 
culpabilización ou  limitacións do seu ám-
bito  de  liberdade,  exercida  por  quen  sexa 
ou fose o seu cónxuxe ou por quen estea ou 
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estivese ligado a ela por análoga relación de 
afectividade, aínda sen convivencia.
Igualmente, terán a consideración de actos 
de violencia psicolóxica contra a muller os 
exercidos por homes do seu contorno fami-
liar ou do seu contorno social e/ou laboral.

c.  Violencia  económica,  que  inclúe  a 
privación intencionada, e non xustificada 
legalmente,  de  recursos  para  o  benestar 
físico  ou  psicolóxico  da  muller  e  das 
súas fillas e fillos ou a discriminación na 
disposición  dos  recursos  compartidos  no 
ámbito da convivencia de parella.

d.  Violencia  sexual  e  abusos  sexuais, 
que  inclúen  calquera  acto  de  natureza 
sexual  forzada  polo  agresor  ou  non 
consentida  pola  muller,  e  que  abarcan 
a  imposición,  mediante  a  forza  ou  con 
intimidación,  de  relacións  sexuais  non 
consentidas,  e  o  abuso  sexual,  con  inde-
pendencia de que o agresor garde ou non 
relación conxugal, de parella, afectiva ou 
de parentesco coa vítima.

e.  Acoso  sexual,  que  inclúe  aquelas 
condutas  consistentes  na  solicitude  de 
favores de natureza sexual, para si ou para 
unha  terceira  persoa,  nas  que  o  suxeito 
activo  se  prevale  dunha  situación  de  su-
perioridade  laboral,  docente  ou  análoga, 
co  anuncio  expreso  ou  tácito  á  muller 
de  causarlle  un  mal  relacionado  coas 
expectativas que a vítima teña no ámbito 
da devandita relación, ou baixo a promesa 
dunha recompensa ou dun premio no ám-
bito desta.

f.  O  tráfico  de  mulleres  e  nenas  con 
fins  de  explotación,  calquera  que  fose  a 
relación  que  una  a  vítima  co  agresor  e  o 
medio utilizado.

g.  Calquera  outra  forma  de  violencia 
recollida  nos  tratados  internacionais  que 
lesione  ou  sexa  susceptible  de  lesionar  a 
dignidade,  a  integridade  ou  a  liberdade 
das mulleres.

Artigo 4. Principios xerais.
Os principios xerais que orientan o conti-
do desta lei son:
  1.  Consideración da violencia de xénero 
como unha forma extrema de desigualdade, 

incidindo  unha  parte  importante  da  lei  na 
prevención  da  violencia  a  través  da  sensi-
bilización, a investigación e a formación en 
materia de igualdade.
  2.  Carácter  integral.  Esta  lei  ten  un 
carácter  integral,  que  implica  de  xeito 
coordinado  as  diferentes  instancias  e 
administracións  que  teñen  un  papel  des-
tacado na prevención  e no  tratamento da 
violencia de xénero. As medidas previstas 
teñen en conta a  totalidade de danos que 
as mulleres sofren como consecuencia da 
violencia de xénero, asegurando un acceso 
rápido, transparente e eficaz aos servizos 
e recursos.
  3.  Perspectiva  de  xénero.  Na  totali-
dade  das  actuacións  previstas  nesta  lei 
implementarase  a  perspectiva  de  xénero, 
baseada  na  análise  dos  roles  de  xénero 
tradicionalmente  impostos,  que  sitúan  a 
violencia como un mecanismo de control 
cara á muller.
  4.  Vitimización  secundaria.  Todas  as 
accións  que  as  administracións  públicas 
realicen  contra  a  violencia  de  xénero 
evitarán  a  vitimización  secundaria  das 
mulleres  e  non  reproducirán  ou  perpe-
tuarán  os  estereotipos  sobre  as  mulleres 
e a violencia de xénero, polo que deberán 
garantir  a  especialización  dos  colectivos 
profesionais  que  interveñen  no  proceso. 
As  administracións  públicas  procurarán 
en  todo  momento  que  as  mulleres  teñan 
garantida a súa integridade psicolóxica e a 
súa autonomía social e económica a través 
dos recursos axeitados.
  5.  Cooperación  e  coordinación.  Os 
poderes públicos galegos intensificarán as 
accións para a cooperación e coordinación 
interinstitucional  dos  recursos  e  instru-
mentos contra a violencia de xénero, pro-
movendo a colaboración e a participación 
das asociacións de mulleres, así como das 
entidades  e  organizacións  da  sociedade 
civil.  Os  concellos  como  administración 
máis próxima á cidadanía participarán no 
desenvolvemento  desta  lei,  habilitándose 
por  parte  da  administración  galega  os 
recursos necesarios para tal fin.
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  6.  Equidade territorial. No desenvolve-
mento  da  rede  de  recursos  e  servizos  de 
prevención, atención, apoio, tratamento e 
protección  da  violencia  de  xénero  terase 
en  conta  a  necesidade  de  compensar  os 
desequilibrios  territoriais,  garantindo  o 
seu  acceso  á  totalidade das mulleres,  es-
pecialmente ás que viven no ámbito rural.

Artigo 5. Acreditación da situación de 
violencia de xénero.
Para  os  efectos  desta  lei,  a  situación  de 
violencia  acreditarase  por  calquera  das 
seguintes formas:

a.  Certificación  da  orde  de  protección 
ou  da  medida  cautelar,  ou  testemuño  ou 
copia autenticada pola  secretaria ou polo 
secretario xudicial da propia orde de pro-
tección ou da medida cautelar.

b.  Sentenza  de  calquera  orde  xuris-
dicional  que  declare  que  a  muller  sufriu 
violencia  en  calquera  das  modalidades 
definidas nesta lei.

c.  Certificación  e/ou  informe  dos 
servizos sociais e/ou sanitarios da Admi-
nistración pública autonómica ou local.

d.  Certificación dos servizos de acollida 
da Administración pública autonómica ou 
local.

e.  Informe do ministerio fiscal que indi-
que a existencia de indicios de violencia.

f.  Informe da Inspección de Traballo e 
da Seguridade Social.

g.  Calquera  outra  que  se  estableza 
regulamentariamente.

TíTULO I 
PREVENCIóN DA  

VIOLENCIA DE XéNERO
capítulo i 

medIdAs de sensIbIlIzACIón 
ContrA A vIolenCIA de xénero
Artigo 6. Deseño, elaboración e difu-

sión de campañas.
  1.  O departamento competente en materia 
de igualdade, en coordinación cos restantes 
departamentos da Xunta de Galicia, poñerá 
en  marcha,  de  xeito  periódico,  campañas 
de  información  e  sensibilización  que  teñan 

como  obxectivo  mudar  os  estereotipos 
sexistas  e  que  incidan  no  rexeitamento 
social sobre  todas as formas de violencia 
de  xénero.  As  campañas  terán  especial 
divulgación  nos  medios  de  comunica-
ción  de  titularidade  pública,  nos  centros 
escolares,  educativos,  sociais,  sanitarios, 
laborais, culturais e deportivos.
  2.  As  campañas  que  se  desenvolvan 
dedicarán  atención  específica  á  sensi-
bilización  e  á  formación  da  poboación 
xuvenil na prevención e identificación de 
actitudes que constitúan actos de violencia 
de xénero. Así mesmo, as campañas farán 
posible  a  súa  accesibilidade  ás  mulleres 
con máis dificultades para achegarse aos 
recursos  e  á  información.  As  campañas 
faranse nun formato accesible e compren-
sible ás persoas con diversidade funcional, 
utilizando a linguaxe de signos ou outras 
modalidades de comunicación.
Deseñaranse  campañas  específicas  que 
teñan  en  conta  as  circunstancias  que 
dificultan  ás  mulleres  do  ámbito  rural  o 
acceso  á  información,  e  colaborarán  no 
desenvolvemento  delas  coas  asociacións 
de mulleres rurais.
  3.  Así  mesmo,  a  Xunta  de  Galicia 
poñerá  en  marcha  os  acordos  necesarios 
con outras administracións públicas para 
garantir a difusión das campañas de sensi-
bilización entre os centros dependentes da 
Administración  local,  da Administración 
de xustiza e entre as Forzas e Corpos de 
Seguridade do Estado e a Policía Local.
  4.  Igualmente,  a  Xunta  de  Galicia 
levará  a  cabo  accións  de  sensibilización 
dirixidas  á  poboación  masculina,  que 
incidan na necesidade de promover unha 
sociedade máis  igualitaria entre mulleres 
e homes.
  5.  As campañas de  información e sen-
sibilización  contra  a  violencia  de  xénero 
serán avaliadas regularmente.

Artigo 7. Fomento  do  movemento 
asociativo.
  1.  O departamento competente en mate-
ria de igualdade establecerá anualmente un 
plan  de  axudas  económicas  destinadas  ás 
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asociacións de mulleres con sede en Gali-
cia para o desenvolvemento de actividades 
que  promovan  a  prevención,  protección, 
asistencia  e  acompañamento  ás  mulleres 
que sofren violencia de xénero.
  2.  O  departamento  competente  en 
materia  de  igualdade  establecerá  axudas 
económicas  destinadas  a  que  o  move-
mento  asociativo  en  Galicia  desenvolva 
actividades que promovan a prevención e 
a erradicación da violencia de xénero.

Artigo 8. Actividades  culturais  e 
artísticas.
A  Administración  da  Xunta  de  Galicia 
impulsará  todo  tipo  de  manifestacións 
culturais  e  artísticas  que  potencien 
aspectos  recollidos  nesta  lei,  nas  que  se 
propoñan estratexias ou espazos dirixidos 
a sensibilizar a sociedade na prevención e 
no tratamento da violencia de xénero.

Artigo 9. Tratamento da información.
  1.  A  Xunta  de  Galicia,  a  través  dos 
departamentos competentes no ámbito da 
comunicación,  garantirá  que  os  medios 
de  comunicación  de  titularidade  pública, 
nomeadamente  a  Compañía  de  Radio-
Televisión  de  Galicia  e  aqueloutros  nos 
que participe ou que financie, non emitan 
na  súa programación  imaxes ou contidos 
que  resulten  contrarios  á  finalidade  e  ao 
espírito desta lei e da Lei 7/2004, do 16 de 
xullo, galega para a igualdade de mulleres 
e homes, tendo especial coidado no trata-
mento gráfico da información.
  2.  Igualmente, a Xunta de Galicia vela-
rá para que nos medios de comunicación 
de Galicia se ofreza un tratamento axeita-
do das noticias sobre violencia de xénero, 
e promoverá que cando se difundan novas 
relativas á violencia de xénero se agreguen 
pautas  informativas  dos  recursos  de  pre-
vención, asistencia e protección existentes 
en Galicia  e que garden  relación co  feito 
difundido.  Así  mesmo,  promoverase  que 
as informacións relativas á violencia sobre 
a  muller  velen  polo  dereito  á  intimidade 
das vítimas e das súas fillas e fillos.
  3.  O departamento competente en ma-
teria  de  igualdade  elaborará  e  difundirá 

un  manual  de  estilo  dirixido  a  que  as  e 
os  profesionais  dos  medios  de  comuni-
cación  impriman  o  tratamento  mediático 
axeitado  ás  informacións  relacionadas 
coa  violencia  de  xénero.  A  Compañía  de 
Radio-Televisión de Galicia asumirá como 
propio o citado manual de estilo.

Artigo 10. Convenios  de  autorregu-
lación.
A  Xunta  de  Galicia  promoverá  acordos 
e  convenios  de  autorregulación  en  todos 
os medios de comunicación  social,  ache-
gando os criterios orientadores que sirvan 
como  pauta  de  actuación  sobre  como 
tratar a violencia de xénero e a imaxe das 
mulleres. Estas normas de autorregulación 
terán carácter de códigos deontolóxicos ou 
de contido ético.

Artigo 11. Contidos e publicidade en 
relación coa violencia de xénero.
  1.  Nos medios de comunicación social 
que actúen no ámbito de Galicia evitarase 
a  realización  e  difusión  de  contidos  e 
anuncios publicitarios que mediante o seu 
tratamento ou posta en escena xustifiquen, 
banalicen ou inciten á violencia de xénero, 
ou  nos  que  se  conteñan,  tácita  ou  impli-
citamente,  mensaxes  misóxinas  ou  que 
atenten contra a dignidade das mulleres.
  2.  A publicidade institucional e a publi-
cidade dinámica en Galicia respectarán as 
disposicións establecidas sobre publicida-
de e velarán especialmente polo  respecto 
aos  principios  especificados  no  punto  1 
deste artigo.
  3.  A Xunta de Galicia poderá exercer ante 
os tribunais a acción de cesación da publici-
dade ilícita por utilizar de forma vexatoria ou 
discriminatoria a imaxe das mulleres.

capítulo ii 
medIdAs de InvestIGACIón e 

de FormACIón en mAterIA de 
vIolenCIA de xénero

Artigo 12. Potenciación da investiga-
ción sobre a violencia de xénero.
  1.  A  Xunta  de  Galicia,  a  través  do 
departamento  competente  en  materia  de 
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igualdade,  en  colaboración  cos  restantes 
departamentos  da  Administración  au-
tonómica,  potenciará  nas  universidades 
galegas e noutros entes, espazos ou orga-
nismos, a investigación sobre as causas e 
consecuencias da violencia de xénero, así 
como sobre os medios necesarios para evi-
tala, o grao de sensibilización da sociedade 
ante ela e os medios necesarios para o seu 
tratamento.  Neste  sentido  articularanse 
medidas de apoio á elaboración de teses de 
doutoramento  e  cátedras  específicas  que 
versen sobre o estudo da violencia contra 
as  mulleres  e  os  principios  que  inspiran 
esta lei.
  2.  Igualmente,  a  Xunta  de  Galicia 
difundirá  o  resultado  dos  estudos  e  das 
investigacións  que  se  consideren  de 
interese. A difusión  realizarase de xeito 
universal e gratuíto, e terá en conta a uti-
lización das tecnoloxías da información e 
da comunicación.

Artigo 13. Rexistros administrativos.
A Xunta de Galicia garantirá a existencia 
de rexistros administrativos para unificar 
e actualizar os datos sobre a situación das 
mulleres  que  sofren  violencia  de  xénero 
en Galicia, así como sobre a situación das 
nenas e dos nenos que no seu ámbito fami-
liar conviven con este  tipo de situacións, 
segundo  o  establecido  na  Lei  orgánica 
15/1999, do 13 de decembro, de protección 
de datos de carácter persoal.

Artigo 14. Formación nas universidades.
As administracións educativas e universi-
dades, no ámbito das súas competencias, 
asegurarán que na totalidade dos estudos 
conducentes  á  obtención  de  títulos  uni-
versitarios  en  disciplinas  que  habiliten 
para  o  exercicio  de  profesións  que  teñan 
relación  directa  coa  violencia  de  xénero 
se  incorporen  contidos  relacionados  coa 
comprensión  desta  violencia,  dirixidos  á 
capacitación para a prevención, detección 
precoz, intervención e/ou apoio ás mulle-
res que a sofren.

Artigo 15. Formación  da  totalidade 
das e dos profesionais.
  1.  A  Xunta  de  Galicia  garantirá,  nos 
termos  que  se  establezan  regulamen-
tariamente,  e  promoverá,  mediante  os 
instrumentos  necesarios,  a  formación  en 
igualdade de todas e todos os profesionais 
que  traballan  en  ámbitos  relacionados 
directa ou indirectamente coa violencia de 
xénero,  e  en  especial  das  e  dos  profesio-
nais da sanidade, dos servizos sociais, dos 
educativos, das Forzas e Corpos de Segu-
ridade e das operadoras e dos operadores 
xurídicos.
  2.  Para  estes  efectos,  o  departamento 
competente e todos aqueles organismos e 
entidades que imparten formación velarán 
para  que  na  formación  inicial  e  nos  seus 
programas  formativos  se  incorporen mó-
dulos específicos de prevención, atención, 
asistencia e/ou tratamento de situacións de 
violencia de xénero.
  3.  A  Xunta  de  Galicia,  a  través  do 
departamento  competente  en  materia  de 
igualdade,  deseñará  programas  específi-
cos de formación en materia de violencia 
de xénero e poñeraos á disposición de cal-
quera ente, organismo ou departamento, e 
da  sociedade  en xeral,  para  a  súa  aplica-
ción nas diversas accións formativas.

capítulo iii 
medIdAs no ÁmbIto eduCAtIvo
Artigo 16. Actitudes.

A  Administración  educativa  galega,  en 
colaboración  co  departamento  compe-
tente  en materia  de  igualdade,  impulsará 
a  realización  de  actividades  dirixidas  á 
comunidade escolar para a prevención de 
comportamentos e actitudes sexistas e da 
violencia de xénero, destinadas a afondar 
nas estratexias para a análise e resolución 
dos  conflitos,  así  como  na  aprendizaxe 
da  convivencia  baseada  no  respecto  a 
todas as persoas, garantindo e  fomentan-
do  actitudes,  valores  e  capacidades  que 
contribúan  a  un  pleno  desenvolvemento 
en igualdade.
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Artigo 17. Escolarización  inmediata 
en caso de violencia de xénero.
A Xunta de Galicia asegurará a escolariza-
ción inmediata das nenas e dos nenos que 
se vexan afectados por cambios de centro 
derivados  de  situacións  de  violencia  de 
xénero. Así mesmo, facilitará que os cen-
tros educativos lles presten unha atención 
especial ao devandito alumnado.

Artigo 18. Edición  e  adaptación  de 
materiais.
  1.  O departamento competente en ma-
teria de igualdade e o departamento com-
petente  en  materia  de  educación  velarán 
para  que,  no  ámbito  das  súas  competen-
cias, non se utilicen materiais educativos 
e libros de texto que inclúan contidos que 
vulneren o principio de igualdade.
Co  mesmo  fin  revisaranse  e  adaptaranse 
as  materias  do  ámbito  educativo  non 
regulado.
  2.  O  departamento  da  Xunta  de  Galicia 
competente en materia de igualdade e o de-
partamento da Xunta de Galicia competente 
en  materia  de  educación  desenvolverán  e 
difundirán  proxectos  e  materiais  didácticos 
actualizados, dirixidos a todos os niveis edu-
cativos, que conteñan pautas de conduta que 
transmitan valores de  respecto e  igualdade, 
de  xeito  que  se  favoreza  a  prevención  de 
actitudes e situacións violentas.

Artigo 19. Revisión  e  adaptación  do 
currículo educativo.
O  departamento  da  Xunta  de  Galicia 
competente  en  materia  de  educación, 
co  obxecto  de  garantir  a  igualdade  real 
entre mulleres e homes, velará para que se 
garanta a perspectiva de xénero nos con-
tidos, procedementos, actitudes e valores 
que  conforman  o  currículo  en  todos  os 
niveis educativos.
En  todo  caso,  os  currículos dos distintos 
niveis, etapas, ciclos, graos e modalidades 
do sistema educativo adaptaranse ao dis-
posto no artigo 9 da Lei 7/2004, do 16 de 
xullo, galega para a igualdade de mulleres 
e homes.

Promoverase  a  inclusión  de  contidos 
relacionados  coa  educación  para  a  paz  e 
a non violencia e o  fomento do principio 
de igualdade nos programas de educación 
para persoas adultas.

Artigo 20. Plans de acción titorial.
Os  plans  de  acción  titorial  de  todos  os 
niveis  educativos  incluirán  apartados 
específicos  destinados  a  potenciar  mo-
dificacións  nos  modelos  masculino  e 
feminino,  así  como  unha  orientación  de 
estudos e profesións baseada nas aptitu-
des  e  capacidades  das  persoas  e  non  en 
estereotipos sexistas.

Artigo 21. Proxectos  educativos  e 
curriculares de centro.
Os proxectos  educativos de  centro  incor-
porarán  a  perspectiva  de  xénero  na  súa 
elaboración  e  no  seu  desenvolvemento. 
Os  proxectos  curriculares  propiciarán 
medidas de coeducación nos contidos, nas 
actitudes e nos procedementos.

Artigo 22. Consellos escolares e Con-
sello Escolar de Galicia.
  1.  A Administración educativa galega, 
no  ámbito  das  súas  competencias,  adop-
tará  as  medidas  necesarias  para  garantir 
que os consellos escolares dos centros im-
pulsen medidas educativas que promovan 
a  igualdade  real  entre  mulleres  e  homes, 
a coeducación e a prevención da violencia 
de xénero no centro educativo.
  2.  Garantirase  a  representación  e  par-
ticipación no Consello Escolar de Galicia 
do órgano da Administración autonómica 
que  exerza  a  competencia  en  materia  de 
igualdade.
  3.  O Consello Escolar de Galicia, en co-
laboración  co  departamento  da  Xunta  de 
Galicia  competente  en  materia  de  igual-
dade, elaborará un informe anual sobre a 
situación da coeducación e prevención da 
violencia de xénero nos centros educativos 
de Galicia.

Artigo 23. Inspección educativa.
Os  servizos  de  inspección  educativa  do 
departamento da Xunta de Galicia compe-
tente en materia de educación velarán polo 
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cumprimento  e  pola  aplicación  de  todos 
os principios  recollidos neste capítulo no 
sistema educativo, destinados a  fomentar 
a igualdade real entre mulleres e homes.

TíTULO II 
PROTECCIóN E ASISTENCIA 

FRONTE A VIOLENCIA DE 
XéNERO

capítulo i 
medIdAs no ÁmbIto sAnItArIo e 

psIColóxICo
Artigo 24. Dereito á atención sanitaria.

  1.  Os  servizos  públicos  de  saúde 
garantiranlles  ás  mulleres  que  sofren 
ou  sufrisen  calquera  tipo  de  violencia 
de  xénero  que  recolle  esta  lei  o  dereito 
á  atención  sanitaria  e  ao  seguimento  da 
evolución  do  seu  estado  de  saúde,  ata  o 
seu total restablecemento, no concernente 
á sintomatoloxía ou ás secuelas derivadas 
da situación de violencia sufrida.
  2.  Nestes  supostos,  os  servizos  serán 
gratuítos e accesibles con carácter prefe-
rente, se é o caso, para  todas as mulleres 
que sufran ou sufrisen violencia de xénero, 
garantindo  a  privacidade  e  a  intimidade 
das  mulleres  e  respectando  as  decisións 
que elas acaden.
  3.  Os plans de  saúde da Xunta de Ga-
licia, e nomeadamente o Plan de atención 
integral á saúde das mulleres, preverán na 
súa redacción inicial ou nas súas revisións 
periódicas  medidas  específicas  para  a 
prevención,  detección,  atención  e  inter-
vención nos casos de violencia de xénero. 
Así  mesmo,  nos  devanditos  plans  imple-
mentaranse  disposicións  específicas  que 
contribúan a avaliar o impacto e os efectos 
da violencia de xénero sobre a  saúde das 
mulleres.
  4.  Así  mesmo,  estableceranse  en  todas 
as medidas anteriores actuacións e protoco-
los sanitarios específicos para a detección, 
a  intervención  e  o  apoio  de  situacións  de 
violencia contra as mulleres con discapaci-
dade ou en situación de vulnerabilidade.

Artigo 25. Atención psicolóxica.
  1.  A  asistencia  psicolóxica  inmediata 
será  considerada  como  un  servizo  de 
atención  primaria,  en  coordinación  coa 
atención  especializada  nas  áreas  sani-
tarias,  e  deberá  procurar  a  desaparición 
da  sintomatoloxía  presentada  e  a  total 
rehabilitación  psicolóxica  para  conseguir 
unha  recuperación  integral  das  mulleres, 
achegándolles mecanismos que promocio-
nen a súa autonomía e lles impidan verse 
de novo envoltas en relacións de maltrato.
  2.  Recoñécese  o  dereito  á  asistencia 
psicolóxica gratuíta para as mulleres que 
sufran violencia de xénero, que compren-
derá  a  atención  inicial  e  o  seguimento 
durante todo o proceso terapéutico. Consi-
deraranse prioritarias as intervencións con 
mulleres que se atopen nunha situación de 
violencia e presenten problemas de saúde 
mental, dependencia de substancias aditi-
vas e/ou outras patoloxías que requiran un 
tratamento psicolóxico específico.
  3.  Recoñécese  o  dereito  á  asistencia 
psicolóxica gratuíta para as e os menores 
e  para  outras  persoas  dependentes  que 
vivan ou padezan situacións de violencia 
de  xénero,  que  comprenderá  medidas  de 
apoio psicosocial específicas e adaptadas 
ás súas características e necesidades.
  4.  A  Xunta  de  Galicia  desenvolverá 
programas de atención psicolóxica gratuí-
ta  destinados  a  homes  con  problemas  de 
violencia machista.

Artigo 26. Protocolo de actuación.
  1.  O departamento da Xunta de Galicia 
competente no ámbito sanitario elaborará, 
nos  termos que se establezan regulamen-
tariamente,  un  protocolo  que  prevexa 
pautas  uniformes  de  actuación  sanitaria. 
Así  mesmo,  elaborará  os  procedementos 
de  coordinación  das  distintas  instancias 
que  interveñen  de  xeito  específico  na 
atención sanitaria das mulleres que sofren 
violencia  de  xénero,  en  colaboración  co 
departamento da Xunta de Galicia compe-
tente en materia de igualdade.
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  2.  Deseñaranse  medidas  para  a  detec-
ción  precoz  da  violencia  de  xénero  entre 
as mulleres a as súas fillas e fillos menores 
de  idade  e  establecerase  un  cuestionario 
para  a  detección  precoz  da  violencia  de 
xénero  na  atención  primaria  e  un  parte 
de lesións único e universal para todos os 
centros sanitarios de Galicia, que será de 
obrigado cumprimento para todas e todos 
os profesionais.

Artigo 27. Rexistro de casos.
  1.  O departamento da Xunta de Galicia 
competente no ámbito sanitario implanta-
rá un sistema de rexistro de casos de vio-
lencia  de  xénero  nos  servizos  sanitarios, 
que permita dimensionar o problema, e do 
que lle facilitará información periódica ao 
departamento  da  Xunta  de  Galicia  com-
petente en materia de igualdade, segundo 
o establecido na Lei orgánica 15/1999, do 
13 de decembro, de protección de datos de 
carácter persoal.
  2.  Nas  enquisas  de  saúde  incluiranse 
indicadores sobre a violencia de xénero.

capítulo ii 
medIdAs no ÁmbIto xudICIAl

Artigo 28. Atención xurídica.
  1.  As mulleres  en  situación de violen-
cia de xénero teñen dereito a recibir  toda 
a  información  xurídica  relacionada  coa 
situación de violencia. O Servizo de Aten-
ción 24 horas, previsto no artigo 51 desta 
lei,  garantirá,  en  todo  caso,  a  atención 
xurídica permanente, todos os días e horas 
do ano, en casos de violencia de xénero.
  2.  O servizo de orientación xurídica dos 
colexios profesionais da avogacía de Galicia 
garantirá unha información e atención xurí-
dica especializada en materia de violencia de 
xénero. As persoas profesionais que presten 
estes servizos haberán de efectuar cursos de 
formación específica en materia de violencia 
contra as mulleres como requisito para a súa 
adscrición a eses servizos.

Artigo 29. Asistencia letrada.
  1.  As mulleres  en  situación de violen-
cia  de  xénero  terán  dereito  á  asistencia 

xurídica gratuíta na forma establecida na 
Lei 1/1996, do 10 de xaneiro, de asistencia 
xurídica  gratuíta,  modificada  pola  Lei 
16/2005, do 18 de xullo, e pola Lei orgáni-
ca 1/2004, do 28 de decembro, de medidas 
de  protección  integral  contra  a  violencia 
de xénero.
  2.  Para os efectos do previsto no artigo 
3.3  da  Lei  1/1996,  do  10  de  xaneiro,  de 
asistencia  xurídica  gratuíta,  os  medios 
económicos  das  mulleres  que  acrediten 
por  calquera  dos  medios  previstos  no 
artigo  5  desta  lei  atoparse  en  situación 
de  violencia  de  xénero  serán  valorados 
individualmente, cos  límites establecidos 
na lexislación aplicable.
  3.  A  totalidade  dos  colexios  profesio-
nais  da  avogacía  de  Galicia  dispoñerán 
dunha  quenda  de  oficio  en  materia  de 
violencia  de  xénero,  debendo  superarse, 
para o acceso a ela, os cursos de formación 
ou  perfeccionamento  que  se  establezan. 
Igualmente, adoptarán as medidas necesa-
rias para a designación urxente de letrada 
ou  letrado  de  oficio  nos  procedementos 
que  se  sigan  por  violencia  de  xénero,  tal 
e  como  recolle  a  lexislación  vixente  na 
materia a nivel estatal.
  4.  A  Xunta  de  Galicia,  a  través  do 
departamento  competente  en  materia  de 
xustiza,  garantirá  que  as  avogadas  ou 
avogados  e,  se  procede,  procuradoras 
ou  procuradores  que  asistan  ás  mulleres 
vítimas  de  violencia  de  xénero  posúan 
formación especializada nesta materia.

Artigo 30. Exercicio da acción popular.
  1.  A  Administración  da  Xunta  de  Ga-
licia poderá exercer a acción popular, nos 
procedementos  penais  por  violencia  de 
xénero, na forma e nas condicións estable-
cidas pola lexislación procesual.
  2.  O  exercicio  da  acción  popular  por 
parte  da  Administración  da  Xunta  de 
Galicia non se levará a cabo en caso de ne-
gativa expresa por parte da muller vítima 
de violencia de xénero ou, se é o caso, de 
quen exerza a súa representación legal.
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Artigo 31. Comparecencia  da  Xunta 
de Galicia nos procedementos penais ini-
ciados por causas de violencia de xénero.
  1.  Nos casos nos que proceda, a Xunta 
de Galicia poderá acordar a súa presenza 
nos  procedementos  penais  instados  por 
causa de violencia de xénero, en calidade 
de  parte  prexudicada  civilmente,  confor-
me o establecido no artigo 110 da Lei de 
axuizamento criminal.
  2.  A  representación e defensa en xuízo 
corresponderalle  á  Xunta  de  Galicia,  sen 
prexuízo de que as mencionadas  funcións 
de representación e defensa en xuízo poidan 
ser encomendadas a un ou a máis profesio-
nais  da  avogacía  colexiados  en  exercicio, 
conforme  a  normativa  reguladora  dos 
servizos  xurídicos  da  Administración  au-
tonómica, de acordo co previsto no artigo 
447 da Lei orgánica do poder xudicial.

Artigo 32. Intervención  da  adminis-
tración
  1.  O departamento competente en ma-
teria de menores, cando teña coñecemento 
dunha  situación  na  que  as  e  os  menores 
convivan en situacións de violencia de xé-
nero, intervirá segundo o disposto na Lei 
3/1997, do 9 de xuño, galega da familia, da 
infancia  e da  adolescencia,  e na  súa nor-
mativa de desenvolvemento, para avaliar e 
realizar un seguimento da situación das e 
dos menores.
  2.  Cando  o  departamento  competente 
en  materia  de  menores  aprecie  que  cal-
quera  menor,  como  consecuencia  dunha 
situación de violencia de xénero, se atopa 
nunha  situación  de  desamparo,  segundo 
o  establecido  na  lexislación  vixente,  de-
clarará a devandita situación e asumirá a 
tutela, para o que se acordará a medida de 
protección que proceda.

capítulo iii 
outrAs medIdAs de ApoIo e 

proteCCIón
Artigo 33. Deseño e implantación de 

dispositivos de alarma
  1.  A Xunta de Galicia, a través do depar-
tamento competente en materia de políticas 

de  igualdade,  coordinará  a  implantación 
dos diversos dispositivos de alarma que no 
seu  territorio  se  poñan  á  disposición  das 
mulleres que sofren violencia de xénero, e 
tenderá a unificalos.
  2.  Igualmente,  a  Xunta  de  Galicia,  a 
través  dos  departamentos  competentes 
en  materia  de  políticas  de  igualdade,  de 
xustiza,  de  interior,  de protección  civil  e 
de  investigación,  innovación  e  desenvol-
vemento  deseñará  e  implantará  sistemas 
especiais  de  protección  para  as  mulleres 
que  estando  nunha  situación  de  risco  os 
necesiten.

Artigo 34. Programas de intervención 
con  homes  en  relación  coa  violencia  de 
xénero.
  1.  A  Xunta  de  Galicia,  a  través  dos 
departamentos  competentes  en  materia 
de  igualdade  e  de  xustiza,  facilitaralles, 
a  aqueles  agresores  que  o  soliciten,  a 
incorporación a programas específicos de 
reeducación. Para iso, poderán subscribir-
se  convenios  de  colaboración  con  outras 
administracións  públicas  e  organismos 
competentes,  con capacidade e  experien-
cia na materia.
  2.  Os programas de reeducación social 
comprenderán  tratamento  psicolóxico, 
mecanismos  de  readaptación,  resociali-
zación,  rehabilitación  e  outros  procede-
mentos técnicos aconsellables. Os devan-
ditos programas desenvolveranse segundo 
criterios  de  calidade  que  garantan  unha 
intervención  profesionalizada  na  que  se 
inclúa a perspectiva de xénero.

capítulo iv 
medIdAs no ÁmbIto dA 

FormACIón e do empreGo
Artigo 35. Medidas  específicas  no 

ámbito da formación e do emprego.
  1.  Co  fin  de  favorecer  a  integración 
sociolaboral  das  mulleres  que  sofren 
violencia  de  xénero,  a  Xunta  de  Galicia 
adoptará as seguintes medidas:

a.  O  establecemento  das  mulleres  que 
sofren violencia de xénero como colectivo 
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preferente  na  totalidade  da  normativa 
autonómica relativa ao establecemento de 
axudas e subvencións ás empresas para a 
contratación de persoal.

b.  O  establecemento  dun  réxime  de 
axudas  e  subvencións  específico  para  as 
empresas  que  contraten  a  mulleres  que 
sofren  violencia  de  xénero,  establecendo 
medidas  e  accións  para  fomentar  a  súa 
contratación con carácter estable.

c.  O  establecemento  dun  réxime  de 
axudas e subvencións para as mulleres que 
sofren violencia de xénero cando decidan 
constituírse  como  traballadoras  autóno-
mas.  Neste  caso,  estableceranse  tamén 
axudas  para  garantir  apoio  e  seguimento 
titorial personalizado do seu proxecto.

d.  O  establecemento  dun  réxime  de 
axudas  e  subvencións para  o  fomento  do 
emprego das mulleres  que  sofren violen-
cia  de  xénero  a  través  dos  programas  de 
cooperación  no  ámbito  de  colaboración 
coas  entidades  locais  e  cos  órganos  e 
organismos das  administracións públicas 
distintas da local, universidades e entida-
des sen ánimo de lucro.

e.  A  integración preferente das mulle-
res que sofren violencia de xénero en todos 
os  programas  de  formación  profesional, 
ocupacional  e  continua,  e  de  inserción 
laboral  que  se  poñan  en  marcha  desde  a 
Xunta de Galicia. Os cursos de formación 
profesional  ocupacional  deberán  prever 
axudas  económicas  para  as  mulleres  que 
sofren  violencia  de  xénero,  segundo  as 
condicións  que  regulamentariamente  se 
establezan.
  2.  O  Servizo  Público  de  Emprego  de 
Galicia garantirá en todos os procedemen-
tos  de  selección  que  se  efectúen  a  través 
das oficinas de emprego a preferencia das 
mulleres  que  sufran  violencia  de  xénero, 
sempre  e  cando  cumpran  a  totalidade 
dos requisitos establecidos nas ofertas de 
emprego.
  3.  As  competencias  da  Xunta  de  Ga-
licia  en  materia  de  prevención  de  riscos 
para  protexer  a  seguridade  e  a  saúde  no 

traballo  integrarán  activamente  entre  os 
seus  obxectivos  e  as  súas  actuacións  o 
principio de igualdade de trato entre mu-
lleres e homes, e investigarán a influencia 
da violencia de xénero na aparición ou no 
agravamento  de  enfermidades  profesio-
nais ou na causa de accidentes de traballo.

Artigo 36. Plans  de  igualdade  nas 
empresas.
  1.  Os plans de igualdade das empresas 
fixarán obxectivos e actuacións concretas, 
e especificarán indicadores de boas prác-
ticas  encamiñadas  a  mellorar  a  situación 
das mulleres que sofren violencia de xéne-
ro, nos ámbitos da selección, contratación, 
promoción  profesional,  prevención  da 
violencia  e  conciliación  da  vida  persoal, 
familiar e profesional.
  2.  As  convocatorias  de  axudas  para  o 
establecemento de plans de igualdade nas 
empresas  terán  en  conta,  como  criterios 
preferenciais para os efectos de establecer 
as axudas e as súas contías, a existencia de 
medidas de apoio á inserción, permanen-
cia  e  promoción  laboral  das  mulleres  en 
xeral, e das que sofren violencia de xénero 
en particular.
  3.  A Xunta de Galicia convocará  liñas 
de axudas dirixidas ás empresas que asu-
man  accións  de  responsabilidade  social 
cando estas accións se refiran á implanta-
ción de medidas económicas, comerciais, 
laborais,  sindicais  ou  asistenciais,  coa 
finalidade de mellorar a situación das mu-
lleres en xeral, e das que sofren violencia 
de xénero en particular.

Artigo 37. Obriga de confidencialida-
de no ámbito laboral.
O empresariado, a representación sindical, 
os organismos competentes en materia de 
emprego e as entidades formadoras están 
obrigadas  a  gardar  confidencialidade 
sobre as circunstancias persoais da muller 
que  sufriu  ou  sofre  violencia  de  xénero, 
segundo  o  establecido  na  Lei  orgánica 
15/1999, do 13 de decembro, de protección 
de datos de carácter persoal.
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capítulo v 
medIdAs de CArÁCter 

eConómICo
Artigo 38. Valoración de rendas.

Co fin de favorecer a autonomía das mulle-
res que estean en situación de violencia de 
xénero, e para os efectos do dereito a perci-
bir a renda de integración social de Galicia 
e  as  outras  axudas  económicas  previstas 
nesta lei, quedan excluídos do cómputo das 
rendas os ingresos do agresor.

Artigo 39. Prestacións periódicas.
  1.  A  Xunta  de  Galicia,  a  través  do 
departamento  competente  en  materia  de 
igualdade,  establecerá  unha  prestación 
económica  dirixida  ás  mulleres  que 
sofren  violencia  de  xénero.  A  devandita 
prestación  terá  en  conta  a  situación  so-
cioeconómica das mulleres e irá dirixida a 
posibilitar a súa autonomía e independen-
cia económica respecto do seu agresor, e a 
tentar axudarlle a romper coa situación de 
violencia.
  2.  Esta  prestación  aboarase  periodica-
mente,  logo  da  acreditación  da  situación 
de  violencia  de  xénero  por  calquera  das 
formas  previstas  no  artigo  5  desta  lei,  e 
será  o  departamento  competente  en  ma-
teria de igualdade o encargado de regular 
as bases de convocatoria e as contías das 
axudas, dentro dos límites orzamentarios 
de cada anualidade.

Artigo 40. Outras prestacións.
A  Xunta  de  Galicia,  a  través  do  departa-
mento competente en materia de igualdade, 
regulará as bases da convocatoria e trami-
tará as axudas de pagamento que se definan 
na  lexislación  estatal,  segundo  o  disposto 
na Lei orgánica 1/2004, do 28 de decembro, 
de medidas de protección integral contra a 
violencia de xénero.

Artigo 41. Procedemento  abreviado 
para a percepción da renda de integración 
social de Galicia.
  1.  A  Xunta  de  Galicia  establecerá  un 
procedemento  abreviado  para  a  tramita-
ción, a concesión e o aboamento da renda 
de  integración  social  de  Galicia  (Risga) 

para  as  mulleres  que  sufran  violencia  de 
xénero e cumpran os requisitos legais para 
a  súa  percepción.  Para  estes  efectos,  o 
recoñecemento  do  dereito  á  prestación  e 
o  seu  aboamento  efectivo  efectuarase  no 
prazo máximo dun mes desde a solicitude 
formulada pola interesada ante os servizos 
sociais correspondentes.
  2.  As  mulleres  acollidas  en  recursos 
de  carácter  residencial  teñen  dereito  a 
percibir  a  renda  de  integración  social  de 
Galicia  (Risga)  aínda  cando  a  súa  ma-
nutención  básica  sexa  cuberta  por  estes 
centros, sempre que se cumpran o resto de 
requisitos esixidos para a súa obtención.

Artigo 42. Axudas escolares.
Para  a  concesión  de  axudas  escolares, 
a  Administración  educativa  galega,  así 
como a Administración local, ponderarán 
como  factor  cualificado  a  situación  de 
violencia de xénero no contorno  familiar 
das  e  dos  menores,  especialmente  para 
axudas en materia de gastos escolares, de 
transporte,  de  comedor  e  de  actividades 
extraescolares.

Artigo 43. Fondo Galego de Garantía 
de Indemnizacións.
  1.  A Xunta de Galicia concederá indem-
nizacións,  que  se  aboarán  por  unha  soa 
vez, na contía que regulamentariamente se 
estableza, a favor das mulleres que sofren 
violencia de xénero e/ou das e dos menores 
ou persoas dependentes afectadas que re-
sidan en Galicia e que non poidan percibir 
as  indemnizacións que  lles correspondan 
polos  danos  e  as  perdas  causados,  e  que 
resultarán fixadas mediante sentenza xu-
dicial ditada por xulgados e tribunais con 
sede no territorio galego.
  2.  Estas  indemnizacións  aboaranse 
cando  exista  constatación  xudicial  de 
incumprimento  do  deber  de  satisfacelas 
por  insolvencia  económica  e  este  incum-
primento  comporte  unha  situación  de 
precariedade  económica,  de  acordo  cos 
límites  e  coas  condicións  que  se  fixen 
regulamentariamente.
  3.  As  indemnizacións  comezarán  a 
concederse,  nos  supostos  que  proceda, 
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no  prazo  máximo  dun  ano  a  partir  da 
entrada en vigor desta lei. Con este fin, a 
correspondente  lei  anual  de  orzamentos 
habilitará unha partida específica.

Artigo 44. Dereito de acceso á vivenda.
A Xunta de Galicia,  a  través do departa-
mento competente en materia de vivenda e 
en coordinación co departamento compe-
tente  en  materia  de  igualdade,  garantirá, 
nos  termos que se establezan regulamen-
tariamente,  o  dereito  a  unha  vivenda  ás 
mulleres que sufran ou sufrisen violencia 
de xénero e se atopen nunha situación de 
precariedade  económica.  Poderán  bene-
ficiarse  tanto  das  medidas  para  o  acceso 
a  unha  vivenda  en  propiedade  coma  en 
réxime de aluguer.

Artigo 45. Acceso  prioritario  ás  vi-
vendas de promoción pública.
Na adxudicación das promocións públicas 
de vivendas daráselles prioridade ás nece-
sidades das mulleres que sufran violencia 
de xénero e se atopen nunha situación de 
precariedade económica.
Así mesmo, poderá reservarse un número 
de vivendas adaptadas para mulleres que 
sufran violencia de xénero con mobilidade 
reducida de carácter permanente.

Artigo 46. Equipamentos  sociais 
especializados.
As  mulleres  maiores  e  as  mulleres 
afectadas  de  diversidade  funcional  que 
sufran  violencia  de  xénero,  así  como  as 
persoas  delas  dependentes,  considera-
ranse colectivos preferentes para acceder 
aos  equipamentos  sociais  especializados, 
nomeadamente  residencias  para  persoas 
maiores e centros de día.

TíTULO III 
DA ORGANIZACIóN DO 

SISTEMA DE PROTECCIóN 
E ASISTENCIA INTEGRAL E 
ESPECIALIZADA FRONTE á 

VIOLENCIA DE XéNERO

Artigo 47. Criterios básicos.
  1.  Os  centros  e  servizos  que  confor-
man os  recursos de asistencia  integral ás 

mulleres  que  sofren  violencia  de  xénero 
teñen como finalidade básica achegarlles 
axuda  e  asistencia  directa  ás  mulleres  e 
ás  persoas  delas  dependentes,  e  apoialas 
na procura de solucións dos conflitos que 
derivan da violencia.
  2.  A  Xunta  de  Galicia,  a  través  do 
departamento  competente  en  materia  de 
igualdade, garantirá que na totalidade dos 
centros  e  servizos  que  conforman  os  re-
cursos de asistencia integral o traballo se 
realice desde unha perspectiva de xénero.
  3.  Garantirase que as mulleres con dis-
capacidade que sufran unha situación de 
violencia de xénero teñan acceso integral 
á información sobre os seus dereitos e os 
recursos existentes, para o que se oferta-
rá  a  información  en  formato  accesible  e 
comprensible.

Artigo 48. Rede galega de acollemento.
  1.  Os centros de acollida son recursos 
especializados  residenciais  e  temporais 
que  lles  ofrecen  acollemento,  atención 
e  recuperación  ás  mulleres  que  sofren 
violencia  de  xénero  e  ás  e  aos  menores 
ao seu cargo que requiren un espazo de 
protección  debido  á  situación  de  inde-
fensión ou  risco  causada pola violencia 
de xénero.
  2.  Poden  ser  titulares  do  dereito  de 
acceso  aos  centros  de  acollida  as  mulle-
res  que  acrediten  mediante  calquera  dos 
medios  establecidos  no  artigo  5  a  súa 
situación de violencia de xénero.
  3.  Os centros de acollida estarán aten-
didos por equipos multidisciplinares e ga-
rantirán un tratamento integral de atención 
e/ou de recuperación, que abranga aspec-
tos psicolóxicos, educativos, sociolaborais 
e xurídicos e favoreza a normalización da 
situación persoal das mulleres, da súa uni-
dade  familiar  e  a  superación  dos  efectos 
da violencia.
  4.  As  normas  e  os  requisitos  espe-
cíficos  aos  que  terán  que  axustarse  os 
centros  de  acollida  estableceranse  regu-
lamentariamente.
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Artigo 49. Creación  do  Centro  de 
Recuperación  Integral  para Mulleres que 
Sofren Violencia de Xénero.
  1.  A  Xunta  de  Galicia,  a  través  do 
departamento  competente  en  materia  de 
igualdade, garantirá a creación dun Centro 
de  Recuperación  Integral  para  Mulleres 
que Sofren Violencia de Xénero.
  2.  O  Centro  de  Recuperación  Integral 
para Mulleres que Sofren Violencia de Xé-
nero desenvolverá un modelo de atención 
integral, baseado nun sistema coordinado 
de servizos, recursos e medidas de carác-
ter social, laboral e económico.
  3.  O  Centro  de  Recuperación  Integral 
actuará como centro coordinador da rede 
galega de acollemento.

Artigo 50. Rede  de  información  ás 
mulleres.
  1.  A  Xunta  de  Galicia,  a  través  do 
departamento  competente  en  materia  de 
igualdade, e en colaboración coas entida-
des  locais,  garantirá  a  existencia  dunha 
rede  de  información  ás  mulleres,  distri-
buída  de  xeito  uniforme  polo  territorio 
galego.
  2.  A  rede  de  información  ás  mulleres 
desenvolverá  accións  de  carácter  pre-
ventivo e de  sensibilización. Así mesmo, 
facilitará  información,  orientación, 
derivación  e  seguimento  ás mulleres  que 
sofren violencia de xénero.
  3.  A  rede  de  información  ás  mulleres 
funcionará  en  estreita  colaboración  cos 
servizos  sociais,  sanitarios  e  de  orien-
tación  escolar,  así  como  cos  servizos  de 
urxencia  e  de  seguridade  cidadá  para  a 
detección  e  prevención  de  situacións  de 
violencia de xénero.

Artigo 51. Servizo  de  Atención  24 
horas.
  1.  O Servizo de Atención 24 horas, de-
pendente do departamento competente en 
materia de igualdade, ofrecerá atención e 
información integral sobre os recursos pú-
blicos e privados ao alcance das mulleres 
en situacións de violencia de xénero.

  2.  Serán funcións do Servizo de Aten-
ción 24 horas:

a.  Escoitar  as  demandas  das  mulleres 
e  informar  sobre  as  medidas  que  se  van 
adoptar e os recursos dispoñibles.

b.  Proporcionar  asistencia  axeitada 
fronte  a  situacións  de  vulnerabilidade 
emocional e psicolóxica.

c.  Prestar  asistencia  e,  de  ser  o  caso, 
derivar ao recurso máis axeitado.

d.  Colaborar e coordinarse coa rede de 
información ás mulleres,  cos  servizos de 
acollida temporal e con todos os servizos 
de urxencia nos casos necesarios.
O  Servizo  de  Atención  24  horas  funcio-
nará todas as horas do día e todos os días 
do ano.
  3.  As mulleres poderán acceder ao Ser-
vizo de Atención 24 horas sen necesidade 
de  achegar  ningún  tipo  de  acreditación 
da  súa  situación  de  violencia  de  xénero, 
conservando así mesmo o seu anonimato, 
sen  necesidade  de  facilitar  os  seus  datos 
de identificación persoal.

Artigo 52. Punto de Coordinación das 
Ordes de Protección.
  1.  O Punto de Coordinación das Ordes 
de Protección dependente do departamen-
to  competente  en  materia  de  igualdade  é 
o encargado de recibir a comunicación da 
totalidade das ordes de protección que se 
diten no territorio de Galicia.
  2.  Para estes efectos, o Punto de Coor-
dinación  das  Ordes  de  Protección  levará 
a cabo un seguimento individualizado de 
cada  caso,  poñéndose  en  comunicación 
coas  mulleres  que  posúan  unha  orde  de 
protección, coa  finalidade de  facilitarlles 
canta  información  demanden  e  articular 
unha  actuación  ordenada  dos  servizos 
asistenciais e de protección.

Artigo 53. Puntos de encontro familiar.
  1.  O departamento competente en ma-
teria  de  igualdade  garantirá  a  existencia 
de puntos de  encontro  familiar,  como un 
servizo que  facilita  e preserva a  relación 
entre  as  e  os  menores  e  as  persoas  das 
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súas  familias  en  situacións  de  crise,  e 
que  permite  e  garante  a  seguridade  e  o 
benestar das nenas e dos nenos e facilita o 
cumprimento do réxime de visitas.
  2.  A prestación deste  servizo debe  ser 
neutral  e  o  seu  caracter  transitorio.  Os 
puntos de encontro familiar contarán con 
persoal cualificado para o seguimento da 
evolución  das  relacións  das  nenas  e  dos 
nenos coas súas familias.
  3.  As  normas  e  os  requisitos  específi-
cos aos que terán que axustarse os puntos 
de encontro familiar estableceranse regu-
lamentariamente.

Artigo 54. Creación  de  oficinas  de 
atención ás vítimas dos delitos.
  1.  A Xunta de Galicia, a  través do de-
partamento competente na área de xustiza, 
garantirá a creación de oficinas de atención 
ás vítimas do delito, distribuídas de xeito 
equilibrado  no  territorio  galego,  dotadas 
de persoal cualificado, coa finalidade, en-
tre outras, de lles ofrecer ás mulleres que 
sofren violencia de xénero  información e 
apoio para que poidan exercer os dereitos 
que lles recoñece a lexislación vixente.
  2.  Os departamentos da Xunta de Gali-
cia competentes nas áreas de xustiza e de 
igualdade coordinaranse para a planifica-
ción conxunta de procedementos e para a 
formación e actualización permanente do 
persoal  técnico  das  oficinas  na  atención, 
na asistencia e no tratamento das mulleres 
que sofren violencia de xénero.

Artigo 55. Titularidade e xestión dos 
servizos.
  1.  Os servizos do sistema de protección 
e asistencia integral serán de titularidade 
pública, municipal ou autonómica, e a súa 
coordinación  e  supervisión  correspónde-
lle á Administración da Xunta de Galicia 
a  través  do  departamento  competente 
en  materia  de  políticas  de  igualdade.  Os 
devanditos servizos axeitarán os seus  re-
gulamentos de réxime interno ao disposto 
nesta lei así como ás demais disposicións 
que estableza a Xunta de Galicia.

  2.  A  Xunta  de  Galicia  garantirá  un 
desenvolvemento  territorialmente  equi-
librado  do  sistema  de  protección  e  asis-
tencia  integral  das  mulleres  que  sofren 
violencia de xénero.
  3.  Co fin de garantir unha protección e 
asistencia axeitada ás mulleres que sofren 
violencia  de  xénero,  a  Xunta  de  Galicia 
poderá  establecer  fórmulas  de  colabo-
ración  con  entidades  privadas  sen  fin  de 
lucro.

Artigo 56. Confidencialidade  da 
información.
As  administracións  públicas  titulares  do 
sistema de protección e asistencia integral 
ás mulleres que sofren violencia de xénero 
garantirán, en todo caso, a confidenciali-
dade da información que traten por razón 
das súas funcións, segundo o establecido 
na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decem-
bro,  de  protección  de  datos  de  carácter 
persoal.

Disposición aDicional pRimeiRa 
(…) 810

Disposición aDicional segunDa 
acoRDos inteRinstitucionais  

e instRumentos  
De colaboRación

  1.  O  Goberno  da  Xunta  de  Galicia 
impulsará a formalización e actualización 
de  acordos  interinstitucionais  de  coordi-
nación  entre  as  diversas  instancias  e  ad-
ministracións  públicas  con  competencias 
na  materia  obxecto  desta  lei,  que  sirvan 
de canle de actuación e colaboración para 
conseguir, nos ámbitos policial, sanitario, 
social,  xudicial,  laboral,  educativo  e  de 
investigación,  unha  atención  e  asistencia 
integral  e  coordinada  ás  mulleres  que 
sofren violencia de xénero.
  2.  Sen prexuízo do establecido no apar-
tado anterior, a Xunta de Galicia habilitará 
os instrumentos de colaboración necesarios 

810	 Contén	modificacións	á	Lei	4/2001,	do	31	de	maio,	
reguladora	da	mediación	familiar.
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para a prevención e o tratamento da violen-
cia de xénero.

Disposición aDicional teRceiRa 
competencias en mateRia De 

violencia De XéneRo Da policÍa  
De galicia

De  conformidade  co  disposto  na  dis-
posición transitoria quinta da Lei 8/2007, 
do  13  de  xuño,  de  Policía  de  Galicia,  o 
Goberno galego levará a cabo as xestións 
e actuacións necesarias para que se lle dea 
prioridade  á  transferencia  ou  delegación 
das  competencias  en  materia  de  protec-
ción  e  asistencia  ás  mulleres  vitimas  de 
violencia de xénero.

Disposición aDicional cuaRta 
infoRmación ao paRlamento  

De galicia
O Goberno da Xunta de Galicia remiti-

ralle ao Parlamento de Galicia, con carácter 
anual,  un  informe  sobre  a  situación  da 
violencia de xénero en Galicia, que contará 
coas  achegas  de  todos  os  departamentos 
implicados na prevención e no  tratamento 
da violencia de xénero.

Disposición aDicional quinta 
cReación Do consello galego  

Das mulleRes
  1.  Créase o Consello Galego das Mulle-
res como órgano colexiado e institucional 
de  Galicia,  de  carácter  consultivo,  de 
participación  e  asesoramento  en  materia 
de políticas de  igualdade, que  terá,  entre 
outras, a función de colaborar co Goberno 
da Xunta de Galicia no desenvolvemento e 
aplicación desta lei, dado que é necesario 
recoñecer  o  importante  labor  desempe-
ñado  por  moitas  asociacións  de  mulleres 
na  loita  contra  a  violencia  de  xénero,  así 
como establecer canles estables de interlo-
cución entre a Administración galega e o 
tecido asociativo de mulleres que busquen 
o  maior  consenso  posible  no  deseño  de 
políticas contra a violencia machista.

  2.  A  súa  natureza,  os  seus  fins,  a  súa 
composición e a súa adscrición establece-
ranse regulamentariamente.

Disposición aDicional seXta 
cReación Do obseRvatoRio galego 

Da violencia De XéneRo
  1.  Crearase  o  Observatorio  Galego  da 
Violencia de Xénero como órgano colexia-
do e institucional de Galicia, encargado do 
estudo, da avaliación e do seguimento das 
políticas contra a violencia de xénero que 
se desenvolvan en Galicia.
  2.  A  súa  natureza,  os  seus  fins,  a  súa 
composición e a súa adscrición establece-
ranse regulamentariamente.

Disposición aDicional 
sétima. cReación Da comisión 

inteRDepaRtamental De igualDaDe
  1.  Crearase  a  Comisión  Interdepar-
tamental  de  Igualdade  como  órgano  co-
lexiado e institucional de Galicia, á que lle 
corresponderán, entre outras, as funcións 
de seguimento da aplicación desta lei e dos 
correspondentes plans para a igualdade de 
oportunidades e de loita contra a violencia 
de xénero.
Igualmente,  será  obxecto  desta  comisión 
adaptar  o  plan  de  etapas  de  aplicación 
desta  lei  ás  contías  orzamentarias  anuais 
consignadas para o  seu desenvolvemento 
nas leis de orzamentos de cada exercicio.
  2.  As  restantes  funcións,  o  réxime  de 
funcionamento, a composición e a adscri-
ción estableceranse regulamentariamente.

Disposición aDicional oitava 
infoRmes sobRe o gRao De 

Desenvolvemento e RepeRcusións 
económicas Desta lei

Para a correcta aplicación das medidas 
previstas nesta lei, as consellarías compe-
tentes  nesta  materia  elaborarán  informes 
sobre o seu grao de desenvolvemento, así 
como sobre as  súas  repercursións econó-
micas, que serán presentados na Comisión 
Interdepartamental de Igualdade.
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Disposición aDicional novena
(…) 811

Disposición aDicional Décima 
Dotación oRZamentaRia

A Xunta de Galicia dotará anualmente 
os  orzamentos  necesarios  para  poñer  en 
práctica as medidas que se desenvolvan en 
cumprimento desta lei.

Disposición DeRRogatoRia única
Quedan derrogadas cantas disposicións 

de igual ou inferior categoría contradigan o 
disposto nesta lei, e en especial os artigos 
19 e 20 da Lei 7/2004, do 16 de xullo, gale-
ga para a igualdade de mulleres e homes.

811	 Contén	modificacións	á	Lei	9/1991,	do	2	de	outubro,	
galega	de	medidas	básicas	para	a	inserción	social.

Disposición DeRRaDeiRa pRimeiRa 
Habilitación noRmativa

Facúltase a Xunta de Galicia para ditar 
cantas disposicións sexan necesarias para 
a  aplicación  e  o  desenvolvemento  desta 
lei.

Disposición DeRRaDeiRa segunDa 
entRaDa en vigoR

Esta lei entrará en vigor o día seguinte 
ao da súa publicación no Diario Oficial de 
Galicia.
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1. LEI 14/1989, DO 
11 DE OUTUBRO, DE 

BIBLIOTECAS 812 813  
(DOGA N.º 204, 24. 10. 1989)

(…) 814

TíTULO I 
CONCEPTO, áMBITO E  

FUNCIóNS DAS BIBLIOTECAS 
PúBLICAS DE GALICIA

Artigo 1. 1. Para efectos da presente 
lei,  enténdese  por  biblioteca  pública 
en  Galicia  un  centro  cultural  no  que  se 
reúne  un  conxunto  organizado  de  libros, 
publicacións periódicas, rexistros sonoros 
e audiovisuais, ou calquera outro soporte 
de conservación e  reprodución de  textos, 
ubicado  en  determinados  recintos  fixos 
ou  móbiles  para  a  súa  utilización  polo 
público,  cuxa  finalidade  é  contribuír 
cos  medios  técnicos  e  personal  axeitado, 
esencialmente,  ao  exercicio  do  dereito  á 
cultura e información, á difusión e fomen-
to da lectura, ao arriquecemento do tempo 
de lecer e á promoción e difusión da lingua 
e da cultura galegas.
  2.  A Xunta de Galicia deberá fomentar 
a creación das bibliotecas que requiran as 
necesidades sociais e culturais específicas 

812	 Véxase	sobre	libros	e	lectura:
-	Lei	17/2006,	do	27	de	decembro,	do	libro	e	da	lectura	
de	Galicia.
-	Decreto	43/2001,	do	1	de	febreiro,	de	refundición	da	
normativa	en	materia	do	depósito	legal.
-	 Decreto	 178/2007,	 do	 13	 de	 setembro,	 polo	 que	 se	
regula	 a	 composición	 e	 funcionamento	 do	 Consello	
Asesor	do	Libro.
-	Decreto	342/2009,	do	18	de	xuño,	polo	que	se	crea	
o	Rexistro	Administrativo	de	 Librarías	de	Galicia	e	 se	
regula	a	súa	organización	e	funcionamento.
813	 Véxase	 Orde	 do	 11	 de	 xuño	 de	 2007	 pola	 que	 se	
regula	 o	 recoñecemento	 de	 biblioteca	 de	 especial	
interese	para	Galicia.
814	 Exposición	de	motivos	omitida.

de Galicia, debendo procurar a conserva-
ción e mellora das bibliotecas existentes.
  3.  Os poderes públicos de Galicia arbi-
trarán as fórmulas necesarias para crear e 
manter un adecuado sistema bibliotecario 
que  preste  un  servizo  gratuíto.  Poderán, 
no  entanto,  correr  ao  cargo  do  usuario 
aqueles servizos que xeren gastos ou tra-
ballos especiais.

Artigo 2. 1. Quedan comprendidas no 
ámbito desta lei:

a.  As  bibliotecas  de  titularidade  e  uso 
público, que son as creadas e mantidas por 
organismos  públicos,  agás  as  de  titulari-
dade estatal e sen prexuízo do previsto na 
disposición final terceira.

b.  As bibliotecas de titularidade privada 
e uso público cun rexime de funcionamen-
to  establecido  de  acordo  cos  organismos 
competentes da Xunta de Galicia, en virtude 
de convenio e en razón do interese público 
destas bibliotecas.

c.  As bibliotecas privadas que, median-
te convenio entre a Xunta de Galicia e os 
propietarios,  poidan  ser  accesibles  a  un 
uso público especializado.
  2.  As  bibliotecas  citadas  na  alínea 
anterior  serán  sometidas  á  inspección, 
tutela  e  coordinación,  segundo  proceda, 
da Xunta de Galicia, a cal haberá de adop-
tar  as  medidas  necesarias  para  asegurar 
o seu correcto funcionamento. Os fondos 
das bibliotecas ás que se refire a presente 
lei  forman  unha  unidade  de  xestión  ao 
servizo  da  comunidade  galega.  En  con-
secuencia deberá manterse un servizo de 
préstamo interbibliotecario, ao servizo do 
lector, entre as bibliotecas ás que se refire 
esta lei.

Artigo 3. 1. Son funcións das biblio-
tecas de Galicia:

a.  Ofrecer  ao  público  un  conxunto 
organizado  de  fondos  bibliográficos  e 

Xvii 
eDucación, cultuRa,  

investigación, DepoRtes e tuRismo



- 1224 -

Código da Administración Galega

audiovisuais  que  permitan  a  formación 
cultural  e  a  atención  das  necesidades  de 
información dos cidadáns.

b.  Conservar e enriquecer o patrimonio 
bibliográfico.

c.  Fomentar o uso e cooperación median-
te o troco de información, adquisicións e 
préstamos.

d.  Fomentar  a  cooperación  interbiblio-
tecaria  mediante  o  troco  de  información,  a 
coordinación de adquisicións e os préstamos.
  2.  A  Xunta  de  Galicia  haberá  de  esta-
blecer e manter actualizado un rexisto de 
bibliotecas que presten servizo público en 
Galicia, así como dos seus fondos e servi-
zos. Así mesmo, clasificará as bibliotecas 
segundo a poboación servida, os servizos 
nos  que  conten  e  a  importancia  dos  seus 
fondos.

TíTULO II 
ORGANIZACIóN E 

FUNCIONAMENTO DO SISTEMA 
BIBLIOTECARIO DE GALICIA 

Artigo 4. O  sistema  bibliotecario  de 
Galicia fica constituído do seguinte modo:

a.  Órganos:  Os  servizos  bibliotecarios 
dependentes  da  Consellería  de  Cultura  e 
Deportes,  o Consello de Bibliotecas  e os 
Centros Territoriais de Bibliotecas.

b.  Centros  bibliotecarios:  O  Centro 
Superior Bibliográfico de Galicia e outros 
centros bibliotecarios que entren no ámbi-
to da presente lei.

Artigo 5. 1.  A  Xunta  de  Galicia,  a 
través  da  súa  Consellería  de  Cultura  e 
Deportes, ocuparase do estudo da planifi-
cación da programación das necesidades, 
do  informe,  apoio  e  inspección  técnica, 
da  proposta  de  distribución  de  créditos 
e  da  coordinación  do  funcionamento  das 
bibliotecas que se integren non sistema.
  2.  A  Xunta  de  Galicia  establecerá  as 
normas  reguladoras  da  estrutura  e  fun-
cionamento  do  sistema  bibliotecario,  así 
como  os  regulamentos  polo  que  haberán 
de  rexerse  os  organismos  e  os  centros 
bibliotecarios mencionados no artigo 4.

Artigo 6. 1.  O  Consello  de  Biblio-
tecas  é  un  órgano  consultivo  e  asesor  da 
Xunta de Galicia en materias relacionadas 
co sistema bibliotecario.
  2.  O  Consello  de  Bibliotecas  estará 
presidido  polo  Conselleiro  de  Cultura  e 
Deportes,  sendo  o  seu  vicepresidente  o 
Director Xeral de Cultura. Formarán parte 
do  mesmo  en  calidade  de  vogais  natos  o 
Subdirector Xeral do Libro e Bibliotecas e 
o Director do Centro Superior Bibliográ-
fico de Galicia.
Serán tamén vogais:

a.  Catro  membros  designados  pola 
Comisión  4.ª,  Educación  e  Cultura,  do 
Parlamento  de  Galicia,  entre  persoas  de 
recoñecido prestixio non ámbito cultural.

b.  Un membro designado polo Consello 
da Cultura Galega. Actuará como secreta-
rio do Consello de Bibliotecas, con voz e 
con voto, o titular do Servizo de Bibliote-
cas da Consellería de Cultura e Deportes. 
Os  membros  sinalados  nos  apartados  a) 
e  b)  terán  un  mandato  non  superior  ao 
da  lexislatura  na  que  fosen  nomeados  e 
poderán ser reelexidos.
  3.  Serán funcións do Consello:

a.  Actuar como órgano de información, 
consulta  e  asesoramento  do  sistema  bi-
bliotecario de Galicia.

b.  Coñecer o programa de actuación e 
distribución de  fondos económicos desti-
nados ao sistema bibliotecario.

c.  Coñecer e informar, non seu caso, o 
programa anual de mellora, ampliación e 
coordinación  dos  centros  bibliotecarios 
de Galicia.

d.  Proporá  a  creación  de  bibliotecas 
naqueles  ámbitos  onde  sexa  necesario 
para o cumprimento dos fins propostos na 
presente lei.

e.  En  xeral,  calquera  outras  funcións 
que lle asigne a normativa vixente.
  4.  O Consello de Bibliotecas reunirase, 
en  sesión  ordinaria,  alomenos  unha  vez 
cada  seis  meses,  sendo  convocado  polo 
presidente  con  dez  días  de  antelación.Na 
convocatoria precisarase a orde do día, lu-
gar e data de celebración. O Consello ficará 
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constituído  cando  concurra  a  maioría  dos 
seus compoñentes en primeira convocato-
ria e con calquera número de asistentes en 
segunda  convocatoria.Os  acordos  toma-
ranse  por  maioría  de  votos,  dirimindo  as 
igualadas o voto do presidente. O Consello 
poderá  ser  convocado  polo  presidente,  en 
sesión extraordinaria, cando o estime con-
veniente ou ben a petición da metade mais 
un dos seus compoñentes, cos mesmos re-
querimentos de convocatoria, constitución 
e adopción de acordos establecidos para as 
sesións ordinarias.

Artigo 7. 1.  Os  Centros  Territoriais 
de Bibliotecas son órgaos de orientación 
e coordinación do funcionamento da rede 
bibliotecaria.
  2.  Os  Centros  Territoriais  de  Bibliote-
cas  estarán  presididos  polo  Delegado  da 
Consellería de Cultura e Deportes, sendo 
o  seu  vicepresidente  o  Xefe  da  Área  de 
Cultura da Delegación.
Os vogais serán os seguintes:
Dous bibliotecarios en representación dos 
bibliotecarios  das  bibliotecas  públicas 
municipais.
Dous  representantes  dos  Concellos  que 
conten con biblioteca pública.
Un representante das asociacións profesio-
nais mais representativas do sector.
O Director da Biblioteca Pública Provincial.
Un representante da Deputación Provincial.
Actuará  como  secretario,  con  voz  e  con 
voto, un funcionario,  técnico en bibliote-
cas, designado polo Delegado de Cultura 
e Deportes.
  3.  Serán funcións dos Centros Territo-
riais de Bibliotecas:

a.  Orientar e fomentar o desenvolvemen-
to das bibliotecas dentro do seu ámbito.

b.  Coordinar  o  funcionamento  das 
bibliotecas da rede.

c.  Coñecer  e  aprobar  os  presupostos 
anuais da bibliotecas da rede, de acordo co 
estabelecido no artigo 16.2 desta lei.

d.  Repartir  os  fondos  procedentes  das 
aportacións da Xunta de Galicia e doutros 
organismos  entre  as  bibliotecas  da  rede 

provincial  segundo  os  criterios  que  os 
propios  centros  establecerán  de  acordo 
coas  directrices  xerais  do  Consello  de 
Bibliotecas da Xunta de Galicia.

e.  Servir de apoio técnico ás bibliotecas.
  4.  Os  Centros  Territoriais  de  Biblio-
tecas  reuniranse  alomenos  unha  vez  por 
trimestre  nos  termos  previstos  no  artigo 
6.4 para o Consello de Bibliotecas.

Artigo 8. O Centro Superior Bibliográ-
fico de Galicia terá como funcións propias, 
sen prexuízo das que se lle poidan atribuír, 
por outras disposicións, as seguintes:

a.  Recoller, conservar e difundir o pa-
trimonio bibliográfico de Galicia  e  toda 
a produción impresa, sonora, audiovisual 
e  informática  que  se  realice  en  Galicia. 
Para tal fin recibira, alomenos, un exem-
plar das obras suxeitas a depósito legal. O 
Centro Superior Bibliográfico de Galicia 
terá preferencia en caso de reasentamen-
tos ou de depósitos de fondos procedentes 
doutras bibliotecas.
Tamén  reunirá  e  conservará  toda  a  pro-
dución  impresa,  sonora,  audiovisual  e 
informática  en  galego  e  noutras  linguas, 
realizada fóra de Galicia pero referente a 
esta ou de especial interese para Galicia.

b.  Exercer as competencias da Xunta de 
Galicia en materia de xestión do depósito le-
gal e de rexisto da propiedade intelectual.

c.  Elaborar  e  difundir  a  información 
bibliográfica  sobre  a  produción  editorial 
galega, actual e retrospectiva.

d.  Elaborar e ser depositario do Catálo-
go Colectivo de Galicia.

e.  O  Centro  Superior  Bibliográfico 
de  Galicia  deberá  contar  cun  sistema  de 
consulta  do  seu  catálogo xeral,  que  será 
accesible, de modo eficaz, dende os dis-
tintos centros bibliotecarios do sistema.

f.  Establecer relacións de colaboración 
e troco con outros sistemas bibliotecarios 
nacionais e estranxeiros.

g.  A Consellería de Cultura e Deportes 
determinará  a  composición,  funciona-
mento  e  dotacións  materiais  e  persoais 
deste Centro.
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Artigo 9. 1. A Xunta de Galicia esta-
blecerá convenios cos Concellos e outros 
organismos públicos e privados para crear 
e manter servizos bibliotecarios e biblio-
tecas  públicas  suficientes,  de  acordo  coa 
normativa vixente. A estes efectos poderá 
establecer  convenios  cos  Concellos,  para 
que todos os núcleos de poboación de máis 
de 2.000 habitantes contén cunha bibliote-
ca aberta ao público, que poderá ser a do 
colexio público ou a doutros entes de ca-
rácter público. Aqueles núcleos con menor 
volume  de  habitantes  estarán  atendidos 
por un subsistema de bibliotecas móbiles 
ou axencias de lectura.
  2.  A Xunta de Galicia velará para que nas 
cidades  de  máis  de  50.000  habitantes  se 
establezan redes bibliotecarias, que contarán 
cunha  biblioteca  nodal  que  coordinará  e 
dará soporte aos diversos puntos de servi-
zo da cidade, así como para que non haxa 
ningunha  bisbarra  sen  unha  biblioteca 
pública como mínimo.
  3.  A  Xunta  de  Galicia  poderá  ubicar 
en  ámbitos  menores  tantas  bibliotecas 
como  sexa  necesario  para  actuar  como 
cabeceiras  de  redes  comarcais,  manco-
munidades,  urbanas,  parroquiais  ou  de 
calquera outro tipo. Sen prexuízo de que 
se  poidan  crear  centros  hemerográficos 
ou  hemerotecas  de  carácter  específico 
xeral,  a  Xunta  de  Galicia  deberá  velar 
para  que  en  cada  bisbarra  exista  unha 
biblioteca, como mínimo, que conte cun 
servizo  que  se  encargue  da  recollida, 
clasificación  e  conservación  de  todo  o 
material  hemerográfico  publicado  no 
correspondente ámbito xeográfico.
  4.  A  Xunta  de  Galicia  estimulará  a 
coordinación  entre  bibliotecas  dos  mu-
nicipios  dunha  bisbarra  en  orde  a  unha 
mellor optimización dos recursos.

TíTULO III 
DOS SERVIZOS BIBLIOTECARIOS, DA 

COLABORACIóN E DA COOPERACIóN 
INTERBIBLIOTECARIAS 

Artigo 10. 1. A Xunta de Galicia velará 
para que os servizos bibliotecarios, no seu 

conxunto, poidan atender a grupos especí-
ficos de usuarios.
  2.  A  Xunta  de  Galicia  establecerá  as 
normas  polas  que  se  fixarán  os  servizos 
que prestarán as bibliotecas e as caracte-
rísticas e cualificación do persoal, os locais, 
os  fondos bibliográficos  e os horarios de 
apertura ao público.
  3.  As  bibliotecas  públicas  reunirán  as 
condicións  necesarias  encanto  a  locais  e 
instalacións, e disporán de fondos, servizos 
e  persoal  de  acordo  coa  poboación  á  que 
teñen  que  servir.  Haberán  de  contar,  alo-
menos , cos seguintes servizos e seccións:

-   Lectura en sala
-   Préstamo a domicilio.
-   Publicacións periódicas.
-   Sección infantil e xuvenil.
-   Sección local.
-   Información.

  4.  As  axencias  de  lectura  haberán  de 
contar, alomenos, cos seguintes servizos 
e seccións:

-   Préstamos a domicilio.
-   Sección infantil e xuvenil.
-   Información.

  5.  As bibliotecas móbiles contarán cos 
servizos de  información e de préstamo a 
domicilio.

Artigo 11. A Xunta de Galicia deberá 
establecer convenios de colaboración no 
ámbito  bibliotecario  coas  Universidades 
galegas.  Así  mesmo,  poderá  establecer 
convenio de colaboración con outros or-
ganismos e entidades de carácter público 
ou privado.

Artigo 12. 1. As bibliotecas escolares 
son parte integrante e fundamental das acti-
vidades pedagóxicas dos centros docentes.
  2.  As Consellerías de Cultura e Deportes 
e  de  Educación  e  Ordenación  Universi-
tária  deberán  establecer  convenios  de 
colaboración  a  fin  de  que  as  bibliotecas 
dos  centros  públicos  de  ensino  non  uni-
versitario  poidan  ser  desfrutadas  pola 
comunidade escolar.
  3.  A estes efectos terase en conta a auto-
nomía de xestión dos Consellos Escolares.
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Artigo 13. Mentres  non  se  perxudi-
que o normal desenvolvemento das funcións 
que lles son propias, as bibliotecas pode-
rán exercer outras actividades de carácter 
estritamente  cultural,  sempre  que  conten 
coas  instalacións  adecuadas.  Cando  a 
dirección  da  biblioteca  ceda  as  instala-
cións  da  mesma  para  a  organización  de 
actividades culturais, os seus promotores 
deberán  adoptar  as  medidas  persoais  e 
materiais necesarias para a súa instalación 
e desenvolvemento.

Artigo 14. Sen prexuízo das súas fun-
cións propias,  todas as bibliotecas teñen a 
obriga de proporcionar os datos estatísticos 
e de particular nas actividades de coopera-
ción interbibliotecaria que a Consellería de 
Cultura e Deportes determine.

TíTULO IV 
DO PERSOAL E DA FINANCIACIóN 

Artigo 15. 1. As bibliotecas contarán 
con  persoal  coa  cualificación  e  nível 
técnico  que  esixan  as  diversas  funcións 
que  se  van  desempeñar,  de  acordo  coa 
regulamentación que se estableza.
  2.  A  través  de  cursos,  seminarios,  xun-
tanzas  e  outros  medios  que  se  estimen 
convenientes  procurarase  a  formación 
permanente  do  persoal  bibliotecario  en 
exercicio.
  3.  A  Xunta  de  Galicia  establecerá  os 
requerimentos  de  acceso  ás  prazas  que 
convoquen as distintas entidades adscri-
tas  ao  sistema  bibliotecario  de  Galicia 
nos  termos  que  se  determinan  na  Lei 
4/88, do 26 de maio, da Función Pública 
de Galicia. Encanto ao persoal da Admi-
nistración local estarase ao disposto non 
artigo 3.2 da citada lei.

Artigo 16. 1. No Orzamento da Xunta 
de Galicia consignaranse as partidas des-
tinadas á creación, mantemento e mellora 
das bibliotecas integrantes do sistema.
  2.  Os titulares das bibliotecas a que fai 
referencia  a  alínea  1.a)  do  artigo  2  desta 
lei,  salvo  cando  se  trate  de  organismos 
dependentes  da  Xunta  de  Galicia,  e  os 

titulares  das  bibliotecas  de  uso  público 
a que se refire o apartado 1.b) do mesmo 
artigo deberán consignar non seus presu-
postos  ordinarios  as  partidas  destinadas 
ao funcionamento das citadas bibliotecas, 
incluíndo,  en  todo  caso,  os  emolumen-
tos  do  persoal,  os  gastos  correntes  e  os 
gastos  de  dotación  bibliográfica.  Destes 
presupostos darase conta aos organismos 
competentes da Xunta de Galicia.

Disposición tRansitoRia 
As bibliotecas xa existentes, afectadas 

pola presente lei, axustaranse a ela no pra-
zo de dous anos a partir da entrada en vigor 
do seu desenvolvemento regulamentario.

Disposición DeRRaDeiRa pRimeiRa
A Xunta de Galicia procederá ao desen-

volvemento regulamentario da presente lei.

Disposición DeRRaDeiRa segunDa
Autorízase  á  Consellería  de  Cultura  e 

Deportes  a  ditar  as  disposicións  ordinarias 
sobre  condicións  técnicas  de  instalacións  e 
utilización das bibliotecas de uso público 815.

Disposición DeRRaDeiRa teRceiRa 
As  bibliotecas  de  titularidade  estatal 

radicadas  en  Galicia,  cando  sexan  tras-
feridas á Comunidade Autónoma galega, 
se incardinarán non sistema bibliotecario 
de Galicia de acordo cos termos convidos 
coa Administración do Estado.

Disposición DeRRaDeiRa cuaRta
Os titulares das bibliotecas integradas no 

sistema poderán establecer normas  inter-
nas para o funcionamento das mesmas, que 
serán sometidas á aprobación da Consellería 
de  Cultura  e  Deportes,  previo  informe, 
non seu caso, do Consello de Bibliotecas.

Disposición DeRRaDeiRa quinta
Fican derrogadas todas as disposicións, 

calquera  que  sexa  o  seu  rango,  que  se 
815	 Véxase	art.	7	do	Decreto	24/1995,	do	20	de	xaneiro,	
polo	que	se	regulan	os	centros	bibliotecarios	fixos.
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opoñan, total ou parcialmente, ao disposto 
na presente lei.

Disposición DeRRaDeiRa seXta
Esta lei entrará en vigor ao día seguinte 

da súa publicación no “Diario Oficial de 
Galicia”.

Disposición DeRRaDeiRa sétima
A Xunta de Galicia, no prazo dun ano, 

presentará  perante  o  Parlamento,  para  a 
súa  aprobación,  un  plano  de  desenvolve-
mento do sistema bibliotecario de Galicia, 
no que figurará a planificación temporal, 
de investimentos, medios e persoas para a 
implantación do referido sistema.

2. LEI 1/2003, DO 9 DE MAIO, DOS 
CONSELLOS SOCIAIS DO SISTEMA 

UNIVERSITARIO DE GALICIA  
(DOGA N.º 104, 30. 5. 2003) 816

(…) 817

capítulo i 
deFInICIón, FunCIóns e 

CompetenCIAs do Consello soCIAl
Artigo 1. Obxecto e ámbito de aplica-

ción da lei.
Esta  lei  ten  por  obxecto  a  regulación  do 
Consello Social de cada unha das univer-
sidades  públicas  que  integran  o  sistema 
universitario de Galicia.

Artigo 2. Definición  e  funcións  do 
Consello Social.
  1.  O  Consello  Social  é  o  órgano  de 
participación  da  sociedade  galega  nas 
universidades  comprendidas  no  artigo 
anterior que impulsa a colaboración entre 
estas  e  aquela  mediante  a  satisfacción 
polas  universidades  das  necesidades  do 
seu  contorno,  contribuíndo  eficazmente 
ao  desenvolvemento  social,  profesional, 

816	 Véxase:
-	Lei	3/1986,	do	18	de	decembro,	Normas	Reguladores	
dos	Consellos	Escolares.
-	Decreto	44/1988,	do	11	de	novembro,	desenvolve	Lei	
18	de	decembro	de	1986,	de	normas	 reguladoras	dos	
consellos	escolares.
-	 Decreto	 87/1992,	 do	 26	 de	 marzo,	 Regulamento	 de	
Réxime	Interno	do	Consello	Escolar	de	Galicia.
817	 Exposición	de	motivos	omitida.

económico,  tecnolóxico  e  cultural  de 
Galicia, á mellora da calidade do servizo 
público  da  educación  superior  univer-
sitaria  e  mais  á  obtención  dos  recursos 
precisos  para  procurar  a  súa  suficiencia 
económica e financeira.
  2.  Para o cumprimento destas funcións, 
o Consello Social terá as competencias de-
terminadas nesta lei e calquera outra que 
lle recoñeza a normativa vixente.

Artigo 3. Competencias  de  relación 
entre a universidade e a sociedade.
Correspóndenlle  ao  Consello  Social  as 
seguintes  competencias de  relación  entre 
a universidade e a sociedade:

a.  Promover o coñecemento mutuo entre 
a universidade e a sociedade, favorecendo 
e organizando eventos que difundan nes-
ta o labor universitario e transmitíndolle 
a aquela as aspiracións das forzas sociais 
de Galicia.

b.  Fomentar  a  colaboración  da  socie-
dade  no  financiamento  do  ensino  e  da 
investigación da universidade, contribuín-
do  á  captación  de  recursos  económicos 
externos.

c.  Aprobar,  con  carácter  anual,  unha 
memoria das súas actividades, que lles re-
mitirá ao Parlamento de Galicia e á conse-
llería competente en materia universitaria.

d.  Realizar  estudos  sobre  materias  da 
súa  competencia,  e,  en  particular,  sobre 
a  adecuación  da  oferta  de  titulacións  e 
do  contido  dos  plans  de  estudos  da  uni-
versidade ás necesidades sociais,  sobre o 
rendemento  académico  do  alumnado  e  a 
inserción laboral dos titulados universita-
rios, sobre a investigación desenvolvida na 
universidade e a transferencia á sociedade 
dos resultados desta e mais sobre calquera 
outra  cuestión  proposta  pola  consellería 
competente  en  materia  universitaria,  de 
acordo coas funcións propias deste órgano.

e.  Impulsar aquelas actuacións que permi-
tan un maior achegamento dos estudantes 
universitarios  ás  demandas  do  mercado 
laboral,  e,  en  especial,  a  subscrición  de 
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convenios  entre  a  universidade  e  outras 
entidades  públicas  e  privadas  orientadas 
a  completar  a  formación  dos  alumnos  e 
titulados da universidade e facilitar o seu 
acceso ao mundo profesional.

f.  Estimular  a  actividade  investigadora 
da universidade, especialmente no relativo 
á súa vinculación cos sectores produtivos, 
apoiando os proxectos de  investigación e 
desenvolvemento compartidos entre a uni-
versidade,  as  empresas  e  o  tecido  social, 
así  como  as  políticas  de  transferencia  e 
difusión dos resultados obtidos nas inves-
tigacións universitarias.

g.  Favorecer  as  actividades  orientadas 
a  completar  a  formación  científica,  cul-
tural  e  humanística  dos  universitarios, 
apoiando as súas manifestacións no seo da 
universidade e asegurando a súa extensión 
ao conxunto da sociedade galega.

h.  Outorgar,  se é o caso, premios, dis-
tincións e recoñecementos no ámbito das 
súas competencias.

Artigo 4. Competencias  de  carácter 
económico, financeiro e patrimonial.
Correspóndenlle  ao  Consello  Social  as 
seguintes  competencias  de  carácter  eco-
nómico, financeiro e patrimonial:

a.  Supervisar as actividades de carácter 
económico da universidade.

b.  Aprobar,  por  proposta  do  Consello 
de  Goberno,  a  programación  plurianual 
da  universidade,  así  como  realizar  o  seu 
seguimento.

c.  Aprobar, por proposta do Consello de 
Goberno, o orzamento da universidade.
Os órganos responsables da execución do 
orzamento deberán  informar ao Consello 
Social do estado de execución nas condi-
cións  que  determine  o  seu  Regulamento 
de organización e funcionamento.

d.  Aprobar, con carácter previo ao seu 
rendemento  ante  o  órgano  de  fiscaliza-
ción  da Comunidade Autónoma, as contas 
anuais da universidade e das  sociedades, 
fundacións ou outras entidades nas que a 

universidade  teña  participación  maiori-
taria no seu capital ou  fondo patrimonial 
equivalente,  calquera  que  sexa  a  forma 
xurídica  que  adopten  estas,  podendo  o 
Consello Social acordar motivadamente a 
realización de auditorías externas.

e.  Fixar os prezos das ensinanzas pro-
pias,  dos  cursos  de  especialización  e  os 
referentes ás demais actividades autoriza-
das  polas  universidades,  así  como  emitir 
informe en materia de prezos públicos dos 
estudos universitarios oficiais, dentro dos 
límites que estableza o Consello de Coor-
dinación Universitaria.

f.  Aprobar,  con  carácter  previo  á  súa 
remisión á Xunta de Galicia para a súa au-
torización, as propostas de operacións de 
endebedamento.

g.  Emitir informe sobre o cadro de per-
soal e a relación de postos de  traballo do 
persoal docente e investigador da univer-
sidade,  con  especificación  da  totalidade 
dos seus custos, das súas modificacións e 
dos  gastos  que  supoñen,  así  como  emitir 
informe, con carácter previo á súa forma-
lización, sobre os convenios colectivos do 
persoal docente e investigador contratado 
pola universidade.

h.  Acordar,  por  proposta  do  Consello 
de Goberno da universidade e dentro dos 
límites  fixados  pola  Comunidade  Autó-
noma, a asignación singular e individual 
de retribucións adicionais ligadas a méritos 
individuais docentes, investigadores e de 
xestión  a  membros  do  persoal  docente 
e  investigador  da  universidade,  logo  da 
valoración  daqueles  pola  Axencia  para 
a  Calidade  do  Sistema  Universitario 
de  Galicia  ou,  se  é  o  caso,  pola  Axencia 
Nacional de Avaliación da Calidade e Acre-
ditación, ou por calquera outro órgano de 
avaliación que leis doutras comunidades 
autónomas determinen, sempre que exista 
previo convenio ou concerto coa Comu-
nidade  Autónoma  galega.  O  Consello 
Social poderá  solicitar  informe dos cen-
tros aos que pertenza ou estea adscrito o 
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profesorado  afectado  por  tales  acordos, 
co obxecto de motivar a súa decisión 818.

i.   Emitir  informe  sobre  o  cadro  de 
persoal e a relación de postos de  traballo 
do persoal de administración e servizos da 
universidade,  as  súas  modificacións  e  os 
gastos que supoñen, con especificación da 
totalidade dos seus custos, así como emitir 
informe, con carácter previo á súa forma-
lización, sobre os convenios colectivos do 
persoal  de  administración  e  servizos  en 
réxime laboral da universidade.

k.  Aprobar,  por  proposta  do  Consello 
do Goberno, os regulamentos internos que 
regulan  a  xestión  contractual  e  patrimo-
nial da universidade.

l.   Ser informado dos contratos ou con-
venios nos que a universidade sexa parte e 
daqueles que se formalicen ao amparo do 
artigo 83 da Lei Orgánica 6/2001, do 21 de 
decembro, de Universidades.

m. Aprobar,  con  carácter  previo  á  súa 
realización, os actos de disposicións sobre 
bens inmobles e mobles de extraordinario 
valor  da  universidade  e  a  desafectación 
dos  seus  bens  de  dominio  público.  Para 
tal  efecto  as  universidades  contarán  cun 
inventario, que deberán remitirlle ao Con-
sello Social  de  acordo co que  se  estipule 
no seu regulamento de réxime interno.

n.  Aprobar,  por  proposta  do  Consello 
de Goberno, a aceptación pola universida-
de de herdanzas, doazóns ou legados.

ñ.  Emitir  informe  sobre  a  creación  ou 
adscrición de colexios maiores e residen-
cias universitarias.

o.  Aprobar  a  creación,  modificación 
substancial  ou  extinción  das  sociedades, 
fundacións  ou  outras  entidades  nas  que 
a  universidade  teña  participación  no  seu 
capital  ou  fondo  patrimonial,  calquera 
que sexa a forma xurídica que adopten, así 
como a súa integración nelas.
818	 Véxase	Decreto	55/2004,	do	4	de	marzo,	polo	que	
se	establecen	as	retribucións	adicionais	ligadas	a	mé-
ritos	individuais	docentes,	investigadores	e	de	xestión	
do	profesorado	universitario.

Artigo 5. Competencias de supervisión 
das actividades universitarias e relativas á 
actividade do Consello Social.
Correspóndenlle  ao  Consello  Social  as 
seguintes competencias de xestión univer-
sitaria e relativas á súa propia actividade:

a.  Supervisar o  rendemento e a calidade 
dos  servizos  universitarios,  formulándolle, 
se é o caso, suxestións e propostas ao Conse-
llo de Goberno da universidade, orientadas a 
promover a excelencia do ensino, da investi-
gación, da xestión e dos servizos.

b.  Solicitar, se é o caso, das administra-
cións  públicas  a  realización  de  informes 
e  inspeccións  dos  servizos  que  presta  a 
universidade, especialmente os de ensino, 
investigación,  xestión  e  servizos,  oído  o 
Consello de Goberno.

c.  Propoñerlle motivadamente á Xunta 
de Galicia, tras o informe do Consello de 
Goberno da universidade, a implantación 
e  supresión  de  ensinanzas  conducentes 
á  obtención  de  títulos  universitarios  de 
carácter oficial  e validez en  todo o  terri-
torio nacional. No caso de que a iniciativa 
partise da Comunidade Autónoma, deberá 
contar co acordo do Consello Social.

d.  Propoñerlle motivadamente á Xunta 
de  Galicia,  tras  o  informe  do  Consello 
de  Goberno  da  universidade,  a  creación, 
modificación ou  supresión de  facultades, 
escolas  técnicas  ou  politécnicas  supe-
riores  e  escolas  universitarias  ou  escolas 
universitarias  politécnicas.  No  caso  de 
que  a  iniciativa  partise  da  Comunidade 
Autónoma,  deberá  contar  co  acordo  do 
Consello Social.

e.  Propoñerlle á Xunta de Galicia, tras 
o informe do Consello de Goberno da uni-
versidade e antes da súa formalización, a 
aprobación dos convenios de adscrición ou 
dos convenios ou acordos de desadscrición 
á  universidade  de  centros  docentes  para 
impartir estudos conducentes á obtención 
de  títulos de carácter oficial e validez en 
todo o territorio nacional.

f.  Propoñerlle á Xunta de Galicia, tras 
o  informe  do  Consello  de  Goberno  da 
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universidade,  a  creación  ou  supresión  de 
institutos universitarios de  investigación. 
No  caso  de  que  a  iniciativa  partise  da 
Comunidade Autónoma, deberá contar co 
acordo do Consello Social.

g.  Propoñerlle á Xunta de Galicia, tras 
o  informe  do  Consello  de  Goberno  da 
universidade e antes da súa formalización, 
a aprobación dos convenios de adscrición 
ou  dos  convenios  ou  acordos  de  desads-
crición  á  universidade  de  institucións  ou 
centros  de  investigación  como  institutos 
universitarios  de  investigación.  No  caso 
de que a iniciativa partise da Comunidade 
Autónoma,  deberá  contar  co  acordo  do 
Consello Social.

h.  Propoñer motivadamente, para a súa 
posterior  aprobación  pola  Xunta  de  Gali-
cia, a creación, modificación ou supresión 
no  estranxeiro  de  centros  dependentes 
da  universidade  para  a  impartición  de 
ensinanzas conducentes á obtención de tí-
tulos de carácter oficial e validez en todo o 
territorio nacional, así como a impartición 
en  centros  dependentes  da  universidade 
de ensinanzas conducentes á obtención de 
títulos  estranxeiros de  educación  superior 
universitaria.

i.   Acordar,  co  reitor,  nos  termos  pre-
vistos na Lei Orgánica de Universidades, 
o nomeamento do xerente.

k.  Emitir  informe  sobre  os  procede-
mentos que estableza a universidade para 
a admisión de estudantes.

l.   Aprobar, tras o informe do Consello 
de Coordinación Universitaria, as normas 
que  regulen  o  progreso  e  a  permanencia 
dos estudantes na universidade.

m. Promover, co obxecto de que ninguén 
quede excluído do estudo na universidade 
por  razóns  económicas,  as  bases  da  po-
lítica de bolsas,  axudas e créditos para o 
estudo e a investigación que, se é o caso, 
outorgue  a  universidade  con  cargo  aos 
seus orzamentos, así como propoñerlles ás 
restantes  administracións  competentes  a 
adopción de medidas con relación ás súas 

políticas de bolsas, axudas e créditos aos 
estudantes universitarios.

n.  Designar,  de  entre  os  seus  membros 
pertencentes  á  representación  social,  os 
representantes do Consello Social nas enti-
dades e institucións que corresponda, e, en 
particular, os tres representantes do órgano 
no Consello de Goberno da universidade.

ñ.  Propoñerlle o cesamento dalgún dos 
seus  membros  á  autoridade,  entidade  ou 
institución que o designase, tras a declara-
ción da súa situación de incompatibilidade 
ou incumprimento grave ou reiterado das 
súas obrigas.

o.  Emitirlle informe á Xunta de Galicia 
sobre o réxime de retribucións ou indem-
nizacións dos seus membros, de acordo co 
disposto no artigo 11.2.f) desta lei.

p.  Acordar a constitución de comisións 
temporais.

q.  Aprobar  e  modificar  o  seu  Regula-
mento  de  organización  e  funcionamento, 
de acordo co establecido no artigo 22.

Artigo 6. Relacións de cooperación.
No exercicio das súas funcións, o Consello 
Social, a través do seu presidente, poderá 
solicitar a colaboración de persoas físicas 
e xurídicas, pertencentes ou non ao ámbito 
universitario, así como conseguir a infor-
mación que precise de todos os órganos da 
universidade, da Axencia para a Calidade 
do  Sistema  Universitario  de  Galicia  e  da 
Axencia Nacional de Avaliación da Cali-
dade e Acreditación.
No ámbito das súas competencias, poderá 
manter  relacións  de  colaboración  con 
outras institucións e organismos estatais 
ou estranxeiros.

capítulo ii 
membros do Consello soCIAl
Artigo 7. Composición  do  Consello 

Social.
  1.  O  Consello  Social  está  integrado 
por un máximo de vinte e oito membros, 
que se designarán consonte o disposto nos 
apartados seguintes.
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  2.  Son membros natos do Consello So-
cial o reitor da universidade, o secretario 
xeral e o xerente da universidade.
Así mesmo, serán membros do Consello 
Social  un  profesor,  un  estudante  e  un 
representante  do  persoal  de  administra-
ción  e  servizos,  elixidos  polo  Consello 
de Goberno da universidade de  entre os 
seus membros na  forma que determinen 
os  seus  estatutos.  En  todo  caso,  os  no-
meamentos  serán  publicados  no  “Diario 
Oficial de Galicia”.
  3.  A  representación  dos  intereses  so-
ciais  no  Consello  Social  correspóndelle 
a  personalidades  da  vida  cultural,  profe-
sional,  económica,  laboral  ou  social,  de 
acordo coa seguinte distribución:

a.  O presidente do Consello Social, de-
signado consonte o disposto no artigo 17.1.

b.  Seis  membros  designados  polo  Par-
lamento de Galicia.

c.  Seis membros designados pola Xunta 
de Galicia.

d.  Dous membros designados polos sin-
dicatos máis  representativos no  territorio 
da Comunidade Autónoma de Galicia.

e.  Catro  membros  designados  polas 
organizacións  empresariais  máis  repre-
sentativas  dos  sectores  estratéxicos  da 
economía  galega,  na  área  de  influencia 
da universidade.

f.  Un membro designado polas corpo-
racións dos concellos nos que se localizan 
os campus.
  4.  O presidente do Consello Social será 
nomeado  por  decreto  do  presidente  da 
Xunta de Galicia. Os restantes acordos de 
designación de membros do Consello So-
cial  seranlle  comunicados  ao  conselleiro 
competente en materia universitaria, quen 
procederá  ao  seu  nomeamento  mediante 
orde  da  súa  consellería.  O  decreto  e  as 
ordes de nomeamento deberán publicarse 
no “Diario Oficial de Galicia”.
  5.  A condición de membro do Consello 
Social  adquírese  unha  vez  cumpridos  os 
requisitos de designación, nomeamento e 

publicación no “Diario Oficial de Galicia”, 
e produce efectos a partir desa data.

Artigo 8. Incompatibilidades.
Os  membros  do  Consello  Social  estarán 
suxeitos  ao  réxime  previsto  na  vixente 
Lei  de  Incompatibilidades  e  nas  demais 
normas reguladoras.

Artigo 9. Duración do mandato.
  1.  A duración do mandato dos membros 
do Consello Social sinalados no parágrafo 
segundo  do  artigo  7.2  será  establecida 
polos estatutos da universidade.
  2.  A duración do mandato dos membros 
do  Consello  Social  sinalados  no  artigo 
7.3 será de catro anos, renovable por unha 
soa vez.

Artigo 10. Cesamento e substitución.
  1.  Os  membros  do  Consello  Social 
cesarán:

a.  Por expiración do período de mandato.
Non  obstante,  continuarán  nas  súas  fun-
cións deica a toma de posesión dos novos 
membros.

b.  Por  renuncia,  incapacidade  declara-
da por resolución xudicial firme, morte ou 
declaración de falecemento.
A renuncia deberá presentárselles por es-
crito á autoridade, entidade ou institución 
designante  e  ao  presidente  do  Consello 
Social, quen lla comunicará á consellería 
competente  en  materia  universitaria,  e 
publicarase no “Diario Oficial de Galicia”, 
data dende a que producirá efectos.

c.  Por condena xudicial firme que oca-
sione a  inhabilitación ou a suspensión de 
emprego ou cargo público.

d.  Por decisión da autoridade, entidade 
ou institución que o designase, nos casos 
previstos no artigo 12.
  2.  As vacantes que  se produzan antes 
da  finalización  do  mandato  deberán 
cubrirse  pola  autoridade,  entidade  ou 
institución  correspondente  no  prazo 
máximo  de  tres  meses.  De  non  comuni-
cárselle  o  acordo  de  designación  dentro 
do  devandito  prazo  ao  conselleiro  com-
petente en materia universitaria, o posto 
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permanecerá vacante deica a finalización 
do correspondente mandato.
En todo caso, o membro substituto enten-
derase nomeado polo período que reste do 
anterior mandato.

Artigo 11. Dereitos.
  1.  Os membros do Consello Social desen-
volverán as súas competencias velando polos 
intereses xerais da institución universitaria.
Desempeñarán os seus cargos persoalmente, 
sen que poidan delegar as súas competen-
cias nin o seu voto en ningún caso.
  2.  Ademais  dos  que  lles  corresponden 
aos integrantes dun órgano colexiado e dos 
que lles poida recoñecer o Regulamento de 
organización e funcionamento e a restante 
normativa vixente, os membros do Conse-
llo Social teñen os seguintes dereitos:

a.  Presentar  mocións  ou  suxestións 
para a deliberación e adopción de acordos 
ou  recomendacións polo Pleno ou para o 
seu estudo nunha comisión.

b.  Recibir,  cunha  antelación  razoable, 
a convocatoria, que conterá a orde do día 
das sesións ordinarias e extraordinarias.

c.  Asistir con voz ás sesións dos órganos 
dos que formen parte, exercer o seu dereito 
de voto e formular votos particulares.

d.  Ser informados de canto aconteza no 
Consello Social e que interese para o seu 
bo funcionamento.

e.  Conseguir, a través do presidente do 
Consello Social, canta información, datos 
ou  documentos  consideren  necesarios 
para o exercicio das súas funcións.

f.  Percibir  as  retribucións  ou  indem-
nizacións que aprobe a Xunta de Galicia, 
tras  o  informe  dos  consellos  sociais  das 
universidades  comprendidas  no  artigo 
1.  En  todo  caso,  os  órganos  unipersoais 
aos que se refire o artigo 13 só percibirán 
axudas de custo e locomoción no exercicio 
dos seus cargos.

Artigo 12. Deberes.
Ademais dos que poida establecer o Regu-
lamento de organización e funcionamento e 

a restante normativa vixente, os membros do 
Consello Social teñen os seguintes deberes:

a.  Asistir  ás  sesións do Pleno e ás das 
comisións das que formen parte.

b.  Executar  cantas  tarefas  lles  sexan 
encomendadas por razón dos seus cargos.

c.  Poñer  en  coñecemento  do  consello 
calquera información que poida afectar as 
actuacións ou competencias do consello.

d.  Gardar  segredo  sobre  as  delibera-
cións internas, así como sobre as materias 
e actuacións que expresamente se decla-
ren reservadas.

e.  Observar en todo momento a norma-
tiva de incompatibilidades.
O  Regulamento  de  organización  e  fun-
cionamento establecerá un procedemento 
para que, no caso de que algún membro in-
cumprise grave ou reiteradamente as súas 
obrigas, o Pleno lle propoña razoadamente 
o seu cesamento á autoridade, entidade ou 
institución que o designase.

capítulo iii 
orGAnIzACIón e FunCIonAmento 

do Consello soCIAl
Artigo 13. Estrutura interna.

  1.  O  Consello  Social  estrutúrase  en 
órganos colexiados e unipersoais.
  2.  Son órganos colexiados o Pleno e, se 
é o caso, a Comisión Executiva e as demais 
comisións  que  estableza  o  Regulamento 
de organización e funcionamento ou que o 
Pleno acorde constituír.
  3.  Son órganos unipersoais a presiden-
cia,  a  secretaría  e,  se  é  o  caso,  unha  ou 
varias vicepresidencias, de acordo co que 
dispoña o Regulamento de organización 
e funcionamento.

Artigo 14. Pleno.
O Pleno do Consello Social é o seu máxi-
mo órgano de goberno e está integrado por 
todos os seus membros. Exerce con carác-
ter  indelegable  a  competencia  decisoria 
nas  materias  ás  que  se  refiren  os  artigos 
3 c) e h), 4, agás as letras a), g), i), l) e n), 
e 5, agás as letras a), h), k) e o), todos eles 
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desta  lei,  así  como  as  restantes  que  teña 
recoñecidas  o  Consello  Social  en  tanto 
non se encontren encomendadas a outros 
dos seus órganos.

Artigo 15. Periodicidade das sesións.
O  Pleno  do  Consello  Social  reunirase 
con carácter ordinario polo menos catro 
veces ao ano, e poderá facelo con carác-
ter  extraordinario  cando  así  o  acorde  o 
presidente ou o soliciten por escrito seis 
dos seus membros ou o reitor da univer-
sidade.  No  escrito  de  solicitude  faranse 
constar,  como  mínimo,  os  motivos  da 
sesión  extraordinaria  e  os  asuntos  que 
se  desexen  incluír  na  orde  do  día,  e  o 
presidente  deberá  convocar  o  Pleno  no 
prazo máximo de sete días hábiles dende 
a recepción da solicitude.

Artigo 16. Comisións.
  1.  O  Regulamento  de  organización  e 
funcionamento  pode  prever  a  existencia 
dunha  comisión  executiva,  á  que  lle 
corresponde  a  dirección  ordinaria  do 
Consello Social,  e  cantas  comisións per-
manentes  se  xulguen  necesarias  para  o 
cumprimento das  funcións do órgano. O 
regulamento determinará tamén o proce-
demento para a constitución polo Pleno de 
comisións temporais.
  2.  A  función  das  comisións  consistirá 
en  estudar,  deliberar  e  propoñerlle  ao 
Pleno  a  adopción  de  decisións  sobre 
materias  que  lles  fosen  atribuídas  polo 
Regulamento de organización e funciona-
mento ou polo acordo de constitución. Non 
obstante, gozarán de capacidade decisoria 
naqueles asuntos da súa competencia que 
determine  expresamente  o  regulamento 
ou  o  seu  acordo  de  constitución  ou  ben 
por delegación do Pleno, en  todo caso en 
materias susceptibles desta.
  3.  O  Pleno  poderá,  en  todo  momento, 
reclamar  para  si  o  coñecemento  de  cal-
quera  asunto  que  se  estivese  a  examinar 
nunha comisión.

Artigo 17. Presidencia.
  1.  O  presidente  do  Consello  Social 
será  designado  polo  presidente  da  Xunta 

de  Galicia,  entre  personalidades  da  vida 
cultural,  profesional,  económica,  laboral 
e  social  non  pertencentes  á  comunidade 
universitaria, por proposta do conselleiro 
competente en materia universitaria, logo 
de comunicación ao reitor da universidade.
  2.  O seu mandato é de catro anos, reno-
vable por unha soa vez, e seralle aplicable 
o disposto no artigo 10.
  3.  Exerce, no Pleno e en todas as comi-
sións,  as competencias propias da presi-
dencia dun órgano colexiado, con voto de 
calidade no caso de empate, e aquelas que 
lle  encomendan  esta  lei,  o Regulamento 
de  organización  e  funcionamento  e  a 
restante normativa vixente.

Artigo 18. Vicepresidencia.
O Regulamento de organización e funcio-
namento poderá prever a existencia dun ou 
varios  vicepresidentes,  designados  entre 
os membros aos que se refire o artigo 7.3, 
que, pola orde que se estableza nel, subs-
tituirán ao presidente no caso de vacante, 
ausencia,  enfermidade  ou  outra  causa 
legal.  No  seu  defecto,  será  suplido  polo 
membro do Consello Social que, de poder 
ser  legalmente presidente,  goce de maior 
antigüidade  no  órgano.  De  existir  dous 
ou máis membros coa mesma antigüidade 
exercerá  as  funcións  da  presidencia  o  de 
maior idade.

Artigo 19. Secretaría.
  1.  O secretario do Consello Social será 
designado  e  cesado  por  decisión  do  seu 
presidente. Se a designación recaese nunha 
persoa que non  fose membro do Consello 
Social, actuará con voz pero sen voto.
  2.  Exerce, no Pleno e en todas as comi-
sións, as competencias propias da secretaría 
dun  órgano  colexiado  e  aquelas  que  lle 
encomendan  esta  lei,  o  Regulamento  de 
organización e funcionamento do Conse-
llo Social e a restante normativa vixente.

Artigo 20. Sesións.
  1.  As sesións do Pleno e das comisións 
poderán  ser  ordinarias  e  extraordina-
rias.  De  acordo  co  establecido  nesta 
lei,  o  Regulamento  de  organización  e 
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funcionamento  determinará  o  número  e 
a  periodicidade  das  sesións  ordinarias, 
cun  mínimo  de  catro  ao  ano,  así  como 
os  requisitos  e  o  procedemento  para  a 
convocatoria das extraordinarias.
  2.  O quórum para a válida constitución 
dos órganos colexiados do Consello Social, 
así como para a deliberación e adopción de 
decisións no seu seo, será da metade máis 
un do número de membros do órgano con 
dereito a voto.
  3.  Adoptarán  as  súas  decisións  por 
maioría  simple  de  votos,  agás  naquelas 
materias  para  as  que  o  Regulamento  de 
organización e funcionamento a eleve. O 
regulamento tamén establecerá os tipos e 
as formalidades das votacións.
Non  poderá  ser  obxecto  de  deliberación 
ou  decisión  ningún  asunto  que  non  fi-
gure  incluído  na  orde  do  día,  a  non  ser 
que  estean  presentes  todos  os  membros 
do  órgano  colexiado  e  sexa  declarada  a 
urxencia do asunto polo voto favorable da 
maioría absoluta.
  4.  A presidencia do Consello Social, por 
propia iniciativa ou, se é o caso, a instan-
cia da Comisión Executiva, pode invitar a 
asistir ás sesións dos órganos colexiados, 
con  voz  e  sen  voto,  a  persoas  expertas  e 
membros da comunidade universitaria, de 
acordo  coa  natureza  dos  asuntos  que  se 
vaian tratar.
Poderá  tamén  solicitar  a  comparecencia 
ante  o  Pleno  ou  ante  as  comisións  dos 
membros do Consello de Dirección da uni-
versidade do persoal ou alumnado desta, 
ou de representantes de calquera entidade 
ou institución pública ou privada.

Artigo 21. Réxime xurídico das deci-
sións do Consello Social.
  1.  As  decisións  que  tome  o  Pleno  do 
Consello Social  en materias da  súa com-
petencia, ou as comisións por delegación 
deste, adoptarán a forma de acordos, que 
esgotan a vía administrativa e son impug-
nables  directamente  ante  a  xurisdición 

contencioso-administrativa,  sen prexuízo 
da  previa  interposición  dun  recurso 
potestativo  de  reposición.  Non  obstante, 
as  tomadas  polas  comisións  no  exercicio 
de  competencias  propias  poderán  ser 
obxecto de recurso en alzada ante o Pleno 
do  consello nos  termos  establecidos pola 
lexislación básica do procedemento admi-
nistrativo común.
Nos demais casos, as decisións do conse-
llo adoptarán a forma de recomendacións 
e non terán carácter vinculante.
  2.  Os acordos adoptados polo Consello 
Social posúen executividade inmediata. O 
seu secretario, co visto e prace do seu pre-
sidente, remitiralles inmediatamente unha 
certificación dos acordos ao reitorado, así 
como a cantos órganos, servizos e depen-
dencias  da  universidade  garden  relación 
competencial cos asuntos aprobados.
Deberán  notificárselles  aos  interesados 
conforme a normativa vixente e publicaran-
se no “Diario Oficial de Galicia” con carác-
ter previo á súa entrada en vigor cando así o 
decida o órgano do Consello Social que os 
aprobase ou o determine o Regulamento de 
organización e funcionamento.
  3.  Aqueles acordos do Consello Social, 
que deban serlles elevados aos órganos da 
Comunidade Autónoma de Galicia, cursa-
ranse  a  través  da  consellería  competente 
en materia universitaria.

Artigo 22. Regulamento  de  organi-
zación e funcionamento.
  1.  O  Consello  Social  elaborará,  con 
suxeición ao disposto nesta  lei,  e elevará 
para a súa publicación no “Diario Oficial 
de Galicia” o seu Regulamento de organi-
zación  e  funcionamento,  que  entrará  en 
vigor o día seguinte á publicación.
Ao  transcorrer  tres  meses  dende  a  eleva-
ción do regulamento sen que recaese re-
solución  expresa,  entenderase  aprobado, 
e o presidente do Consello Social deberá 
proceder  á  súa  publicación  no  “Diario 
Oficial de Galicia”.
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O disposto nos parágrafos anteriores obser-
varase tamén para as súas modificacións.
  2.  En todo aquilo que non estea especifi-
camente regulado nesta lei e no Regulamento 
de  organización  e  funcionamento  será 
aplicable a normativa reguladora dos órga-
nos colexiados.

capítulo iv 
medIos eConómICos, mAterIAIs  

e persoAIs Ao servIzo  
do Consello soCIAl

Artigo 23. Orzamento.
O Consello Social elaborará a súa partida es-
pecífica, que figurará dentro dos orzamentos 
da universidade,  e  nela  garantirase  en  todo 
caso a suficiencia dos recursos asignados 
para o cumprimento das súas funcións.

Artigo 24. Medios  materiais  e  per-
soais.
O Consello Social valerase do persoal de 
administración  e  servizos  adecuado para 
o  seu  funcionamento, obrigándose a uni-
versidade  a  garantir  o  disposto  no  artigo 
14.4 da Lei Orgánica de Universidades.

Disposición aDicional única 
consellos sociais De 

univeRsiDaDes De nova cReación
O  disposto  no  apartado  primeiro  das 

disposicións  transitorias  primeira  e  se-
gunda  seralles  aplicable,  coas  oportunas 
adaptacións,  aos  consellos  sociais  de 
universidades de nova creación, e o prazo 
de  tres  meses  establecido  na  disposición 
transitoria primeira computarase dende a 
aprobación dos estatutos da universidade.

Disposicións tRansitoRia pRimeiRa 
Designación e nomeamento  

Dos novos membRos
  1.  No  prazo  máximo  de  tres  meses 
dende  a  entrada  en  vigor  desta  lei,  as 
autoridades, entidades e institucións sina-
ladas no  artigo 7.3 deberán  comunicarlle 
á Consellería de Educación e Ordenación 
Universitaria  os  seus  representantes  nos 

consellos  sociais,  consonte as condicións 
previstas no artigo 7.
No  mesmo  prazo  deberán  facelo  tamén 
as xuntas  de goberno ou,  se  é  o  caso,  os 
consellos  de  goberno  das  universidades 
de  Santiago  de  Compostela,  A  Coruña 
e  Vigo,  que  designarán  de  entre  os  seus 
membros  os  seus  representantes  no  seu 
Consello Social, de acordo co que dispo-
ñan os propios estatutos ou, de estes non 
estaren  adaptados  ás  previsións  da  Lei 
Orgánica  6/2001,  do  21  de  decembro,  de 
Universidades, mediante o procedemento 
que aprobe para o efecto a respectiva xun-
ta ou consello de goberno.
Ao  recibir  as  comunicacións  ás  que  se 
refiren  os  parágrafos  anteriores,  proce-
derase á renovación dos consellos sociais 
mediante  o  nomeamento  dos  seus  novos 
membros, segundo o disposto no artigo 7.
  2.  En tanto non se produza a renovación 
dos consellos sociais, continuarán en fun-
cións os seus actuais membros.

Disposición tRansitoRia segunDa 
apRobación Dos novos 

Regulamentos
  1.  Os consellos sociais das universida-
des de Santiago de Compostela, A Coruña 
e  Vigo,  no  prazo  máximo  de  tres  meses 
dende a súa completa renovación, confor-
me  o  disposto  na  disposición  transitoria 
primeira,  elaborarán  e  elevarán,  para  a 
súa publicación no “Diario Oficial de Ga-
licia”, os seus respectivos regulamentos de 
organización e funcionamento, de acordo 
co establecido no artigo 21.
  2.  En tanto non se produza a aprobación 
dos  novos  regulamentos,  manterán  a  súa 
vixencia os actuais en canto non se opoñan 
ao disposto nesta lei.

Disposición DeRRogatoRia única 
DeRRogación noRmativa

Quedan  derrogados  o  título  primeiro 
e as disposicións adicionais,  transitoria e 
derradeiras da Lei 5/1987, do 27 de maio, 
do  Consello  Social  da  Universidade  e  o 
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Consello  Universitario  de  Galicia,  así 
como  cantas  disposicións  de  igual  ou 
inferior  rango  se  opoñan  ao  establecido 
nesta lei.

Disposicións DeRRaDeiRa pRimeiRa 
Habilitación noRmativa

O  Consello  da  Xunta,  no  ámbito  das 
súas competencias, poderá dictar as dispo-
sicións necesarias para o desenvolvemento 
e a execución desta lei.

Disposicións DeRRaDeiRa segunDa 
entRaDa en vigoR

Esta lei entrará en vigor o día seguinte 
á  súa  publicación  no  “Diario  Oficial  de 
Galicia”.

3. LEI 7/2001, DO 2 DE XULLO, 
DE CONTROL EN MATERIA DE 

CREACIóN E RECOÑECEMENTO 
DE UNIVERSIDADES, CENTROS 

UNIVERSITARIOS E AUTORIZACIóN 
DE ESTUDOS NA COMUNIDADE 

AUTóNOMA DE GALICIA  
(DOGA N.º 136, 13. 7. 2001)

(…) 819

capítulo i 
dIsposICIóns xerAIs

Artigo 1. Obxecto da lei.
  1.  Esta  lei  ten  por  obxecto  tipificar 
as  infraccións  e  sancións  en  materia  de 
creación e recoñecemento de universida-
des, centros universitarios e autorización 
de estudos na Comunidade Autónoma de 
Galicia,  así  como  establecer  o  procede-
mento sancionador aplicable.
  2.  As infraccións cometidas neste ámbi-
to serán sancionadas na vía administrativa 
de  acordo coas normas do procedemento 
sancionador, con suxeición a esta lei e ás 
normas regulamentarias que a desenvolvan.
  3.  Cando os feitos cometidos ou a omisión 
de actos debidos poidan ser constitutivos de 
ilícito penal, a Consellería de Educación 
e  Ordenación  Universitaria  poñeraos  en 
819	 Exposición	de	motivos	omitida.

coñecemento das autoridades competen-
tes  e  absterase  de  resolver  mentres  que 
estas  non  diten  unha  sentenza  firme  ou 
unha  resolución  que  poña  fin  ao  proce-
demento,  sen  prexuízo  do  exercicio  das 
accións civís que correspondan.

Artigo 2. Suxeitos  responsables 
administrativamente.
  1.  Serán suxeitos responsables adminis-
trativamente das infraccións en materia de 
creación  e  recoñecemento  de  universida-
des,  centros  universitarios  e  autorización 
de  estudos  na  Comunidade  Autónoma  de 
Galicia  as  persoas  físicas  e  xurídicas  que 
incorran nas accións ou omisións tipifica-
das como infraccións nesta lei.
  2.  Cando o incumprimento das obrigas 
impostas  polo  ordenamento  xurídico  así 
como  das  tipificadas  como  infraccións 
nesta  lei  sexa  atribuíble  a  varias  persoas 
físicas ou xurídicas, responderán de forma 
solidaria das infraccións que, se é o caso, 
se cometan e das sancións que se impoñan.
  3.  Os  titulares  de  empresas  ou  enti-
dades  promotoras  serán  responsables 
administrativamente  das  infraccións  co-
metidas por calquera persoa afecta a elas, 
sen  prexuízo  das  accións  que  puidesen 
exercerse en dereito sobre as persoas que 
cometesen a infracción para o resarcimen-
to que corresponda.
  4.  Quen  exerza  na  entidade  cargos 
de  administración  ou  dirección  será 
responsable  das  infraccións  cando  estas 
sexan  imputables  á  súa  conducta  dolosa 
ou neglixente.

capítulo ii 
InspeCCIón de  

estudos unIversItArIos
Artigo 3. Inspección de estudos uni-

versitarios.
  1.  A Consellería de Educación e Orde-
nación Universitaria exercerá a inspección 
das  universidades,  centros  universitarios, 
centros  adscritos  e  centros  estranxeiros 
que desenvolvan a súa actividade no ámbito 
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territorial propio da competencia da Admi-
nistración galega.
  2.  Ao amparo do disposto no artigo 20 
da Lei 4/1988, do 26 de maio, da Función 
Pública  de  Galicia,  dentro  do  corpo 
superior  da  Administración  da  Xunta, 
grupo A, créase a escala de inspección de 
estudos universitarios.
  3.  A  escala  de  inspección  de  estudos 
universitarios  dependerá  funcionalmente 
da consellería correspondente.
  4.  As  funcións  da  escala  de  inspección 
serán exercidas polos inspectores de estudos 
universitarios.
  5.  Para o acceso á dita escala será  im-
prescindible estar en posesión de calquera 
das  titulacións  requiridas  para  o  ingreso 
no  corpo  superior  da  Administración  da 
Xunta de Galicia.
  6.  Os  inspectores  teñen  o  carácter  de 
axentes da autoridade e gozarán como tal 
da  protección  e  das  facultades  que  para 
estes  efectos  lles  concede  a  lexislación 
vixente.  No  exercicio  da  súa  actividade, 
estarán  dotados  da  correspondente  acre-
ditación,  que  exhibirán  no  exercicio  das 
súas funcións.
  7.  Os  actos  ou  feitos  constatados  na 
inspección  reflectiranse  nunha  acta 
normalizada  no  modo  que  se  determine 
regulamentariamente.  As  actas  de  ins-
pección  que  estendan  terán  presunción 
de  veracidade,  sen  prexuízo  de  proba  en 
contrario das admitidas en dereito.
  8.  As funcións da escala de inspección de 
estudos universitarios serán as seguintes:

a.  A comprobación e o control do cumpri-
mento das disposicións e normativa vixente 
en materia de estudos universitarios.

b.  A  emisión  dos  informes  técnicos 
que lle solicite a Administración univer-
sitaria autonómica.

c.  O asesoramento á Dirección Xeral de 
Universidades  nas  materias  relacionadas 
co ámbito desta lei.

d.  Calquera outra  función que se esta-
bleza por vía regulamentaria.

  9.  Desenvolveranse por decreto a orga-
nización e o  funcionamento da escala de 
inspección de estudos universitarios.

Artigo 4. Obrigas dos administrados.
  1.  As  universidades,  os  representantes 
ou  titulares  das  empresas  ou  entidades 
promotoras ou, no seu defecto, os seus em-
pregados  debidamente  autorizados  están 
obrigados  a  facilitarlles  aos  funcionarios 
da Consellería de Educación e Ordenación 
Universitaria o acceso ás dependencias e 
instalacións da entidade para o exame de 
documentos, libros e rexistros que estean 
relacionados coa súa actividade.
  2.  Se non estivese presente o titular ou 
representante  autorizado,  deixaranlle  á 
persoa  que  estea  presente  requirimento, 
advertindo que no prazo de vinte e catro 
horas se procederá a realizar a inspección, 
que  deberá  ser  facilitada  por  calquera 
persoa  relacionada  coa  entidade presente 
nese momento.
  3.  Están  tamén  obrigados  a  facilitar 
a  obtención  de  copias  ou  reproducións 
da  documentación  á  que  fai  referencia  o 
apartado 1 deste artigo.
  4.  Se por requirimento da administra-
ción se achega algún documento, este irá 
asinado por unha persoa con facultade de re-
presentar á empresa ou entidade promotora.
  5.  Os  estudantes  que  se  matriculen  en 
estudos  autorizados  na  Comunidade  Au-
tónoma pero non homologados en España 
asinarán  unha  declaración  explícita  de 
coñecemento desa condición.

capítulo iii 
dA tIpIFICACIón e CuAlIFICACIón 

dAs InFrACCIóns
Artigo 5. Infraccións.

  1.  Son  infraccións en materia de estu-
dos  universitarios  as  accións  e  omisións 
tipificadas nesta lei.
  2.  As  infraccións  administrativas  á 
normativa en materia de estudos univer-
sitarios  na  Comunidade  Autónoma  de 
Galicia  cualifícanse  como  moi  graves, 
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graves e leves, en función da natureza da 
contravención,  da  súa  transcendencia  e 
repercusión e, se é o caso, da reincidencia 
nas mesmas condutas sancionables.
  3.  A Consellería de Educación e Orde-
nación Universitaria, cando comprobe, no 
exercicio  das  súas  funcións,  a  existencia 
de  posibles  infraccións  administrativas 
en materias competencia doutros órganos 
administrativos,  daralles  conta  delas, 
para  os  efectos  pertinentes.  Igualmente, 
as  posibles  infraccións  en  materia  de 
creación  e  recoñecemento  de  universida-
des,  centros  universitarios  e  autorización 
de estudos na Comunidade Autónoma de 
Galicia detectadas por outros órganos da 
Xunta de Galicia, actuando no ámbito das 
súas competencias, seranlle comunicadas 
á  Dirección  Xeral  de  Universidades,  que 
actuará no ámbito das súas competencias.
  4.  Desenvolveranse  por  decreto  as  in-
fraccións previstas nesta lei.

Artigo 6. Infraccións moi graves.
Terán  a  consideración  de  infraccións  de 
carácter moi grave:

a.  A  impartición,  sen  a  preceptiva 
autorización, de estudos universitarios na 
Comunidade Autónoma de Galicia.

b.  A  posta  en  funcionamento  ou  o 
cesamento  das  actividades  dun  centro 
ou  universidade  sen  obter  previamente  a 
autorización administrativa pertinente.

c.  A publicidade enganosa respecto da 
existencia  de  autorización  para  a  impar-
tición  de  estudos  universitarios  ou  das 
condicións dela.

d.  O incumprimento por parte das uni-
versidades, posteriormente ao  inicio das 
súas actividades, da normativa aplicable.

e.  O  incumprimento  por  parte  dos 
centros estranxeiros autorizados das con-
dicións xerais aplicables.

f.  A  falta  de  veracidade  na  memoria 
xustificativa  dos  anexos  do  Decreto 
259/1994 que fose determinante na conce-
sión da autorización.

g.  O incumprimento dos índices de cali-
dade establecidos no anexo IV do Decreto 
259/1994 no referente ao persoal docente e 
aos espazos docentes e investigadores.

h.  Acoller nas instalacións autorizadas 
para ensinanzas de distinto nivel estudos 
de nivel universitario.

i.   Sen  prexuízo  das  actuacións  que  a 
universidade  pública  ou  privada  poida 
levar a cabo fronte á entidade que actúa no 
seu nome sen autorización, a dita actuación 
poderá ser sancionada pola Administración 
educativa se resulta incardinada nalgunha 
das  demais  condutas  tipificadas  ao  non 
contar coa autorización correspondente.

j.  O  impedimento,  a  obstrución  ou  a 
dificultade  presentada  para  o  exercicio 
das funcións de  inspección e seguimento 
polos  servizos  de  inspección  de  estudos 
universitarios  da  Xunta  de  Galicia  da 
actividade dos centros.

k.  A reincidencia nas infraccións graves.
1.  As  accións  e  omisións  previstas  no 

apartado seguinte, sempre que o incumpri-
mento ou os prexuízos fosen moi graves.

Artigo 7. Infraccións graves.
Terán  a  consideración  de  infraccións  de 
carácter grave:

a.  A  extralimitación  da  autorización 
concedida.

b.  O  incumprimento  dos  índices  de 
calidade establecidos no anexo IV do De-
creto 259/1994 no referente ao persoal de 
administración e servizos e aos espazos e 
servizos comúns.

c.  A  inexistencia  dos  servizos  comúns 
esixidos no anexo IV do Decreto 259/1994.

d.  A  utilización  por  persoas  físicas 
ou xurídicas, no ámbito da Comunidade 
Autónoma de Galicia, de denominacións 
que  polo  seu  significado  poidan  inducir 
a  confusión  cos  centros  e  ensinanzas 
conducentes  á  obtención  de  títulos  uni-
versitarios oficiais.

e.  A omisión, na publicidade e nas cer-
tificacións que expida a entidade promotora 
respecto  de  estudos  non  homologados, 
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aínda que  autorizados  e  cursados  en Ga-
licia,  da  indicación de  se  teñen ou non o 
carácter e a validez oficial que recoñece a 
Lei Orgánica de Reforma Universitaria.

f.  A reincidencia nas infraccións leves.
g.  As  accións  e  omisións  previstas  no 

apartado  seguinte,  sempre  que  o  incum-
primento ou os prexuízos fosen graves.

Artigo 8. Infraccións leves.
Terán  a  consideración  de  infraccións  de 
carácter leve:

a.  A  impartición  de  estudos  univer-
sitarios  sen  a  autorización  que  para  a 
posta  en  funcionamento  debe  expedir  a 
administración, unha vez que consten no 
expediente todos os informes favorables e 
estando pendente da publicación a norma 
que o autorice.

b.  Calquera outras infraccións en mate-
ria de estudos universitarios que non teña 
a consideración de graves ou moi graves.

capítulo iv 
As sAnCIóns

Artigo 9. Determinación das sancións.
As  infraccións  ás  que  se  refire  esta  lei 
darán  lugar  á  imposición  das  sancións 
previstas neste capítulo.

Artigo 10. Sancións.
  1.  As infraccións establecidas nos arti-
gos anteriores serán sancionadas:

a.  As infraccións moi graves, con multa 
de 25 a 75 millóns de pesetas.

b.  As infraccións graves, con multa de 5 
a 25 millóns de pesetas.

c.  As  infraccións  leves,  con  apercibi-
mento por escrito ou multa de ata 5 millóns 
de pesetas.
  2.  En calquera caso, as infraccións gra-
ves e moi graves poderán levar aparelladas 
como accesorias as seguintes sancións:

a.  O peche total ou parcial das instala-
cións.

b.  A revogación da autorización e/ou a 
suspensión da actividade cando a  infrac-
ción  supoña  un  notorio  prexuízo  para  o 

sistema universitario de Galicia ou danos 
irreparables aos alumnos.

c.  A inhabilitación total ou parcial para 
o desenvolvemento de funcións e activida-
des similares.
  3.  No caso de infraccións graves e moi 
graves,  independentemente  das  sancións 
impostas,  o  órgano  sancionador  poderá 
propoñerlle á autoridade correspondente:

a.  A inhabilitación da empresa sancio-
nada para contratar coa Xunta de Galicia.

b.  A supresión, cancelación ou suspen-
sión  total  ou  parcial  das  axudas  oficiais, 
tales como créditos, subvencións ou outras 
que tivese recoñecidas ou que solicitase a 
empresa sancionada.
  4.  Se é o caso, cando estean en trami-
tación  da  preceptiva  normativa,  non  se 
considerará sanción o peche das instala-
cións ou a suspensión da actividade.

Artigo 11. Graduación da sanción.
  1.  Na  graduación  da  sanción  teranse 
en  conta,  entre  outros,  os  prexuízos 
ocasionados  aos  alumnos,  a  natureza  da 
infracción  e  da  disposición  infrinxida,  o 
beneficio  ilícito  obtido,  a  transcendencia 
social  da  infracción,  a  neglixencia,  a 
existencia  de  intencionalidade,  o  incum-
primento  dos  requirimentos  efectuados 
pola  administración,  a  reincidencia  e  as 
repercusións  negativas  que  tivese  para  o 
sistema universitario de Galicia.
  2.  En  ningún  caso  poderá  obterse  un 
beneficio derivado das infraccións recolli-
das nesta lei e a sanción será, en todo caso, 
equivalente  cando  menos  ao  beneficio 
obtido, cunha contía máxima non superior 
ao disposto no artigo 10.
  3.  As responsabilidades administrativas 
que deriven do procedemento sancionador 
regulado  nesta  lei  serán  compatibles  coa 
esixencia  ao  infractor  da  reposición  ao 
seu estado orixinario da situación alterada 
por el, así como coa indemnización polos 
danos  e  perdas  causados.  A  dita  indem-
nización  será  determinada  polo  órgano 
competente para a imposición da sanción, 
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debendo  neste  caso  comunicarllo  ao  in-
fractor para a súa satisfacción no prazo de 
tres meses. No caso de non realizar o pa-
gamento, quedará expedita a vía xudicial.
  4.  Terase en conta, como atenuante para 
a fixación da sanción, que antes da resolu-
ción  definitiva  do  expediente  incoado  se 
reparen  satisfactoriamente  as  actuacións 
que deron lugar ao comezo deste.

Artigo 12. Reincidencia.
  1.  Para  os  efectos  desta  lei,  enténdese 
por reincidencia a comisión dunha infrac-
ción de  idéntica natureza,  tipificación ou 
cualificación  á  que  motivou  a  sanción 
anterior nun prazo de cinco anos no caso 
das moi graves, de  tres anos no caso das 
graves e dun ano no caso das  leves, con-
tados a partir da notificación desta. En tal 
suposto requirirase que a primeira resolu-
ción sancionadora xa adquirise firmeza en 
vía administrativa.
  2.  Nos supostos de reincidencia, pode-
rase elevar a contía da sanción que resulte 
ata o dobre da que corresponda.

Artigo 13. Publicidade das sancións.
As  sancións  por  contía  igual  ou  superior 
aos 5 millóns de pesetas, así como aquelas 
que supoñan a clausura das instalacións, a 
revogación da autorización, calquera tipo 
de  inhabilitación,  a  supresión,  cancela-
ción ou suspensión de axudas oficiais ou 
a  suspensión  da  actividade,  deberán  ser 
publicadas no “Diario Oficial de Galicia”.

Artigo 14. Prescrición das infraccións.
  1.  As infraccións ás que se refire esta lei 
prescribirán: as leves, ao ano; as graves, aos 
tres anos, e as moi graves, aos cinco anos.
  2.  O  prazo  de  prescrición  das  infrac-
cións  comezarase  a  contar  dende  o  día 
no  que  a  administración  teña  coñece-
mento  delas.  Este  prazo  interromperase 
mediante  a  iniciación,  con  coñecemento 
do  interesado,  do  procedemento  sancio-
nador.  Do  mesmo  xeito,  reiniciarase  se 
o  expediente  sancionador  permanecese 
paralizado  máis  dun  mes  por  causa  non 
imputable ao infractor.

Artigo 15. Prescrición das sancións.
  1.  As sancións que recolle esta lei pres-
cribirán: as impostas por infracción leve, 
ao ano; as impostas por infracción grave, 
aos tres anos, e as impostas por infracción 
moi grave, aos cinco anos.
  2.  O prazo de prescrición das sancións 
empezará a contar dende o día seguinte a 
aquel no que adquira firmeza a resolución 
pola  que  se  impón  a  sanción.  Este  prazo 
interromperase mediante a iniciación, con 
coñecemento  do  interesado,  do  procede-
mento de execución, e volverase reiniciar 
se permanecese paralizado máis dun mes 
por causa non imputable ao infractor.

Artigo 16. Concorrencia  de  infrac-
cións e sancións.
  1.  Se  nun  mesmo  expediente  sancio-
nador concorresen  infraccións da mesma 
natureza,  cada  unha  delas  poderá  ser 
obxecto da correspondente sanción.
  2.  Non  se  poderán  sancionar  os  feitos 
que fosen xa sancionados penal ou adminis-
trativamente nos casos nos que se aprecie 
identidade do suxeito, feito e fundamento.

Artigo 17. Recursos.
Contra  as  resolucións  e  demais  actos 
adoptados ao amparo desta lei poderán in-
terpoñerse os recursos establecidos na Lei 
30/1992,  do  26  de  novembro,  de  Réxime 
Xurídico das Administracións Públicas e 
do Procedemento Administrativo Común.

capítulo v 
do proCedemento sAnCIonAdor

Artigo 18. Procedemento sancionador.
  1.  A  tramitación  dos  expedientes  san-
cionadores  axustarase  ao  establecido  na 
Lei 30/1992, do 26 de novembro, de Réxime 
Xurídico  das  Administracións  Públicas  e 
do  Procedemento  Administrativo  Común, 
e incoarase mediante:

a.  Denuncia.
b.  Iniciativa  do  director  xeral  de  Uni-

versidades ou dos servizos de inspección.
c.  Orde superior.
d.  Petición razoada doutros órganos.
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  2.  Previamente á incoación do expedien-
te,  calquera  dos  órganos  competentes  na 
iniciación ou resolución dos procedementos 
poderá ordenar que se efectúen dilixencias 
preliminares  ou  trámites  de  información 
reservada para investigar os feitos.
  3.  No caso de apreciarse unha situación 
de risco inminente ou prexuízo grave para 
os  usuarios,  poderán  adoptarse  medidas 
provisionalísimas  consistentes  no  peche 
do  centro onde  se  imparte  a docencia ou 
na suspensión da actividade exercida, sen 
prexuízo  das  accións  legais  das  que  poi-
dan ser responsables as persoas físicas ou 
xurídicas titulares delas.
Unha  vez  tomada  unha  medida  provi-
sionalísima por parte da Administración 
universitaria, deberá procederse nun pra-
zo dun mes á iniciación dun procedemento 
sancionador. Unha vez iniciado o procede-
mento,  o director  xeral  de Universidades 
procederá  á  confirmación,  modificación 
ou  levantamento  destas  medidas,  sen 
prexuízo  de  que  poidan  ser  alzadas  ou 
modificadas durante a tramitación do pro-
cedemento  en  virtude  de  circunstancias 
sobrevidas ou que non puideron ser  tidas 
en conta no momento da súa adopción.
  4.  Iniciado,  se  é  o  caso,  o  oportuno 
expediente, o director xeral de Universi-
dades deberá nomear un instrutor e secre-
tario, ao que se lle dará traslado inmediato 
do expediente.
  5.  O instrutor notificaralle ao interesado 
a apertura do procedemento sancionador, ao 
que lle xuntará unha copia do expediente 
co nomeamento de  instrutor e secretario.
  6.  O  instrutor  ordenará  e  efectuará  as 
probas e actuacións que sexan necesarias 
para aclarar totalmente os feitos e determinar 
posibles  responsabilidades  administrativas. 
A fase probatoria será oral ou escrita, se-
gundo determine o instrutor, para a mellor 
e máis áxil resolución do expediente.

a.  No  caso  da  vista  oral,  na  mesma 
notificación  comunicaráselles  aos  in-
teresados  a  data  da  súa  realización,  que 

será dentro do prazo de dez días hábiles a 
partir da notificación.

b.  No caso do procedemento escrito, na 
mesma notificación daráselle ao interesado un 
prazo de dez días hábiles para que presen-
te as alegacións que considere oportunas.
  7.  O interesado, no procedemento, po-
derá propoñer a proba da que tente valerse 
para  a  defensa  do  seu  dereito.  En  todo 
caso,  a  administración  apreciará  a  proba 
realizada no expediente sancionador e va-
lorará o resultado desta no seu conxunto.
  8.  Á  vista  do  actuado,  o  instrutor  for-
mulará o oportuno prego de cargos, que lle 
será notificado ao  inculpado para que, no 
termo  de  dez  días  dende  a  súa  recepción, 
formule  as  alegacións  que  considere  per-
tinentes.  Transcorrido  ese  prazo,  haxa  ou 
non  alegacións,  o  instrutor  remitiralle  a 
proposta de resolución definitiva a quen lle 
competa a sanción en función da súa contía 
para que resolva de forma inmediata.
  9.  Se  presumise  que  os  feitos  investi-
gados puidesen constituír delito, daráselle 
conta á autoridade xudicial, suspendendo 
as actuacións ata que exista resolución xu-
dicial, sen prexuízo de adoptar as medidas 
cautelares oportunas.

Artigo 19. Órganos competentes para 
a imposición das sancións.
  1.  A  competencia  para  a  clausura  das 
instalacións  e  a  revogación  da  autoriza-
ción correspóndelle ao Consello da Xunta 
de Galicia, por proposta do conselleiro de 
Educación e Ordenación Universitaria.
  2.  A  competencia  para  suspender  a 
actividade correspóndelle ao conselleiro de 
Educación e Ordenación Universitaria, por 
proposta do director xeral de Universidades.
  3.  A  competencia  para  a  imposición 
da sanción no caso dunha infracción moi 
grave  correspóndelle  ao  conselleiro  de 
Educación e Ordenación Universitaria.
  4.  A competencia para a imposición da 
sanción no caso dunha infracción leve ou 
grave correspóndelle ao director xeral de 
Universidades.
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Artigo 20. Multas coercitivas.
  1.  A execución das resolucións recaídas 
nos  expedientes  sancionadores  poderase 
realizar mediante a aplicación das medidas 
de  execución  subsidiaria  establecidas  na 
Lei 30/1992, do 26 de novembro, de Réxime 
Xurídico  das  Administracións  Públicas  e 
do  Procedemento  Administrativo  Común, 
sen prexuízo do disposto neste artigo.
  2.  Os  órganos  competentes  para  a  im-
posición  das  sancións  establecidas  nesta 
lei  poderán  impoñer  multas  coercitivas, 
dun 10 % máis sobre a contía da sanción, 
por cada día que pase sen atender a comu-
nicación cando esta se refire ao cesamento 
da actividade infractora.
  3.  As multas coercitivas serán indepen-
dentes das sancións que se poidan impoñer 
como  consecuencia  dun  expediente  san-
cionador e compatibles con estas.

Artigo 21. Caducidade  do  procede-
mento.
O procedemento sancionador caducará aos 
tres meses da súa paralización, entendén-
dose que así ocorre cando non se levase a 
cabo neste prazo ningunha notificación de 
actuación  ou  dilixencia,  sen  prexuízo  de 
que o instrutor do expediente poida acor-
dar  un  prazo  maior,  mediante  resolución 
debidamente  motivada  e  notificada  ao 
interesado,  cando  a  natureza  ou  as  cir-
cunstancias da actuación ou da dilixencia 
en curso o xustifiquen.

Disposición DeRRaDeiRa pRimeiRa
Facúltase o Consello da Xunta de Ga-

licia para que mediante decreto actualice 
as  contías  das  sancións  previstas  nesta 
lei. A elevación porcentual nunca poderá 
superar a experimentada polo índice xeral 
de  prezos  ao  consumo  na  Comunidade 
Autónoma de Galicia.

Disposición DeRRaDeiRa segunDa
Facúltase o Consello da Xunta de Gali-

cia para ditar as disposicións que resulten 

necesarias  para  a  aplicación,  o desenvol-
vemento e a execución desta lei.

Disposición DeRRaDeiRa teRceiRa
Esta lei entrará en vigor o día seguinte 

ao da súa publicación no “Diario Oficial 
de Galicia”.

4. LEI 2/2003, DO 22 DE MAIO,  
DO CONSELLO GALEGO  

DE UNIVERSIDADES  
(DOGA N.º 106, 3. 6. 2003)

(…) 820

capítulo preliminar 
CoordInACIón unIversItArIA  

e os seus FIns
Artigo 1. Obxecto e marco normativo 

da lei.
Esta  lei  ten  por  obxecto  o  desenvolve-
mento  das  funcións  de  coordinación 
universitaria  que  lle  corresponden  á  Co-
munidade  Autónoma  de  Galicia  respecto 
das universidades públicas  e  privadas da 
súa  competencia,  no  marco  establecido 
polo artigo 27.10 da Constitución, o artigo 
31 do Estatuto de Autonomía de Galicia, a 
Lei Orgánica 6/2001, do 21 de decembro, 
de Universidades, as súas disposicións de 
desenvolvemento  e  as  competencias  que 
lle  corresponden  ao  Consello  de  Coordi-
nación Universitaria, así como aos demais 
órganos  da  universidade,  en  virtude  da 
autonomía desta.

Artigo 2. Coordinación  e  coopera-
ción interuniversitaria.
  1.  As  tarefas  de  coordinación  das 
universidades,  comprendidas  no  artigo 
anterior,  correspóndenlle  á  consellería 
competente  en  materia  universitaria,  que 
contará,  para  o  seu  desenvolvemento,  co 
asesoramento  institucional  do  Consello 
Galego de Universidades.
  2.  Co fin de facilitar o cumprimento das 
ditas tarefas, as institucións universitarias 
820	 Exposición	de	motivos	omitida.
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deberán facilitarse entre si canta informa-
ción precisen para o desenvolvemento das 
súas  respectivas  competencias,  así  como 
proporcionárenlla  tamén  á  consellería 
competente  en  materia  universitaria  no 
exercicio das súas propias.

Artigo 3. Fins  da  coordinación  uni-
versitaria.
A coordinación universitaria persegue as 
finalidades seguintes:

a.  A planificación universitaria na Co-
munidade Autónoma de Galicia, orientada 
á mellora da calidade da docencia, investi-
gación e xestión universitarias, con pleno 
respecto á autonomía universitaria.

b.  O coñecemento mutuo, as consultas 
recíprocas e o intercambio de información 
entre  as  universidades  galegas  en  todas 
as  esferas  da  súa  actividade,  así  como 
entre estas e a Xunta de Galicia a través 
da  consellería  competente  en  materia 
universitaria,  en  especial  con  relación  a 
aquelas intervencións que deban acome-
terse conxuntamente ou que afecten máis 
dunha universidade.

c.  A fixación de directrices e criterios 
comúns respecto de:

-   A  creación  e  o  recoñecemento  de 
novas universidades,

-   A  creación,  adscrición,  desadscri-
ción, modificación ou supresión de centros 
universitarios  e  institutos  universitarios 
de investigación,

-   A implantación e supresión de ensi-
nanzas conducentes á obtención de títulos 
universitarios de carácter oficial e validez 
en todo o territorio estatal,

-   O estatuto do seu persoal contratado 
e  a  asignación  de  retribucións  adicionais 
ao seu persoal docente e investigador,

-   Os  prezos  das  ensinanzas  propias  e 
dos estudos oficiais,

-   A política de bolsas, axudas e crédi-
tos para o estudo e a investigación,

-   En  xeral,  cantas  materias  sexan  de 
interese común das universidades.

d.  A  promoción  e  a  realización  de  ac-
tividades e estudios conxuntos no ámbito 
da  docencia,  o  estudo,  a  investigación,  a 
xestión e a extensión universitarias.

e.  O establecemento e o seguimento de 
programas conxuntos de actuación nalgún 
dos ámbitos sinalados na letra anterior.

f.  A promoción da cooperación entre as 
universidades galegas, as restantes admi-
nistracións  públicas  e  outras  institucións 
universitarias  estatais  ou  estranxeiras 
para a execución de proxectos de interese 
xeral,  intercambios de persoal e posta en 
común de recursos para emprender accións 
conxuntas nos ámbitos xa sinalados.

capítulo i 
deFInICIón, AdsCrICIón e 

CompetenCIAs do Consello 
GAleGo de unIversIdAdes

Artigo 4. Definición e adscrición do 
Consello Galego de Universidades.
  1.  O Consello Galego de Universidades 
é o órgano colexiado de consulta e asesora-
mento da consellería competente en materia 
universitaria  para  o  desenvolvemento  da 
política  de  coordinación  e  planificación 
do sistema universitario de Galicia.
  2.  Este consello estará adscrito organi-
camente  a  esa  consellería,  que  sufragará 
os custos derivados do seu funcionamento 
con cargo aos seus orzamentos.

Artigo 5. Competencias do Consello 
Galego de Universidades.
Correspóndenlle  ao  Consello  Galego  de 
Universidades as competencias seguintes:

a.  Asesorar o conselleiro competente en 
materia  universitaria  naquelas  cuestións 
que  decida  someter  á  súa  consideración, 
formulándolle cantas recomendacións con-
sidere oportunas para o desenvolvemento da 
política universitaria e do sistema univer-
sitario de Galicia.

b.  Coñecer  e  emitir  informe  sobre 
os  proxectos  de  disposicións  normativas 
en  materia  universitaria,  así  como  sobre 
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a  programación  e  o  financiamento  pola 
Xunta  de  Galicia  das  universidades  de 
competencia autonómica.

c.  Facilitar  o  coñecemento  mutuo,  as 
consultas  recíprocas  e  o  intercambio  de 
información entre as universidades galegas 
en todas as súas esferas de actividade, así 
como entre estas e a Xunta de Galicia, en 
especial con relación a aquelas intervencións 
que deban acometerse conxuntamente ou 
que afecten máis dunha universidade.

d.  Realizar estudos e programas conxun-
tos  de  actuación,  estudos  sobre  materias 
da súa competencia e, en particular, sobre 
as necesidades e os problemas do sistema 
universitario de Galicia.

e.  Emitir  informe  sobre  as  propostas 
de creación de universidades públicas e de 
recoñecemento de universidades privadas 
no  territorio  da  Comunidade  Autónoma 
de Galicia.

f.  Emitir  informe  sobre  as  propostas 
de creación, modificación ou supresión de 
facultades,  escolas  técnicas  ou  politécni-
cas superiores e escolas universitarias ou 
escolas universitarias politécnicas.

g.  Emitir  informe  sobre  as  propostas 
de convenios de adscrición ou convenios 
ou  acordos  de  desadscrición  á  universi-
dade  de  centros  docentes  para  impartir 
estudos conducentes á obtención de títu-
los de carácter oficial e validez en todo o 
territorio estatal.

h.  Emitir informe sobre as propostas de 
creación ou supresión de institutos univer-
sitarios de investigación.

i.   Emitir  informe  sobre  as  propostas 
de  convenios de  adscrición ou convenios 
ou  acordos  de  desadscrición  ás  universi-
dades, tanto de institucións ou centros de 
investigación coma de institutos universi-
tarios de investigación.

j.  Emitir  informe  sobre  as  propostas 
de  implantación e supresión de ensinan-
zas  conducentes  á  obtención  de  títulos 
universitarios de carácter oficial e validez 
en todo o territorio nacional.

k.  Coñecer  os  novos  plans  de  estudos 
das ensinanzas impartidas polas universi-
dades galegas así como as modificacións 
deles, unha vez homologados polo Conse-
llo de Coordinación Universitaria.

l.   Emitir  informe  sobre  as  propostas 
de  organización  conxunta  de  estudos 
entre universidades.

m. Emitir  informe  sobre  as  propostas 
de creación, modificación ou supresión no 
estranxeiro de centros dependentes dunha 
universidade galega para a impartición de 
ensinanzas  conducentes  á  obtención  de 
títulos  de  carácter  oficial  e  validez  en 
todo  o  territorio  estatal,  así  como  sobre 
as  de  impartición  en  centros  situados 
no  territorio  da  Comunidade  Autónoma 
de  Galicia  de  ensinanzas  conducentes 
á  obtención  de  títulos  estranxeiros  de 
educación superior universitaria.

n.  Emitir  informe  sobre  os  convenios 
de  colaboración  en  materia  universitaria 
con outras comunidades autónomas e con 
rexións ou países estranxeiros.

ñ.  Promover  a  cooperación  entre  as 
universidades galegas, as restantes admi-
nistracións  públicas  e  outras  institucións 
universitarias estatais ou estranxeiras para 
a organización conxunta de actividades e 
ensinanzas,  especialmente  no  ámbito  do 
terceiro  ciclo  e  doutoramento  ou  condu-
centes  á  obtención  de  diplomas  e  títulos 
propios das universidades.

o.  Emitir  informe  sobre  as  propostas 
de  avaliacións  e  mellora  da  calidade  dos 
servizos universitarios.

p.  Emitir  informe  sobre  os  procede-
mentos para a admisión de estudantes que 
establezan as universidades.

q.  Emitir informe sobre as normas que 
regulen  o  progreso  e  a  permanencia  dos 
estudantes nas universidades.

r.   Emitir  informe  sobre  a  racionali-
zación  das  ensinanzas,  dos  servizos  e 
das  actividades  universitarias  existentes 
en  Galicia,  especialmente  mediante  o 
intercambio  de  persoal,  de  instrumentos 
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e  infraestruturas  de  investigación  exis-
tentes ou de futura adquisición, de fondos 
bibliográficos e de datos informáticos.

s.  Emitir informe sobre os prezos públi-
cos das ensinanzas propias e dos estudos 
oficiais.

t.   Emitir  informe  sobre  os  criterios  e 
as directrices de bolsas, axudas e créditos 
para o estudo e a investigación.

u.  Emitir  informe  sobre  o  Plan  galego 
de I+D.

v.  Emitir informe sobre a memoria anual 
presentada polas universidades galegas.

Artigo 6. Relacións de cooperación.
No desenvolvemento das  súas competen-
cias, o Consello Galego de Universidades, 
a través do seu presidente, poderá requirir 
a colaboración de persoas físicas e xurídi-
cas  así  como  solicitar  a  información  que 
precise  de  todos  os  órganos  da  univer-
sidade  e  da  Axencia  para  a  Calidade  do 
Sistema Universitario de Galicia.

capítulo ii 
membros do Consello GAleGo 

de unIversIdAdes
Artigo 7. Composición  do  Consello 

Galego de Universidades.
  1.  O Consello Galego de Universidades 
está integrado polos seguintes membros:

a.  O Conselleiro competente en materia 
universitaria.

b.  O director xeral competente en mate-
ria universitaria.

c.  O Secretario xeral, ou director xeral, 
competente en materia de investigación e 
desenvolvemento.

d.  Os Reitores das universidades, com-
prendidas no artigo 1.

e.  Os presidentes dos consellos sociais 
das universidades, comprendidas no arti-
go 1.

f.  Cinco membros designados pola comi-
sión do Parlamento de Galicia competente 
en materia universitaria, en proporción á súa 
representación no Pleno do Parlamento.

g.  A  persoa  que  ocupe  a  dirección  da 
Axencia para a Calidade do Sistema Uni-
versitario de Galicia.
  2.  O  nomeamento  e  o  cesamento  nos 
cargos  aos  que  se  refiren  as  letras  a),  b), 
c), d) e e) do apartado anterior determinará 
automaticamente  a  adquisición  e  a  perda 
da  condición  de  membro  do  Consello 
Galego de Universidades.
Os acordos de designación dos membros 
elixidos  polo  Parlamento  de  Galicia 
seranlle  comunicados  inmediatamente 
ao  conselleiro  competente  en  materia 
universitaria, quen procederá a nomealos 
mediante orde da súa consellería, que se 
publicará no “Diario Oficial de Galicia” e 
producirá efectos a partir desta data.

Artigo 8. Estatuto xurídico dos seus 
membros.
  1.  A duración do mandato dos membros 
do  Consello  Galego  de  Universidades  de 
designación  parlamentaria  será  de  catro 
anos,  e  permanecerán  en  funcións  dende 
a expiración do dito período ata a toma de 
posesión dos novos membros.
  2.  Cesarán  por  renuncia,  incapacidade 
declarada  por  resolución  xudicial  firme, 
morte  ou  declaración  de  falecemento  ou 
condena  xudicial  firme  que  comporte  a 
inhabilitación  ou  suspensión  de  emprego 
ou  cargo  público.  A  renuncia  deberá  pre-
sentárselle  por  escrito  ao  presidente  da 
comisión  parlamentaria  competente  en 
materia universitaria, quen lla comunicará 
inmediatamente ao conselleiro competen-
te en materia universitaria para a súa pu-
blicación no “Diario Oficial de Galicia”, e 
producirá efectos a partir desta data.
As  vacantes  que  se  produzan  entre  os 
membros  elixidos  polo  Parlamento  antes 
da  finalización  do  seu  mandato  deberán 
cubrirse  polo  mesmo  procedemento  em-
pregado  para  a  súa  designación  no  prazo 
máximo  de  tres  meses,  e  entenderase 
nomeado o membro substituto polo período 
que reste do anterior mandato, sen prexuízo 
do disposto no parágrafo anterior.
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  3.  Os  membros  do  Consello  Galego 
de  Universidades  percibirán  unicamente 
as  indemnizacións  que,  de  acordo  coa 
lexislación vixente, lles correspondan por 
razón do servizo.

capítulo iii 
orGAnIzACIón e FunCIonAmento 

do Consello GAleGo  
de unIversIdAdes

Artigo 9. Estrutura interna.
  1.  O  Consello  Galego  de  Universida-
des  estrutúrase  en  órganos  colexiados  e 
unipersoais.
  2.  Son  órganos  colexiados  o  Pleno,  a 
Comisión de Titulacións e Centros, a Co-
misión de Financiamento e Investimentos 
e as demais comisións que o Pleno acorde 
constituír.
  3.  Son órganos unipersoais a presiden-
cia, a vicepresidencia e a secretaría.

Artigo 10. Pleno.
  1.  O Pleno do Consello Galego de Uni-
versidades,  integrado  por  todos  os  seus 
membros, exerce as competencias que lle 
atribúe o regulamento interno e as restan-
tes  que  teña  recoñecidas  o  consello,  en 
tanto non estean encomendadas a outros 
órganos deste.
  2.  Reunirase  con  carácter  ordinario 
polo  menos  unha  vez  por  trimestre,  e 
poderá  facelo  con  carácter  extraordi-
nario  cando  así  o  acorde  o  presidente 
ou  o  soliciten  por  escrito  a  maioría  dos 
seus  membros.  No  escrito  de  solicitude 
deberán constar os motivos da sesión ex-
traordinaria e os asuntos que se desexen 
incluír na orde do día, e o presidente de-
berá convocar o Pleno no prazo máximo 
de catorce días hábiles dende a recepción 
da solicitude.
  3.  Poderán ser incluídos puntos na orde 
do día das sesións ordinarias do Pleno do 
Consello  logo  de  petición  dunha  cuarta 
parte dos seus membros.

Artigo 11. Comisións.
  1.  O Pleno designará de entre os seus 
membros aos integrantes da Comisión de 

Titulacións  e  Centros  e  da  Comisión  de 
Financiamento  e  Investimentos,  nas  que 
estarán representados adecuadamente os 
membros de designación administrativa, 
universitaria  e  parlamentaria.  En  todo 
caso, os reitores formarán parte da primeira 
delas  e  os  presidentes  dos  consellos  so-
ciais da segunda.
O  regulamento  interno  poderá  prever 
cantas comisións permanentes se xulguen 
necesarias  para  o  desenvolvemento  das 
competencias  do  órgano  e  determinará 
o  procedemento  para  a  constitución  polo 
Pleno de comisións temporais.
  2.  A  función  das  comisións  consistirá 
en estudar, deliberar e propoñerlle ao Ple-
no a  adopción de  acordos  sobre materias 
que lles fosen atribuídas polo regulamento 
interno ou polo acordo de constitución.

Artigo 12. Presidencia.
  1.  O presidente do Consello Galego de 
Universidades é o conselleiro competente 
en materia universitaria.
  2.  Exerce,  no  Pleno  e  en  todas  as 
comisións, as competencias propias da pre-
sidencia dun órgano colexiado, con voto de 
calidade no caso de empate, e aquelas que 
lle  encomendan  esta  lei,  o  regulamento 
interno e a restante normativa vixente.

Artigo 13. Vicepresidencia.
O Vicepresidente é o director xeral com-
petente  en  materia  universitaria,  quen 
substituirá  ao  presidente  por  delegación 
expresa deste, así como no caso de vacan-
te, ausencia, enfermidade ou outra causa 
legal.

Artigo 14. Secretaría.
  1.  O secretario do Consello Galego de 
Universidades  será  designado  e  cesado 
polo seu presidente entre funcionarios do 
grupo A. Se a designación recaese nunha 
persoa que non fose membro do Consello 
Galego de Universidades, actuará con voz 
e sen voto.
  2.  Exerce, no Pleno e en  todas as comi-
sións, as competencias propias da secretaría 
dun  órgano  colexiado  e  aquelas  que  lle 
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encomende  o  regulamento  interno  e  a 
restante normativa vixente.
No exercicio das súas funcións, así como 
para  a  garda  e  custodia  da  documen-
tación,  a  secretaría  poderá  contar  cun 
órgano de apoio.

Artigo 15. Sesións.
  1.  As sesións do Pleno e das comisións 
non serán públicas, e poderán ser ordinarias 
e extraordinarias. De acordo co establecido 
nesta lei, o regulamento interno determina-
rá o número e a periodicidade das sesións 
ordinarias e os requisitos e o procedemento 
para a convocatoria das extraordinarias.
  2.  O  quórum  para  a  válida  constitu-
ción dos órganos  colexiados do Consello 
Galego  de  Universidades,  así  como  para 
a deliberación e adopción de decisións no 
seu seo, será da metade máis un do número 
de membros do órgano con dereito a voto, 
debendo atoparse entre eles o presidente e 
o secretario, ou quen os substitúa.
Non  poderá  ser  obxecto  de  deliberación 
ou decisión ningún asunto que non figure 
incluído na orde do día, agás que estean pre-
sentes todos os membros do órgano colexia-
do  e  sexa  declarada  a  urxencia  do  asunto 
polo voto favorable da maioría absoluta.
  3.  As decisións adoptaranse por maioría 
simple  de  votos,  agás  naquelas  materias 
para as que o regulamento interno a eleve. 
Os  reitores  das  universidades  privadas 
soamente terán dereito de voto nos asuntos 
que especificamente afecten estas.
O regulamento tamén establecerá os tipos 
e as formalidades das votacións.
  4.  A  presidencia  do  Consello  Galego 
de Universidades pode invitar a asistir ás 
sesións dos órganos colexiados, con voz e 
sen voto, a persoas expertas, membros das 
comunidades  universitarias  e  represen-
tantes de calquera entidade ou institución 
pública ou privada, de acordo coa natureza 
dos asuntos que se tratarán.

Artigo 16. Carácter dos acordos.
Os  acordos  que  adopten  os  órganos  do 
Consello  Galego  de  Universidades  non 

terán  carácter  vinculante,  dada  a  súa 
natureza consultiva e de asesoramento. O 
consello deberá ser informado das dispo-
sicións e resolucións relativas aos asuntos 
dos  que  tivese  emitido  informe  ou  que 
tivese coñecido previamente.

Artigo 17. Regulamento interno.
  1.  O Consello Galego de Universidades 
elaborará, con suxeición ao disposto nesta 
lei,  e  elevará  para  a  súa  aprobación  pola 
Xunta de Galicia o seu regulamento interno.
O disposto no parágrafo anterior observa-
rase tamén para as súas modificacións.
  2.  En  todo  aquilo  que  non  estea  es-
pecificamente  regulado  nesta  lei  e  no 
regulamento interno será aplicable a nor-
mativa  reguladora  dos  órganos  colexiados 
das administracións públicas.

Disposición tRansitoRia pRimeiRa
Constitución  do  Consello  Galego  de 

Universidades.
  1.  No  prazo  máximo  de  tres  meses 
dende a entrada en vigor desta lei, proce-
derase á constitución do Consello Galego 
de Universidades conforme o establecido 
nesta lei.
  2.  O  actual  Consello  Universitario  de 
Galicia  continuará  nas  súas  funcións 
mentres non se cumpra o previsto no pa-
rágrafo anterior.

Disposición tRansitoRia segunDa
Aprobación do regulamento interno.

O  Consello  Galego  de  Universidades,  no 
prazo máximo de tres meses dende a súa 
constitución,  elaborará  e  elevará  para  a 
súa aprobación o seu regulamento interno, 
de acordo co establecido no artigo 17.

Disposición DeRRogatoRia única 
DeRRogación noRmativa

Queda derrogado o título segundo da Lei 
5/1987, do 27 de maio, do Consello Social 
da Universidade e o Consello Universitario 
de  Galicia,  o  Decreto  240/1992,  do  30  de 
xullo, polo que se aproba o Regulamento do 



- 1249 -

educación, cultura, investigación...

ed
uc

ac
ió

n,
 cu

ltu
ra

, i
nv

es
ti

ga
ci

ón
...

Consello Universitario de Galicia, así como 
cantas  disposicións  de  igual  ou  inferior 
rango se opoñan ao establecido nesta lei.

Disposición DeRRaDeiRa pRimeiRa 
tÍtulo competencial

Esta  lei  apróbase  no  desenvolvemento 
da  competencia  plena  que  posúe  a  Co-
munidade  Autónoma  de  Galicia  para  a 
regulación e administración do ensino en 
toda a súa extensión, niveis e graos, moda-
lidades e especialidades, e do establecido 
no artigo 2.5 da Lei Orgánica 6/2001, do 
21  de  decembro,  de  Universidades,  que 
lles asigna ás comunidades autónomas as 
tarefas de coordinación das universidades 
da súa competencia.

Disposición tRansitoRia segunDa 
Habilitación noRmativa

Autorízase a Xunta de Galicia para di-
tar as disposicións que resulten necesarias 
para a aplicación, o desenvolvemento e a 
execución desta lei.

5. LEI 11/1989, DO 20 DE XULLO, 
DE ORDENACION DO SISTEMA 

UNIVERSITARIO DE GALICIA  
(DOGA N.º 156, 16. 8. 1989)

(…) 821

Artigo 1. 1. A presente lei desenvolve 
o sistema universitario de Galicia.
  2.  É obxecto desta lei establecer as bases 
de ordenación territorial, funcional e finan-
ceira  do  sistema  universitario  de  Galicia, 
así  como  os  criterios  para  a  implantación 
de novas  titulacións e a creación dos co-
rrespondentes  centros,  tendo  en  conta  as 
características e esixencias demográficas, 
científico-educativas, socio-económicas e 
socio-culturais da sociedade galega.

Artigo 2. Dentro dos obxectivos e fi-
nalidades propios do sistema universitario 
de Galicia, teranse especialmente en conta:
  1.  A  formación  e  capacitación  de  ci-
dadáns  no  plano  científico-técnico  e  no 
correlativo plano profesional.

821	 Exposición	de	motivos	omitida.

  2.  O favorecemento dunha mobilidade 
social  ascendente  no  seo  da  sociedade 
galega.
  3.  A creación e difusión da innovación 
científica e técnica 822.
  4.  A irradiación da cultura e a promo-
ción do desenvolvemento cultural de Galicia 
a través da dimensión universitaria.
  5.  A promoción do galego, lingua pro-
pia de Galicia  como  idioma vehicular no 
ensino superior, na investigación científi-
ca e na creatividade artística e cultural.

Artigo 3. 1.  Creánse  por  esta  lei  a 
Universidade  de  Vigo  e  a  Universidade 
da Coruña.
  2.  O  sistema  universitario  de  Galicia 
estará  constituído  pola  Universidade  de 
Santiago  de  Compostela,  a  Universidade 
da Coruña e a Universidade de Vigo.
  3.  Encoméndaselles ás tres Universida-
des  o  servizo  público do  ensino  superior 
en Galicia, mediante o exercicio da docen-
cia, o estudo, a investigación e a creación 
de coñecemento.

Artigo 4. Cada  Universidade  goza 
de  personalidade  xurídica  e  patrimonio 
de  seu,  rexéndose  pola  presente  lei,  pola 
lexislación autonnómica e estatal aplicable 
e polos seus respectivos Estatutos.

Artigo 5. A Universidade de Santia-
go  de  Compostela,  cidade  onde  seguirá 
a  radicar  a  súa  sede,  contará  ademais  co 
Campus de Lugo. A Universidade de Vigo 
terá a  súa sede nesta cidade  incluíndo os 
Campus  de  Pontevedra  e  de  Ourense.  A 
Universidade da Coruña terá a súa sede na 
cidade do mesmo nome, integrándose nela 
o Campus de Ferrol.

Artigo 6. Cada  Campus  deberá  ter 
ou,  noutro  caso,  ser  dotado  dun  mínimo 
de dous centros con rango de Facultade ou 
Escola Técnica Superior.
Estruturarase  á  súa vez  internamente  tendo 
en conta o criterio de complementariedade 

822	 Decreto	185/2008,	do	31	de	xullo,	polo	que	se	crea	
o	 Observatorio	 de	 Ciencia	 e	 Tecnoloxía	 Universitario	
de	Galicia	(Octuga)	e	se	determinan	as	súas	funcións,	
composición	e	funcionamento.
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interdisciplinar dentro de cada grande área 
de coñecemento científico e técnico.
Cada Campus contará cuns mínimos cuali-
tativos e cuantitativos en dotación docente, 
de  administración  e  servizos,  de  infraes-
trutura en edificios e de equipamentos en 
servizos  complementarios  á  docencia  e 
investigación e en servizos comunitarios.

Artigo 7. Sen  prexuízo  dos  novos 
centros que poidan crearse, as novas Univer-
sidades  contarán  inicialmente  con  aqueles 
onde se ubican na actualidade as Faculta-
des, Escolas Técnicas Superiores, Colexios 
Universitarios, Escolas Universitarias, así 
como  coas  instalacións  complementarias 
situadas  nos  Campus  da  Coruña,  Ferrol, 
Vigo, Pontevedra e Ourense, pertencentes 
á Universidade de Santiago, segregándose 
da mesma.

Artigo 8. O repertorio de  titulacións 
do sistema universitario de Galicia atende-
rá ao principio de completude, en virtude 
do cal debe tender a abranguer e incorpo-
rar a totalidade do repertorio de titulacións 
existente,  por  área  de  coñecemento,  no 
estado actual da ciencia e da técnica.
Só  excepcionalmente  se  poderá  deixar 
de  aplicar  este  principio,  de  xeito  indi-
vidualizado,  en  atención  á  desmesurada 
distorsión  que  implique  na  asignación 
dos  recursos  humanos  e  financeiros  ou 
atrancos  insolubles  para  a  súa  cobertura 
co  nivel  de  calidade  científico-docente 
razoablemente esixible 823.

Artigo 9. A creación e localización de 
novas titulacións e centros e, en definitiva, 
a  ordenación  do  sistema  universitario  de 
Galicia  seguirán  unha  programación  que 
atenda  a  demanda  universitaria  e  mais  a 

823	 Véxase:
-	Decreto	259/1994,	do	29	de	xullo,	polo	que	se	esta-
blece	o	procedemento	para	a	creación	e	recoñecemento	
de	universidades,	centros	universitarios	e	autorización	
de	estudos	na	Comunidade	Autónoma	de	Galicia.
-	Resolución	do	7	de	xullo	de	2006,	da	Dirección	Xeral	
de	Ordenación	e	Calidade	do	Sistema	Universitario	de	
Galicia,	pola	que	se	dispón	a	publicación	de	instrucións	
sobre	o	procedemento	de	autorización	para	a	implan-
tación	 de	 estudos	 universitarios	 oficiais	 de	 posgrao	
conducentes	ao	título	de	máster	e	doutor.

disponibilidade dos  recursos  económicos 
e  docentes  necesarios,  e  axustaranse  aos 
seguintes criterios:

a.  Cubrir  as  necesidades  de  titulados 
para  o  desenvolvemento  económico,  cul-
tural, científico e técnico de Galicia.

b.  Achegar  a  oferta  á  demanda  e  ás 
previsións de postos de traballo.

c.  Corrixir os desequilibrios existentes 
nos actuais Campus.

d.  Acadar  a  especialización  dos  Cam-
pus, aínda que mantendo a coexistencia de 
ensinanzas técnicas e de humanidades.

e.  Evitar a multiplicidade de titulacións 
na  Comunidade  Autónoma,  salvo  cando 
coincidan a demanda real de estudantes e 
a necesidade social de titulados.

f.  Agrupar  as  titulacións  por  grandes 
áreas  científicas  para  favorecer  a  conso-
lidación  de  unidades  departamentais  e 
lograr un máis doado aproveitamento dos 
recursos  infraestruturais  e  a  xeración  de 
sólidas liñas de investigación.

g.  Transformar positivamente os actuais 
Colexios Universitarios, incardinando este 
proceso na expansión xeral da oferta.

Artigo 10. Os  estudantes  poderán 
acceder  a  calquera  das  universidades  da 
comunidade  Autónoma,  sempre  que  re-
únan os requisitos académicos necesarios, 
aplicándose  o  procedemento  coñecido 
como distrito único.

Artigo 11. 1. A coordinación e planifi-
cación do sistema universitario de Galicia, 
constituído  polas  tres  Universidades,  co-
rresponderalle á Consellería de Educación 
e Ordenación Universitaria. A estes efectos, 
haberá de contar co Consello Universitario 
de Galicia como órgano de asesoramento e 
consulta,  segundo o disposto no artigo 10 
da Lei 5/1987,do 27 de maio.

2. (...) 824

Serán funcións do Consello Universitario 
Galego as seguintes:

a.  Facilitar  o  intercambio  de  informa-
ción  e  as  consultas  recíprocas  entre  as 

824	 O	artigo	11.2	contén	modificacións	á	Lei	5/1987,	do	
27	de	maio.
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universidades  de  Galicia  sobre  todas  as 
súas áreas de actividade. 

b.  Elaborar  programas  conxuntos  de 
actuación  que  atinxan  a  problemas  e 
necesidades  do  Sistema  Universitario  de 
Galicia e potenciar equipos interuniversi-
tarios para desenvolver este labor. 

c.  Informar  as  propostas  de  creación 
de  novas  universidades  e  de  creación, 
modificación  e  supresión  de  centros, 
titulacións  universitarias  e  institutos  de 
investigación.

d.  Coñecer  os  novos  plans  de  estudos 
das  diferentes  titulacións  e  ensinanzas 
impartidas  polas  universidades  e  as  súas 
modificacións.

e.  Propoñer a organización conxunta de 
estudos  entre  as  universidades,  especial-
mente no que  se  refire  a  terceiros  ciclos. 
estudos de posgrao e  titulacións que non 
teñan carácter oficial no Estado.

f.  Informar as normas de acceso e per-
manencia dos alumnos nas universidades 
e as relativas ás responsabilidades dos es-
tudantes no que se refire ao cumprimento 
de obrigacións académicas. 

g.  Coñecer  as  solicitudes  das  subven-
cións globais ordinarias e extraordinarias 
que  forman  parte  dos  ingresos  nos  orza-
mentos  das  universidades  e  informar  os 
programas  de  inversións  no  sistema  uni-
versitario  de  Galicia  feitos  directamente 
pola Comunidade Autónoma.

h.  Garantir a racionalización dos estu-
dos,  servizos e actividades universitarias 
e outras de interese común.

i.  Elaborar  programas  de  extensión 
universitaria,  así  como  de  formación  e 
actualización do profesorado.

j.  Asesorar á Consellería de Educación 
e  Ordenación  Universitaria  en  todas  as 
cuestións que lle sexan requeridas.

Disposición aDicional pRimeiRa
A Xunta de Galicia ditará as oportunas 

disposicións para a segregación dos centros 
da  Universidade  de  Santiago  aos  que  se 
refire o artigo 7 e a correspondente integra-
ción dos mesmos nas novas Universidades.

Esta  segregación  que  se  establecerá  me-
diante  un  Decreto  da  Xunta  de  Galicia, 
logo  dos  trámites  oportunos  ante  o  Con-
sello Social da Universidade de Santiago, 
terá lugar con todos os seus medios mate-
riais  e humanos. En particular,  o persoal 
a  eles  adscrito  pasará  a  prestar  servizo 
na  Universidade  na  que  tales  centros  se 
integren,  respetándoselle  os  dereitos  que 
posúan no momento da segregación.
O equipamento e pleno desenvolvemento 
das  actividades  docentes  e  de  investiga-
ción  dos  centros  segregados  farase  con 
cargo ao plan de  financiamento das Uni-
versidades  contemplado  na  Disposición 
adicional cuarta desta lei.

Disposición aDicional segunDa
As novas Universidades darán comen-

zo  ás  súas  actividades  académicas  logo 
de  producirse  a  integración  efectiva  dos 
centros  segregados  da  Universidade  de 
Santiago, ou a creación doutros novos se 
é o caso , e a constitución dos órganos de 
goberno previstos na Disposición transi-
toria primeira.

Disposición aDicional teRceiRa
A Xunta de Galicia, logo da aprobación 

do plan de financiamento das Universida-
des ao que se fai referencia na Disposición 
Adicional  cuarta,  adoptará  as  medidas 
oportunas  para  a  extinción  dos  Colexios 
Universitarios, e a súa transformación en 
Facultades,  Escolas  Técnicas  Superiores, 
Escolas  Universitarias  ou  outros  centros 
de ensinanza superior.

Disposición aDicional cuaRta
  1.  A Xunta de Galicia deberá presentar-
lle  ao  Parlamento  o  plan  de  financiamento 
das Universidades de Galicia, no que figu-
rarán, como mínimo os seguintes aspectos:

a.  Transferencias correntes ás Univer-
sidades.

b.  Investimentos reais previstos para a 
construción  de  novos  centros,  Institutos 
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de  investigación,  bibliotecas,  residencias 
e outras instalacións e servizos.

c.  Gastos correspondentes á dotación e 
formación do profesorado.

d.  As  transferencias  de  capital  para 
gastos  de  investigación,  de  acordo  co 
previsto na Lei 8/1988, do 18 de xullo, do 
Plan  Xeral  de  Investigación  Científica  e 
Técnica de Galicia.

e.  Gastos de bolsas para estudantes.
  2.  Os Presupostos da Comunidade Autó-
noma para o período 1990/96 contemplarán 
os gastos previstos no plan.
  3.  Autorízase  ao  Goberno  Galego  a 
asumir  os  créditos  ou  emitir  Débeda 
Pública precisos para garantir o  cumpri-
mento do plan.

Disposición tRansitoRia pRimeRia
Creánse  os  seguintes  órganos  nas 

novas  Universidades  para  o  desenvolve-
mento das funcións de goberno e adminis-
tración necesarias para o comenzo das súas 
actividades:

a.  A  Comisión  de  Goberno,  á  que  lle 
corresponderán  as  funcións  organiza-
tivas  de  goberno  no  ámbito  académico. 
Estará  composta  por  cinco  membros, 
nomeados  pola  Consellería  de  Educa-
ción e Ordenación Universitaria, debendo 
ter  catro  deles  a  condición  de  profesor 
numerario  da  universidade,  con  destino 
actual  nalgún  dos  centros  radicados  na 
área  territorial  correspondente  á  nova 
Universidade.  O  quinto  membro  será  o 
Xerente da Universidade, que deberá ter a 
condición de funcionario.
A  Xunta  de  Galicia,  por  proposta  do 
conselleiro  de  Educación  e  Ordenación 
Universitaria,  nomeará  o  Reitor  da  Uni-
versidade,  que  presidirá  a  Comisión  de 
Goberno. A citada Comisión estruturarase 
funcionalmente en dous Vicerreitores, un 
Secretario Xeral e o Xerente.

b.  O  Consello  Económico,  que  desem-
peñará as funcións de carácter económico 

e  financeiro  atribuídas  pola  lexislación 
vixente ao Consello Social. Estará compos-
to por seis membros, sendo o seu Presidente 
e dous dos mesmos nomeados pola Xunta 
de Galicia, dous polo Parlamento de Galicia 
e un pola respectiva Comisión de Goberno.

Disposición tRansitoRia segunDa
No prazo máximo de tres meses, a par-

tir  da  entrada  en  vigor  da  presente  lei,  a 
Xunta de Galicia procederá á designación 
dos Reitores e dos membros das Comisións 
de Goberno das novas Universidades. No 
mesmo  prazo  adoptará  as  medidas  nece-
sarias para a constitución dos respectivos 
Consellos Económicos.

Disposición tRansitoRia teRceiRa
O Consello Universitario deberá cons-

tituísrse  no  prazo  de  seis  meses,  a  partir 
da  entrada  en  vigor  da  presente  lei.  Os 
Presidentes  dos  Consellos  Económicos 
ocuparán  o  lugar  previsto  na  Lei  5/1987, 
do  27  de  maio,  para  os  Presidentes  dos 
Consellos Sociais.

Disposición tRansitoRia cuaRta
No prazo máximo de tres meses, dende 

a súa constitución, cada Comisión de Go-
berno  elaborará  e  someterá  á  aprobación 
da  Xunta  de  Galicia  o  seu  Regulamento 
de réxime interno e as normas estatutarias 
provisorias, polas que se rexerán as novas 
Universidades en tanto non se aproben os 
seus Estatutos.

Disposición tRansitoRia quinta
No prazo de dous anos, a partir da entrada 

en  vigor  desta  lei,  as  novas  universidades 
procederán á elección do respectivo Claus-
tro universitario Constituínte. Este Claustro 
elixirá o Reitor e, no prazo máximo de seis 
meses, dende a súa constitución elaborará 
os Estatutos e someteraos á aprobación da 
Xunta de Galicia.



- 1253 -

educación, cultura, investigación...

ed
uc

ac
ió

n,
 cu

ltu
ra

, i
nv

es
ti

ga
ci

ón
...

Se transcorrido o prazo fixado no parágra-
fo anterior non se sometesen os Estatutos 
á  mencionada  aprobación,  a  Xunta  de 
Galicia determinará a normativa singular 
reguladora da actividade universitaria ata 
aprobación dos mesmos.
En tanto non se aproben os Estatutos das 
novas  universidades,  a  Xunta  de  Galicia 
exercerá as competencias que a lexislación 
lles atribúe ás Universidades, sen prexuízo 
das  que  lles  correspondan  ás  respectivas 
Comisións  de  Goberno  e  aos  Consellos 
Económicos, así como das que figuren nas 
normas estatutarias provisorias 825.

Disposición tRansitoRia seXta
Inmediatamente despois da elección do 

Claustro  procederase  á  constitución  dos 
correspondentes  Consellos  Sociais,  que 
se integrarán de acordo co previsto na Lei 
5/1987, do 27 de maio, do Consello Social 
e do Consello Universitario de Galicia, de 
conformidade co establecido nesta lei.

Disposición tRansitoRia sétima
En  tanto  non  se  constitúa  o  Consello 

universitario  de  Galicia,  o  Goberno  no-
meará  unha  Comisión  de  titulacións,  co 
fin de lle dar cumprimento ao previsto no 
artigo da presente lei.

Disposición tRansitoRia oitava
O Goberno deberá aprobar o plan de fi-

nanciamento no prazo de vinte días dende 
a publicación desta lei, para efectos de lle 
dar cumprimento ao disposto na Disposi-
ción adicional cuarta.

Disposición DeRRaDeiRa pRimeRia
Autorízase  á  Xunta  de  Galicia  a  ditar 

cantas  disposicións  considere  necesarias 
para  aplicación  e  o  desenvolvemento  da 
presente lei.
825	 Véxase	Decreto	217/1989,	do	19	de	outubro,	des-
envolve	a	Disposición	transitoria	quinta	da	Lei	do	20	de	
xullo	de	1989,	de	ordenación	do	sistema	universitario	
de	Galicia.

Disposición DeRRaDeiRa segunDa
Esta  lei  entrará  en  vigor  a  partir  da 

súa  publicación  no  “Diario  Oficial  de 
Galicia”.

6. LEI 8/1983, DO 8 DE XULLO, DO 
CONSELLO DA CULTURA GALEGA 
(DOGA N.º 102, 9. 8. 1983) 826 827

(…) 828

TíTULO PRELIMINAR

Artigo 1. Coa finalidade de defender 
e  promocionar  os  valores  culturais  do 
pobo  galego,  conforme  co  previsto  no 
artigo  32  do  Estatuto  de  Autonomía  de 
Galicia,  constitúese  o  Consello  da  Cul-
tura  Galega,  co  carácter,  composición, 
competencias  e  funcionamento  que  se 
establecen na presente lei.

826	 Véxase	respecto	a	espectáculos	públicos	e	activi-
dades	recreativas:
-	Decreto	292/2004,	do	18	de	novembro,	polo	que	se	
aproba	o	catálogo	de	espectáculos	públicos	e	activida-
des	recreativas	da	Comunidade	Autónoma	de	Galicia.
-	 Decreto	 309/2003,	 do	 11	 de	 xullo,	 polo	 que	 se	
determina	 o	 procedemento	 aplicable	 para	 o	 exercizo	
da	 potestade	 sancionadora	 en	 establecementos	 e	
espectáculos	públicos.
Véxase	respecto	ás	academias	de	Galicia:
-	Decreto	392/2003,	do	23	de	outubro,	polo	que	se	re-
gula	o	exercicio	pola	Comunidade	Autónoma	de	Galicia	
das	competencias	en	materia	de	Academias	de	Galicia.
-	Orde	do	8	de	abril	de	2005	pola	que	se	desenvolve	o	
Decreto	 392/2003,	 do	 23	 de	 outubro,	 no	 referente	 á	
creación	das	academias	de	Galicia	e	o	seu	rexistro	xeral	
e	o	procedemento	de	inscrición	das	mesmas.
Véxase	sobre	arquivos	e	patrimonio	documental:
-	Decreto	307/1989,	do	23	de	novembro,	que	regula	o	sis-
tema	de	arquivos	e	o	patrimonio	documental	de	Galicia.
Véxase	sobre	museos:
-	Decreto	314/1986,	do	16	de	outubro,	 regulación	do	
sistema	público	de	museos.
Véxase	tamén:
-	Decreto	210/1989,	do	5	de	outubro,	de	creación	do	
Centro	Galego	de	Artes	da	Imaxe.
-	Decreto	326/1996,	do	26	de	xullo,	de	regulamentación	
do	Centro	Galego	da	Arte	Contemporánea.
-	Decreto	279/2008,	do	11	de	decembro,	polo	que	 se	
crea	e	 regula	o	Consello	Galego	de	Ensinanzas	Artís-
ticas	Superiores.
827	 Decreto	162/2008,	do	10	de	xullo,	polo	que	se	apro-
ba	o	regulamento	de	organización	e	funcionamento	do	
Consello	da	Cultura	Galega.
828	 Exposición	de	motivos	omitida.
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Artigo 2. O  Consello  da  Cultura 
Galega  é  un  órgano  con  personalidade 
xurídica  propia  e  plena  capacidade  para 
o cumprimento dos seus fins.

TíTULO I 
DA COMPOSICIóN DO CONSELLO

Artigo 3. 1. A composición do Con-
sello  da  Cultura  Galega  estruturarase 
desta forma:

a.  O  Presidente,  que  será  elixido  polo 
Consello  en votación  secreta,  e nomeado 
por Decreto da Xunta de Galicia.

b.  O  Vicepresidente  ou  Vicepresiden-
tes,  que  serán  elixidos  polo  Consello  en 
votación secreta entre os seus membros.

c.  O  Secretario,  que  será  elixido  en 
votación secreta entre os seus membros.

d.  O Conselleiro de Cultura.
e.  Os  representantes  das  Entidades 

seguintes, por designación das mesmas:
Un  representante  da  Real  Academia 
Galega.
Un  representante de Academia de Xuris-
prudencia e Lexislación de Galicia.
Dous representantes da Universidade galega, 
elixidos entre os seus profesores.
Un  representante  do  Instituto  Padre  Sar-
miento de Estudos Galegos.
Un representante do Seminario de Estudos 
Galegos.
Un representante da Academia de Ciencias.
Un  representante  do  Instituto  da  Lingua 
Galega.
Un  representante do  Instituto de Estudos 
Xacobeos.
Un representante dos museos de Galicia.
Un representante do “Padroado de Rosalía 
de Castro”.
Dous  representantes  das  fundacións 
culturais  de  interese  galego,  elixidos  en 
votación secreta polo Consello.

f.  Personalidades destacadas nos cam-
pos da cultura, elixidas polo Consello en 
votación secreta en número de dez.
  2.  O  Consello  poderá  invitar  a  repre-
sentantes  de  centros  de  investigación, 
medios  de  comunicación  social,  asocia-
cións  culturais  ou  profesionais  e  outras 

institucións  galegas,  para  ser  ouvidas  ou 
para participar nas Ponencias.
  3.  O Consello poderá incorporar novas 
entidades. Para isto será preciso abrir unha 
información na que se xustifique a conve-
niencia da incorporación. A incorporación 
requirirá a maioría absoluta dos membros 
do Consello.

Artigo 4. O  Presidente  da  Xunta  de 
Galicia  exercerá  a  Presidencia  de  Honor 
do Consello da Cultura Galega.

Artigo 5. O mandato dos membros do 
Consello non será superior a catro anos.
Os representantes adscritos nos párrafos e) e 
f) do artigo 3 serán renovados de por metades 
cada dous anos, podendo ser reelixidos.
Os membros do Consello a que se refire o 
apartado  e)  do  mesmo  artigo,  perderán  a 
condición de tales no momento en que deci-
da sustituílos a entidade que os designara.

TíTULO II 
COMPETENCIAS

Artigo 6. Compete  ao  Consello  da 
Cultura Galega:

a.  Analizar cantas cuestións se refiran 
ao patrimonio cultural e fomentar a lingua 
e a cultura galegas.

b.  Investigar  e  valorar  as  necesidades 
culturais do pobo galego.

c.  Organizar  actuacións culturais  ade-
cuadas aos fins do Consello dentro ou fóra 
de Galicia.

d.  Asesorar e consultar aos poderes da 
Comunidade  Autónoma  no  que  xulgue 
preciso  para  a  defensa  e  promoción  dos 
valores culturais do pobo galego.

e.  Elevar  aos  poderes  da  Comunidade 
Autónoma informes e propostas a favor da 
defensa e promoción dos valores culturais 
do pobo galego.

TíTULO III 
DO FUNCIONAMENTO

Artigo 7. O  Consello  funcionará  en 
Pleno e a  través da executiva, da que  for-
marán parte, polo menos, o Presidente, un 
Vicepresidente e o Secretario; así mesmo, 
poderá funcionar en Ponencias, Comisións 
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Técnicas,  fixas  ou  circunstanciais,  e  en 
seccións.

Artigo 8. O Pleno reunirase polo me-
nos unha vez cada trimestre e sempre que 
o Presidente o convoque.
As reunións plenarias serán convocadas e 
presididas polo Presidente.

Artigo 9. 1. As deliberacións e acordos 
do Consello en Pleno requiren a presencia 
da  metade  máis  un  dos  seus  membros, 
incluídos  necesariamente  o  Presidente  e 
o Secretario. Dado o carácter do Consello 
non se admiten votos delegados.
  2.  Os acordos adoptaranse por maioría 
de votos dos asistentes. O Presidente deci-
dirá, co seu voto de calidade, os empates.

TíTULO IV 
FINANCIACIóN

Artigo 10. O  Consello  da  Cultura 
Galega,  de  acordo  coa  Xunta  de  Galicia, 
elaborará  o  seu  presuposto,  que  figurará 
como unha unidade orgánica dentro dos Pre-
supostos Xerais da Comunidade Autónoma.
Ao  seu  Presidente,  de  conformidade  coa 
executiva,  correspóndelle  desenvolver  a 
estrutura presupostaria do Consello.

Disposición tRansitoRia
No prazo dun mes  a partir  da  entrada 

en  vigor  da  presente  Lei,  o  Consello  da 
Cultura  Galega  será  constituído  pro-
visionalmente,  baixo  a  presidencia  do 
Conselleiro  de  Cultura,  polos  membros 
que  foran  designados  de  acordo  co  apar-
tado e) do artigo 3, que no prazo dun mes 
procederán a elixir as personalidades que 
forman parte do apartado f) do artigo 3.
No mes seguinte ao día no que se produza 
a elección á que se refire o apartado an-
terior, procederase á constitución formal 
do Consello baixo a presidencia de honor 
do Presidente da Xunta de Galicia.

Disposición final pRimeiRa
Previa consulta ao Consello da Cultura 

Galega,  o  Goberno  de  Galicia  queda 
facultado para o desenvolvemento regula-
mentario da presente lei.

Disposición final segunDa
Esta lei entrará en vigor aos vinte días 

da súa publicación no “Diario Oficial de 
Galicia”.

7. LEI 3/1983, DO 15 DE XUÑO DE 
NORMALIZACIóN LINGÜíSTICA 

(DOGA N.º 84, 14. 7. 1983) 829

(…) 830

TíTULO I 
DOS DEREITOS LINGÜíSTICOS  

EN GALICIA

Artigo 1. O galego é a  lingua propia 
de Galicia.
Todos os galegos teñen (…) 831 o dereito de 
de usalo.

Artigo 2. Os  poderes  públicos  de 
Galicia garantirán o uso normal do galego 
e do castelán, linguas oficiais da Comuni-
dade Autónoma.

Artigo 3. Os  poderes  públicos  de 
Galicia  adoptarán  as  medidas  oportunas 
para  que  ninguén  sexa  discriminado  por 
razón de lingua.
Os cidadáns poderán dirixirse aos xuíces e 
tribunais para obter a protección xudicial 
do dereito a empregar a súa lingua.

TíTULO II 
DO USO OFICIAL DO GALEGO

Artigo 4. 1.  O  galego,  como  lingua 
propia de Galicia, é lingua oficial das ins-
titucións  da  Comunidade  Autónoma,  da 
súa  Administración,  da  Administración 
Local e das Entidades Públicas dependen-
tes da Comunidade Autónoma.
  2.  Tamén  o  é  o  castelán  como  lingua 
oficial do Estado.

829	 Véxase:
-	Decreto	267/2002,	do	13	de	xuño,	polo	que	se	regula	a	
habilitación	profesional	para	a	tradución	e	a	interpretación	
xurada	doutras	linguas	ao	galego,	e	viceversa.
-	Orde	do	11	de	novembro	de	1998	pola	que	se	declaran	
as	 equivalencias	 entre	 distintos	 cursos	 e	 probas	 de	
lingua	galega.
830	 Exposición	de	motivos	omitida.
831	 	O	inciso	“o	deber	de	coñecelo”,	contido	na	redac-
ción	orixinal	do	art.	1	foi	declarado	inconstitucional	por	
FX.	2	STC	84/1986,	do	26	de	xuño	de	1986.
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Artigo 5. As leis de Galicia, os Decre-
tos lexislativos, as disposicións normativas 
e as resolucións oficiais da Administración 
Pública  galega  publicaranse  en  galego  e 
castelán no “Diario Oficial de Galicia”.

Artigo 6. 1. Os cidadáns teñen dereito 
ao uso do galego, oralmente e por escrito, 
nas  súas  relacións  coa  Administración 
Pública no ámbito territorial da Comuni-
dade Autónoma.
  2.  As  actuacións  administrativas  en 
Galicia  serán  válidas  e  producirán  os 
seus  efectos  calquera  que  sexa  a  lingua 
oficial empregada.
  3.  Os poderes públicos de Galicia pro-
moverán  o  uso  normal  da  lingua  galega, 
oralmente e por escrito, nas súas relacións 
cos cidadáns.
  4.  A  Xunta  ditará  as  disposicións  ne-
cesarias para  a normalización progresiva 
do uso do galego. As Corporacións Locais 
deberán  facelo  de  acordo  coas  normas 
recollidas nesta lei.

Artigo 7. 1.  No  ámbito  territorial  de 
Galicia,  os  cidadáns  poderán  utilizar 
calquera das dúas linguas oficiais nas re-
lacións coa Administración de Xustiza 832.
  2.  As  actuacións  xudiciais  en  Galicia 
serán válidas e producirán os seus efectos 
calquera que sexa a lingua oficial empre-
gada. En todo caso, a parte ou interesado 
terá dereito a que se lle entere ou notifique 
na lingua oficial que elixa 833.
  3.  A  Xunta  de  Galicia  promoverá,  de 
acordo  cos  órganos  correspondentes,  a 
progresiva normalización do uso do gale-
go na Administración de Xustiza.

Artigo 8. Os  documentos  públicos 
outorgados en Galicia poderanse redactar 
en galego ou castelán. De non haber acor-
do entre as partes, empregaranse ambas as 
dúas linguas.

Artigo 9. 1.  Nos  Rexistros  Públicos 
dependentes  da  Adminisitración  au-
tonómica,  os  asentamentos  faranse  na 
832	 	Véxase	FX.	3	STC	84/1986,	do	26	de	xuño	de	1986.
833	 	Véxase	FX.	3	STC	84/1986,	do	26	de	xuño	de	1986.

lingua  oficial  en  que  estea  redactado  o 
documento  ou  se  faga  a  manifestación. 
Se  o  documento  é  bilingüe,  inscribirase 
na  lingua que  indique quen o presenta no 
Rexistro. Nos Rexistros Públicos non depen-
dentes da Comunidade Autónoma, a Xunta 
de Galicia promoverá, de acordo cos órga-
nos competentes, o uso normal do galego.
  2.  As certificacións literais expediranse 
na lingua na que se efectuase a inscrición 
reproducida. Cando non sexa transcrición 
literal  do  asentamento,  empregarase  a 
lingua oficial interesada polo solicitante.
  3.  No caso de documentos inscritos en 
dobre  versión  lingüística  pódense  obter 
certificións  en  calquera  das  versións,  a 
vontade do solicitante.

Artigo 10. 1. Os topónimos de Galicia 
terán como única forma oficial a galega.
  2.  Correspóndelle  á  Xunta  de  Galicia 
a  determinación  dos  nomes  oficiais  dos 
municipios,  dos  territorios,  dos  núcleos 
de  poboación,  das  vías  de  comunicación 
interurbanas e dos topónimos de Galicia. 
O nome das vías urbanas será determina-
do polo Concello correspondente.
  3.  Estas  denominacións  son  as  legais 
a  todos os efectos e a rotulación terá que 
concordar  con  elas.  A  Xunta  de  Galicia 
regulamentará a normalización da rotula-
ción pública respectando en todos os casos 
as normas internacionais que subscriba o 
Estado 834.

Artigo 11. 1. Co fin de facer efectivos 
os dereitos recoñecidos no presente Títu-
lo, os poderes autonómicos promoverán a 
progresiva capacitación no uso do galego 
do  persoal  afecto  á  Administración  Pú-
blica  e  ás  empresas  de  carácter  público 
en Galicia.
  2.  Nas probas selectivas que se realicen 
para o acceso ás prazas da Administración 
Autónoma  e  Local  considerarase,  entre 
outros  méritos,  o  grao  de  coñecemento 
834	 Véxase	Decreto	132/1984,	Toponimia,	Procedemien-
to	para	a	fixación	ou	recuperación	da	toponimia	galega.
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das linguas oficiais, que se ponderará para 
cada nivel profesional 835.
  3.  Na resolución dos concursos e oposi-
cións para prover os postos de Maxistrados, 
Xuíces,  Secretarios  Xudiciais,  Fiscais  e 
todos os funcionarios ao servizo da Admi-
nistración  de  Xustiza,  así  coma  Notarios, 
Rexistradores da Propiedade  e Mercantís, 
será  mérito  preferente  o  coñecemento  do 
idioma galego.

TíTULO III 
DO USO DO GALEGO NO ENSINO
Artigo 12. 1. O galego, como lingua 

propia  de  Galicia,  é  tamén  lingua  oficial 
no ensino en todos os niveis educativos.
  2.  A Xunta de Galicia regulamentará a 
normalización do uso das linguas oficiais 
no ensino, de acordo coas disposicións da 
presente lei 836.

Artigo 13. 1. Os nenos teñen dereito 
a recibir o primeiro ensino na súa lingua 
materna.
O  Goberno  Galego  arbitrará  as  medidas 
necesarias para facer efectivo este dereito.
  2.  As Autoridades educativas da Comu-
nidade  Autónoma  arbitrarán  as  medidas 
encamiñadas a promover o uso progresivo 
do galego no ensino.
  3.  Os  alumnos  non  poderán  ser  sepa-
rados  en  centros  diferentes  por  razón  da 
lingua.  Tamén  se  evitará,  a  non  ser  que 
con  carácter  excepcional  as  necesidades 
pedagóxicas así o aconsellaren, a separa-
ción en aulas diferentes.

Artigo 14. 1. A lingua galega é mate-
ria de estudo obrigatorio en todos os niveis 
educativos non universitarios.
Garantirase o uso efectivo deste dereito en 
todos os centros públicos e privados.
  2.  O  Goberno  Galego  regulamentará 
as circunstancias excepcionais en que un 

835	 Decreto	103/2008,	do	8	de	maio,	polo	que	se	regula	
o	 coñecemento	 do	 galego	 nos	 procedementos	 para	 a	
provisión	de	postos	de	traballo	reservados	a	funciona-
rios/as	con	habilitación	de	carácter	estatal	no	ámbito	
territorial	da	Comunidade	Autónoma	de	Galicia.
836	 Decreto	124/2007,	do	28	de	xuño,	polo	que	se	regula	
o	uso	e	a	promoción	do	galego	no	sistema	educativo.

alumno  pode  ser  dispensado  do  estudo 
obrigatorio  da  lingua  galega.  Ningún 
alumno poderá ser dispensado desta obriga 
se tivera cursado sen interrupción os seus 
estudos en Galicia.
  3.  As autoridades educativas da Comu-
nidade Autónoma garantirán que ao remate 
dos  ciclos  en  que  o  ensino  do  galego  é 
obrigatorio, os alumnos coñezan este, nos 
seus niveis oral e escrito, en igualdade co 
castelán.

Artigo 15. 1. Os profesores e os alum-
nos no nivel universitario teñen o dereito a 
empregar, oralmente e por escrito, a lingua 
oficial da súa preferencia.
  2.  O Goberno Galego e as autoridades 
universitarias arbitrarán as medidas opor-
tunas para facer normal o uso do galego no 
ensino universitario.
  3.  As autoridades educativas adoptarán 
as  medidas  oportunas  co  fin  de  que  a 
lingua non constitúa obstáculo para facer 
efectivo o dereito que teñen os alumnos a 
recibir coñecementos.

Artigo 16. 1.  Nos  cursos  especiais 
de  educación  de  adultos  e  nos  cursos  de 
ensino especializado nos que  se  ensine a 
disciplina de lingua, é preceptivo o ensino 
do galego.
Nos centros de ensino especializado de-
pendentes da Xunta de Galicia establecerase 
o ensino da lingua galega nos casos en que 
o seu estudo non teña carácter obrigatorio.
  2.  Nos  centros  de  educación  especial 
para  alumnos  con  deficiencias  físicas  ou 
mentais para a aprendizaxe, empregarase 
como lingua instrumental aquela que, ten-
do en conta as circunstancias familiares e 
sociais de cada alumno, mellor contribúa 
ao seu desenvolvemento.

Artigo 17. 1. Nas Escolas Universita-
rias  e  demais  centros  de  Formación  do 
Profesorado será obrigatorio o estudo da 
lingua galega. Os alumnos destes centros 
deberán  adquirir  a  capacitación  necesa-
ria para facer efectivos os dereitos que se 
amparan na presente lei.
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  2.  As  autoridades  educativas  promo-
verán o coñecemento do galego por parte 
dos profesores dos niveis non incluídos no 
parágrafo anterior, a fin de garantir a pro-
gresiva  normalización  do  uso  da  lingua 
galega no ensino.

TíTULO IV 
O USO DO GALEGO NOS 

MEDIOS DE COMUNICACIóN

Artigo 18. O  galego  será  a  lingua 
usual nas emisoras de radio e televisión e 
nos demais medios de comunicación social 
sometidos  a  xestión  ou  competencia  das 
institucións da Comunidade Autónoma.

Artigo 19. O Goberno Galego presta-
rá apoio económico e material aos medios 
de  comunicación non  incluídos no  artigo 
anterior que empreguen o galego dun xeito 
habitual e progresivo.

Artigo 20. Serán  obrigas  da  Xunta 
de Galicia:
  1.  Fomentar a produción, a dobraxe, a 
subtitulación e a exhibición de películas 
e  outros  medios  audiovisuais  en  lingua 
galega.
  2.  Estimular  as manifestacións  culturais, 
representacións teatrais e os espectáculos 
feitos en lingua galega.
  3.  Contribuír  ao  fomento  do  libro  en 
galego, con medidas que potencien a pro-
dución editorial e a súa difusión.

TíTULO V 
DO GALEGO EXTERIOR

Artigo 21. 1.  O  Goberno  Galego 
fará  uso  dos  recursos  que  lle  confiren  a 
Constitución Española e o Estatuto de Au-
tonomía  para  que  os  emigrantes  galegos 
poidan  dispoñer  de  servizos  culturais  e 
lingüísticos en lingua galega.
  2.  Así  mesmo  fará  uso  do  previsto  no 
artigo 35 do Estatuto de Autonomía a fin de 
protexer a lingua galega falada en territo-
rios limítrofes coa Comunidade Autónoma.

TíTULO VI 
DA ADMINISTRACIóN AUTONóMICA 

E A FUNCIóN NORMALIZADORA

Artigo 22. O  Goberno  Galego  asu-
mirá  a  dirección  técnica  e  o  seguimento 
do  proceso  de  normalización  da  lingua 
galega; asesorará á Administración e aos 
particulares,  e  coordinará  os  servizos 
encamiñados a conseguir os obxectivos da 
presente lei.

Artigo 23. O  Goberno  Galego  es-
tablecerá  un  plan  destinado  a  resaltar  a 
importancia  da  lingua  como  patrimonio 
histórico  da  comunidade  e  a  poñer  de 
manifesto a responsabilidade e os deberes 
que esta ten respecto da súa conservación, 
protección e transmisión.

Artigo 24. 1.  A  Escola  Galega  de 
Administración  Pública  encargarase  da 
formación  dos  funcionarios  a  fin  de  que 
poidan usar o galego nos termos estableci-
dos pola presente lei.
  2.  O dominio das linguas galega e cas-
telá será condición necesaria para obter o 
diploma da Escola Galega da Administra-
ción Pública.

Artigo 25. O  Goberno  Galego  e  as 
Corporacións Locais dentro do seu ámbito 
fomentarán  a  normalización  do  uso  do 
galego  nas  actividades  mercantís,  publi-
citarias, culturais, asociativas, deportivas 
e  outras. Con  esta  finalidade  e  por  actos 
singulares, poderanse outorgar  reducións 
ou exencións das obrigas fiscais 837.

Disposicións aDicional
Nas cuestións relativas á normativa, ac-

tualización e uso correcto da lingua galega, 
estimarase  como  criterio  de  autoridade  o 
establecido pola Real Academia Galega 838.
Esta normativa será revisada en función do 
proceso de normalización do uso do galego.
837	 Véxase	Decreto	185/1994,	do	16	de	xuño,	polo	que	
se	regula	a	utilización	do	idioma	galego	nos	produtos	
de	información	ao	consumidor	e	usuario.
838	 Véxase	 Decreto	 173/1982,	 do	 17	 de	 novembro,	
sobre	uso	e	ensino	da	lingua	galega.
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Disposición final
A  presente  lei  entrará  en  vigor  ao  día 

seguinte  da  súa  publicación  no  “Diario 
Oficial de Galicia”.

8. LEI 11/1997, DO 22 DE AGOSTO, 
XERAL DO DEPORTE DE GALICIA 

(DOGA N.º 170, 4. 9. 1997) 839

(…) 840

TíTULO I 
OBXECTO E PRINCIPIOS XERAIS
Artigo 1. A  finalidade  desta  lei  é  a 

ordenación, promoción e coordinación da 
actividade deportiva en Galicia conforme 
a  competencia  exclusiva  na  materia  atri-
buída á Comunidade Autónoma no artigo 
27.22 do seu Estatuto de Autonomía.
Conforme  a  dita  finalidade,  esta  lei  ten 
por  obxecto  o  fomento,  a  implantación  e 
a divulgación da  actividade deportiva  en 
Galicia, a todos os niveis, como un medio 
de  lograr  o  dereito  de  todo  cidadán,  sen 
ningunha  discriminación,  ao  exercicio  e 
desenvolvemento das súas facultades físi-
cas e intelectuais mediante o libre acceso 
á práctica do deporte.

Artigo 2. Os  poderes  públicos  da 
Comunidade Autónoma garantirán o libre 
acceso  de  todo  cidadán,  en  igualdade  de 
condicións  e  oportunidades,  ao  coñece-
mento e á práctica da actividade deportiva 
conforme os principios inspiradores desta 
lei e das normas reguladoras das respecti-
vas actividades.
A  actividade  deportiva  desenvolverase 
consonte os principios de liberdade, igual-
dade e participación democrática.

Artigo 3.  1.  A  Administración  au-
tonómica  promoverá  o  deporte  de  mera 
actividade ou participación procurando a 
súa  realización  tanto  de  maneira  indivi-
dual coma asociada.
  2.  A  Administración  da  Comunidade 
Autónoma  promoverá  adecuadamente  as 
839	 Véxase	 sobre	 o	 Consello	 de	 Deporte	 de	 Galicia,	
Decreto	102/2005,	do	28	de	abril,	polo	que	se	crea	o	
Consello	do	Deporte	de	Galicia.
840	Exposición	de	motivos	omitida.

prácticas  deportivas  especiais,  conside-
rándose como tales, para os efectos desta 
lei,  a  actividade  deportiva  desenvolvida 
por  persoas  nas  que  concorran  circuns-
tancias  especiais  por  razón  de  idade, 
condición  física,  psíquica  ou  situación 
persoal  que  esixan  da  Administración 
pública  unha  consideración  e  atención 
diferenciada do  resto dos practicantes da 
actividade  deportiva  para  facilitar  a  súa 
plena integración social.
  3.  A  Administración  da  Comunidade 
Autónoma fomentará os deportes autócto-
nos tradicionais de Galicia.
  4.  A  Administración  da  Comunidade 
Autónoma  promoverá  o  deporte  de 
competición, en colaboración coas  fede-
racións deportivas.
  5.  A  Administración  autonómica  co-
laborará  coa  Administración  do  Estado 
e  coas  federacións  correspondentes  na 
preparación e no apoio técnico, científico 
e médico aos deportistas de alto nivel da 
Comunidade Autónoma, procurará a com-
patibilidade da súa intensa dedicación ao 
deporte  con outras  situacións de  traballo 
ou estudo e favorecerá a súa plena integra-
ción profesional ao remataren a súa etapa 
de deportistas de alto nivel.

Artigo 4. 1.  A  Administración  auto-
nómica divulgará os beneficios inherentes 
á práctica deportiva.
  2.  Así mesmo, a Administración auto-
nómica procurará a formación de dirixentes, 
técnicos  e  voluntarios  na  promoción  e 
organización da actividade deportiva.
  3.  A  Administración  autonómica  cola-
borará coas universidades galegas e outras 
entidades públicas e privadas para promo-
ver,  impulsar  e  coordinar  a  investigación 
científica e o desenvolvemento tecnolóxico 
do deporte.

Artigo 5. 1.  A  Administración  auto-
nómica promocionará o ensino e a práctica 
da actividade deportiva na idade escolar.
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  2.  Todos os centros docentes, públicos 
ou privados, deberán dispoñer de instala-
cións  deportivas  para  atender  a  práctica 
da actividade deportiva, na  forma que se 
determine regulamentariamente.

Artigo 6. 1. A Administración depor-
tiva da Comunidade Autónoma fomentará 
a  construción  e  óptima  utilización  das 
instalacións  deportivas,  potenciando  o 
seu  carácter  polivalente  para  a  obten-
ción  da  máxima  rendibilidade  social  e 
posibilitando  a  práctica  xeneralizada  da 
actividade deportiva.
  2.  A Administración deportiva da Co-
munidade Autónoma planificará e executará, 
directamente ou en colaboración con outras 
administracións,  a construción de  insta-
lacións  deportivas  propias  ou  a  mellora 
das xa existentes no territorio de Galicia, 
e deberá ser informada da construción ou 
mellora nas doutra titularidade.
  3.  A Administración deportiva da Comu-
nidade Autónoma determinará os requisitos 
técnicos  das  instalacións,  asegurando  o 
cumprimento  da  normativa  específica 
para  a  accesibilidade,  de  xeito  que  non 
dificulte a libre circulación de persoas con 
minusvalidez física ou en idade avanzada. 
Así  mesmo  deberán  proxectarse  e  cons-
truírse de xeito que se impidan ou limiten 
ao máximo as posibles accións de violen-
cia,  de  acordo  coa  lexislación  vixente  e 
cos convenios internacionais.

Artigo 7. 1. A Administración depor-
tiva  da  Comunidade  Autónoma  coidará 
da  incorporación  nos  instrumentos  de 
ordenación urbanística das reservas de es-
pazos necesarios para o desenvolvemento 
e a práctica da actividade deportiva.
  2.  Promocionará  a  protección  e  o  res-
pecto ao medio natural, concebido tamén 
como  un  espazo  para  o  lecer  e  para  a 
práctica da actividade física.

Artigo 8. A  Administración  autonó-
mica  procurará  as  condicións  necesarias 
para  aplicarlle  as  máximas  vantaxes  fis-
cais no ámbito da Comunidade Autónoma 

ás  entidades  que  realicen  actividades  de 
promoción deportiva.

TíTULO II 
DAS COMPETENCIAS DAS 

ADMINISTRACIóNS PúBLICAS

capítulo i 
CompetenCIAs dA  

ComunIdAde AutónomA
Artigo 9. Para  os  efectos  desta  lei, 

enténdese  por Administración  deportiva  os 
órganos da Comunidade Autónoma de Gali-
cia competentes en materia de deporte.
Corresponderalle á Administración depor-
tiva da Comunidade Autónoma o exercicio 
das  facultades  que  lle  veñen  recoñecidas 
no  Estatuto  de  Autonomía  e  as  funcións 
previstas  nesta  lei,  así  como  a  coordina-
ción e cooperación coa Administración do 
Estado e mais coas corporacións locais en 
materia deportiva.
Para o mellor exercicio das súas compe-
tencias,  a  Administración  autonómica 
poderá establecer convenios de colabora-
ción coas demais administracións públicas 
e entidades públicas e privadas vinculadas 
á actividade deportiva.

Artigo 10. Será  competencia  exclu-
siva  da  Administración  autonómica  a 
autorización e,  se é o caso, a denegación 
motivada da constitución das asociacións 
deportivas ás que se refire o título III desta 
lei, así como a aprobación dos seus estatu-
tos e regulamentos.
Será  competencia  exclusiva  da  Adminis-
tración deportiva de Galicia a formulación 
dos  programas  de  carácter  xeral  en  ma-
teria deportiva de ámbito galego aos que 
deberán aterse as demais administracións 
e  entes  públicos  e  privados  nas  súas 
actuacións  na  materia,  sen  prexuízo  das 
competencias propias destes.
Será tamén competencia exclusiva da Ad-
ministración autonómica o recoñecemento 
de modalidades deportivas.
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Artigo 11. 1.  Será  competencia  da 
Administración autonómica:

a.  Autorizar  a  realización  de  activida-
des  deportivas  e  o  desenvolvemento  de 
competicións que afecten as competencias 
propias das federacións deportivas galegas 
no ámbito da Comunidade Autónoma. Ta-
mén será competencia súa a cualificación 
das  competicións  oficiais  e  a  denomina-
ción  de  “campionato  galego”,  “copa  de 
Galicia” ou expresións de contido similar.
As  competicións  ou  actividades  das 
federacións  deportivas  galegas  entende-
ranse autorizadas por inscrición destas no 
Rexistro correspondente, agás prohibición 
expresa, que deberá ser motivada.

b.  Efectuar  convocatorias  de  ámbito 
autonómico para outorgar premios, distin-
cións ou axudas á realización de actividades 
promotoras  do  deporte  encamiñadas  a 
mellorar a presenza do deporte galego nas 
distintas competicións ou manifestacións 
deportivas.

c.  Concederlle  as  subvencións  econó-
micas  que  procedan,  sen  prexuízo  das 
que  establezan  outras  administracións 
públicas, ás  federacións e demais asocia-
cións deportivas, garantindo a  través das 
oportunas  inspeccións  que  a  actuación 
delas se axuste aos fins previstos nesta lei 
e controlando e avaliando a execución dos 
programas subvencionados.

d.  Promover  a  cobertura  asistencial  e 
fixar  os  requisitos  de  carácter  médico-
deportivo  que  deberán  ser  observados 
polas  federacións  deportivas  galegas 
para o outorgamento de licenzas aos seus 
deportistas, promovendo a adecuada pro-
tección  asistencial  mediante  convenios 
entre  as  federacións  coas  entidades  mu-
tualistas  ou  coas  institucións  sanitarias 
galegas  que  garantan  a  asistencia  sani-
taria dos practicantes con independencia 
do deporte que realicen.

e.  Adoptar  as  medidas  de  prevención, 
control e represión do uso de substancias 
prohibidas e métodos non regulamentarios, 

destinados  a  aumentar  artificialmente 
a  capacidade  física  dos  deportistas  ou  a 
modificar os resultados das competicións.

f.  Aplicar  as  medidas  necesarias  para 
evitar a violencia no deporte 841.
Nas alíneas e) e  f) colaborará coa Admi-
nistración  do  Estado,  sen  prexuízo  do 
desenvolvemento  regulamentario  corres-
pondente.
  2.  Será  competencia  da  Administra-
ción  deportiva  de  Galicia  determinar  a 
formación  e  acreditación  necesaria  para 
dirixir ou adestrar deportistas ou equipos 
que participen en competicións oficiais no 
ámbito de Galicia, sen menoscabo do dis-
posto na lexislación do Estado en materia 
da súa competencia.

capítulo ii 
CompetenCIAs dos entes loCAIs

Sección 1.ª 
Provincias

Artigo 12. Correspóndelles  ás  de-
putacións  provinciais  no  ámbito  do  seu 
territorio:
  1.  Fomentar, promover e difundir a ac-
tividade deportiva no seu ámbito  territo-
rial, facilitando ao máximo a realización 
de actividades deportivas, en coordinación 
cos  programas  xerais  da  Comunidade 
Autónoma.
  2.  Participar na elaboración e execución 
dos  programas  xerais  da  Administra-
ción  deportiva  autonómica  que  teñan  por 
obxecto  a  construción  e  mellora  das 
instalacións deportivas de uso público.
  3.  Coordinar dentro do programa xeral 
da  Administración  autonómica  a  utiliza-
ción das  instalacións  deportivas públicas 
de titularidade provincial.
  4.  Exercer cantas funcións e competen-
cias  lles  estean  atribuídas  en  virtude  da 
normativa estatal, desta  lei e das normas 
841	 Véxase	 Decreto	 116/2004,	 do	 27	 de	 maio,	 polo	
que	 se	 crea	 a	 Comisión	 Galega	 para	 a	 Prevención	 da	
Violencia	no	Deporte.
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que a desenvolven, así como todas as que 
lles poidan ser transferidas ou delegadas, 
dentro  dos  programas  xerais  aprobados 
pola Administración autonómica.
  5.  Executar,  se  é  o  caso,  por  delegación 
os programas xerais que na materia obxecto 
desta lei aprobe a Administración autonómica 
correspondente ao seu ámbito territorial.
  6.  Colaborar  cos  concellos  na  promo-
ción e no fomento da actividade deportiva, 
en especial no deporte en idade escolar.
  7.  Calquera  outra  actuación  que  re-
dunde  en  beneficio  do  desenvolvemento 
deportivo local, comarcal ou provincial.

Sección 2.ª 
Concellos

Artigo 13. Correspóndelles  aos  con-
cellos no seu respectivo termo municipal:
  1.  Fomentar e promocionar a actividade 
deportiva no seu territorio respectivo, nos 
termos da lexislación vixente e desta lei.
  2.  Autorizar,  de  conformidade  cos  re-
quisitos xerais, a realización de actividades 
deportivas fóra das instalacións deportivas 
e no patrimonio público municipal.
  3.  Promover  e  tutelar  e,  se  é  o  caso, 
executar no ámbito da súa competencia os 
programas xerais do deporte en idade escolar 
da Administración autonómica, mediante 
a  colaboración  con  esta,  así  como  con 
outros entes locais, federacións deportivas 
galegas ou outras asociacións deportivas.
  4.  Construír instalacións deportivas de 
carácter comunitario de conformidade co 
Plan xeral de instalacións e equipamentos 
deportivos,  velar  pola  plena  utilización 
das  existentes  no  seu  termo,  procurando 
a participación das asociacións deportivas 
do seu ámbito municipal na optimización 
do uso delas, e coidar as súas condicións 
de hixiene e seguridade.
  5.  Levar un censo actualizado de insta-
lacións deportivas no seu termo.
  6.  Velar para que nos plans de ordenación 
urbanística  se  establezan  as  reservas  de 
espazos  e  cualificacións  de  zonas  para 

a  práctica  do  deporte  e  a  instalación  de 
equipamentos deportivos nos instrumen-
tos de ordenación urbanística.
  7.  Cooperar  con  outros  entes  públicos 
ou  privados  para  levar  a  cabo  o  cumpri-
mento dos programas xerais que estableza 
a Administración autonómica e, en xeral, 
o  cumprimento  das  finalidades  previstas 
na lei.
  8.  Fomentar  a  creación  de  asociacións 
deportivas,  especialmente nos  centros de 
ensino, nos barrios e nos centros de traballo.
  9.  Calquera  outra  facultade  atribuída 
legal ou regulamentariamente que contri-
búa aos fins ou obxectivos desta lei.

capítulo iii 
dIsposICIóns Comúns

Artigo 14. As entidades  locais men-
cionadas neste  título coordinarán as súas 
actividades en materia deportiva coas das 
asociacións deportivas galegas co obxecto 
de  non  interferir  a  actividade  destas  nos 
programas  xerais  aprobados  pola  Admi-
nistración autonómica.

TíTULO III 
SUXEITOS DA  

ACTIVIDADE DEPORTIVA

capítulo i 
deportIstA

Artigo 15. 1. Terá a consideración de 
deportista, para os efectos desta  lei,  toda 
persoa que practique algunha modalidade 
deportiva  aínda  cando  non  participe  en 
competicións  ou  non  forme  parte  dunha 
asociación deportiva.
  2.  Promoverase e facilitarase a integra-
ción de todas as persoas que practiquen a 
actividade deportiva nas asociacións recolli-
das nesta lei para unha maior efectividade dos 
programas de fomento e desenvolvemento 
do  deporte  e  para  a  mellor  asistencia  e 
protección dos deportistas.
  3.  Terán  a  consideración  de  deportis-
tas de alto nivel  aqueles deportistas que 
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figuren  nas  relacións  ás  que  se  refire  o 
artigo 46.3.

Artigo 16. 1. Os deportistas poderán 
ser  afeccionados  ou  profesionais.  Á  súa 
vez  os  deportistas  afeccionados  poderán 
ser federados ou non.
  2.  Os deportistas federados dispoñerán 
da  licenza  federativa  outorgada  pola  co-
rrespondente federación deportiva galega. 
Os non federados que se inscriban obterán 
a  correspondente  licenza  acreditativa  da 
súa condición do Rexistro de Asociacións 
Deportivas e Deportistas de Galicia. A ex-
pedición da licenza terá carácter regrado e 
non poderá denegarse cando o solicitante 
reúna os requisitos establecidos.
  3.  As  ligas  profesionais  deberán  estar 
integradas por deportistas profesionais.

capítulo ii 
AsoCIACIóns deportIvAs

Sección 1.ª 
Disposicións comúns

Artigo 17. 1. Para os efectos desta lei, 
as  asociacións  deportivas  clasíficanse  en 
clubs  deportivos,  agrupacións  deportivas 
escolares,  federacións deportivas galegas 
e,  se  é  o  caso,  sociedades  anónimas  de-
portivas, ligas profesionais e entidades de 
fomento deportivo.
  2.  As  asociacións  deportivas  incluirán 
nas súas actividades programas de asisten-
cia e protección aos deportistas integrados 
nelas ou que interveñan en actividades por 
elas organizadas.

Artigo 18. Para garantir o cumprimento 
dos obxectivos das asociacións deportivas 
galegas,  a  Administración  autonómica 
poderá levar a cabo as seguintes actuacións:

a.  Inspeccionar os libros e documentos 
das  asociacións  na  forma  e  nos  supostos 
que  se  establezan  regulamentariamente, 
co obxecto de garantir o cumprimento das 
funcións que se lle encomendan nesta lei.

b.  Convocar  os  seus  órganos  colexia-
dos  por  instancia  de  parte  interesada 

cando  estes  non  fosen  estatutariamente 
convocados  polos  órganos  de  goberno 
das asociacións.

c.  Convocar as eleccións para constituír 
os órganos de goberno das asociacións ao 
remate  do  mandato  de  cada  un  deles,  na 
forma que se determine estatutariamente, 
se non fosen oportunamente convocadas.

d.  Suspender  ou  anular  os  acordos 
adoptados  polos  órganos  de  goberno  das 
asociacións  deportivas  que  sexan  contra-
rios ás disposicións desta lei, así como ás 
súas  disposicións  de  desenvolvemento  ou 
aos seus propios estatutos e regulamentos.

Artigo 19. Todas  as  asociacións  de-
portivas constituídas ao abeiro do disposto 
nesta lei deberán levar unha contabilidade 
susceptible de xustificar a exactitude dos 
resultados  das  operacións  económicas 
realizadas.
As asociacións deportivas de Galicia están 
acollidas ao réxime de orzamento e patri-
monio propios e deben someter anualmente 
a  súa  contabilidade  e  mais  o  seu  estado 
económico a unha auditoría ou verificación 
contable, nos casos en que así o dispoña a 
Administración autonómica.
Non  poderán  aprobar  orzamentos  defi-
citarios  sen  a  autorización  expresa  da 
Administración autonómica.

Artigo 20. As asociacións deportivas 
de  Galicia  aplicarán  os  seus  recursos  ao 
cumprimento  dos  seus  fins,  de  acordo  co 
establecido nos seus estatutos, e en especial:

a.  Poderán  fomentar  manifestacións 
de  carácter  físico-deportivo  e  organizar 
actividades  ou  competicións  deportivas 
dirixidas ao público en xeral. Os beneficios 
económicos, se os houbese, destinaranse ao 
desenvolvemento do seu obxecto social.

b.  Poderán gravar e allear bens, mobles 
ou inmobles, e tomar diñeiro a préstamo, 
sempre e cando os ditos actos non compro-
metan de modo irreversible o patrimonio 
da entidade nin a actividade que constitúe 
o seu obxecto.

c.  Poderán  exercer  complementariamen-
te  actividades  comerciais,  industriais, 
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profesionais ou de servizos coa condición 
de que os posibles beneficios se apliquen 
ao  fomento  da  actividade  deportiva.  En 
ningún  caso  poderán  repartir  beneficios 
entre os seus membros.

Artigo 21. As asociacións deportivas 
constituídas  ao  abeiro  desta  lei  adaptarán 
a  súa  actuación  e  o  seu  funcionamento 
ás  disposicións  normativas  aplicables.  A 
ausencia deste requisito determinará a can-
celación da inscrición rexistral. Co obxecto 
de facilitar o cumprimento desta esixencia, 
a  Administración  autonómica  procurara-
lles  ás  asociacións  deportivas  inscritas  o 
asesoramento xurídico necesario.

Sección 2.ª 
Clubs deportivos

Artigo 22. Son  clubs  deportivos, 
para  os  efectos  desta  lei,  as  asociacións 
privadas con personalidade xurídica e ca-
pacidade de obrar, integradas por persoas 
físicas,  que  teñan  por  obxecto  exclusivo 
ou  principal  a  práctica  dunha  ou  varias 
modalidades  deportivas  polos  asociados, 
así como a participación en actividades e 
competicións oficiais.

Artigo 23. 1. Para a constitución dun 
club deportivo, os seus fundadores debe-
rán  solicitar  a  ratificación  dos  estatutos 
e  inscribir  no  Rexistro  de  Asociacións 
Deportivas e Deportistas de Galicia a acta 
fundacional e os estatutos. A acta funda-
cional deberá ser outorgada, polo menos, 
por  cinco  persoas  físicas  con  capacidade 
de obrar e deberá facer constar a vontade 
destas de constituíren un club deportivo e 
a aprobación dos seus estatutos.
Os clubs que  interveñan en competicións 
oficiais de ámbito autonómico, estatal ou 
internacional deberán protocolizar perante 
notario a acta fundacional e os estatutos.
  2.  Os  clubs  elaborarán  e  aprobarán  os 
seus estatutos, que se formularán confor-
me  os  principios  de  representatividade 
e  participación.  A  organización  interna 
destes deberá ser democrática.

  3.  Os clubs deportivos rexeranse no que 
se refire á súa constitución, organización 
e  funcionamento  por  esta  lei,  polas  dis-
posicións que a desenvolven e polos seus 
estatutos  e  regulamentos.  Con  carácter 
supletorio,  seranlles  aplicables  aos  clubs 
os estatutos e regulamentos da federación 
galega á que estivesen adscritos.
  4.  Os  clubs  deportivos  que  adquiran 
o  dereito  a  participar  en  competicións 
de  carácter  profesional  e  ámbito  galego 
deberán  transformarse  en  sociedades 
anónimas deportivas.

Artigo 24. Para participar en compe-
ticións de carácter oficial, os clubs deberán 
afiliarse  ás  federacións  deportivas  gale-
gas correspondentes.
As  federacións  deportivas  galegas  esixi-
ranlles  aos  clubs  que  desexen  afiliarse  a 
elas  a  súa  inscrición  previa  no  Rexistro 
de Asociacións Deportivas e Deportistas de 
Galicia, sen prexuízo dos demais requisitos 
que federativamente lles correspondan.

Artigo 25. Os  estatutos  dos  clubs 
deportivos  deberán  conter  como  mínimo 
as seguintes mencións:

a.  Denominación,  actividade  deportiva 
que constitúa o seu obxecto e domicilio do 
club, que terá que estar radicado en Galicia.

b.  Nomes, DNI e domicilio dos funda-
dores.

c.  Requisitos  e  procedemento  de  ad-
quisición e perda da condición de socios e 
dereitos e deberes destes.

d.  Órganos de goberno e representación, 
e o seu réxime de elección, funcionamento 
e  cesamento,  que  deberá  axustarse  a 
principios  democráticos.  Os  clubs  debe-
rán  contar  necesariamente  cos  seguintes 
órganos: presidente e Asemblea Xeral, os 
cales,  independentemente  das  funcións 
estatutarias  que  se  lles  asignen,  deberán 
ter as competencias que se establezan nas 
normas de desenvolvemento desta lei.

e.  Réxime de adopción de acordos e me-
dios para a súa impugnación. Necesariamente 
deberá facerse mención da posibilidade de 



- 1265 -

educación, cultura, investigación...

ed
uc

ac
ió

n,
 cu

ltu
ra

, i
nv

es
ti

ga
ci

ón
...

impugnar  os  acordos  perante  os  órganos 
competentes  das  federacións  e  perante  o 
Comité Galego de Xustiza Deportiva.

f.  Réxime  de  responsabilidade  dos 
directivos e dos socios. En calquera caso, 
os  directivos  responderán  fronte  aos  so-
cios,  ao  club  ou  a  terceiros  por  culpa  ou 
neglixencia grave.

g.  Réxime documental, que deberá conter 
rexistro de socios, libro de actas e libros 
contables.

h.  Réxime disciplinario.
i.   Réxime económico-financeiro e patri-

monial.
j.  Procedemento  de  reforma  dos  seus 

estatutos.
k.  Procedemento de disolución e desti-

no dos bens, que en todo caso se aplicarán 
a fins análogos de carácter deportivo.

Artigo 26. Cando entidades públicas 
ou privadas pretendan desenvolver entre 
as súas actividades o fomento e a práctica 
da actividade deportiva, poderán acceder 
ao  Rexistro  de  Asociacións  Deportivas 
e  Deportistas  de  Galicia  e  gozar  dos 
dereitos  e  beneficios  deportivos  a  eles 
reservados mediante o cumprimento dos 
requisitos  documentais  esixidos  para 
os  clubs  deportivos  neste  título,  coas 
seguintes modificacións:

a.  Estatutos propios ou certificación da 
entidade  da  que  dependan  que  acrediten 
a súa natureza xurídica ou, se é o caso, a 
indicación do acordo da súa creación.

b.  Nome  da  persoa  física  que  exercerá 
dentro  deles  as  funcións  que  para  os  pre-
sidentes de clubs deportivos se establezan 
nesta lei e nas súas normas regulamentarias.

c.  Réxime de orzamento propio.
Para os efectos desta lei terán a considera-
ción de clubs as entidades indicadas.

Sección 3.ª 
Agrupacións deportivas escolares

Artigo 27. 1. Son agrupacións depor-
tivas escolares as asociacións deportivas 
formadas  por  persoas  físicas  ou  xurí-
dicas,  públicas  ou  privadas,  dedicadas 

exclusivamente á actividade deportiva en 
idade escolar.
  2.  As agrupacións deportivas escolares 
terán personalidade xurídica e capacida-
de de obrar para o cumprimento das súas 
funcións.
  3.  O  ámbito  territorial  e  as  normas de 
constitución, composición, funcionamento 
e  réxime xurídico determinaranse  regula-
mentariamente e deberán estar inspiradas 
nos principios de representación e demo-
cracia;  en  todo  caso,  coordinarán  a  súa 
actuación  coas  federacións  deportivas 
galegas  correspondentes  á  modalidade 
deportiva de que se trate.
  4.  Seralles aplicable con carácter xeral 
o  réxime  de  constitución,  organización 
e  funcionamento  establecido  nesta  lei 
para os clubs deportivos, coas  seguintes 
particularidades:

a.  O  seu  obxecto  deberá  referirse  á 
actividade do deporte en idade escolar.

b.  O seu ámbito territorial poderá abran-
guer un ou varios municipios.

c.  Poderán formar parte delas os centros 
escolares, asociacións de pais de alumnos, 
concellos, deputacións, federacións depor-
tivas  galegas,  clubs  deportivos  e  outros 
colectivos interesados.

Sección 4.ª 
Federacións deportivas galegas

Artigo 28. 1.  As  federacións  depor-
tivas  galegas  son  entidades  privadas  con 
personalidade  xurídica  propia  e  plena  ca-
pacidade de obrar, cun ámbito de actuación 
que se estende ao territorio da Comunidade 
Autónoma de Galicia, no desenvolvemento 
das competencias que lles son propias. Están 
integradas por clubs, deportistas, técnicos, 
xuíces, árbitros e outros colectivos intere-
sados  estatutariamente  establecidos  que 
promoven, practican ou contribúen ao des-
envolvemento  dunha  mesma  modalidade 
ou especialidade deportiva.
  2.  Resérvase  expresamente  a  denomi-
nación de federación deportiva galega para 
as asociacións reguladas nesta sección.
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  3.  As  federacións  deportivas  galegas 
exercen,  ademais  das  súas  propias  atri-
bucións, por delegación funcións públicas 
de  carácter  administrativo,  actuando  en 
tal  caso  como  axentes  colaboradores  da 
Comunidade Autónoma galega.
  4.  Tamén  poderán  realizar  actividades 
non  incompatibles  co  seu  obxecto  social 
de  carácter  industrial,  comercial  ou  de 
servizos e destinar os seus bens ou recur-
sos  aos  mesmos  obxectivos  e  sen  que  en 
ningún  caso  poidan  repartirse  beneficios 
entre os seus membros.

Artigo 29. Só poderá recoñecerse no 
ámbito territorial da Comunidade Autóno-
ma unha federación deportiva galega por 
cada  modalidade  deportiva,  requiríndose 
para  a  súa  constitución  a  existencia  e 
práctica habitual e previa da dita modali-
dade que non estea xa asumida por unha 
federación deportiva galega.
Exceptúanse  do  disposto  no  parágrafo 
anterior  as  federacións  deportivas  de  di-
minuídos físicos, psíquicos ou sensoriais, 
que poderán ter carácter polideportivo.
As  federacións españolas deberán ser  re-
presentadas  polas  federacións  deportivas 
galegas  no  ámbito  territorial  da  Comu-
nidade  Autónoma  de  Galicia  co  obxecto 
de  obteren  o  recoñecemento,  o  apoio  e  a 
protección  das  autoridades  e  dos  orga-
nismos  públicos  en  Galicia,  nos  termos 
establecidos nesta lei.
As  federacións  deportivas  galegas,  para 
efectos  da  súa  participación  en  activi-
dades  ou  competicións  deportivas  de 
ámbito estatal ou  internacional, deberán 
formar  parte  das  federacións  deportivas 
españolas  correspondentes  á  súa  activi-
dade, por medio dos oportunos acordos, 
e  seranlles  aplicables  as  normas  e  os 
regulamentos das federacións deportivas 
españolas ou internacionais cando actúen 
en competicións oficiais de carácter esta-
tal ou internacional.

Artigo 30. 1. As federacións depor-
tivas  galegas  regularán  a  súa  estrutura 
e  o  seu  funcionamento  de  acordo  cos 

principios de representación e participa-
ción democrática e rexeranse por esta lei, 
polas  súas  normas  de  desenvolvemento, 
polos  seus  propios  estatutos  e  regula-
mentos  debidamente  aprobados  e  polas 
demais disposicións legais ou federativas 
que resulten aplicables.
  2.  As  federacións  deportivas  galegas 
terán  a  consideración  de  entidades  de 
utilidade pública nos  termos establecidos 
na lexislación.

Artigo 31. 1. Correspóndelle á Admi-
nistración  deportiva  de  Galicia  autorizar 
e  revogar  a  constitución  das  federacións 
deportivas galegas e a aprobación dos seus 
estatutos e regulamentos.
  2.  A constitución dunha nova federación 
deportiva poderá producirse:

a.  Por creación ex novo.
b.  Por segregación doutra.
c.  Por fusión de dúas ou máis preexis-

tentes.
  3.  Para a constitución dunha nova fede-
ración deportiva requirirase a autorización 
da  Administración,  que  a  concederá  ou 
denegará motivadamente baseándose nos 
seguintes criterios:

a.  Interese xeral da actividade.
b.  Suficiente implantación en Galicia.
c.  Existencia da modalidade deportiva 

oficialmente recoñecida.
d.  Viabilidade económica da nova fede-

ración.
  4.  a.  Para  a  constitución  dunha  nova 
federación deportiva ex novo, a iniciativa 
poderá  corresponderlles  a  representantes 
de  como  mínimo  trinta  clubs  deportivos 
con  domicilio  social  polo  menos  en  tres 
provincias galegas, constituídos en Xunta 
Promotora, na que se xustifiquen os requi-
sitos aos que se refire o apartado anterior 
e a non inclusión da práctica deportiva co-
rrespondente en ningunha das federacións 
existentes.  Esta  proposta  terá  o  carácter 
de  acta  fundacional  e  deberá  outorgarse 
perante notario.

b.  No caso de constitución dunha nova 
federación  por  segregación  doutra  será 
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necesario o informe da federación da que 
se pretende a segregación e contar con acti-
vidades deportivas que teñan implantación 
e  identidade  suficientes  para  se  converter 
en modalidade deportiva autónoma.

c.  No caso de constitución dunha nova 
federación por fusión doutras será necesa-
rio o acordo das federacións fusionadas.
  5.  En  todo  caso,  para  a  constitución 
dunha  federación  será  necesario  contar 
con estatutos axustados á normativa legal 
e  inscribirse  no  Rexistro  de  Asociacións 
Deportivas e Deportistas de Galicia. Esta 
inscrición será condición previa e necesaria 
para a integración da federación deportiva 
galega de que se trate na federación espa-
ñola correspondente.
  6.  Os estatutos das federacións deportivas 
galegas  e  as  súas  modificacións  publica-
ranse no “Diario Oficial de Galicia”,  logo 
da  súa  aprobación  pola  Administración 
deportiva galega no prazo máximo de dous 
meses. As demais normas regulamentarias 
que rexen o funcionamento da federación 
depositaranse na Administración deporti-
va de Galicia.
  7.  O recoñecemento dunha federación 
deportiva  galega  pola  Administración 
deportiva  de  Galicia  confírelle  a  esta  a 
representación desa modalidade deporti-
va en todos os ámbitos.
  8.  A  revogación  da  autorización  das 
federacións  deportivas  galegas  corres-
ponderalle  á Administración deportiva de 
Galicia pola desaparición dos motivos que 
deron lugar á súa autorización e inscrición.

Artigo 32. Corresponderanlles  ás 
federacións  deportivas  galegas  como 
competencia exclusiva na súa  respectiva 
modalidade deportiva as seguintes funcións:

a.  Elaborar os programas de promoción 
xeral  da  súa  modalidade  deportiva  no 
ámbito da Comunidade Autónoma.

b.  Elaborar  as  normas  técnicas  da  súa 
modalidade  deportiva  e  dirixir  e  regular 
as actividades propias desta.

c.  Desenvolver programas de especiali-
zación da súa modalidade deportiva.

d.  Deseñar, elaborar e executar os plans 
de preparación dos deportistas de alto nivel 
na súa respectiva modalidade deportiva e as 
listas destes en colaboración coa Adminis-
tración deportiva de Galicia e, se é o caso, 
coa federación española correspondente.

e.  Colaborar coa Administración auto-
nómica  e  cooperar  coas  correspondentes 
federacións  deportivas  españolas,  se  é  o 
caso, na formación de técnicos deportivos 
da súa especialidade.

f.  Organizar e dirixir  as competicións 
de  carácter  oficial  que  se  desenvolvan 
no  seu  ámbito  territorial,  de  acordo  coas 
normas e cos regulamentos autonómicos, 
nacionais e internacionais que sexan apli-
cables.  Expedirán,  para  estes  efectos,  as 
correspondentes licenzas deportivas.

g.  Exercer a potestade disciplinaria nos 
termos  establecidos  nesta  lei  e  nas  súas 
normas de desenvolvemento, así como nos 
seus propios estatutos e regulamentos.

h.  Resolver en vía de recurso as impug-
nacións contra os acordos dos órganos dos 
clubs deportivos que delas dependan.

i.   Exercer  o  control  das  subvencións 
oficiais que  se  lles  asignen aos clubs de-
portivos que delas dependan na forma que 
regulamentariamente se determine.

j.  Designar  os  deportistas  da  súa  mo-
dalidade que integrarán a selección galega, 
para a cal os clubs deberán poñer á disposi-
ción da federación os deportistas elixidos.

k.  Representar  a  Galicia  en  activida-
des e competicións deportivas de carácter 
estatal  ou  supraestatal  organizando  as 
seleccións autonómicas.

l.   Colaborar coa Administración deporti-
va de Galicia, os entes locais e as agrupacións 
deportivas escolares na organización e no 
desenvolvemento dos programas xerais do 
deporte na idade escolar.

m. Executar  as  resolucións  do  Comité 
Galego de Xustiza Deportiva.

n.  Colaborar coa Administración deporti-
va de Galicia e outros órganos competentes 
da  Administración  autonómica  na  pre-
vención, no control e na represión do uso 
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de  substancias  e  grupos  farmacolóxicos 
prohibidos no deporte e na prevención e no 
control da violencia no deporte.

ñ.  Poderán,  ademais  das  súas  propias 
atribucións,  executar  por  delegación  da 
Administración autonómica programas de 
promoción da súa modalidade deportiva.

o.  Aqueloutras  funcións que poida en-
comendarlle  a  Administración  deportiva 
da Comunidade Autónoma.

Artigo 33. Co fin de garantir o cum-
primento efectivo das funcións atribuídas 
ás  federacións  deportivas  galegas,  a  Ad-
ministración deportiva de Galicia poderá 
levar a cabo as seguintes actuacións:
  1.  Suspender motivadamente, de forma 
cautelar e provisional, o presidente ou os 
membros  dos  órganos  federativos,  cando 
se incoe contra eles expediente disciplina-
rio  por  presuntas  infraccións  moi  graves 
e  susceptibles  de  sanción  tipificadas 
como tales nesta lei ou estean incursos en 
procedemento  penal  que  leve  aparellada 
privación de liberdade.
  2.  Nos  casos  de  notoria  inactividade 
ou abandono de funcións por parte dunha 
federación ou dos seus órganos que supo-
ña incumprimento grave dos seus deberes 
legais  ou  estatutarios,  a  Administración 
deportiva de Galicia poderá asumir as fun-
cións da federación para que se restaure o 
funcionamento  legal  e  regular  dela.  Para 
tales efectos, se fose necesario, nomearase 
unha  comisión  xestora  e  convocaranse 
eleccións. De non ser posible o seu nomea-
mento  ou  non  alcanzar  a  súa  finalidade, 
disolverase  a  federación  e  cancelarase  a 
inscrición rexistral.

Artigo 34. Os  estatutos  das  federa-
cións deportivas galegas deberán conter e 
regular, polo menos, as seguintes materias:

a.  A denominación da federación.
b.  O domicilio, que deberá fixarse den-

tro do territorio de Galicia.
c.  A  modalidade  e  as  especialidades 

deportivas das que se atenda o desenvol-
vemento específico.

d.  Os requisitos de afiliación e os derei-
tos e deberes dos afiliados.

e.  A estrutura territorial, que poderá ser 
mediante delegacións de ámbito comarcal 
ou calquera outro.

f.  A composición, o  funcionamento  e 
a competencia dos órganos de goberno e 
representación.

g.  O procedemento de elección do pre-
sidente, da Asemblea Xeral e da Comisión 
delegada da federación 842.

h.  As causas de cesamento dos órganos 
de goberno e representación, entre as que 
se incluirá a moción de censura ao presi-
dente, que será construtiva.

i.   O réxime de adopción de acordos e a 
súa impugnación.

j.  O réxime documental da federación, 
que  abranguerá,  como  mínimo,  o  libro-
rexistro de clubs deportivos e, se é o caso, 
deportistas,  o  libro  de  actas  dos  órganos 
de  goberno  e  representación,  os  libros  de 
contabilidade e o  libro  inventario de bens 
mobles e inmobles, todos eles debidamente 
dilixenciados polo Rexistro de Asociacións 
Deportivas e Deportistas de Galicia.

k.  O réxime económico-financeiro, que 
deberá precisar o carácter, a procedencia, 
a  administración  e o destino de  todos os 
seus recursos.

l.   O réxime disciplinario.
m. O  procedemento  para  a  reforma  dos 

seus estatutos, que deberán ser aprobados 
pola Administración deportiva de Galicia.

n.  As  causas  de  extinción  ou  disolu-
ción da federación, así como o destino ao 
que haxa que aplicar o seu patrimonio en 
tales supostos.

Artigo 35. 1. Son órganos de gober-
no  e  representación  a  Asemblea  Xeral  e 
o presidente. Na Asemblea Xeral deberá 
constituírse  unha  Comisión  delegada  de 
asistencia  a  ela.  Os  estatutos  poderán 
842	 Véxase	Orde	do	3	de	abril	de	2006	pola	que	se	esta-
blecen	os	criterios	para	a	elaboración	de	regulamentos	
e	 realización	 dos	 procesos	 electorais	 nas	 federacións	
deportivas	galegas.
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prever  outros  órganos  complementarios 
de goberno para asistir ao presidente.
  2.  A Asemblea Xeral é o máximo órgano 
de representación e goberno. Nela estarán 
representados  os  diferentes  estamentos 
deportivos  que  compoñen  a  federación. 
A  determinación  dos  membros  de  cada 
estamento que forman parte da Asemblea 
Xeral  farase  con  base  nunha  elección 
mediante  sufraxio  libre,  igual,  directo  e 
secreto por e entre os integrantes maiores 
de idade de cada colectivo.
  3.  A  Asemblea  Xeral  elixirá  entre  os 
seus membros a Comisión delegada.
  4.  O presidente é o órgano executivo da 
federación,  posúe  a  representación  legal 
e  preside  os  órganos  de  representación  e 
goberno executando os acordos destes.
Será elixido mediante sufraxio libre, igual 
e secreto por e entre os membros da Asem-
blea Xeral.
En ningún caso poderá ser ao mesmo tempo 
presidente doutra federación e dun club.
  5.  Os  demais  órganos  e  comités  que 
poidan crearse, de acordo cos estatutos e 
as normas que lles sexan aplicables, serán 
designados  e  removidos  libremente  polo 
presidente da federación.
  6.  O  mandato  dos  membros  da  Asem-
blea Xeral e do presidente é de catro anos, 
renovándose nos anos nos que se realicen 
os xogos olímpicos de inverno.

Artigo 36. En  caso  de  disolución 
dunha  federación,  o  seu  patrimonio  terá 
o  destino  que  se  determinase  nos  seus 
estatutos. No non previsto neles a Admi-
nistración  deportiva  de  Galicia  daralle  o 
destino que corresponda.

Sección 5.ª 
Ligas profesionais e sociedades 

anónimas deportivas

Artigo 37. 1. Os clubs deportivos dun-
ha mesma modalidade poderán constituír 
ligas  profesionais  integradas  exclusiva  e 
obrigatoriamente  por  todos  os  clubs  par-
ticipantes  nelas. Deberán  ser  autorizadas 
pola Administración autonómica.

  2.  Os  clubs  deportivos  integrantes 
dunha  liga  profesional  deberán  adoptar 
a  forma  xurídica  de  sociedade  anónima 
deportiva,  nos  termos  establecidos  na 
lexislación vixente.
  3.  As  ligas  profesionais  terán  perso-
nalidade  xurídica  propia  e  gozarán  de 
autonomía para a súa organización inter-
na  e  funcionamento, e poderán establecer 
convenios  coa  federación  deportiva  ga-
lega correspondente. A súa constitución, 
organización e funcionamento establece-
ranse regulamentariamente.
  4.  A  constitución,  os  estatutos  e  os 
regulamentos das ligas profesionais serán 
aprobados pola Administración autonómica.

Artigo 38. Serán  competencias  das 
ligas profesionais:

a.  Organizar as súas propias competi-
cións.

b.  Desempeñar  respecto  dos  seus  aso-
ciados  as  funcións  de  control,  tutela  e 
supervisión, así como as establecidas nesta 
lei e nas disposicións de desenvolvemento.

c.  Exercer  a  potestade  disciplinaria 
nos  termos previstos nesta  lei  e nas  súas 
normas  de  desenvolvemento,  estatutos  e 
regulamentos.

Artigo 39. 1. As sociedades anónimas 
deportivas constituídas de conformidade 
coa  Lei  l0/1990,  do  15  de  outubro,  do 
Deporte,  e  con  domicilio  social  dentro 
do  ámbito  territorial  da  Comunidade 
Autónoma  de  Galicia  poderán  gozar, 
se  é  o  caso,  dos  beneficios  específicos 
derivados desta lei e das súas normas de 
desenvolvemento,  logo do seu acceso ao 
Rexistro  de  Asociacións  Deportivas  e 
Deportistas  de  Galicia,  mediante  a  súa 
adscrición  ao  censo  correspondente  do 
mencionado Rexistro.
  2.  As sociedades anónimas deportivas 
con  domicilio  social  na  Comunidade 
Autónoma  de  Galicia  que  participen  en 
competicións  oficiais  non  profesionais 
terán a consideración de clubs deportivos 
para os efectos de participación nos órga-
nos das federacións deportivas galegas.
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  3.  Regulamentariamente determinarase 
o  procedemento  de  adscrición  e  a  do-
cumentación  necesaria  para  que  esta  se 
poida realizar.

Sección 6.ª 
Entidades de fomento deportivo

Artigo 40. 1.  Son  entidades  de  fo-
mento  deportivo  de  ámbito  autonómico 
as  asociacións  constituídas  por  persoas 
físicas  que  teñan  por  finalidade  exclusiva 
a promoción e organización de actividades 
deportivas  con  fins  lúdicos,  formativos, 
recreativos ou sociais, e que en ningún caso 
entren en concorrencia coa actividade pro-
pia das federacións deportivas galegas.
  2.  Para proceder ao seu recoñecemento 
requirirase  que  non  teñan  finalidade  de 
lucro,  un  número  non  menor  de  6.000 
asociados,  funcionamento  interno  demo-
crático  e  que  a  adhesión  dos  membros 
sexa  enteiramente  libre,  e  deberán  ser 
plenamente  independentes  de  calquera 
organización política, sindical, económica 
ou relixiosa.

capítulo iii 
rexIstro de AsoCIACIóns 

deportIvAs e deportIstAs de GAlICIA
Artigo 41. 1.  Créase  o  Rexistro  de 

Asociacións  Deportivas  e  Deportistas 
de  Galicia,  adscrito  á  Administración 
deportiva de Galicia, que ten por obxecto 
a  inscrición das  asociacións deportivas  e 
dos deportistas regulados nesta lei.
  2.  No  caso  de  asociacións  deportivas, 
a inscrición afectará os datos e actos que 
regulamentariamente se determinen e, en 
todo caso, comprenderá:

a.  A acta de constitución.
b.  Os estatutos.
c.  Os órganos directivos, os promotores 

e os representantes legais.
d.  En  todo caso deberán  inscribirse as 

licenzas  expedidas  polas  federacións  aos 
deportistas integrantes delas.

Artigo 42. 1. A organización, o réxime 
interno  e  o  funcionamento  do  Rexistro  de 

Asociacións Deportivas e Deportistas de Ga-
licia determinaranse por vía de regulamento.
  2.  O Rexistro estruturarase en diferen-
tes  seccións  para  as  diferentes  clases  de 
asociacións e deportistas, conforme o que 
se determine por regulamento.
  3.  Os  deportistas  non  federados  pode-
rán  solicitarlle  a  licenza  correspondente 
ao Rexistro de Asociacións Deportivas  e 
Deportistas de Galicia na forma que regu-
lamentariamente se determine.
  4.  A  inscrición  no  Rexistro  de  Asocia-
cións Deportivas e Deportistas de  Galicia 
das  asociacións  deportivas  e  entidades 
reguladas na lei determinará o seu recoñece-
mento legal e é un requisito indispensable 
para optaren ás axudas, ás subvencións e 
ao  asesoramento  da  Administración  au-
tonómica,  así  como para  a participación 
nas competicións oficiais.
  5.  A inscrición no Rexistro de Asocia-
cións Deportivas e Deportistas de Galicia 
non validará os actos que sexan nulos nin 
os datos que sexan incorrectos de acordo 
coas leis.

Artigo 43. 1.  O  nome  e  os  símbolos 
das asociacións inscritas gozarán de pro-
tección  rexistral.  O  Rexistro  dará  fe  dos 
datos que nel se conteñen. Estas garantías 
enténdense referidas ao ámbito da práctica 
deportiva, sen prexuízo dos dereitos esta-
blecidos nas leis xerais.
  2.  As  asociacións  deportivas  non 
poderán utilizar unha denominación idén-
tica á doutras xa rexistradas ou que poida 
inducir  a  confusión,  nin  poderán  usar  os 
símbolos  ou  emblemas doutras  entidades 
e asociacións.

capítulo iv 
AxudAs e subvenCIóns Ás 
AsoCIACIóns deportIvAs

Artigo 44. A Administración autonó-
mica poderá dispoñer os sistemas de axudas 
económicas  ás  asociacións  deportivas, 
establecendo  os  mecanismos  de  control 
precisos para a efectiva aplicación daquelas 
para o fin para o que foron concedidas.
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Artigo 45. Para  a  concesión  das 
axudas e subvencións a que se refire este 
capítulo  teranse  en  conta  a  cualificación 
deportiva  obtida  polos  destinatarios  ou 
solicitantes delas, a clase de competición 
na que interviñesen ou pretendan intervir, 
o  número  de  participantes,  o  material 
deportivo de utilización necesaria, as per-
soas necesarias para a súa organización e 
cantos outros aspectos se determinen nas 
normas regulamentarias.

TíTULO IV 
ACTIVIDADE DEPORTIVA

capítulo i 
dIsposICIón xerAl

Artigo 46. 1.  Considérase  actividade 
deportiva para os efectos desta lei a práctica 
das modalidades deportivas realizadas por 
calquera das persoas ou dos membros das 
asociacións ás que se refire o título III.
  2.  Todos  os  deportistas  que  realicen 
actividade  deportiva  no  ámbito  da 
Comunidade  Autónoma  de  Galicia  nos 
termos desta lei gozarán da protección e 
asistencia  dos  órganos  correspondentes 
da Administración autonómica, e  singu-
larmente  da  asistencia  médico-sanitaria 
en caso de lesión ou accidente deportivo, 
a  través  do  sistema  de  sanidade  pública 
ou,  se  é  o  caso,  mediante  os  oportunos 
convenios con entidades privadas.
As  asociacións  deportivas  non  poderán 
esixir  cantidade  ningunha  en  concepto 
de  dereitos  de  formación  ou  retención 
nin  calquera outro  tipo de  compensación 
económica  polos  deportistas  menores  de 
dezaseis anos.
  3.  A Comunidade Autónoma de Galicia 
coordinará a súa actuación coa Administra-
ción deportiva do Estado para a promoción e 
o apoio ao deporte de alto nivel no ámbito 
territorial que  lle é propio, establecendo 
programas  de  preparación  conxuntos 
para coordinar a asignación de beneficios 
e axudas.
Ademais  das  medidas  que,  en  coordina-
ción coas demais administracións públicas, 

se  adopten  para  a  mellor  protección  e 
asistencia  dos  deportistas  de  alto  nivel, 
considerarase  a  dita  cualificación  como 
mérito  avaliable  tanto  para  as  probas  de 
selección  para  prazas  relacionadas  coa 
actividade deportiva correspondente coma 
nos concursos para a provisión de postos de 
traballo relacionados con aquela actividade, 
sempre que en ambos os casos estea previs-
ta a valoración de méritos específicos.
Independentemente da clasificación xeral 
de deportistas de alto nivel e das medidas 
que se establecen na  lexislación do Esta-
do,  a  Comunidade  Autónoma  de  Galicia 
poderá realizar unha cualificación propia 
de deportistas de alto nivel, de acordo coas 
federacións deportivas galegas, para efec-
tos do ámbito galego, e que será publicada 
no  “Diario  Oficial  de  Galicia”,  aos  que 
lles  serán aplicables os beneficios que se 
establecerán regulamentariamente 843.
  4.  A Comunidade Autónoma de Galicia 
establecerá  os  mecanismos  necesarios  de 
colaboración entre os distintos órganos da 
Comunidade e a Administración local para 
lle facilitar a realización efectiva do deporte 
á poboación, en especial á de idade escolar, 
coordinando  para  tal  efecto  a  actuación 
dos órganos con competencias en deporte, 
educación, sanidade e obras públicas.

capítulo ii 
ACtIvIdAde deportIvA CompetItIvA

Sección 1.ª 
Competicións

Artigo 47. As  competicións  depor-
tivas  que  se  desenvolvan  en  territorio  de 
Galicia clasifícanse:

a.  Polo  seu  ámbito  territorial,  en  in-
ternacionais,  estatais,  interautonómicas, 
autonómicas,  provinciais,  comarcais  e 
locais.
843	Véxase:
-	Decreto	6/2004,	do	8	de	xaneiro,	polo	que	se	regula	a	
cualificación	dos	deportistas	galegos	de	alto	nivel	e	os	
programas	de	beneficios	dirixidos	a	estes.
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b.  Pola  súa natureza,  en oficiais e non 
oficiais. As oficiais poden ser de carácter 
profesional ou non profesional.

Artigo 48. 1.  Para  que  unha  compe-
tición teña o carácter de oficial no ámbito 
autonómico deberá ser cualificada como tal 
pola Administración deportiva de Galicia. 
Entenderase  concedida  a  correspondente 
cualificación ás competicións organizadas 
polas  federacións  deportivas  galegas,  no 
ámbito  da  súa  competencia,  agás  denega-
ción expresa, que deberá ser motivada.
  2.  Será  necesario  estar  en  posesión 
da  correspondente  licenza  deportiva  ex-
pedida  pola  federación  deportiva  galega 
correspondente  para  participar  nas  com-
peticións  de  carácter  oficial  organizadas 
por  ela. Noutro caso  será necesario  estar 
en posesión da licenza deportiva expedida 
polo Rexistro de Asociacións Deportivas e 
Deportistas de Galicia.

Artigo 49. As competicións de carác-
ter  profesional  deberán  ser  cualificadas 
como tales pola Administración deportiva 
de Galicia. Tal cualificación deberá conter, 
así mesmo, as condicións de uso das insta-
lacións deportivas de titularidade pública, 
que serán fixadas regulamentariamente.

Artigo 50. 1.  A  organización  das 
competicións  oficiais  de  ámbito  auto-
nómico  dunha  determinada  modalidade 
deportiva  corresponderalles  exclusiva-
mente ás federacións deportivas galegas, 
que  terán  dereito  preferente  para  tal  fin 
ao  uso  das  instalacións  deportivas  pú-
blicas  autonómicas,  nas  condicións  que 
se  establezan  regulamentariamente,  sen 
prexuízo do establecido no artigo 60.3.
  2.  No  caso  de  non  existir  federación 
deportiva galega á que estivese atribuída a 
dita modalidade deportiva, ou ben de que 
aquela non organizase competicións para 
determinadas  categorías,  a  organización 
poderalle corresponder a outra das asocia-
cións previstas na lei ou á Administración 
deportiva de Galicia.

Sección 2.ª 
Actividade de adestramento

Artigo 51. A  actividade  de  adestra-
mento  consiste  nos  exercicios  sistemáticos 
e  regulares  de  preparación  física  e  técnica 
para o logro dunha maior eficiencia na prác-
tica  de  diversas  especialidades  deportivas, 
coa finalidade de participar en competicións 
deportivas de carácter oficial.
Esta  actividade  será  obxecto  de  atención 
preferente,  aínda  que  subordinada  á  de 
competición en relación co uso de instala-
cións públicas.

capítulo iii 
ACtIvIdAde deportIvA  

non CompetItIvA
Artigo 52. A  Administración  auto-

nómica,  en  colaboración  coas  diferentes 
administracións  locais  e  coas  entidades 
e  asociacións  deportivas,  promoverá  o 
deporte como hábito de saúde e facilitará 
a actividade deportiva  libre e espontánea 
ofrecéndolle  o  máximo  de  opcións  ao 
maior número de persoas para poder ocu-
par adecuadamente o tempo libre.
Consecuentemente,  para  os  efectos  desta 
lei,  entenderase  a  actividade  deportiva 
non competitiva como a realizada por per-
soas  de  maneira  individual  ou  colectiva 
coa única finalidade de lograr unha maior 
calidade de vida e benestar social.

TíTULO V 
INSTALACIóNS DEPORTIVAS

capítulo i 
rexIstro de InstAlACIóns  

e equIpAmentos deportIvos  
de GAlICIA

Artigo 53. Créase o Rexistro de Ins-
talacións  e  Equipamentos  Deportivos  de 
Galicia,  que  terá  como  finalidade  incluír 
e controlar os espazos naturais de uso de-
portivo, as instalacións e os equipamentos 
deportivos  na  Comunidade  Autónoma  e 
facilitar a elaboración dos plans xerais de 
instalacións e equipamentos deportivos.
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Artigo 54. 1.  A  Administración  de-
portiva  da  Comunidade  Autónoma,  coa 
colaboración  dos  concellos,  das  deputa-
cións e das asociacións deportivas, realizará 
un  censo  detallado  das  infraestruturas 
deportivas  de  Galicia.  Para  estes  efectos 
entenderase  como  infraestrutura  depor-
tiva  todo  espazo  aberto  ou  pechado,  con 
independencia da súa localización, dotado 
das  condicións  suficientes para  a  práctica 
dunha  actividade  deportiva.  O  censo 
plasmarase  no  Rexistro  de  Instalacións  e 
Equipamentos Deportivos de Galicia.
  2.  Para  estes  efectos,  tanto  os  entes 
públicos  coma  as  asociacións  deportivas 
e  as  entidades  privadas  titulares  de  ins-
talacións  de  uso  público  da  Comunidade 
Autónoma de Galicia deberán facilitarlle á 
Administración deportiva autonómica to-
dos os datos necesarios para a elaboración 
e actualización do censo.

Artigo 55. Os  datos  das  infraestru-
turas que se inclúan no censo reflectirán, 
cando menos:

-   A localización territorial.
-   A titularidade delas.
-   O estado de conservación e os servizos 

con que contan.
-   O aforo e a accesibilidade para per-

soas diminuídas.
-   As  modalidades  deportivas  que  se 

poden desenvolver.

capítulo ii 
plAn xerAl de InstAlACIóns  
e equIpAmentos deportIvos

Artigo 56. 1. Co obxecto de garantir 
unha  adecuada  utilización  dos  recursos 
que as administracións públicas destinen 
á  promoción  do  deporte,  elaborarase  o 
Plan xeral de instalacións e equipamentos 
deportivos de Galicia.
  2.  Correspóndelle  á  Administración 
autonómica  a  redacción  e  aprobación  do 
dito  plan.  A  aprobación  levará  implícita 
a  declaración  de  utilidade  pública  ou  in-
terese  social das obras e a necesidade de 

ocupación dos bens e dereitos necesarios 
para levar a cabo a súa execución, para os 
efectos de expropiación forzosa ou impo-
sición de servidumes.
  3.  O  dito  plan  determinará  os  crite-
rios  xerais  de  actuación  e  a  localización 
xeográfica  das  instalacións  e  dos  equi-
pamentos deportivos de  interese xeral ou 
federativo, establecerá as determinacións 
e  a  tipoloxía  técnica  deles  e  sinalará  as 
etapas necesarias para a súa execución.
  4.  Conforme  o  título  I  desta  lei,  este 
plan  establecerá  como  acción  preferente 
dotar  todos  os  concellos  de,  polo menos, 
as  instalacións  deportivas  máis  elemen-
tais,  procurando  situalas  nos  centros  de 
ensino ou nas súas proximidades.

Artigo 57. 1. As entidades  locais, os 
clubs, as federacións galegas e outros or-
ganismos públicos e privados, vinculados 
á actividade deportiva, deberán facilitarlle 
á Administración autonómica a documen-
tación  e  información  pertinentes  para  a 
redacción do Plan xeral de  instalacións e 
equipamentos deportivos de Galicia.
  2.  Os  clubs,  as  federacións  galegas ou 
outros  organismos  públicos  e  privados, 
vinculados á actividade deportiva, partici-
parán na súa elaboración e coidarán do seu 
cumprimento na  forma que  se determine 
regulamentariamente.
  3.  En canto ás entidades locais, aplica-
rase o disposto no artigo 59 desta lei.

Artigo 58. As  determinacións  do 
Plan xeral de instalacións e equipamentos 
deportivos de Galicia concretaranse en:

a.  Os estudos e plans de información e 
estimacións dos recursos dispoñibles.

b.  A  memoria  explicativa  do  plan  coa 
definición  das  actuacións  prioritarias  en 
relación  cos  obxectivos  perseguidos  e  as 
necesidades territoriais.

c.  O  estudo  económico  e  financeiro 
da  valoración  das  actuacións  territoriais 
prioritarias e das de carácter ordinario.

d.  Os  plans  e  as  normas  técnicas  que 
definan e regulen as actuacións.



- 1274 -

Código da Administración Galega

e.  As  características  técnicas  e  os  re-
quisitos de idoneidade das instalacións.

f.  O censo das instalacións e dos equi-
pamentos deportivos.

g.  As garantías de protección ambiental 
e  paisaxística  dos  terreos  e  localización 
elixidos.

h.  Os mecanismos de avaliación da exe-
cución anual do plan.

Artigo 59. 1. A Administración autonó-
mica redactará o Plan xeral de instalacións 
e  equipamentos  deportivos  de  Galicia  co 
informe previo das entidades locais cando 
o  territorio destas se vexa afectado polas 
previsións do plan, e para tal fin crearase 
para o dito territorio unha comisión paritaria 
composta  por  membros  da  Administración 
autonómica e das administracións locais.
  2.  A execución do Plan xeral de  insta-
lacións e equipamentos deportivos deberá 
ser previamente aprobada polo Pleno das 
corporacións locais na parte que as afecta, 
e estas facilitarán para tal fin os terreos e 
o financiamento necesarios que, de acordo 
co plan, lles corresponda.

capítulo iii 
requIsItos dAs InstAlACIóns

Artigo 60. 1. Compételle á Adminis-
tración autonómica efectuar o seguimento 
e  control  da  execución  dos  proxectos  de 
instalacións  deportivas  subvencionadas 
por ela, co fin de garantir o cumprimento 
dos programas de actuación aprobados.
  2.  As  instalacións  deportivas  deberán 
cumprir  as  disposicións  reguladoras  dos 
seguintes aspectos:

a.  Tipoloxía das instalacións.
b.  Características  técnicas,  condicións 

e dimensións.
c.  Hixiene  e  seguridade  e  prevención 

de accións violentas.
d.  Acceso  e  utilización  polas  persoas 

con minusvalidez.
Os concellos velarán polo cumprimento da 
citada  normativa  en  todas  as  instalacións 
de uso público que estean no seu termo mu-
nicipal. O seu cumprimento comprobarase 

no  acto  de  concesión  da  licenza  de  obras 
ou  da  súa  actividade,  que  non  se  poderá 
outorgar  se  infrinxise  o  disposto  na  nor-
mativa de referencia. Unha vez outorgadas 
as  ditas  licenzas,  inscribiranse  no  censo 
municipal e comunicaránselle ao Rexistro 
de Instalacións e Equipamentos Deportivos 
de  Galicia  para  a  súa  inclusión  no  censo 
autonómico.
  3.  As instalacións dos centros docentes 
públicos  proxectaranse  de  forma  que  se 
favoreza a súa utilización deportiva poli-
valente e deberán ser postas á disposición 
dos  municipios,  das  asociacións  depor-
tivas  e  dos  deportistas,  respectando  en 
todo caso o normal desenvolvemento das 
actividades docentes.

Artigo 61. 1.  As  instalacións  nas 
que no seu financiamento e planificación 
participe  a  Administración  autonómica 
incluídas no Plan xeral de instalacións e 
equipamentos  deportivos  deberán  utili-
zarse de  forma que  se  favoreza o  seu uso 
deportivo polivalente en coordinación coas 
asociacións deportivas que teñan unha acti-
vidade relacionada co uso das instalacións.
  2.  Os  titulares  destas  instalacións  de-
berán permitirlle o seu uso á Comunidade 
Autónoma  para  facer  posible  a  práctica 
xeral  da  actividade  deportiva,  na  forma 
que se determine regulamentariamente.

TíTULO VI 
FORMACIóN E 

INVESTIGACIóN DEPORTIVA

Artigo 62. 1. Para o desenvolvemento 
da  formación  de  técnicos  deportivos,  a 
Administración autonómica colaborará coa 
Administración do Estado nas materias que 
lle corresponden a este como competencia 
exclusiva.  Sen  prexuízo  do  anterior,  a 
Administración  autonómica  elaborará  os 
programas  das  ensinanzas  de  técnicos  de 
acordo  coas  competencias  que  lle  corres-
ponden á Comunidade Autónoma.
  2.  A  Administración  autonómica 
establecerá  programas  de  formación  e 
perfeccionamento de técnicos en materia 
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deportiva  en  colaboración  coas  federa-
cións deportivas galegas.
  3.  Estes  programas  de  formación  e 
perfeccionamento  poderán  ser  realizados 
directamente pola Administración depor-
tiva de Galicia ou ben serlles adxudicada a 
súa realización á Escola Galega do Depor-
te ou a entidades privadas na forma que se 
estableza por regulamento.

Artigo 63. A Escola Galega do Depor-
te, adscrita á Administración deportiva de 
Galicia, será o centro reitor das ensinanzas 
deportivas no ámbito de Galicia e tamén o 
centro de documentación deportiva. A súa 
estrutura,  organización  e  funcionamento 
determinaranse regulamentariamente.
Será competencia da Administración auto-
nómica de Galicia a regulación, dentro do 
ámbito desta lei, das titulacións do ámbito 
deportivo de Galicia, establecendo os pro-
gramas, os niveis e o réxime de acceso que 
corresponda para cada unha. Expedirá as 
titulacións correspondentes, sen prexuízo 
dos  acordos  aos  que  se  puidese  chegar 
coas  federacións  deportivas  galegas  para 
as súas modalidades deportivas propias.

Artigo 64. As asociacións deportivas 
e  os  demais  organismos  referidos  neste 
título  colaborarán  coa  Administración 
autonómica na formación e cualificación 
de  xuíces  ou  árbitros,  técnicos  e  ades-
tradores  de  cada  unha  das  respectivas 
modalidades deportivas, realizando, para 
tal efecto, os cursos de formación e capa-
citación necesarios.

TíTULO VII 
DA XUSTIZA DEPORTIVA

Artigo 65. No marco desta lei, a xus-
tiza deportiva esténdese a:

a.  Cuestións disciplinarias, entendendo 
por tales:

-   Infraccións  das  regras  de  xogo  ou 
competición.

-   Acceso á competición.
-   Infraccións  das  normas  xerais  de 

conduta deportiva establecidas nesta lei, nas 

normas que a desenvolven e nos estatutos ou 
regulamentos das asociacións deportivas.

-   Concesión de licenzas.
b.  A  impugnación dos actos e acordos 

que  en  materia  electoral  adopten  as  aso-
ciacións deportivas.

c.  A  impugnación dos actos e acordos 
dos órganos de goberno e  representación 
das asociacións deportivas.

Artigo 66. 1.  Enténdese  por  infrac-
cións das regras do xogo ou da competición 
para  os  efectos  desta  lei  as  accións  ou 
omisións que durante o curso do xogo ou da 
competición vulneren, impidan ou pertur-
ben o seu normal desenvolvemento.
  2.  Son infraccións das normas xerais de 
conduta deportiva as accións ou omisións 
que supoñan un quebrantamento por parte 
de calquera das persoas suxeitas ao ámbito 
de aplicación desta lei de calquera norma 
de aplicación no deporte non  incluída no 
apartado anterior ou dos principios xerais 
da conduta deportiva.
  3.  Independentemente do anterior, con-
sidéranse expresamente comprendidos no 
ámbito da xustiza deportiva os acordos ou 
actos adoptados ou realizados polos órga-
nos de goberno das asociacións deportivas 
que  supoñan  vulneración  das  normas  ou 
dos  acordos  de  aplicación  ou  infracción 
do disposto na lei ou nas súas normas de 
desenvolvemento.

Artigo 67. 1.  Créase  o  Comité  Ga-
lego  de  Xustiza  Deportiva  como  órgano 
supremo da xustiza deportiva no ámbito 
territorial  da  Comunidade  Autónoma 
galega, adscrito á Administración depor-
tiva  de  Galicia,  que,  actuando  con  total 
independencia,  decide  en  última  instan-
cia en vía administrativa as cuestións da 
súa  competencia.  As  súas  resolucións 
serán directamente  impugnables perante 
o órgano competente da xurisdición con-
tencioso-administrativa.
  2.  O Comité Galego de Xustiza Depor-
tiva coñecerá das materias ás que se refire 
o artigo 65 desta lei. Estará integrado por 
un  presidente  e  catro  vogais,  todos  eles 
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licenciados  en  dereito.  Tres  deles  serán 
designados pola Administración deportiva 
de Galicia e os outros dous polas  federa-
cións  deportivas  galegas,  por  un  período 
de  catro  anos,  a  través  do  procedemento 
que  se  establecerá  regulamentariamente. 
De entre eles elixirase o presidente. Estará 
asistido por un secretario, que terá a con-
dición de funcionario.
  3.  Son da competencia do Comité Ga-
lego de Xustiza Deportiva o coñecemento 
e  a  resolución  dos  recursos  interpostos 
contra  os  actos  e  acordos  dos  órganos 
de  goberno  dos  clubs  e  das  federacións 
deportivas  galegas  nos  supostos,  nas 
formas  e  nos  termos  que  se  determinen 
por regulamento.
  4.  Tamén terá competencia para resolver 
respecto de calquera outra acción ou omisión 
que  pola  súa  transcendencia  na  actividade 
deportiva considere oportuno  tratar a Ad-
ministración deportiva de Galicia 844.

Artigo 68. 1. Enténdese por postesta-
de  disciplinaria  a  facultade  de  investigar 
e,  se  é  o  caso,  impoñerlles  sancións  aos 
suxeitos  que  interveñan  na  organización 
deportiva con ocasión de  infraccións das 
regras de xogo ou competición e das nor-
mas xerais deportivas.
  2.  O exercicio da potestade disciplinaria 
deportiva corresponderalles:

a.  Aos xuíces ou árbitros, durante o des-
envolvemento dos encontros ou das probas, 
con suxeición ás regras establecidas nos re-
gulamentos de cada modalidade deportiva.

b.  Aos clubs deportivos e ás asociacións 
deportivas,  sobre  os  seus  socios  ou  aso-
ciados, deportistas,  técnicos, directivos e 
administradores, de acordo co establecido 
nos seus estatutos.

c.  Ás  federacións  deportivas  de  Ga-
licia, sobre  todas as persoas que forman 
parte  da  súa  estrutura  orgánica,  com-
prendéndose  para  estes  efectos  os  clubs 
deportivos e os seus deportistas, técnicos 
e directivos, os xuíces e árbitros e, en xeral, 
844	Véxase	Decreto	198/1998,	do	25	de	xuño,	polo	que	se	
constitúe	o	Comité	Galego	de	Xustiza	Deportiva	e	se	esta-
blece	o	procedemento	de	designación	dos	seus	membros.

todas aquelas persoas e entidades que, en 
condición  de  federados,  desenvolvan  a 
modalidade deportiva correspondente no 
ámbito da Comunidade Autónoma.

d.  Ás ligas profesionais de carácter au-
tonómico, sobre as sociedades deportivas 
que participan en competicións oficiais de 
carácter profesional e sobre os seus direc-
tivos ou administradores.

e.  Ao Comité Galego de Xustiza Depor-
tiva,  sobre  as  mesmas  persoas  e  entidades 
cás  federacións  deportivas  galegas,  sobre 
estas mesmas e os seus directivos e sobre 
as ligas profesionais.

Artigo 69. Facúltanse as federacións 
deportivas galegas e os clubs deportivos e 
demais  asociacións  para  que  determinen 
por regulamento as infraccións e sancións 
que han aplicar a consecuencia da vulne-
ración das regras de xogo ou competición 
e das normas xerais da conduta deportiva.
Os ditos regulamentos incluirán, en todo 
caso:

a.  A  tipificación  das  infraccións,  de 
conformidade  coas  peculiaridades  da 
modalidade  deportiva  en  cuestión,  e  ta-
mén as sancións correspondentes a cada 
unha delas.

b.  A determinación das circunstancias 
atenuantes  e  agravantes  da  responsabi-
lidade  e  os  requisitos  polos  que  esta  se 
extingue ou prescribe.

c.  A cualificación das infraccións, sina-
lando as moi graves, as graves e as leves e 
establecendo os criterios de diferenciación 
e,  en  todo  caso,  os  de  proporcionalidade 
da sanción aplicable.

d.  A prohibición da dobre sanción polos 
mesmos feitos.

e.  A aplicación dos efectos retroactivos 
favorables.

f.  A  prohibición  de  sancionar  por  in-
fraccións non  tipificadas no momento da 
súa comisión.

g.  A  obriga  de  concederlle  audiencia 
ao interesado.

h.  Os distintos procedementos de  tra-
mitación e imposición, se fose o caso, de 
sancións.
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i.   O sistema de recursos contra as san-
cións impostas, no que terá que mencionarse 
expresamente o recurso ao Comité Galego 
de Xustiza Deportiva contra as resolucións 
dos órganos disciplinarios federativos.

Artigo 70. 1. Os estatutos das asocia-
cións deportivas clasificarán as infraccións 
en moi graves, graves e leves, e as sancións 
correspondentes aplicaranse en función de-
las. Regulamentariamente determinaranse 
as infraccións e sancións que con carácter 
mínimo  deberán  constar  en  cada  un  dos 
grupos mencionados.
  2.  En todo caso, consideraranse infrac-
cións moi graves as seguintes:

a.  As  actuacións  dirixidas  a  predeter-
minar,  mediante  prezo,  intimidación  ou 
simple  acordo  ou  decisión,  o  resultado 
dunha proba ou competición.

b.  Os  comportamentos,  as  actitudes  e 
os  xestos  agresivos  e  antideportivos  dos 
xogadores, cando se dirixan ao árbitro, a 
outros xogadores ou ao público.

c.  Os  quebrantamentos  de  sancións  im-
postas.

d.  A  manipulación  ou  alteración,  xa 
sexa  persoalmente  ou  a  través  de  persoa 
interposta,  do  material  ou  equipamento 
deportivo en contra das regras técnicas de 
cada deporte cando poidan alterar a segu-
ridade da proba ou competición ou poñan 
en perigo a integridade das persoas.

e.  A  utilización,  a  incitación  ou  o 
favorecemento  do  uso  de  substancias 
ou  fármacos  prohibidos  e  a  negativa  a 
someterse aos controis deles establecidos 
regulamentariamente.

f.  A aliñación indebida e a incompare-
cencia ou retirada inxustificada das probas, 
dos encontros ou das competicións.

g.  A participación en probas ou compe-
ticións non autorizadas pola Administración 
deportiva de Galicia.

h.  A non execución das resolucións do 
Comité Galego de Xustiza Deportiva.

i.   O incumprimento de acordos da Asem-
blea Xeral e dos regulamentos federativos.

j.  A  non  convocatoria  dos  órganos  de 
goberno das federacións deportivas gale-
gas nos prazos e nas condicións legais.

k.  A  incorrecta  utilización  dos  fondos 
privados  ou  das  subvencións,  créditos, 
avais e demais axudas de carácter público.
  1.  A organización de actividades distintas 
ás competicións oficiais sen a preceptiva 
autorización da Administración deporti-
va de Galicia.

m. A denegación inxustificada da licenza.
n.  O  incumprimento  dos  convenios 

subscritos  coa  Administración  deportiva 
de Galicia.

ñ.  A reiteración de faltas graves.
Das infraccións ás que se refiren as alíneas 
g), h), i), j), k), 1), m) e n) poderá ser res-
ponsable  o  presidente  da  federación,  sen 
prexuízo  das  responsabilidades  nas  que 
puidesen  incorrer  outras  persoas  físicas 
integrantes dos órganos federativos.
  3.  Consideraranse  infraccións  graves 
as seguintes:

a.  O incumprimento de ordes e instru-
cións  emanadas  dos  órganos  deportivos 
competentes.

b.  Actuar  de  forma  pública  e  notoria 
contra a dignidade e o decoro propios da 
actividade deportiva.

c.  O  incumprimento  das  regras  de 
administración e xestión do orzamento e 
patrimonio.

d.  A reiteración de faltas leves.
Das  infraccións  ás  que  se  refiren  as 
alíneas  a)  e  c)  poderá  ser  responsable  o 
presidente  da  federación,  sen  prexuízo 
das  responsabilidades  nas  que  puidesen 
incorrer outras persoas físicas integrantes 
dos órganos federativos.
  4.  Consideraranse infraccións leves as 
seguintes:

a.  As  condutas  contrarias  ás  normas 
deportivas  que  non  estean  incursas  na 
cualificación de moi graves ou graves.

b.  A  incorrección  co  público,  os  com-
pañeiros e os subordinados.

c.  A  adopción  dunha  actitude  pasiva 
no  cumprimento  das  ordes  e  instrucións 
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recibidas de xuíces, árbitros e autoridades 
deportivas no exercicio das súas funcións.

Artigo 71. 1. Pola comisión de faltas 
moi  graves  impoñeranse  as  seguintes 
sancións:

a.  Multa en contía non superior a 100.000 
pesetas. As multas soamente se lles pode-
rán impoñer ás asociacións deportivas.

b.  Perda de puntos ou postos de clasifi-
cación.

c.  Perda  de  ascenso  de  categoría  ou 
división.

d.  Clausura do recinto deportivo por un 
período máximo dunha temporada.

e.  Suspensión  ou  privación  da  licenza 
federativa ou da habilitación para ocupar 
cargos nunha organización deportiva por 
un prazo máximo de cinco anos.

f.  Suspensión  ou  privación  da  licenza 
federativa ou da habilitación para ocupar 
cargos na organización deportiva a perpe-
tuidade. Esta sanción só se poderá acordar, 
de modo excepcional, pola reincidencia en 
infraccións de extrema gravidade.

g.  Inhabilitación  por  un  período  de 
dous  a  catro  anos,  cando  as  infraccións 
fosen cometidas por directivos.

h.  Destitución  do  cargo,  cando  as  in-
fraccións fosen cometidas polos directivos.
  2.  Pola comisión de faltas graves impo-
ñeranse as seguintes sancións:

a.  Amoestación pública.
b.  Multa en contía non superior a 50.000 

pesetas. A sanción de multa soamente se lles 
poderá impoñer ás asociacións deportivas.

c.  Clausura do recinto deportivo ata un 
máximo de catro encontros ou tres meses.

d.  Suspensión dos dereitos de asociado 
ata un máximo dun ano.

e.  Suspensión  ou  privación  da  licenza 
federativa  ou  habilitación  equivalente  e 
inhabilitación para ocupar cargos dun mes 
a dous anos.
  3.  Pola comisión de  faltas  leves  impo-
ñeranse as seguintes sancións:

a.  Apercibimento.
b.  Inhabilitación para ocupar cargos ou 

suspensión  de  ata  un  mes,  ou  dun  a  tres 
encontros ou probas.

Os clubs deportivos e as restantes asocia-
cións previstas nesta lei poderán establecer 
un sistema de  infraccións e sancións que 
deberá  suxeitarse  ao  disposto  nela.  En 
caso de ausencia de tal regulación seralles 
aplicable o establecido na federación á que 
estivesen adscritos.

Artigo 72. 1. Para  impoñer sancións 
por  calquera  tipo  de  infracción  será  pre-
ceptiva  a  instrución  dun  expediente,  de 
acordo co procedemento que se estableza 
por  regulamento,  no  que  necesariamente 
se lle dará audiencia ao interesado.
  2.  Os  procedementos  disciplinarios 
terán as seguintes condicións mínimas:

a.  Notificación  ao  interesado  da  ini-
ciación  do  expediente  con  expresión  dos 
cargos  que  se  lle  imputan.  Nos  casos  de 
infracción das regras do xogo, esta notifi-
cación poderase facer a través da acta do 
partido ou da competición.

b.  Prazo para propoñer e practicar proba.
c.  Audiencia ao interesado ao termo da 

instrución,  coa  posibilidade  de  alegación 
por parte deste e de achega de documentos.

d.  Notificación  persoal  ou  pública  ao 
interesado da resolución ditada.

e.  Recursos  que  procedan,  indicando 
se esgotan ou non a vía federativa e, neste 
último caso, indicación expresa de recur-
so  e  prazo  perante  o  Comité  Galego  de 
Xustiza Deportiva.
  3.  En  todo  caso  as  normas  de  pro-
cedemento  deberán  garantir  o  normal 
desenvolvemento do xogo ou da competi-
ción e deberanse interpretar e aplicar en tal 
sentido.

Artigo 73. 1. Serán consideradas como 
circunstancias  atenuantes  a  de  arrepen-
timento  espontáneo  e  a  provocación 
suficiente  inmediatamente  anterior  á 
comisión da infracción.
  2.  Serán  consideradas  como  circuns-
tancias  agravantes  da  responsabilidade  a 
reincidencia, o prezo e o prexuízo econó-
mico ocasionado.
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  3.  Os  órganos  sancionadores  poderán, 
no  exercicio  da  súa  función,  aplicar  a 
sanción no grao que consideren adecuado, 
tendo  en  conta  a  natureza  dos  feitos,  a 
personalidade  do  responsable,  as  conse-
cuencias da infracción e a concorrencia de 
circunstancias atenuantes ou agravantes.

Artigo 74. 1.  A  responsabilidade 
disciplinaria extínguese:

a.  Polo cumprimento da sanción.
b.  Polo falecemento do inculpado.
c.  Por disolución do club ou da federa-

ción deportiva sancionados.
d.  Por  prescrición  das  infraccións  ou 

sancións.
  2.  As infraccións leves prescribirán ao 
mes, as graves ao ano e as moi graves aos 
tres anos.
  3.  O  termo  de  prescrición  comeza  a 
contar o día no que se cometeron os feitos 
e  interrómpese  no  momento  no  que  se 
acorda  iniciar  o  procedemento  sancio-
nador,  pero  volve  correr  se  o  expediente 
permanecese  paralizado  durante  un  mes 
por causa non imputable ao infractor.
  4.  As  sancións  prescribirán  aos  tres 
anos, ao ano ou ao mes, segundo se trate 
das  que  correspondan  a  infraccións  moi 
graves,  graves  ou  leves,  e  o  prazo  de 
prescrición  comeza  a  contar  dende  o  día 
seguinte  a  aquel  no  que  adquira  firmeza 
a resolución pola cal se impuxo ou dende 
que se quebrantase o seu cumprimento, se 
este xa comezou.

Disposición tRansitoRia pRimeiRa
En canto non se elabore o Plan xeral de 

instalacións  e  equipamentos  deportivos 
de  Galicia,  as  entidades  locais  notifi-
caranlle  á  Administración  autonómica 
as  súas  previsións  de  investimento  en 
instalacións e equipamentos.

Disposición tRansitoRia segunDa
As asociacións deportivas adaptarán os 

seus estatutos e regulamentos ao disposto 

nesta lei, en canto fose necesario, no prazo 
dun ano, a partir da súa entrada en vigor.

Disposición tRansitoRia teRceiRa
O Comité Galego de Xustiza Deportiva 

constituirase  no  prazo  máximo  de  seis 
meses a partir da data de entrada en vigor 
desta lei.

Disposición tRansitoRia cuaRta
As  entidades  deportivas  inscritas  no 

Rexistro de Clubs, Federacións e Entida-
des  Deportivas  de  Galicia,  creado  polo 
Decreto 82/1983, do 21 de abril,  deberán 
adaptarse  ás  disposicións  e  nos  prazos  e 
nas  formas que  se determine  regulamen-
tariamente,  para  efectos da  súa  inclusión 
no Rexistro de Asociacións Deportivas e 
Deportistas previsto nesta lei.

Disposición DeRRogatoRia
Quedan derrogadas cantas disposicións 

de igual ou inferior categoría se opoñan ao 
disposto nesta lei.
Malia o anterior, mentres non se promul-
guen  as  disposicións  regulamentarias 
ás  que  se  refire  a  disposición  derradeira 
primeira, continuarán en vigor as disposi-
cións regulamentarias que sexan compatibles 
co disposto nesta lei.

Disposición DeRRaDeiRa pRimeiRa
Facúltase o Consello da Xunta de Galicia 

para ditar as disposicións regulamentarias 
previstas nesta lei e as que sexan precisas 
para o seu desenvolvemento.

Disposición DeRRaDeiRa segunDa
Autorízase  o  Consello  da  Xunta  de 

Galicia para modificar a contía económica 
das  sancións  ás  que  se  refire  o  artigo  71 
desta lei.

Disposición DeRRaDeiRa teRceiRa
Esta lei entrará en vigor o día seguinte 

ao da súa publicación no “Diario Oficial 
de Galicia”.
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DECEMBRO, DE TURISMO  

DE GALICIA  
(DOGA 246. 19.12.2008)

(…)	845

TíTULO I 
DISPOSICIóNS XERAIS

Artigo 1. Obxecto e fins.
  1.  Esta lei ten por obxecto a ordenación 
do  sector  turístico  galego,  así  como  o 
establecemento dos principios básicos en 
materia de planificación, de promoción e 
de fomento do turismo.
  2.  A  Administración  autonómica  aco-
modará as súas actuacións á consecución 
dos seguintes fins:

a.  A promoción e o estímulo dun sector 
turístico galego competitivo e de calidade.

b.  A promoción da cooperación interterri-
torial.

c.  O impulso da desestacionalización e 
da diversificación da oferta turística.

d.  O establecemento de estándares que 
garantan  a  sustentabilidade  do  desen-
volvemento  turístico  e  a  conservación  e 
difusión do patrimonio de Galicia.

e.  O  fomento  da  autorregulación  do 
sector turístico.

f.  O  impulso  do  turismo  como  medio 
de  desenvolvemento  dos  valores  propios 
da cultura e da identidade galegas.

g.  A garantía e a protección dos derei-
tos das usuarias e dos usuarios  turísticos 
e a información e concienciación sobre os 
seus deberes.

h.  A erradicación da clandestinidade e 
da competencia desleal.

i.  O  impulso  da  profesionalización 
do  sector,  coa  mellora  da  formación  dos 
recursos  humanos;  en  particular,  no  uso 
das novas tecnoloxías e nas competencias 
lingüísticas.

j.  O  impulso  dos  programas  de  in-
vestigación  e  desenvolvemento  turístico 
(I+D+T) que faciliten a incorporación das 
empresas turísticas galegas á sociedade do 
coñecemento.

845	 	Exposición	de	motivos	omitida.

k.  A  promoción  da  comercialización 
dos recursos e das empresas turísticas den-
tro e fóra do noso país, para facilitar o seu 
acceso  a  novos  mercados  internacionais, 
en  especial  onde  radiquen  comunidades 
galegas no exterior.

l.  A promoción de Galicia como marca 
turística de calidade, coa garantía do seu 
tratamento unitario na difusión interior e 
exterior dos recursos do país.

m. O estímulo aos procesos de coopera-
ción  e  asociacionismo  entre  as  empresas 
e entre profesionais dos distintos sectores 
turísticos.

n.  Fomentar a actividade turística para 
conseguir o equilibrio  territorial entre as 
distintas zonas de Galicia.

Artigo 2. Ámbito de aplicación.
As  disposicións  desta  lei  aplicaránselles 
aos seguintes suxeitos:

a.  Administracións,  organismos  e 
empresas  públicas  vinculadas  ao  sector 
turístico.

b.  Empresas turísticas.
c.  Profesionais turísticos.
d.  Calquera  actividade,  empresarial 

e  non  empresarial,  que  preste  servizos 
relacionados co turismo e que sexa cuali-
ficada  pola  Administración  turística  con 
tal carácter.

e.  Usuarias e usuarios turísticos.

TíTULO II 
ORGANIZACIóN  

E COMPETENCIAS DA 
ADMINISTRACIóN  
TURíSTICA GALEGA

Artigo 3. Administracións  públicas 
competentes en materia de turismo.
  1.  Para  os  efectos  desta  lei  teñen  a 
consideración de administracións compe-
tentes en materia de turismo as seguintes:

a.  A Administración da Xunta de Galicia.
b.  Os concellos.
c.  As entidades locais supramunicipais.
d.  Os organismos autónomos e  as  enti-

dades  de  dereito  público  constituídos  por 
calquera das administracións indicadas, ou 
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adscritos a elas, para o exercicio das com-
petencias que afecten o sector turístico.
  2.  As  competencias  das  administra-
cións  turísticas mencionadas na alínea 1, 
sempre  que  non  supoñan  o  exercicio  de 
autoridade  pública,  poderán  exercerse  a 
través  de  sociedades  mercantís  públicas 
ou recorrendo a outras fórmulas de dereito 
privado,  conforme  ao  establecido  pola 
lexislación aplicable en cada caso.

Artigo 4. Competencias da Adminis-
tración da Xunta de Galicia.
  1.  Correspóndenlle  á  Administración 
da  Xunta  de  Galicia,  entre  outras,  as  se-
guintes atribucións:

a.  A  execución  e  actuación  das  medi-
das de ordenación e promoción do turismo 
determinadas por esta lei.

b.  A  protección  e  preservación  dos 
recursos turísticos existentes e o fomento 
da creación ou a creación directa de novos 
recursos turísticos.

c.  A promoción e protección da imaxe 
de Galicia como marca turística.

d.  A declaración de recursos de interese 
turístico xeral,  a  declaración de  concellos 
turísticos,  a  declaración  de  territorios  de 
preferente actuación turística e a creación e 
definición de denominacións xeoturísticas.

e.  A potenciación do ensino de turismo 
e  da  formación  e  perfeccionamento  das 
profesionais e dos profesionais do sector.

f.  O exercicio das potestades adminis-
trativas  de  planificación,  programación, 
fomento,  inspección  e  sanción  previstas 
nesta lei, de forma exclusiva ou en colabo-
ración con outras administracións.

g.  O  sostemento  do  Rexistro  de  Esta-
blecementos  e  Actividades  Turísticas  de 
Galicia.

h.  A elaboración de estatísticas turísti-
cas e estudos relacionados coa materia, de 
acordo co disposto na Lei 9/1988, do 19 de 
xullo, de estatística de Galicia.

i.  A  elaboración  e  aprobación  dos 
plans  precisos  para  a  determinación  e 
priorización dos obxectivos que haxa que 
acadar  para  o  desenvolvemento  turístico 
de Galicia.

j.  O  exercicio  de  potestades  adminis-
trativas  vinculadas  á  protección  das  em-
presas  turísticas  legalmente  constituídas 
e  á  defensa  da  súa  actividade  fronte  ao 
intrusismo.
  2.  As  atribucións  especificadas  na 
alínea  1  serán  exercidas  pola  consellaría 
competente  en  cada  caso,  baixo  a  direc-
ción e coordinación da Xunta de Galicia.

Artigo 5. Competencias municipais.
Correspóndenlles  aos  concellos,  sen 
prexuízo  das  competencias  establecidas 
pola  lexislación  de  réxime  local,  as  se-
guintes atribucións:

a.  A promoción e protección dos recur-
sos turísticos de interese local e xeral.

b.  A declaración dos recursos turísticos 
de interese local e, se procede, a iniciativa 
para  que  sexan  declarados  recursos  de 
interese turístico xeral.

c.  A promoción da concesión de deno-
minacións  xeoturísticas  e  da  declaración 
de  interese  turístico  de  lugares,  bens  e 
servizos situados dentro do seu territorio.

d.  A  colaboración  coa  Administración 
da  Comunidade  Autónoma,  instrumen-
tada  a  través  de  fórmulas  cooperativas 
axeitadas como a consorcial.

e.  A participación no proceso de elabo-
ración de plans de ordenación, promoción 
ou inspección turística de Galicia.

f.  O  exercicio  das  competencias  tu-
rísticas  que  lles  delegue  ou  lles  asigne  a 
Administración  da  Xunta,  de  acordo  co 
establecido  pola  lexislación  de  réxime 
local.

Artigo 6. Competencias  das  entida-
des locais supramunicipais.
  1.  Correspóndenlles ás entidades locais 
supramunicipais,  sen  prexuízo  das  com-
petencias establecidas pola lexislación de 
réxime local, as seguintes atribucións:

a.  A  promoción  dos  recursos  e  das 
marcas turísticas do seu ámbito territorial, 
en coordinación con todos os entes locais 
afectados.

b.  O asesoramento e apoio técnico aos 
entes  locais  do  seu  ámbito  territorial  en 
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calquera  aspecto que mellore  a  súa  com-
petitividade turística.

c.  A  articulación,  a  coordinación  e  o 
fomento  das  estratexias  de  promoción 
derivadas  do  ámbito  privado  do  sector 
turístico.

d.  A  participación  na  formulación  dos 
instrumentos de planificación turística.
  2.  As entidades locais supramunicipais 
exercerán as súas competencias turísticas 
en  coordinación  co  departamento  da 
Xunta competente en materia de turismo e 
coas demais administracións turísticas do 
seu ámbito territorial.

Artigo 7. Consello  Regulador  do 
Turismo de Galicia.
  1.  O  Consello  Regulador  do  Turismo 
de  Galicia  é  un  órgano  consultivo  da 
consellaría  competente  en materia de  tu-
rismo encargado de colaborar cos órganos 
executivos  desta  para  garantir  o  cumpri-
mento da normativa  aplicable  en materia 
de  turismo,  así  como  na  ordenación,  no 
fomento e no control da calidade dos esta-
blecementos e servizos do sector.
  2.  En particular, correspóndelle:

a.  Velar  por  que  as  clasificacións  dos 
establecementos  turísticos  se  adecuen  á 
realidade económica e social e aos niveis 
de  calidade  exixibles.  Para  estes  efectos 
o  consello  propoñeralle  á  consellaría 
competente  a  creación,  modificación  ou 
supresión  de  tipos  de  establecementos 
turísticos  ou  de  modalidades  ou  grupos 
dentro dos xa existentes.

b.  Favorecer o desenvolvemento dunha 
oferta  turística  galega  de  calidade,  me-
diante  a  elaboración  da  regulamentación 
de marcas turísticas de calidade.

c.  Emitir  informe  sobre  as  normas  e 
plans que se elaboren en materia turística.

d.  Propoñer cantas iniciativas considere 
pertinentes no ámbito das súas competen-
cias.

e.  Exercer cantas funcións lle atribúa a 
Administración turística de Galicia.
  3.  O  Consello  Regulador  do  Turismo 
de  Galicia  estará  integrado  por  unha 

presidenta  ou  presidente,  que  se  elixirá 
de  entre  os  seus  membros,  e  un  número 
máximo de 12 vogais que representarán as 
administracións  públicas  con  competen-
cias en materia  turística e as asociacións 
máis representativas do sector turístico.
As ou os vogais elixiranse por un período 
de catro anos, e poden ser  reelixidos. As 
ou os vogais deberán estar vinculados aos 
sectores  que  representan,  ben  directa-
mente ou ben por ser cargos directivos de 
sociedades que se dediquen ás actividades 
que representan.
  4.  O  réxime  de  elección  dos  membros 
do  consello,  así  como  o  funcionamento 
interno  e  as  funcións  correspondentes 
a  cada  un,  serán  obxecto  de  desenvolve-
mento  regulamentario.  Procurarase  neste 
órgano  a  composición  de  xénero  equili-
brada  segundo  o  previsto  na  Lei  7/2004, 
para a  igualdade de mulleres e homes na 
Comunidade  Autónoma  de  Galicia  e  na 
Lei orgánica 3/2007, do 22 de marzo, para 
a igualdade efectiva de mulleres e homes.

Artigo 8. Rede Galega de Oficinas de 
Turismo.
  1.  Son  oficinas  de  turismo  aquelas 
dependencias  de  titularidade  pública  ou 
privada  abertas  ao  público  en  xeral  nas 
que  se  facilite  orientación,  asistencia  e 
información turística.
  2.  Co  fin  de  fomentar  a  imaxe  de  Ga-
licia como marca turística e proporcionar 
unha  información  veraz,  completa  e 
homoxénea  axeitada  ás  necesidades  das 
persoas  visitantes,  créase  a  Rede  Galega 
de  Oficinas  de  Turismo,  integrada  polas 
oficinas  de  turismo  de  titularidade  da 
Xunta  de  Galicia  e  mais  aqueloutras  de 
titularidade  pública  ou  privada  que  se 
integren voluntariamente nela.
  3.  Estableceranse  por  regulamento  as 
funcións,  os  servizos,  o  réxime  horario 
mínimo, a  identidade de  imaxe da rede e 
os  demais  requisitos  que  deban  cumprir 
as  oficinas  integradas  na  Rede  Galega 
de Oficinas de Turismo, e as vantaxes ou 
prestacións  da  Administración  turística 
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da Xunta de Galicia ás que poden acceder, 
así como o procedemento para solicitar a 
adhesión voluntaria á rede.

Artigo 9. Comunidades  galegas  no 
exterior.
  1.  Co  fin  de  complementar  a  actua-
ción  da  Administración  da  Comunidade 
Autónoma  galega  no  exterior  en  materia 
turística,  que  se  leva  a  cabo a  través das 
delegacións  da  Xunta  no  exterior,  pode-
ranse  subscribir  acordos  coas  entidades 
representativas  das  comunidades  galegas 
no  exterior,  por  consideralas  como  un 
vehículo preferente de promoción turística 
fóra das nosas fronteiras.
  2.  A Xunta garantiralles a estas comu-
nidades  a  ás  federacións,  unións  e  con-
federacións nas que  se  agrupen  o  acceso 
á  información  sobre  as  disposicións  e  a 
actividade dos seus órganos en materia de 
turismo, e promoverá a colaboración des-
tas  coa  Administración  da  Comunidade 
Autónoma de Galicia, de acordo coa lexis-
lación aplicable na materia, para reforzar 
a  presenza  no  exterior  da  Comunidade 
Autónoma, prestar os servizos que se lles 
encomenden  no  ámbito  da  promoción 
turística de Galicia e, se é o caso, percibir 
as axudas públicas fixadas pola Xunta.
A Administración autonómica colaborará 
con  estas  comunidades  e  coas  unións, 
federacións  e  confederacións  nas  que  se 
agrupen, garantiralles o acceso á informa-
ción  sobre  as  disposicións  e  a  actividade 
dos seus órganos en materia de turismo e 
establecerá,  se  é  o  caso,  axudas  públicas 
dirixidas a elas.

TíTULO III 
DEREITOS E OBRIGAS DA 
USUARIA E DO USUARIO 

TURíSTICO

Artigo 10. Concepto  de  usuaria  ou 
usuario turístico.
Son  as  persoas  físicas  ou  xurídicas  que 
gozan dalgún ben ou servizo turístico ou 
que os utilizan como destinatarios finais.

Artigo 11. Dereitos  das  usuarias  e 
dos usuarios turísticos.
As  usuarias  e  os  usuarios  turísticos 
gozarán  dos  dereitos  que  a  continuación 
se  enumeran,  con  independencia  doutros 
recoñecidos pola normativa xeral.
  1.  Dereito de información.

a.  A usuaria ou o usuario turístico ten 
dereito  a  recibir  información  comprensi-
ble, veraz, obxectiva e completa sobre as 
características e o prezo dos bens e servi-
zos que se lle ofrecen antes de contratalos. 
A dita información será vinculante para o 
oferente nos termos establecidos na lexis-
lación protectora das consumidoras e dos 
consumidores.

b.  A  persoa  usuaria  de  servizos  turís-
ticos  ten  dereito  a  obter  da  outra  parte 
contratante  todos  os  documentos  que 
acrediten  os  termos  da  contratación  así 
como  as  facturas  emitidas,  cando  sexan 
legalmente exixibles.

c.  A persoa usuaria de servizos turísti-
cos ten dereito a exixir que, nun lugar de 
fácil visibilidade, se exhiban publicamen-
te os distintivos acreditativos da clasifica-
ción do establecemento, o aforo e calquera 
outra variable de actividade, así como os 
símbolos de calidade normalizados.

d.  Toda información enganosa, mesmo 
a  publicitaria,  daralle  á  usuaria  ou  ao 
usuario turístico o dereito a recibir a pres-
tación ou servizo turístico nas condicións 
acordadas  ou  anunciadas,  ou  ben  a  unha 
indemnización polos danos e perdas oca-
sionados.
  2.  Dereito á calidade dos bens e servi-
zos adquiridos.
A usuaria ou o usuario turístico ten dereito 
á calidade do servizo, de acordo co tipo de 
establecemento e publicidade efectuada e 
nos termos do previsto no artigo 16.
  3.  Dereito á seguridade.

a.  A usuaria ou o usuario turístico ten 
dereito  á  seguridade da  súa persoa  e dos 
seus  bens,  de  acordo  co  establecido  na 
lexislación vixente.
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b.  A usuaria ou o usuario turístico ten 
dereito  a  ser  informado  pola  empresaria 
ou o empresario turístico de calquera ris-
co previsible que puidera derivarse do uso 
normal  das  instalacións  e  dos  servizos, 
tendo en conta a súa natureza e as circuns-
tancias persoais que poidan concorrer na 
persoa usuaria.
  4.  Dereito á tranquilidade e intimidade.
A usuaria ou o usuario turístico ten dereito 
á tranquilidade e intimidade de acordo coas 
características do establecemento do que se 
trate e do ámbito no que este se atope.
  5.  Dereito  a  formular  queixas  e  recla-
macións.

a.  A usuaria ou o usuario turístico ten 
dereito a formular queixas e reclamacións 
de  acordo  co  establecido  nesta  lei.  As 
empresas  turísticas  están  obrigadas  a  ter 
nos  seus establecementos  follas de  recla-
macións  facilitadas  pola  Administración 
turística.  A  súa  existencia  deberá  ser 
anunciada de forma visible e inequívoca e 
deberanlles ser entregadas ás clientas e aos 
clientes cando as soliciten e, de ser o caso, 
logo do pagamento dos servizos prestados. 
As características e o procedemento para 
a  tramitación  das  follas  de  reclamacións 
determinaranse regulamentariamente.

b.  A usuaria ou o usuario  turístico, de 
acordo  co  establecido  pola  lexislación 
aplicable,  poderá  solicitar  a  intervención 
dos órganos arbitrais, os cales están obri-
gados  a  levar  a  cabo  todas  as  actuacións 
pertinentes  para  darlle  resposta  á  súa 
solicitude.
  6.  Dereito  a  non  sufrir  discriminación 
no acceso aos establecementos das empre-
sas turísticas por razóns de discapacidade, 
raza,  lugar  de  procedencia,  sexo,  opción 
sexual, relixión, opinión ou calquera outra 
circunstancia persoal ou social, de acordo 
co que se establece na normativa de espec-
táculos públicos.

Artigo 12. Dereitos  das  usuarias  e 
dos usuarios turísticos ante a Administra-
ción turística.
  1.  A usuaria ou o usuario turístico ten 
dereito a obter, da Administración pública 

competente, información obxectiva, veraz 
e completa sobre os distintos aspectos da 
oferta  turística  e  dos  servizos  compren-
didos  nela,  de  acordo  co  establecido  na 
lexislación vixente.
  2.  A usuaria ou o usuario turístico ten 
dereito  a  que  a  Administración  pública 
competente  garanta  a  efectividade  de 
todos os dereitos  inherentes á  súa condi-
ción, e a que procure a máxima eficacia na 
atención e tramitación das súas queixas e 
reclamacións.
  3.  A usuaria ou o usuario turístico po-
derá presentar  as queixas e  reclamacións 
dirixidas á Administración turística com-
petente nas seguintes entidades:

a.  No  establecemento  turístico  do  que 
se trate.

b.  Nas oficinas de información turística 
da Rede Galega de Oficinas de Turismo.

c.  Nos  rexistros  da  Administración 
turística competente.

d.  En calquera dos rexistros habilitados 
polo  artigo  38  da  Lei  30/1992,  do  26  de 
novembro, reguladora do réxime xurídico 
das administracións públicas e do proce-
demento administrativo común.

Artigo 13. Obrigas das usuarias e dos 
usuarios turísticos.
  1.  No gozo dos  servizos contratados a 
usuaria ou o usuario turístico deberá:

a.  Respectar o ámbito social, cultural e 
o medio ambiente.

b.  Pagar o prezo dos servizos contrata-
dos no lugar, no tempo e na forma pacta-
dos, sen que a presentación dunha queixa 
ou reclamación sexa causa de exención.

c.  Cumprir  as  prescricións  e  regras 
particulares dos lugares obxecto de visita 
e  das  empresas  prestadoras  do  servizo 
turístico do que se  trate, sempre que non 
sexan contrarias ao establecido na lexisla-
ción vixente.

d.  Observar  as  normas  usuais  de 
educación,  hixiene,  convivencia  social  e 
respecto ás persoas, ás  institucións e aos 
costumes dos lugares.

e.  Respectar  a  dignidade  e  liberdade 
sexual das persoas coas que se relacione.
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  2.  As usuarias e os usuarios turísticos, 
no  gozo  das  actividades  turísticas  non 
poderán  danar  nin  alterar  os  servizos  e 
recursos turísticos, e, de ser o caso, serán 
responsables dos danos que causasen.

TíTULO IV 
DA ORDENACIóN XERAL DA 

ACTIVIDADE TURíSTICA
Artigo 14. Recursos  de  interese 

turístico.
  1.  Son  recursos  de  interese  turístico 
todos os bens materiais e inmateriais e as 
manifestacións da realidade física, social, 
histórica  e  cultural  que  poidan  xerar  ou 
incrementar de xeito directo ou indirecto 
os fluxos turísticos con repercusións eco-
nómicas para Galicia.
  2.  Teñen a consideración de recursos de 
interese turístico xeral aqueles que posúen 
a capacidade de xerar fluxos turísticos que 
contribúen  a  reforzar  a  imaxe  de  Galicia 
como marca turística global. En todo caso, 
terán  este  carácter  os  bens  culturais  pro-
texidos pola Administración autonómica ou 
por organismos internacionais ou estatais.
  3.  Teñen a consideración de recursos de 
interese turístico local aqueles que, aínda 
que posúen capacidade de xerar fluxos tu-
rísticos, non poden ser clasificados como 
recursos de interese turístico xeral.
  4.  A declaración dun  recurso como de 
interese  turístico xeral ou  local  farase de 
acordo co procedemento que se estableza 
regulamentariamente e comportará nece-
sariamente  a  súa  ordenación,  promoción 
e  protección,  así  como  a  previsión  dos 
recursos  precisos  para  este  fin.  No  caso 
dos  recursos  de  interese  turístico  local 
corresponderalles  aos  municipios  afec-
tados  a  súa  declaración  logo  do  informe 
favorable da Xunta de Galicia.
  5.  Correspóndelle  á  Administración 
da  Xunta  de  Galicia  a  competencia  para 
inventariar  os  recursos  de  interese  turís-
tico de  Galicia.  Con  este  fin  crearase  un 
rexistro  de  recursos  de  interese  turístico 
de carácter público que levará a consella-
ría competente en materia de turismo.

Artigo 15. Territorios  de  preferente 
actuación turística.
  1.  Os  territorios  que  polas  súas  es-
peciais  características  demanden  unha 
actuación específica e singular das admi-
nistracións turísticas, co fin de garantir a 
execución dunha política turística común 
e especial, poderán ser declarados territo-
rios de preferente actuación turística.
2. O procedemento para a declaración po-
derá iniciarse por solicitude do concello ou 
dos concellos interesados mediante acordo 
das respectivas corporacións, ou de oficio 
pola consellaría competente en materia de 
turismo, en cuxo caso daráselles audiencia 
aos concellos afectados.
  3.  A  declaración  como  territorio  de 
preferente  actuación  turística  farase polo 
Consello da Xunta de Galicia, por propos-
ta  da  consellaría  competente  en  materia 
de  turismo,  polo  procedemento  que  se 
estableza regulamentariamente.
  4.  Para que un territorio sexa declarado 
de  preferente  actuación  turística  será 
preciso  que  nel  concorran  as  seguintes 
circunstancias:

a.  Que poida ser susceptible da execu-
ción dunha política turística común.

b.  Que  dispoña  de  recursos  turísticos 
de interese xeral.

c.  Que  o  planeamento  urbanístico 
prevexa o solo preciso para a dotación dos 
equipamentos turísticos necesarios para a 
execución  das  políticas  turísticas  que  se 
formulen.

d.  Que  a  súa  declaración  non  sexa  in-
compatible con outros usos máis dignos de 
protección.
  5.  A declaración como territorio de pre-
ferente  actuación  turística  comportará  a 
aprobación dun plan de actuación integral 
sobre este, que se formalizará a través dos 
oportunos  mecanismos  de  cooperación 
interadministrativa  entre  a  consellaría 
competente  en  materia  de  turismo,  as 
entidades  locais  afectadas  e  as  asocia-
cións  e  organismos  correspondentes.  En 
todo  caso,  garantirase  a  participación  do 
Consello Regulador do Turismo.
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  6.  O  plan  de  actuación  integral  terá 
como mínimo o seguinte contido:

a.  A catalogación dos recursos de inte-
rese turístico existentes.

b.  As propostas de  reforma do planea-
mento urbanístico precisas para a dotación 
dos equipamentos turísticos.

c.  A concreción dos usos turísticos pre-
vistos para o desenvolvemento do plan.

d.  Os recursos económicos precisos para 
o  seu  desenvolvemento  e  liñas  de  axuda 
para concellos e empresas privadas.

e.  Os prazos de execución dos progra-
mas de actuación turística previstos nel.

f.  As medidas necesarias para garantir 
a adecuada protección dos recursos cultu-
rais e patrimoniais existentes.

g.  As previsións organizativas precisas 
para o seu desenvolvemento.
  7.  Nos  territorios  de  preferente  ac-
tuación  turística  preveranse  programas 
específicos de protección medioambiental 
das zonas turísticas co fin de lograr, entre 
outros, os seguintes obxectivos:

a.  Evitar  a  degradación  ou  destrución 
do medio natural e procurar o seu correcto 
aproveitamento.

b.  Potenciar  condutas  responsables 
ecoloxicamente  en  todos  os  axentes  que 
interveñen no sector do turismo.

c.  Preservar  os  recursos  naturais  non 
renovables, coa redución do seu consumo 
no posible, así como evitar a súa contami-
nación.

d.  Acomodar  o  desenvolvemento  tu-
rístico  ao  contorno  físico,  ao  espazo  e  á 
estética, sendo respectuosos coa historia e 
cultura de cada zona.

e.  Garantir o equilibrio do medio natu-
ral na utilización dos servizos turísticos.
  8.  Así mesmo, desenvolveranse progra-
mas para a preservación e restauración das 
zonas  culturais  con  valor  histórico  que, 
polas súas singulares circunstancias de in-
terese monumental, histórico ou artístico, 
permitan o emprego destes valores como 
incentivo para a promoción e o incremen-
to  da  demanda  turística,  coa  garantía  da 

protección prevista na Lei do patrimonio 
cultural de Galicia.
  9.  A elaboración e aprobación da plani-
ficación turística basearase na necesidade 
de garantir a coherencia entre as determi-
nacións que os instrumentos de ordenación 
turística contiveron, en relación co planea-
mento territorial e urbanización, naqueles 
aspectos que deban ser regulamentados en 
ambos  os  dous  marcos  de  planificación. 
En especial, terase en conta no que afecta 
á  redacción  de  programas  de  protección 
para  a  conservación  e  valorización  do 
patrimonio  histórico  e  artístico,  belezas 
naturais,  sistemas  medioambientais,  saú-
de pública e, en xeral, para a mellora dos 
medios urbanos, rurais e naturais.

Artigo 16. Da calidade turística.
A  Administración  turística  galega  velará 
por unha elevación da calidade dos servi-
zos, o que se concretará, entre outras, nas 
seguintes accións:

a.  Corrixir  as  deficiencias  de  infraes-
trutura, das instalacións e dos equipamen-
tos turísticos.

b.  Conseguir  un  trato  adecuado  na 
prestación dos servizos turísticos e hosta-
leiros.

c.  Facilitar unha maior profesionaliza-
ción das persoas que  traballen no  sector, 
así  como o  seu  acceso  a  unha  formación 
continua.

d.  Apoiar a implantación de sistemas e 
controis de calidade.

e.  Elaborar  manuais  de  calidade,  así 
como deseñar,  difundir  e  incorporar  dis-
tintivos e marcas de calidade.

f.  En xeral, calquera acción pública ou 
de  apoio  da  iniciativa  privada  dirixida  a 
obter a excelencia na prestación das acti-
vidades turísticas.

Artigo 17. Galicia  como  marca  tu-
rística.
  1.  Na  promoción  dos  recursos  turísti-
cos  impulsarase  a  proxección  interior  e 
exterior  de  Galicia  como  marca  turística 
global e de calidade que integra e respecta 
as demais marcas turísticas galegas.
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  2.  A  Administración  da  Xunta  de 
Galicia promocionará a  imaxe de Galicia 
como  marca  turística  nos  mercados  que 
considere  adecuados.  Nesta  actividade 
poderán  colaborar  as  entidades  munici-
pais  e  supramunicipais  e debe  reflectirse 
a pluralidade da oferta turística do país.
  3.  No exercicio das funcións de coordi-
nación que lle corresponden e nos termos 
establecidos  pola  lexislación  de  réxime 
local,  a  Administración  da  Comunidade 
Autónoma  poderá  declarar  obrigatoria 
a  inclusión  do  nome  «Galicia»,  e  dos 
logotipos  e  lemas  que  se  establezan,  nas 
campañas de promoción impulsadas polas 
entidades locais galegas.
  4.  A  Administración  da  Comunidade 
Autónoma  poderá  declarar  obrigatoria 
a  inclusión  do  nome  «Galicia»,  e  dos 
logotipos  e  lemas  que  se  establezan,  nas 
campañas  de  promoción  impulsadas  por 
empresas e asociacións turísticas levadas 
a cabo con fondos públicos.

Artigo 18. Marcas  turísticas  de 
calidade.
Correspóndelle  ao  Consello  Regulador 
do  Turismo  a  elaboración  da  proposta  de 
regulamento, que deberá ser aprobado por 
decreto da Xunta, no que se determinen os 
requisitos e o procedemento para a obten-
ción das marcas turísticas de calidade. Así 
mesmo, correspóndelle ao Consello Regu-
lador do Turismo a revisión periódica dos 
criterios para a obtención das ditas marcas.

Artigo 19. Outras  denominacións 
xeoturísticas.
  1.  A  Xunta  de  Galicia,  oídos  os  con-
cellos  afectados,  poderá  definir,  crear  e 
outorgar  denominacións  xeoturísticas  a 
itinerarios  turísticos  ou  rurais,  a  áreas 
concretas  e  a  determinadas  localidades, 
concellos  ou  comarcas  que  presenten 
especiais  características  que  así  o  acon-
sellen  para  a  promoción  e  ordenación  da 
actividade turística.
  2.  As  denominacións  xeoturísticas 
poderán ser utilizadas tanto por entidades 
públicas como privadas para a promoción 

turística das zonas ou dos  itinerarios aos 
que aquelas se refiran.
  3.  Na  consellaría  competente  en  ma-
teria  de  turismo  existirá  un  Rexistro  de 
Denominacións Xeoturísticas de Galicia, 
de  natureza  administrativa  e  de  carácter 
público, no que se inscribirán nos termos 
que regulamentariamente se establezan as 
denominacións xeoturísticas que outorgue 
a Xunta de Galicia.

Artigo 20. Concellos turísticos.
  1.  O  Consello  da  Xunta,  por  proposta 
do  departamento  competente  en  materia 
de  turismo,  poderá  declarar  concellos 
turísticos  aqueles  que  cumpran  como 
mínimo unha das seguintes condicións:

a.  Que  a  media  ponderada  anual  de 
poboación turística sexa superior ao 25% 
do número de veciños e que o número de 
prazas de aloxamento turístico e de prazas 
de  segunda  residencia  sexa  superior  ao 
50% do número de veciños.

b.  Que  o  territorio  municipal  inclúa 
unha área territorial que teña a cualifica-
ción de recurso de interese turístico.

c.  Que acrediten contar, dentro do seu 
territorio,  con  algún  evento  ou  servizo 
turístico  susceptible  de  producir  unha 
atracción turística que xere unha cantida-
de de visitantes cinco veces superior á súa 
poboación.
  2.  Sen prexuízo dos  servizos mínimos 
que se establezan con carácter xeral e das 
competencias  que  lles  correspondan  a 
outras administracións públicas, os conce-
llos  turísticos  deben prestar  os  seguintes 
servizos:

a.  A protección da salubridade pública 
e da hixiene en todo o territorio municipal, 
incluídas praias e costas.

b.  A  protección  civil  e  a  seguridade 
cidadá.

c.  A promoción e protección dos recursos 
turísticos do concello.

d.  A sinalización turística e a de infor-
mación xeral.

e.  A atención e a orientación ás usuarias 
e  aos  usuarios  turísticos,  mediante  unha 
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oficina de información adherida á Rede de 
Oficinas de Turismo de Galicia.

f.  A  posta  á  disposición  das  usuarias 
e  dos  usuarios  turísticos  dun  servizo  de 
acceso  á  internet,  de  utilización  momen-
tánea, na oficina de información turística 
ou noutros puntos de consulta abertos ao 
público.

g.  As  funcións  ambientais  que  lles 
correspondan  de  acordo  coa  normativa 
sectorial.
Os  municipios  turísticos  deben  prestar, 
ademais dos arriba indicados, os servizos 
mínimos que se correspondan co volume 
de  poboación  resultante  de  sumar  o  nú-
mero  de  residentes  coa  media  ponderada 
anual  de  poboación  turística.  Tamén  po-
den  establecer,  de  acordo  coa  lexislación 
de  réxime  local,  e  en  función  das  súas 
necesidades, outros servizos complemen-
tarios que poidan prestar  temporalmente, 
ou con varias intensidades, en función da 
afluencia turística.
  3.  De  acordo  co  establecido  na  lexis-
lación  de  facendas  locais,  os  concellos 
turísticos  poden  establecer  tributos  ou 
recargos específicos.
  4.  Os  concellos  turísticos  e  os  suxei-
tos  turísticos  que  prestan  neles  os  seus 
servizos  deben  ser  obxecto  de  atención 
preferente nos seguintes ámbitos:

a.  Na elaboración dos plans e programas 
turísticos  das  administracións  turísticas 
supramunicipais  e  da  Administración 
turística da Xunta de Galicia.

b.  Nas liñas e medidas de fomento eco-
nómico establecidas pola Administración 
da Xunta e polas deputacións.

c.  Na declaración de  áreas ou  ámbitos 
de  interese  turístico  nos  que  queden  in-
cluídos.

d.  Nas  actividades  da  Administración 
da Xunta dirixidas á promoción interior e 
exterior do turismo e ao fomento da imaxe 
de Galicia como oferta ou marca turística 
global.

e.  Nas políticas de  implantación ou de 
mellora de infraestruturas e servizos que 
incidan notoriamente no  turismo e  sexan 

impulsadas polos distintos departamentos 
da Administración da Xunta.
  5.  A  perda  da  condición  de  concello 
turístico producirase:

a.  Se o solicita o concello interesado.
b.  Se deixan de darse as circunstancias 

que o motivaron.
c.  Se o concello non presta os servizos 

mínimos inherentes á condición de conce-
llo turístico.
  6.  Será  obxecto  de  desenvolvemento 
regulamentario  o  procedemento  para  a 
aprobación  da  declaración  de  concello 
turístico, así como para a perda de tal con-
dición, que nos supostos b) e c) da alínea 
anterior  incluirá  a  audiencia  ao  concello 
afectado.

TíTULO V 
DA ORDENACIóN DAS 
EMPRESAS TURíSTICAS

capítulo i 
dos dereItos e dAs obrIGAs dAs 

empresAs turístICAs
Artigo 21. Concepto

Son empresas turísticas as persoas físicas 
ou xurídicas que, de xeito habitual e con 
ánimo de lucro, prestan servizos no ámbi-
to da actividade turística.

Artigo 22. Dereitos das empresarias 
e dos empresarios turísticos.
As empresarias e os empresarios turísticos 
gozarán  dos  dereitos  que  a  continuación 
se  enumeran,  con  independencia  doutros 
recoñecidos pola normativa xeral:

a.  O  dereito  a  que  se  inclúa  informa-
ción  sobre  os  seus  establecementos  e  a 
súa  oferta  de  actividades  nos  catálogos, 
directorios  e  guías,  calquera  que  for  o 
seu  soporte,  da  Administración  xeral  da 
Xunta de Galicia e, nos  termos que estas 
establezan,  das  demais  administracións 
turísticas.

b.  O  dereito  a  incorporarse  ás  activi-
dades  de  promoción  turística  que  leven 
a  cabo  as  administracións  públicas,  nas 
condicións por elas fixadas.

c.  O dereito a solicitar as axudas, subven-
cións  e  incentivos  para  o  desenvolvemento 
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do sector promovidos polas administracións 
públicas.

d.  O  dereito  a  participar,  a  través  das 
súas asociacións, no proceso de adopción 
de decisións públicas en relación co turis-
mo e nos órganos colexiados representati-
vos dos seus intereses previstos nesta lei.

e.  O  dereito  a  impulsar,  a  través  das 
súas  asociacións,  o  desenvolvemento  e  a 
execución  de  programas  de  cooperación 
pública, privada e social de interese xeral 
para o sector turístico.

f.  O dereito a propoñer, a través das súas 
asociacións,  a  realización  de  estudos,  in-
vestigacións e publicacións que contribúan 
á mellora do desenvolvemento da empresa 
turística na comunidade autónoma.

g.  O  dereito  a  propoñer,  a  través  das 
súas  asociacións,  calquera  outra  acción 
non  citada  anteriormente  que  poida  con-
tribuír  ao  fomento  e  desenvolvemento 
turístico.

Artigo 23. Obrigas das empresarias e 
dos empresarios turísticos.
As empresarias e os empresarios turísticos 
estarán obrigados a:

a.  Contar  coas  autorizacións  previstas 
nesta lei.

b.  Prestar  os  servizos  aos  que  estean 
obrigados  en  función  da  clasificación  das 
súas  empresas  e  dos  seus  establecementos 
turísticos, nas condicións ofertadas ou pac-
tadas coas usuarias e cos usuarios turísticos, 
de conformidade co disposto nesta lei e nos 
regulamentos que se diten para tal efecto.

c.  Velar  polo  bo  estado  xeral  das 
dependencias  e  do  mantemento  das  ins-
talacións  e  servizos  do  establecemento  e 
garantirlles un trato correcto ás clientas e 
aos clientes.

d.  Informar previamente con obxectivi-
dade e veracidade as turistas e os turistas 
sobre o réxime dos servizos que se ofertan 
no  establecemento,  as  súas  condicións 
de  prestación  e  o  seu  prezo  e  forma  de 
pagamento,  así  como  proporcionarlles  ás 
usuarias  e  aos  usuarios  turísticos  os  de-
mais datos e informacións que estableza a 
normativa turística.

e.  Comunicarlle ao órgano competente, 
antes  da  súa  aplicación,  os  prezos  dos 
servizos  ofertados  e  exhibilos  nun  lugar 
visible  e  de  modo  lexible  con  indicación 
clara da inclusión do imposto sobre o valor 
engadido,  xunto  co  distintivo  correspon-
dente á clasificación do establecemento.

f.  Ter á disposición das usuarias e dos 
usuarios turísticos follas de reclamacións 
turísticas,  e  entregar  un  exemplar  cando 
llelo soliciten.

g.  Facturar detalladamente os servizos 
de conformidade cos prezos ofertados ou 
pactados.

h.  Dispoñer  dos  libros  e  demais  docu-
mentos  que  sexan  exixidos  pola  lexisla-
ción vixente.

i.  Garantirlles  a  accesibilidade  e  a 
adaptación das instalacións dos establece-
mentos ás persoas discapacitadas segundo 
o disposto no ordenamento xurídico.

j.  Non  discriminar  as  usuarias  e  os 
usuarios  turísticos  por  razón  de  raza, 
lugar de procedencia, sexo, opción sexual, 
relixión,  opinión  ou  calquera  outra  cir-
cunstancia persoal ou social.

k.  Proporcionarlles  ás  administracións 
públicas a información e a documentación 
necesarias para o exercicio das súas atri-
bucións legalmente recoñecidas.

l.  Subscribir  os  seguros  de  responsa-
bilidade profesional obrigatorios exixidos 
polos  regulamentos  de  desenvolvemento 
desta lei.

m. Colaborar na protección dos recursos 
de interese turístico.

n.  Manter  vixentes  e  debidamente 
actualizados  o  capital  social,  as  fianzas 
e  os  seguros  aos  que  obriga  a  normativa 
turística.

capítulo ii 
AspeCtos bÁsICos pArA  

o desenvolvemento  
dA ACtIvIdAde turístICA

Artigo 24. Liberdade de empresa.
O exercicio da actividade turística empre-
sarial é libre, sen outras limitacións que as 
establecidas nesta lei e as demais normas 
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aplicables,  baixo  a  forma  de  empresaria 
ou  empresario  individual  ou  colectivo, 
de  conformidade  coa  lexislación  civil  e 
mercantil.

Artigo 25. Protección  dos  dereitos 
das persoas na actividade turística.
A configuración e divulgación dos paquetes 
turísticos ou a prestación doutros servizos 
turísticos  por  parte  de  empresas  e  activi-
dades  turísticas non poderán conter como 
elemento de  reclamo a explotación sexual 
das persoas ou calquera outro aspecto que 
afecte á súa dignidade, de acordo co previs-
to no Código ético mundial para o turismo, 
e coidarán especialmente a utilización non 
sexista  da  linguaxe  e/ou  das  imaxes  na 
publicidade  das  accións  subvencionadas, 
especialmente na internet.

Artigo 26. Protección do patrimonio 
histórico-artístico,  natural  e  cultural  de 
Galicia.
As  actividades  turísticas  respectarán, 
conservarán e difundirán os costumes e as 
tradicións galegas e a súa riqueza cultural, 
preservarán  o  seu  patrimonio  histórico-
artístico e natural e procurarán a harmonía 
con outros sectores produtivos.

Artigo 27. Intrusismo profesional.
A realización ou publicidade por calquera 
medio  de  difusión  das  actividades  das 
empresas  turísticas sen estar en posesión 
da  autorización preceptiva  terán  a  consi-
deración de intrusismo profesional e san-
cionaranse administrativamente consonte 
o previsto nesta lei.

capítulo iii 
requIsItos xerAIs  

dAs empresAs turístICAs
Artigo 28. Autorización turística.

  1.  As empresas turísticas, con anterio-
ridade ao inicio das súas actividades, de-
berán solicitar da Administración turística 
competente a correspondente autorización 
para  o  seu  exercicio  e  para  a  clasifica-
ción, se é o caso, dos establecementos. A 
mencionada  autorización  é  independente 
doutras  que  deban  ser  concedidas  por 

outros  órganos,  en  virtude  das  súas  res-
pectivas  competencias.  Para  a  concesión 
da autorización turística é imprescindible 
a previa obtención da licenza municipal de 
apertura, se é o caso de que esta proceda.
  2.  As empresas turísticas tamén poderán 
obter a pertinente autorización para a reali-
zación de calquera tipo de modificación ou 
reforma esencial  que  afecte  as  condicións 
nas que se outorgou a autorización e clasi-
ficación inicial, así como nos casos nos que 
se produzan cambios no uso turístico ou na 
titularidade do establecemento.
  3.  O prazo de resolución das solicitudes 
de  autorización  mencionadas  nas  alíneas 
anteriores  será  de  tres  meses,  contados 
desde a súa entrada no rexistro do órgano 
competente  para  a  súa  tramitación.  Se 
transcorrido  o  devandito  prazo  non  se 
produciu a notificación dunha  resolución 
expresa, a persoa interesada poderá enten-
der desestimada a súa solicitude.
  4.  As empresas de aloxamento turístico 
que  proxecten  a  construción  ou  modi-
ficación  dun  establecemento  turístico 
deberán,  antes  de  iniciar  calquera  tipo 
de  obra  e  con  anterioridade  á  obtención 
da  correspondente  licenza  municipal  de 
obras,  solicitar  da  Administración  tu-
rística  informe  relativo  ao  cumprimento 
dos  requisitos  mínimos  de  infraestrutura 
e  servizos,  que  será  emitido  no  prazo 
máximo de dous meses. Potestativamente 
poderán solicitar este informe as restantes 
empresas turísticas
  5.  As  autorizacións  e  clasificacións 
outorgadas  poderán  ser  modificadas  ou 
revogadas cando se incumpran ou desapa-
rezan  as  circunstancias  que  motivaron  a 
súa  concesión  ou  sobreveñan  outras  que, 
de existir naquel momento, xustificasen a 
súa denegación.

Artigo 29. Rexistro  de  Empresas  e 
Actividades  Turísticas  da  Comunidade 
Autónoma de Galicia.
  1.  O Rexistro de Empresas e Actividades 
Turísticas ten como obxecto fundamental 
elaborar e  ter a disposición un censo das 
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empresas  e  actividades  turísticas  regula-
mentadas  pola  Comunidade  Autónoma 
de Galicia, así como daquelas outras que 
sexan  consideradas  pola  Administración 
turística de conveniente inscrición, debido 
á  súa  incidencia  turística,  aínda  que  non 
lle incumba a súa regulamentación á dita 
administración, sempre que exerzan a súa 
actividade no ámbito territorial da Comu-
nidade Autónoma de Galicia e soliciten a 
inscrición.
  2.  O  Rexistro  de  Empresas  e  Activi-
dades  Turísticas  é  un  rexistro  público, 
de  natureza  administrativa,  custodiado  e 
xestionado  pola  Administración  turística 
da Comunidade Autónoma de Galicia.
  3.  A  Administración  turística  da  Co-
munidade  Autónoma  de  Galicia  velará 
polo seu bo  funcionamento, e correspon-
deralle  a  clasificación  da  documentación 
que estea baixo a  súa custodia,  así  como 
a  expedición  das  certificacións  que  se 
soliciten.

Artigo 30. Inscrición no Rexistro de 
Empresas e Actividades Turísticas.
  1.  A inscrición será obrigatoria para as 
empresas turísticas e para os seus estable-
cementos, para as entidades turísticas non 
empresariais  e  para  aquelas  actividades 
turísticas  que  estean  regulamentadas. 
Neste caso será precisa a obtención previa 
da correspondente autorización da Admi-
nistración turística.
Potestativamente,  poderán  inscribirse  no 
rexistro outras actividades que polos seus 
servizos,  instalacións  ou  interese  para  o 
turismo se consideren relevantes para ser 
incluídas na oferta turística.
En todo caso, a inscrición no Rexistro de 
Empresas  e  Actividades  Turísticas  será 
requisito imprescindible para poder acce-
der a axudas e subvencións en materia de 
turismo.
  2.  As empresas que cesen na súa activi-
dade turística deberán notificarllo, no pra-
zo de dez días, á Administración turística, 
e solicitar para o seu efecto a súa baixa.
A  Administración  turística  revogará, 
logo da audiencia ás persoas interesadas, 

as  autorizacións  outorgadas  a  aquelas 
empresas e actividades turísticas que in-
cumpran o deber establecido no parágra-
fo anterior, e procederá a continuación á 
cancelación da súa inscrición no Rexistro 
de Empresas e Actividades Turísticas.
  3.  Regulamentariamente  fixaranse  as 
normas de organización e funcionamento 
do  rexistro,  o  procedemento  e  contido 
das  inscricións,  así  como a  súa  forma de 
acreditación.

Artigo 31. Réxime,  comunicación  e 
publicidade de prezos.
  1.  Os  prezos  de  todos  os  aloxamentos 
turísticos  e  dos  establecementos  de 
restauración  teñen o carácter de  libres,  e 
poden fixarse e modificarse polas empre-
sas ao  longo do ano  sen máis obriga que 
notificalos e selalos ante a Administración 
turística. O selado tamén o poderán reali-
zar  as  asociacións  empresarias  do  sector 
turístico debidamente autorizadas.
  2.  Regulamentariamente estableceranse 
as  normas  sobre  facturación,  publicidade 
de  prezos,  réxime  de  reservas,  cesión  e 
anulación de servizos turísticos e as indem-
nizacións ás que poidan dar lugar.

capítulo iv 
dAs empresAs  

de AloxAmento turístICo
Artigo 32. Concepto.

  1.  Son  empresas  de  aloxamento  turís-
tico  aquelas,  de  titularidade  pública  ou 
privada,  que  desde  un  establecemento 
aberto ao público se dedican, de maneira 
profesional,  habitual  e  mediante  contra-
prestación  económica,  a  proporcionarlles 
hospedaxe de forma temporal ás persoas, 
con ou sen prestación doutros servizos.
  2.  Quedan  excluídas  do  ámbito  de 
aplicación  desta  lei  as  actividades  de 
aloxamento que teñan fins  institucionais, 
sociais,  asistenciais,  laborais,  educacio-
nais ou que se  leven a cabo no marco de 
programas  da  Administración  dirixidos 
á infancia e á mocidade, á terceira idade, 
ás mulleres ou aos colectivos en situación 
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de  necesidade  ou  exclusión  social  ou  a 
vítimas da violencia de xénero.

Artigo 33. Modalidades da activida-
de de aloxamento.
O  exercicio  da  actividade  turística  de 
aloxamento  soamente  se  poderá  levar  a 
cabo  logo  da  obtención  da  autorización 
e/ou  da  clasificación  do  establecemento 
nalgunha das seguintes modalidades:

a.  Establecementos hoteleiros.
b.  Apartamentos e vivendas turísticas.
c.  Campamentos de turismo.
d.  Establecementos de turismo rural.
e.  Albergues turísticos.
f.  Calquera  outra  que  se  fixe  regula-

mentariamente.
Artigo 34. Establecementos hoteleiros. 

Concepto e clasificación.
  1.  Terán  a  consideración  de  estable-
cementos  hoteleiros  os  establecementos 
turísticos situados nun ou en varios edificios 
próximos,  ou  en  parte  deles,  que  estean 
dedicados a darlle hospedaxe, con ánimo de 
lucro, ao público en xeral.
  2.  Dividiranse nos seguintes grupos:

a.  Hoteis.
b.  Residencias turísticas.

  3.  Terán  a  cualificación  de  hoteis 
aqueles  establecementos  que  ofrezan 
aloxamento, con ou sen comedor e outros 
servizos  complementarios,  que  ocupen  a 
totalidade  dun  ou  de  varios  edificios,  ou 
unha  parte  independizada  deles,  cuxas 
dependencias constitúan unha explotación 
homoxénea,  con  entradas,  escaleiras  e 
ascensores de uso exclusivo, e que reúnan 
os requisitos técnicos mínimos en función 
da súa categoría que se determinen regu-
lamentariamente.
Os hoteis  clasificaranse en cinco catego-
rías  identificadas  por  estrelas,  consonte 
as  condicións  establecidas  regulamenta-
riamente, segundo, entre outros criterios, 
os  servizos  ofertados,  o  confort,  o  equi-
pamento  dos  cuartos,  as  condicións  das 
instalacións comúns, os servizos comple-
mentarios e o persoal de servizo.

  4.  Terán a cualificación de  residencias 
turísticas  aqueles  establecementos  que 
ofrezan aloxamento con ou sen comedor e 
outros  servizos  complementarios  e  teñan 
unha  estrutura  e  unhas  características 
que  lles  impidan  acadar  os  requisitos  e 
condicións  exixidos  para  os  hoteis.  As 
residencias  turísticas  estarán  sometidas 
aos  requisitos  técnicos  mínimos  que  en 
función da súa categoría se fixen regula-
mentariamente.

Artigo 35.  partamentos  e  vivendas 
turísticas.
  1.  Teñen  a  condición  de  apartamentos 
turísticos  os  bloques  ou  conxuntos  de 
apartamentos, as casas, bungalós, e outras 
edificacións  semellantes,  que  oferten 
aloxamento  turístico,  profesional  e  ha-
bitualmente,  mediante  contraprestación 
económica.
  2.  Tamén se incluirá dentro desta cate-
goría  a  cesión  por  motivos  de  vacacións 
ou  turísticos,  mediante  contraprestación 
económica,  de  unidades  illadas  de 
apartamentos,  bungalós  ou  vivendas 
unifamiliares. En todo caso, o aloxamento 
comprenderá  o  piso  completo  ou  a  vi-
venda  unifamiliar,  non  cuartos  soltos;  e 
prohíbese expresamente o aloxamento en 
vivendas particulares.
  3.  As  modalidades  de  apartamentos  e 
vivendas turísticas, así como os requisitos 
que sirvan de criterios para a súa clasifica-
ción, fixaranse por vía regulamentaria.

Artigo 36.  ampamentos de turismo.
  1.  Enténdese  por  campamento  de 
turismo  o  establecemento  turístico  que 
ocupa  un  espazo  de  terreo  debidamente 
delimitado  e  dotado  das  instalacións  e 
servizos  que  regulamentariamente  se 
establezan que estea destinado a facilitar, 
mediante  contraprestación  económica, 
a  estancia  temporal  en  tendas de  campa-
ña,  remolques  habitables,  caravanas  ou 
calquera  elemento  semellante  facilmente 
transportable, así como en cabanas de ma-
deira  e  construcións  fixas  destinadas  ao 
aloxamento temporal, sempre que se trate 
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de edificacións independentes ou acaroa-
das de planta baixa, que a superficie que 
ocupen  non  supere  o  límite  establecido 
regulamentariamente e que sexan explota-
das pola mesma ou polo mesmo titular do 
campamento.
  2.  Así mesmo, poderán construírse ele-
mentos fixos, de planta baixa unicamente, 
que  teñan  por  obxecto  satisfacer  necesi-
dades  colectivas  das  persoas  acampadas, 
tales como a recepción, o supermercado, o 
restaurante ou bar, os bloques de servizos 
hixiénicos  e  as  oficinas,  e  os  dedicados 
exclusivamente ao persoal de servizo. Este 
tipo de construcións non poderá exceder da 
porcentaxe  de  superficie  total  do  campa-
mento que se fixe regulamentariamente.
  3.  Quedan  fóra  do  ámbito  de  aplica-
ción  desta  lei  os  campamentos  xuvenís, 
os  albergues,  os  centros  e  as  colonias de 
vacacións  escolares,  así  como  toda  clase 
de acampadas que estean reguladas polas 
súas normas específicas.
  4.  Fixaranse  regulamentariamente  as 
categorías  e  os  requisitos  que  sirvan  de 
criterios para a súa clasificación.

Artigo 37. Establecementos de turis-
mo rural.
  1.  Son  considerados  establecementos 
de  turismo  rural  aquelas  edificacións 
situadas  no  medio  rural  que,  polas  súas 
especiais  características  de  construción, 
localización e tipicidade, prestan servizos 
de aloxamento  turístico mediante contra-
prestación  económica.  Estes  establece-
mentos poderán estar situados en solo de 
núcleo rural, en asentamentos tradicionais 
de menos de 500 habitantes cuxo solo estea 
clasificado  como  solo  urbano  ou  en  solo 
rústico.  En  calquera  caso,  será  aplicable 
o previsto na normativa urbanística e nos 
instrumentos de planeamento urbanístico 
en vigor.
  2.  Os establecementos de turismo rural 
clasifícanse nas seguintes modalidades:

a.  Hoteis rurais.
b.  Casas grandes e pazos.
c.  Casas rurais.

d.  Outros fixados regulamentariamente.
  3.  Con  independencia  da  modalidade 
de aloxamento de turismo rural adoptada, 
a  especialidade  de  agroturismo  seralles 
aplicable aos establecementos que estean 
integrados  en  explotacións  agrarias, 
gandeiras  ou  forestais  que,  xunto  coa 
hospedaxe, oferten servizos xerados pola 
propia explotación.
  4.  Por vía  regulamentaria  fixaranse as 
condicións precisas para que un establece-
mento  sexa clasificado en cada unha das 
modalidades indicadas na alínea segunda, 
así como o número máximo de prazas de 
aloxamento.
Dentro  de  cada  unha  das  modalidades 
indicadas poderán establecerse especiali-
dades,  atendendo  a  características  como 
a  localización  en  zonas  determinadas,  a 
tipoloxía arquitectónica, a antigüidade da 
edificación orixinaria, a obriga da persoa 
titular  de  residir  na  propia  explotación 
agraria  ou  na  comarca,  ou  o  número 
máximo  de  habitantes  dos  núcleos  de 
poboación,  coa  consideración  do  seu  ca-
rácter rural, da actividade agroturística ou 
doutras análogas.

Artigo 38. Hoteis rurais.
Son  hoteis  rurais  os  establecementos 
hoteleiros  que  cumpran  os  requisitos 
establecidos  no  artigo  34  e  que  ademais 
reúnan as condicións fixadas no artigo 37 
para ser considerados establecementos de 
turismo rural.

Artigo 39. Casas grandes e pazos.
Son  casas  grandes  e  pazos  os  estable-
cementos  de  turismo  rural  situados  en 
pazos, castelos, mosteiros, casas grandes, 
casas reitorais ou inmobles tradicionais de 
singulares  características  ou  valor  arqui-
tectónico.

Artigo 40. Casas rurais.
Son casas rurais os establecementos de tu-
rismo rural  situados en vivendas autóno-
mas e independentes, coas características 
propias da arquitectura tradicional galega 
da zona, nas que se proporcione mediante 
prezo o servizo de aloxamento e, eventual-
mente, outros servizos complementarios.
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Artigo 41. Modalidades de aloxamento.
A  prestación  de  aloxamento  turístico 
nas  casas  grandes,  pazos  e  casas  rurais 
axustarase  a  algunhas  das  seguintes 
modalidades:

a.  Contratación individualizada de cuar-
tos dentro da propia vivenda unifamiliar, co 
almorzo incluído.

b.  Contratación dun grupo independente 
de cuartos ou apartamentos.

c.  Contratación  integrada  do  inmoble 
para uso exclusivo do contratante, en con-
dicións,  equipo,  instalacións  e  servizos 
que permitan a súa inmediata utilización. 
Nos  casos  en  que  a  persoa  titular  non 
xestione  directamente  o  aloxamento, 
deberá  designar  unha  persoa  encargada 
que facilite o aloxamento e resolva cantas 
incidencias poidan xurdir coas usuarias e 
cos usuarios.

Artigo 42. Albergues turísticos.
Son albergues turísticos os establecemen-
tos que, nos termos previstos regulamen-
tariamente, lle ofrezan ao público en xeral, 
de  xeito  habitual,  profesional  e  mediante 
prezo, o servizo de aloxamento por praza 
en cuartos de capacidade múltiple.

capítulo v 
dAs empresAs de restAurACIón
Artigo 43. Empresas  de  restaura-

ción.
  1.  Son empresas de restauración as de-
dicadas de forma habitual e profesional a 
subministrar en establecementos, fixos ou 
provisionais, abertos ao público en xeral, 
comidas e bebidas para ser consumidas no 
propio local ou noutro lugar
  2.  Quedan fóra do ámbito de aplicación 
desta lei:

a.  Aquelas  empresas  que  presten 
servizo  de  comida  e  bebida  con  carácter 
gratuíto ou sen ánimo de lucro.

b.  As empresas que sirvan comidas e be-
bidas  a  continxentes  particulares,  sempre 
que non estean abertas ao público en xeral.

c.  Os  servizos  de  restauración  en 
aloxamentos hoteleiros, sempre que a súa 

explotación  non  sexa  independente  do 
aloxamento e non estea aberta ao público 
en xeral.

d.  As  empresas  que  sirvan  comidas  e 
bebidas  a  domicilio  no  que  á  prestación 
deste servizo domiciliario se refire.

e.  As empresas que presten este servizo 
en medios de transporte públicos.

f.  As  empresas  que  sirvan  comidas  e 
bebidas a través de máquinas expendedo-
ras.

g.  As  empresas  que  sirvan  comidas  e 
bebidas  de  xeito  ambulante,  é  dicir,  fóra 
dun  establecemento  comercial,  en postos 
ou instalacións desmontables, así como en 
vehículos.
  3.  As empresas de restauración clasifí-
canse nos seguintes grupos:

a.  Restaurantes.
b.  Bares.
c.  Cafetarías.
d.  Furanchos.

  4.  Regulamentariamente  definiranse 
cada  un  dos  grupos  e  das  categorías  dos 
establecementos de restauración.

capítulo vi 
dAs empresAs de 
IntermedIACIón

Artigo 44. Concepto.
Son empresas de intermediación turística 
as  dedicadas  profesional  e  comercial-
mente  ao  exercicio  de  actividades  de 
información,  mediación  e  organización 
de servizos turísticos, coa posibilidade de 
que utilicen medios propios para levalas a 
cabo.

Artigo 45. Clasificación.
  1.  As empresas de  intermediación cla-
sifícanse en:

a.  Axencias de viaxe.
b.  Centrais de reservas.

  2.  Regulamentariamente  fixaranse  os 
requisitos  que  deben  cumprir  as  empre-
sas  para  integrarse  en  cada  categoría,  e 
poñerase especial atención nas entidades 
que prestan este tipo de servizos a través 
da internet.
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capítulo vii 
dos Complexos turístICos

Artigo 46. Complexos  turísticos  de 
vacacións.
  1.  Enténdese  por  complexos  turísticos 
de  vacacións  aqueles  establecementos 
que, ademais de prestar aloxamento nunha 
ou  en  varias  das  modalidades  previstas 
nesta  lei,  complementan a  súa oferta con 
actividades turísticas de servizos comple-
mentarios das previstas no título VI.
  2.  Regulamentariamente  estableceran-
se os requisitos e categorías dos complexos 
turísticos.
  3.  Os  complexos  turísticos  de  va-
cacións  denominaranse  «cidades  de 
vacacións» cando cumpran as condicións 
que, para estes efectos, se prevexan regu-
lamentariamente.

TíTULO VI 
DA ORDENACIóN DAS 

EMPRESAS E ACTIVIDADES DE 
SERVIZOS COMPLEMENTARIOS

Artigo 47. Concepto e requisitos.
  1.  Son empresas ou actividades turísti-
cas de servizos complementarios aquelas 
consideradas  pola  Administración  como 
de interese para o turismo ou directamente 
relacionadas con el, tales como:

a.  Empresas  dedicadas  a  espectáculos 
e  actividades  recreativas  de  acordo  coa 
normativa vixente na materia.

b.  Actividades de aventura ou natureza.
c.  Actividades  deportivas  en  locais, 

en  recintos  ou  en  espazos  abertos,  espe-
cialmente  campos  de  golf  e  actividades 
náuticas.

d.  Empresas de  transporte  turístico ou 
de alugueiro de vehículos.

e.  Empresas  ou  actividades  dedicadas 
á  valorización  do  patrimonio  histórico-
artístico e cultural.

f.  Empresas  dedicadas  á  organización 
de congresos e feiras de mostras.

g.  Spas e parques acuáticos.

h.  Empresas  de  oferta  cultural  combi-
nada.
  2.  A  realización  destas  actividades 
poderáselle  comunicar  á  Administración 
turística para os efectos da súa inscrición 
no correspondente rexistro.
  3.  A  constancia  en  rexistro  desta 
actividade  non  suplirá  as  autorizacións 
sectoriais que resulten preceptivas en cada 
caso,  se ben  será precisa para a  súa con-
sideración como empresas ou actividades 
turísticas para todos os efectos, incluíndo 
o dereito a percibir axudas e subvencións 
da Administración turística da Comunida-
de Autónoma de Galicia
  4.  Regulamentariamente poden fixarse 
os requisitos exixidos para o desenvolve-
mento destas actividades.

Artigo 48. Balnearios  e  centros  de 
talasoterapia.
As  empresas  ás  que  fai  referencia  a  Lei 
5/1995,  do  7  de  xuño,  de  regulación  das 
augas  minerais,  termais,  de  manancial  e 
dos establecementos balnearios da Comu-
nidade Autónoma de Galicia, así como os 
centros  de  talasoterapia  que  dispoñan  de 
instalacións  complementarias  turísticas, 
terán  a  consideración  de  empresas  e  ac-
tividades  de  servizos  complementarios  e 
suxeitaranse  ás  disposicións  desta  lei  en 
todo o relativo ao exercicio das súas acti-
vidades turísticas nas ditas instalacións.

TíTULO VII 
DAS PROFESIóNS TURíSTICAS

Artigo 49. Concepto.
Considéranse  profesións  turísticas  as 
relativas á prestación, de xeito habitual e 
retribuído, de  servizos  específicos direc-
tamente relacionados co sector nas empre-
sas turísticas e, en particular, as tendentes 
a procurar o descubrimento, conservación, 
promoción,  información,  coñecemento  e 
gozo dos recursos turísticos.

Artigo 50. Das guías e dos guías de 
turismo.
  1.    A  actividade  profesional  da  guía 
ou do guía de  turismo terá por obxecto a 
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prestación, de xeito habitual e retribuída, 
de servizos de asistencia, acompañamento 
e información en materia cultural, artísti-
ca, histórica e xeográfica ás turistas e aos 
turistas nas súas visitas a museos e demais 
bens  integrantes  do  patrimonio  cultural 
e  nacional  de  Galicia  situado  no  ámbito 
territorial da Comunidade Autónoma.
  2.  Determinaranse regulamentariamen-
te  as  condicións  de  acceso,  o  ámbito  de 
actuación  e  os  demais  requisitos  precisos 
para o exercicio da profesión de guía.

TíTULO VIII 
PROMOCIóN E FOMENTO  

DO TURISMO

capítulo i 
dIsposICIóns xerAIs

Artigo 51. Competencias e principios 
de actuación.
  1.  Correspóndelle á Xunta de Galicia a 
promoción e o fomento interior e exterior 
do  turismo  de  Galicia,  sen  prexuízo  das 
competencias  das  entidades  locais  e  das 
do Estado.
  2.  A  promoción  da  oferta  turística  de 
Galicia,  coa  coordinación  das  accións 
e  co  fomento  das  actividades  do  sector 
turístico  galego,  realizarase  a  través  do 
centro directivo correspondente da conse-
llaría  competente  en  materia  de  turismo, 
do  Consello  Regulador  do  Turismo  e 
das  empresas  públicas  Turgalicia,  S.A. 
e Xacobeo, S.A. ou das entidades que as 
substitúan na promoción da oferta turísti-
ca. Regulamentariamente determinaranse 
os  requisitos  para  que  outras  entidades 
públicas ou privadas poidan colaborar no 
exercicio desta función pública.
  3.  As  actuacións  en  materia  de  pro-
moción  e  fomento  do  turismo  de  Galicia 
rexeranse  polos  principios  de  eficacia  e 
economía de medios, e buscarase a máxi-
ma  coordinación  e  colaboración  entre  as 
administracións  públicas  con  competen-
cias  no  ámbito  turístico  e  entre  elas  e  o 
sector privado.

capítulo ii 
medIdAs de promoCIón e 

Fomento
Artigo 52. Medidas  de  promoción 

turística.
  1.  A Xunta de Galicia adoptará en ma-
teria de promoción do turismo as medidas 
máis axeitadas para potenciar e promocio-
nar a  imaxe de calidade de Galicia como 
destino turístico.
  2.  As  actuacións  de  promoción  com-
prenderán:

a.  O deseño e a execución de campañas 
de promoción turística de Galicia.

b.  A participación en feiras e certames 
relacionados co sector turístico.

c.  A utilización das novas tecnoloxías, 
nomeadamente da internet.

d.  A concertación de accións conxuntas 
de  promoción  turística  con  outras  comu-
nidades  autónomas,  coa  Administración 
xeral  do  Estado  e  coas  administracións 
doutros estados, en especial coa República 
Portuguesa no marco da eurorrexión Gali-
cia-Norte de Portugal.

Artigo 53. Festas de interese turístico 
nacional de Galicia.
A Xunta de Galicia poderá declarar festas 
de  interese  turístico  nacional  de  Galicia 
aquelas manifestacións que supoñan unha 
valorización  da  cultura  e  das  tradicións 
populares  e  que  teñan  unha  especial  im-
portancia  como  atractivo  turístico.  Esta 
declaración  farase  segundo  se  determine 
regulamentariamente  en  función  da  anti-
güidade,  singularidade  ou  arraigamento 
do acontecemento.

Artigo 54. Fomento do turismo.
  1.  A  Administración  turística  da  Co-
munidade Autónoma elaborará programas 
para  potenciar  a  oferta  turística  galega, 
a  través de medidas de  fomento que per-
mitan  acadar,  entre  outros,  os  seguintes 
obxectivos:

a.  Impulsar  o  turismo  como  medio  de 
desenvolvemento  dos  valores  propios  da 
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cultura e da identidade galegas, mediante 
a  posta  en  valor  do  patrimonio  turístico 
galego,  coa  revitalización  dos  costumes, 
das  festas,  das  tradicións  populares  e 
demais  recursos  turísticos,  coa  restaura-
ción  do  patrimonio  histórico,  artístico  e 
cultural e coa preservación e potenciación 
do  medio  natural.  Para  estes  efectos, 
a  Administración  turística  outórgalles 
preferencia  aos  proxectos  e  ás  accións 
naqueles municipios que adopten medidas 
tendentes á conservación, á potenciación e 
á posta en valor do seu patrimonio cultural 
e natural.

b.  Diversificar  a  oferta  turística,  co 
impulso da súa segmentación mediante o 
apoio ao desenvolvemento:

1º  Do turismo rural e de interior, como 
sectores  turísticos  alternativos de  calida-
de, co fomento da rehabilitación e conser-
vación  da  riqueza  histórico-artística  do 
ámbito  rural  e  tamén  dos  seus  atractivos 
medioambientais.

2º  Do turismo de costa, ao aproveitar a 
cantidade e pluralidade da oferta turística 
galega vinculada a este sector, e co fomen-
to da preservación da calidade das augas 
e praias galegas, así como da paisaxe e do 
medio litoral.

3º  Do  turismo  cultural,  co  aproveita-
mento  da  importante  riqueza  histórica  e 
cultural  de  Galicia  e  co  fomento  da  súa 
conservación e posta en valor.

4º  Do  turismo  de  convencións  e  con-
gresos.

5º  Do turismo náutico.
6º  Do turismo termal en establecementos 

balnearios.
7º Do  turismo  activo  vinculado  con 

todo  tipo  de  actividades  deportivas  e  de 
contacto coa natureza.

8º  Do turismo gastronómico.
9º De  calquera  outro  segmento  emer-

xente  no  marco  da  continua  evolución  e 
dos cambios do mercado turístico.

c.  Modernizar  e  profesionalizar  o 
sector turístico e as súas infraestruturas, 

para  estimular  e mellorar  a  calidade  e  a 
competitividade  da  oferta  turística,  me-
diante as seguintes accións:

1º  Impulsar as agrupacións de empresas 
e  as  actuacións  empresariais  conxuntas 
que  posibiliten  a  mellora  da  produtivi-
dade  mediante  a  diminución  de  custos, 
prestación de servizos en común ou outras 
accións análogas.

2º  Apoiar a modernización e a mellora 
das infraestruturas das empresas a través 
da renovación e dotación das súas instala-
cións, introdución de novos equipamentos 
ou substitución dos xa obsoletos e implan-
tación  de  servizos  complementarios  nas 
súas ofertas turísticas, así como o fomento 
da  elevación  da  categoría  dos  establece-
mentos turísticos.

3º  Incentivar  o  crecemento  selectivo  e 
cualitativo da oferta turística, e adecuala á 
demanda do mercado, como medida para 
mellorar a súa competitividade.

4º  Contribuír  á  realización  de  acti-
vidades  consistentes  na  elaboración  de 
estudos,  publicacións  e  investigacións 
sobre  o  sector  turístico  que  promovan  a 
súa innovación.

5º  Potenciar as actuacións das entidades 
locais  en  materia  de  turismo  relativas  á 
dotación de infraestruturas, equipamentos 
ou servizos de interese turístico, así como 
á promoción dos seus recursos turísticos. 
Así mesmo,  impulsarase a agrupación de 
esforzos dos concellos que permitan con-
figurar  territorios  cunha  oferta  turística 
complementaria e integrada.
  2.  Promoveranse especialmente os pro-
gramas  de  iniciativa  pública  ou  privada 
tendentes a protexer o medio natural das 
zonas turísticas e a garantir a sustentabi-
lidade  do  desenvolvemento  turístico,  así 
como os que favorezan a desestacionaliza-
ción da oferta turística.

Artigo 55. Axudas e subvencións.
  1.  A  Administración  turística  pode-
rá,  de  acordo  coa  normativa  aplicable, 
establecer  liñas  de  axuda  e  outorgarlles 
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subvencións  ás  empresas  turísticas,  ás 
entidades  locais  e  a  outras  entidades  e 
asociacións como medidas para estimular 
a  realización  das  accións  fixadas  nos 
programas  de  promoción  e  fomento  do 
turismo.
  2.  A  concesión  de  subvencións  a  todo 
tipo  de  entidades  para  a  recuperación, 
restauración  e  rehabilitación  de  bens  de 
interese  turístico,  sexan  culturais,  histó-
ricos,  arqueolóxicos,  artísticos  ou  doutro 
tipo, que poidan producir fluxos turísticos 
levará  sempre  aparellada  a  exixencia 
inescusable  de  asegurar  o  acceso  a  eles 
das usuarias e dos usuarios nas condicións 
que se determinen, expresada ben na dis-
posición  normativa  que  anuncie  as  ditas 
subvencións ou ben a través do correspon-
dente convenio de colaboración.
  3.  A  concesión  das  axudas  e  subven-
cións previstas neste artigo respectará os 
principios de publicidade, concorrencia e 
obxectividade, así como as normas xerais 
sobre  a  libre  competencia  e  o  dereito  da 
Unión Europea. Consonte o disposto polo 
artigo  14.11º  da  Lei  orgánica  3/2007,  do 
22  de  marzo,  para  a  igualdade  efectiva 
de  mulleres  e  homes,  así  como  polo  ar-
tigo 18.2º  da Lei  7/2004,  do 16 de xullo, 
para a  igualdade de mulleres e homes na 
Comunidade Autónoma de Galicia, terase 
en conta a utilización non sexista da  lin-
guaxe e/ou das imaxes na publicidade das 
accións subvencionadas, especialmente na 
internet.
  4.  Poderase  establecer  nas  bases  que 
rexan  a  concesión  de  subvencións  polos 
órganos  e  entes  da  Administración  da 
Xunta  de  Galicia  a  previsión  de  accións 
positivas  no  sentido  do  artigo  11  da  Lei 
orgánica  3/2007,  do  22  de  marzo,  para  a 
igualdade efectiva de mulleres e homes, e 
do artigo 4 da Lei 7/2004, do 16 de xullo, 
para  a  igualdade  de  mulleres  e  homes 
na  Comunidade  Autónoma  de  Galicia, 
mentres  se produzan as condicións e cir-
cunstancias previstas nestas normas.

Artigo 56. Fomento  dos  estudos 
turísticos.
  1.  A  Administración  turística  pro-
piciará  a  unificación  de  criterios  na 
programación  dos  estudos  de  formación 
regrada e ocupacional do sector turístico 
e promoverá o acceso á formación conti-
nua das traballadoras e dos traballadores 
ocupados do sector. Así mesmo, apoiará 
a formación turística destinada á adquisi-
ción de novos coñecementos e tecnoloxías 
e a formación de formadores.
  2.  A  Administración  turística  impul-
sará a subscrición de acordos e convenios 
coas universidades para a elaboración de 
programas e plans de estudos en materia 
turística.

TíTULO IX 
DISCIPLINA TURíSTICA

capítulo i 
InspeCCIón turístICA

Artigo 57. Ámbito  de  actuación  da 
Inspección turística.
  1.  Correspóndelles  ás  inspectoras  e 
aos inspectores de turismo a verificación 
e  o  control  do  cumprimento  das  obrigas 
impostas por esta  lei e demais normativa 
turística aplicable.
  2.  Co  fin  de  garantir  unha  adecuada 
planificación da actividade inspectora e a 
consecución dos obxectivos de calidade e 
excelencia da  actividade  turística,  anual-
mente a consellaría competente en materia 
de turismo aprobará un plan de inspección 
turística.
  3.  No plan de inspección estableceranse 
os obxectivos da actuación inspectora, os 
establecementos obxecto de inspección e o 
seu ámbito xeográfico e temporal.

Artigo 58. Escala  de  inspección 
turística.
  1.  Para  o  exercicio  das  actividades  de 
inspección turística créase, dentro do cor-
po superior de administración da Xunta de 
Galicia,  grupo  A,  a  escala  de  inspección 
turística.  Para  o  ingreso  nesta  escala 
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exixirase  estar  en  posesión  de  calquera 
das  titulacións habilitantes para o acceso 
ao grupo A.
  2.  A  estrutura,  a  dependencia  e  o 
funcionamento  orgánico  da  escala  de 
inspección  turística  serán  establecidos 
regulamentariamente.  Asemade,  deter-
minarase regulamentariamente a relación 
que deberá existir entre o número de ins-
pectoras e inspectores e as zonas obxecto 
de  inspección,  para os  efectos de  fixar  o 
número de prazas coas que contará  a  es-
cala, que, en todo caso, debe ser suficiente 
para garantir un control eficaz e eficiente 
da actividade turística.

Artigo 59. Funcións  da  Inspección 
turística.
Son funcións da Inspección turística:

a.  A  vixilancia  e  a  comprobación  do 
cumprimento  da  normativa  vixente  en 
materia de turismo e, en particular, da exis-
tencia das infraestruturas e da dotación dos 
servizos obrigatorios exixidos por aquela.

b.  A investigación dos feitos que poidan 
ser constitutivos de infracción administra-
tiva consonte o previsto nesta lei.

c.  O  asesoramento  aos  suxeitos  que 
desenvolven actividades turísticas sobre o 
cumprimento e a aplicación da normativa 
vixente.

d.  A emisión dos informes técnicos que 
lle  solicite  a  Administración  turística,  e 
preceptivamente nos seguintes casos:

1º  Na apertura e clasificación de novos 
establecementos e instalacións turísticas e 
nas demais autorizacións necesarias para 
o funcionamento das empresas turísticas, 
así  como para as modificacións, os  cam-
bios de actividade e as reclasificacións.

2º  No control da execución das activi-
dades  subvencionadas  e  na  vixilancia  do 
cumprimento  das  condicións  requiridas 
ou dos convenios asinados que motivaron 
a  concesión  de  subvencións  por  parte  da 
Administración turística.

3º  No estado das  infraestruturas  turís-
ticas.

e.  Todas  aqueloutras  funcións  que  re-
gulamentariamente se lle atribúan dentro 

do  seu  ámbito  de  actuación  definido  por 
esta lei.

Artigo 60. Facultades  das  inspecto-
ras e dos inspectores de turismo.
  1.  As  inspectoras  e  os  inspectores  de 
turismo  terán a consideración de axentes 
da  autoridade,  coas  facultades  e  coa 
protección  que  lles  confire  a  normativa 
vixente.
  2.  O  persoal  inspector  estará  provisto 
dunha acreditación coa que se identificará 
no desempeño das súas funcións.
  3.  Cando  o  consideren  preciso  para  o 
exercicio das  súas  funcións,  as  inspecto-
ras  e  os  inspectores  de  turismo  poderán 
solicitar o apoio, o concurso, o auxilio e a 
protección que necesiten doutras adminis-
tracións públicas.
  4.  Para o exercicio da súas funcións, as 
inspectoras  e  os  inspectores  de  turismo 
poderán:

a.  Efectuar visitas de comprobación en 
calquera momento.

b.  Examinar  a  documentación  dos 
suxeitos  que  desenvolven  actividades  tu-
rísticas e que estea relacionada coas ditas 
actividades.

c.  Realizar citacións a estes suxeitos ou 
ás súas ou aos seus representantes, nas que 
constará a data, o lugar, a hora e o obxecto 
da comparecencia, así como os efectos de 
non atendelas.

Artigo 61. Deberes  das  titulares  e 
dos titulares de actividades turísticas e do 
persoal ao seu servizo.
  1.  As titulares ou os titulares de activi-
dades turísticas, quen os represente legal-
mente e o persoal empregado debidamente 
autorizado, ou, en defecto destes, as per-
soas que se atopen á fronte da actividade 
no  momento  dunha  inspección,  teñen  a 
obriga  de  lles  facilitar  ás  inspectoras  ou 
aos  inspectores  de  turismo  o  acceso  ás 
dependencias e instalacións, o exame dos 
documentos, libros e rexistros preceptivos 
relacionados  coa  actividade  turística  e  a 
obtención de copias ou reproducións desta 
documentación, así como a comprobación 
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de cantos datos sexan precisos para os fins 
da inspección.
  2.  Nos  establecementos  nos  que  se 
realice  unha  actividade  turística  deberá 
existir  un  libro  de  visitas  da  Inspección 
turística  á  disposición  das  inspectoras 
e  dos  inspectores  de  turismo,  coas  ca-
racterísticas  que  regulamentariamente 
se  determinen,  no  que  se  reflectirán  as 
inspeccións que se leven a cabo e as súas 
circunstancias.
  3.  Se por requirimento da Administra-
ción turística se tivese que presentar algún 
documento, estenderase a correspondente 
dilixencia de entrega, que deberá ser asi-
nada por persoa con facultade para repre-
sentar a titular ou o titular do documento.

Artigo 62. Deberes  do  persoal  dos 
servizos da Inspección turística.
  1.  O persoal dos servizos da Inspección 
turística deberá gardar segredo e sixilo pro-
fesional sobre o obxecto das súas funcións.
  2.  No  exercicio  das  súas  funcións,  a 
Inspección  turística  gardará  coas  admi-
nistradas  e  cos  administrados  a  maior 
consideración  e  cortesía,  e  informaraos 
dos  seus  dereitos  e  dos  seus  deberes,  así 
como  da  conduta  que  deben  seguir  nas 
súas  relacións  coa  Administración  turís-
tica, para facilitarlles o cumprimento das 
súas obrigas.

Artigo 63. Coordinación  interadmi-
nistrativa.
  1.  A  Inspección  turística  poñerá  en 
coñecemento dos órganos administrativos 
correspondentes as deficiencias e posibles 
infraccións detectadas no  curso das  súas 
actuacións que incidan no ámbito compe-
tencial doutros departamentos ou doutras 
administracións públicas.
  2.  As  deficiencias  e  posibles  infrac-
cións en materia turística detectadas polas 
inspectoras  e  polos  inspectores  ou  polo 
persoal  funcionario  doutros  servizos  da 
Xunta de Galicia ou das entidades  locais 
seranlle  comunicadas  á  Administración 
turística, que actuará no ámbito das súas 
competencias.

Artigo 64. Documentación da actua-
ción inspectora.
  1.  Todas  as  actuacións  da  Inspección 
turística  documentaranse  en  actas,  di-
lixencias, comunicacións e informes.
  2.  As  actas  e  dilixencias  estendidas 
pola Inspección turística teñen a natureza 
de  documentos  públicos  e,  se  reúnen  os 
requisitos  establecidos  por  esta  lei  e  as 
súas  disposicións  de  desenvolvemento, 
constituirán  proba  suficiente  dos  feitos 
que  motiven  a  súa  formalización,  sen 
prexuízo  das  probas  que  en  defensa  dos 
respectivos  dereitos  ou  intereses  poidan 
sinalar ou achegar as persoas interesadas.

Artigo 65. Actas de  inspección  e de 
infracción.
  1.  Os resultados da función inspectora 
de  vixilancia  e  comprobación  do  cum-
primento  da  normativa  turística  vixente 
serán  recollidos  na  acta  de  inspección 
correspondente,  na  que  se  consignarán, 
ademais  dos  datos  identificativos  do 
suxeito  e  da  actividade  inspeccionada,  a 
referencia  expresa  dos  feitos  constatados 
e  cantas  circunstancias  contribúan  á  súa 
mellor determinación e valoración.
  2.  A acta de inspección será levantada 
en presenza da persoa titular da activida-
de, de quen a represente ou, se é o caso, de 
calquera  persoa  dependente  daquela.  De 
non haber persoa ante a cal se poida levan-
tar a acta, farase constar esta circunstancia 
por dilixencia e repetirase a inspección en 
momento distinto.
  3.  Cando a Inspección turística estime 
que os feitos ou comportamentos que deron 
lugar á inspección poden ser constitutivos 
de  infracción  administrativa,  deberase 
facer constar nunha acta de infracción, na 
que se describirán os feitos e os preceptos 
normativos que se consideren vulnerados.
  4.  As  persoas  interesadas,  ou  quen  as 
represente,  poderán  facer  cantas  alega-
cións ou aclaracións estimen convenientes 
para  a  súa  defensa,  que  se  reflectirán  na 
acta correspondente.
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  5.  As actas terán que ser asinadas pola 
inspectora  ou  polo  inspector  actuante 
e  pola  persoa  titular  da  actividade,  ou 
por  quen  a  represente,  ou,  en  defecto 
destes,  pola  persoa  que  nese  momento 
estea á fronte da actividade. Se as persoas 
mencionadas  se  negasen  a  asinar  a  acta, 
a  inspectora  ou  o  inspector  fará  constar 
esta  circunstancia,  así  como  os  motivos 
manifestados,  se  os  houbese,  mediante  a 
oportuna dilixencia.
  6.  O asinamento da acta levantada acre-
ditará o coñecemento do seu contido e en 
ningún caso implicará a súa aceptación.
  7.  A  acta  de  infracción  estenderase 
para os efectos de iniciación do expedien-
te  sancionador  oportuno,  de  acordo  co 
establecido  no  artigo  82º  desta  lei,  e  no 
mesmo  acto  entregarase  unha  copia  dela 
á  persoa  titular  da  actividade,  ou  a  quen 
a  represente.  Se  a  persoa  inspeccionada 
refusase a copia da acta, a inspectora ou o 
inspector farao constar mediante dilixen-
cia, así como os motivos da negativa, se os 
houbese.
  8.  A entrega da copia da acta ou a ne-
gativa  a  recibila,  documentada  mediante 
a  correspondente  dilixencia,  considera-
rase  como  notificación  do  resultado  da 
inspección  e  abrirá  un prazo de dez días 
para que a persoa  inspeccionada  formule 
as alegacións que estime procedentes.

Artigo 66. Pechamento de establece-
mentos e suspensión de actividades.
  1.  Se  mediante  a  correspondente  ins-
pección se constatase o desenvolvemento 
dunha actividade turística sen contar coa 
preceptiva  autorización  administrativa, 
a  Inspección  turística  comunicaralle 
esta  circunstancia  ao  órgano  competente 
para  o  outorgamento  do  dito  título,  para 
os  efectos  de  que  este  adopte,  logo  da 
audiencia  á  persoa  interesada,  a  medida 
de  pechamento  do  establecemento  ou  de 
suspensión da actividade. A medida pode-
rá suspenderse provisionalmente cando se 
inicie a tramitación do procedemento para 
obter  o  preceptivo  título  administrativo 
habilitante.

  2.  Se  mediante  a  correspondente  ins-
pección se constatase o desenvolvemento 
dunha  actividade  turística  de  xeito  que 
se  produza  un  grave  risco  para  a  saúde 
ou para a seguridade das consumidoras e 
dos consumidores ou das usuarias ou dos 
usuarios,  a  Inspección  turística  adoptará 
con  carácter  urxente  a medida de pecha-
mento  do  establecemento  ou  suspensión 
da actividade, e trasladaralle o expediente 
ao  órgano  competente  para  a  tutela  do 
interese público afectado.
Estas  medidas  provisionais  deberán  ser 
confirmadas,  modificadas  ou  levantadas 
no acordo de iniciación do procedemento, 
que deberá de efectuarse nos quince días 
seguintes  á  súa  adopción,  e  que  poderá 
ser  obxecto  do  recurso  que  proceda.  As 
citadas medidas quedarán sen efecto se o 
procedemento non se inicia nese prazo ou 
cando o acordo de iniciación non conteña 
un pronunciamento expreso acerca delas.
  3.  As  medidas  previstas  neste  artigo 
refírense  á  normativa  turística  e  son 
independentes das consecuencias  sancio-
nadoras  que,  consonte  esta  lei  e  outras 
que sexan aplicables, poidan seguirse dos 
feitos que as motivaron.

capítulo ii 
réxIme sAnCIonAdor

Sección primeira 
Disposicións xerais

Artigo 67. Suxeitos responsables.
  1.  Serán  responsables  administrati-
vamente  das  infraccións  en  materia  de 
turismo as persoas físicas e xurídicas que 
realicen  actividades  comprendidas  no 
ámbito de aplicación desta  lei ás que  lles 
sexan  imputables as accións ou omisións 
tipificadas nela como infraccións.
  2.  As  titulares  e os  titulares de  activi-
dades turísticas serán responsables admi-
nistrativamente das infraccións cometidas 
polo persoal  afecto  ao  seu  servizo cando 
non  se  lle  poida  imputar  directamente  a 
este  a  responsabilidade  pola  acción  ou 
omisión cometida.
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  3.  Cando  o  cumprimento  das  obrigas 
previstas na norma infrinxida lles corres-
ponda  a  varias  persoas  conxuntamente, 
responderán estas de  forma solidaria das 
infraccións cometidas e das sancións que 
se impoñan

Artigo 68. Concorrencia  de  réximes 
sancionadores.
  1.  Non  se  poderán  sancionar  os  feitos 
que fosen sancionados penal ou adminis-
trativamente, nos casos nos que se aprecie 
identidade de suxeito, feito e fundamento.
  2.  Se  da  investigación  dos  feitos 
constitutivos  das  infraccións  tipificadas 
nesta  lei  se  obtivesen  indicios  de  que 
estes  puidesen  constituír  delito  ou  falta, 
paralizarase  o  procedemento  e  daráselle 
conta  ao  Ministerio  Fiscal,  sen  prexuízo 
da  adopción  das  medidas  provisionais 
oportunas.

Sección segunda 
Infraccións

Artigo 69. Infraccións leves.
Considéranse infraccións administrativas 
de carácter leve:

a.  Incumprir as obrigas formais expre-
samente  impostas  por  esta  lei  e  as  súas 
disposicións  de  desenvolvemento  e,  en 
particular:

1º  Non  dispoñer  materialmente  dos 
documentos  esixidos  pola  normativa 
turística para o exercicio das actividades, 
así como non observar na devandita docu-
mentación as condicións exixidas.

2º  Incumprir  o  deber  de  exhibir  os 
distintivos, os carteis,  a  lista de prezos e 
a  documentación  exixida  pola  normativa 
turística, así como exhibilos sen as forma-
lidades requiridas.

3º  Non comunicarlle á Administración 
turística  os  cambios  de  titularidade  das 
actividades,  os  prezos  e  aquelas  altera-
cións no exercicio das actividades que non 
requiran  autorización  expresa,  así  como 
facelo fóra dos prazos establecidos.

4º  Expedir  sen  os  requisitos  exixidos 
pola  normativa  turística  as  facturas  ou 

os xustificantes de cobramento polos ser-
vizos  prestados,  así  como  non  conservar 
os  correspondentes  duplicados  durante  o 
tempo establecido regulamentariamente.

5º  Non  dispoñer  de  follas  de  reclama-
cións turísticas.

6º  As  accións  ou  omisións  que,  no 
tocante  ao  labor  inspector,  impliquen  un 
simple atraso no cumprimento das obrigas 
de comunicación e información.

b.  As deficiencias na prestación dos ser-
vizos debidos ou nos termos contratados, 
cando non lle causen un grave prexuízo á 
clienta ou ao cliente.

c.  Non  posuír  persoal  habilitado  le-
galmente  para  o  exercicio  dun  posto  de 
traballo,  cando  así  o  exixa  a  normativa 
turística aplicable.

d.  As  deficiencias  na  atención  e  no 
trato  á  clientela  por  parte  do  persoal  da 
empresa ou do establecemento cando non 
constitúan infracción grave ou moi grave, 
incluídas as que supoñan unha vulneración 
do  seu  dereito  á  tranquilidade  de  acordo 
coas  características  do  establecemento 
do que se trate e do ámbito no que este se 
atope.

e.  As  deficiencias  nas  condicións  de 
funcionamento  e  limpeza  dos  locais, 
instalacións,  mobiliario  e  equipamento 
e  a  falta  de  decoro  dos  establecementos, 
fachadas  e  inmediacións do  inmoble que 
formen parte da explotación.

f.  As  deficiencias  nas  dependencias 
ou  instalacións  destinadas  ao  persoal  do 
establecemento.

g.  Permitir a venda ambulante ilegal de 
obxectos no establecemento.

h.  Calquera  outro  incumprimento  das 
obrigas  expresamente  impostas  por  esta 
lei que non estea  tipificado como  infrac-
ción grave ou moi grave.

Artigo 70. Infraccións graves.
Considéranse infraccións administrativas 
de carácter grave:

a.  Realizar actividades turísticas sen o 
título  administrativo  habilitante  exixido 
pola normativa turística aplicable.
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b.  Incumprir  ou  alterar  as  circunstan-
cias  que  motivaron  o  outorgamento  do 
título  administrativo  habilitante  para  o 
exercicio da correspondente actividade.

c.  Utilizar  denominacións,  rótulos  ou 
distintivos  diferentes  aos  que  correspon-
dan segundo a normativa turística.

d.  Efectuar modificacións da estrutura, 
da  capacidade  ou  das  características  dos 
establecementos sen a previa autorización 
da  Administración  turística  cando  esta 
sexa preceptiva.

e.  Carecer das dependencias ou instala-
cións para as traballadoras e os traballado-
res exixidas pola normativa vixente.

f.  Obstruír  a  inspección  ou  negarse 
a  facilitar  a  información  requirida  polas 
inspectoras ou polos inspectores.

g.  Usar  marcas  ou  denominacións 
xeoturísticas  que  non  correspondan  ou 
que incumpran as condicións regulamen-
tariamente establecidas.

h.  Efectuar  cambios  substanciais  ou 
non  cumprir  na  prestación  dos  servizos 
respecto do lugar, tempo, prezo e das de-
mais condicións acordadas nos contratos.

i.  Non  prestar  ou  prestar  deficiente-
mente os servizos debidos, sempre que lle 
cause  un  grave  prexuízo  á  clienta  ou  ao 
cliente.

j.  Non expedir  factura ou xustificante 
de  pagamento  polos  servizos  prestados 
naqueles  establecementos  nos  que  regu-
lamentariamente  se  exixa  e  cando,  en 
todo caso, a clienta ou o cliente o solicite, 
así  como a  facturación de conceptos non 
incluídos nos servizos prestados.

k.  Percibir prezos superiores aos exhi-
bidos ou notificados á clienta ou ao cliente 
ou  percibir  prezos  por  servizos  que,  en 
virtude da normativa turística, non sexan 
susceptibles de cobramento.

l.  Tratar  incorrectamente  a  clientela 
nos supostos manifestamente ofensivos.

m. Reservar prazas en número superior 
ao das dispoñibles.

n.  Informar  ou  facer  publicidade  dos 
bens  ou  servizos  de  forma  que  induza  a 

erro ou confusión na persoa consumidora 
ou na usuaria ou no usuario turístico.

ñ.  Negarse  ou  resistirse  a  facilitar  as 
follas  de  reclamacións  no  momento  de 
ser  solicitadas,  mesmo  se  a  reclamación 
se  fundamenta  na  denegación  de  acceso 
ao local ou en que non se presta o servizo 
solicitado.

o.  Prohibir o libre acceso e expulsar as 
clientas ou os clientes do establecemento, 
en concordancia coa normativa vixente en 
materia  de  espectáculos  públicos,  cando 
isto sexa inxustificado consonte esta lei.

p.  Contratar con empresas e establece-
mentos que non posúan o preceptivo título 
administrativo habilitante turístico para o 
exercicio da súa actividade.

q.  Vender ou alugar parcelas nos cam-
pamentos de turismo.

r.  Reincidir na comisión de faltas leves.
Artigo 71. Infraccións moi graves.

Considéranse infraccións administrativas 
de carácter moi grave:

a.  Utilizar  as  axudas  económicas 
outorgadas pola Administración  turística 
para  fins  distintos  daqueles  para  os  que 
foron concedidas.

b.  Ofrecer ou prestar servizos turísticos 
que  conteñan  como elemento de  reclamo 
aspectos que vulneren os dereitos  funda-
mentais ou as liberdades públicas.

c.  Vulnerar o dereito á  intimidade das 
clientas e dos clientes.

d.  Reincidir na comisión de faltas graves.
Artigo 72. Reincidencia.

Consonte  o  previsto  na  lexislación  do 
procedemento administrativo común, en-
téndese por reincidencia a comisión dunha 
infracción da mesma natureza respecto da 
que motivou a sanción anterior no prazo do 
ano seguinte á notificación desta. En todo 
caso, requirirase que a primeira resolución 
adquirise firmeza na vía administrativa.

Artigo 73. Prescrición das infraccións.
  1.  As  infraccións  tipificadas  nesta  lei 
prescribirán nos seguintes prazos:

a.  As  infraccións  de  carácter  leve,  ao 
ano.
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b.  As infraccións de carácter grave, aos 
dous anos.

c.  As infraccións de carácter moi grave, 
aos tres anos.
  2.  O  prazo  de  prescrición  das  infrac-
cións comezará a contarse desde o día no 
que a  infracción se cometese, ou desde o 
día no que cesase a conduta infractora, se 
esta tivese carácter continuado no tempo.
Interromperá  a  prescrición  a  iniciación, 
con  coñecemento  formal  da  persoa  inte-
resada,  do  procedemento  sancionador, 
e  reabrirase  o  prazo  de  prescrición  se  o 
expediente  sancionador  estivese  para-
lizado  durante  máis  dun  mes  por  causa 
non  imputable á presunta ou ao presunto 
responsable.

Sección terceira 
Sancións

Artigo 74. Determinación  das  san-
cións.
  1.  As  infraccións  tipificadas  nesta  lei 
terán as seguintes sancións:

a.  As infraccións leves, o apercibimen-
to ou a multa de ata 900 euros. O grao mí-
nimo desta multa abrangue ata 300 euros; 
o grao medio, de 301 a 600 euros; e o grao 
máximo, de 601 a 900 euros.

b.  As  infraccións  graves,  a  multa  de 
901 ata 9.000 euros. O grao mínimo desta 
multa  abrangue  de  901  a  3.600  euros;  o 
grao  medio,  de  3.601  a  6.300  euros;  e  o 
grao máximo, de 6.301 a 9.000 euros.

c.  As  infraccións  moi  graves,  a  multa 
de 9.001 ata 90.000 euros. O grao mínimo 
desta  multa  abrangue  de  9.001  a  36.000 
euros;  o  grao  medio,  de  36.001  a  63.000 
euros;  e  o  grao  máximo,  de  63.001  a 
90.000 euros.
As contías das sancións de multa poderán 
ser  actualizadas  periodicamente  polo 
Consello  da  Xunta,  pero  en  ningún  caso 
a elevación porcentual que se fixe na dita 
actualización  poderá  superar  a  experi-
mentada  polo  índice  xeral  de  prezos  ao 
consumo  na  Comunidade  Autónoma  de 
Galicia desde a entrada en vigor desta lei 
ou desde a anterior revisión das contías.

  2.  Ademais,  poderanse  impoñer  as 
seguintes sancións accesorias ás multas:

a.  A suspensión da actividade turística 
ou do exercicio profesional.
No caso de que se produza reiteración de 
infraccións  graves  e  cando  a  comisión 
dunha infracción cualificada como grave 
supoña un notorio prexuízo para a imaxe 
turística  de  Galicia,  un  desprestixio  da 
profesión turística ou un dano irreparable 
para a usuaria ou o usuario, poderase im-
poñer  unha  sanción  de  ata  seis  meses  de 
suspensión da actividade ou do exercicio 
profesional.
No  caso  de  que  se  produzan  infraccións 
moi graves, a sanción de suspensión pode-
rá ser de seis meses e un día a un ano.

b.  A  clausura  definitiva  do  estable-
cemento ou a  revogación do  título  admi-
nistrativo  habilitante  para  o  exercicio  da 
actividade.
Poderase  acordar  a  imposición  desta 
sanción  nas  infraccións  moi  graves  que 
supoñan un notorio prexuízo para a imaxe 
turística  de  Galicia,  un  desprestixio  evi-
dente para a profesión ou un dano irrepa-
rable para as usuarias e os usuarios.

c.  A  perda  da  posibilidade  de  obter 
subvencións  e  outras  axudas  económicas 
da Administración durante un prazo de ata 
cinco anos.
Esta  sanción  impoñerase  como  accesoria 
á  de  multa  na  infracción  moi  grave  con-
sistente en utilizar as axudas económicas 
outorgadas pola Administración  turística 
para  fins  distintos  daqueles  para  os  que 
foron concedidas, sen prexuízo da obriga 
de reintegro das axudas recibidas.

Artigo 75. Gradación das sancións.
  1.  Para  a  gradación  das  sancións  con-
sideraranse  especialmente  os  seguintes 
criterios:

a.  A existencia de  intencionalidade da 
persoa infractora.

b.  A categoría da empresa turística.
c.  A reiteración nas condutas infractoras.
d.  O  incumprimento  dos  prazos  e  re-

quisitos concedidos para a corrección das 
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deficiencias  detectadas  polas  inspectoras 
ou polos inspectores de turismo.

e.  A  corrección  voluntaria,  antes  ou 
durante  a  tramitación  do  procedemento, 
das deficiencias detectadas e dos danos e 
perdas causados.

f.  Os prexuízos causados aos particulares.
g.  O beneficio ilícito obtido.
h.  A  transcendencia  social  da  infrac-

ción.
i.  As  repercusións  negativas  para  o 

sector turístico e para a imaxe turística de 
Galicia.
  2.  Consonte  os  criterios  establecidos 
na  alínea  anterior,  as  sancións  de  multa 
poderanse  impoñer  nos  seus  graos  míni-
mo, medio ou máximo. Cando a comisión 
da  infracción  supoña  un  resultado  máis 
beneficioso  para  a  persoa  infractora  que 
o  cumprimento  da  norma  vulnerada, 
considerarase  esta  circunstancia  como 
agravante para a imposición da sanción de 
multa no seu grao máximo.

Artigo 76. Publicidade das sancións.
As  sancións  por  infraccións  moi  graves 
e  as  sancións  por  infraccións  graves  que 
comporten  a  suspensión  da  actividade 
turística ou do exercicio profesional serán 
publicadas no Diario Oficial de Galicia.

Artigo 77. Inscrición das sancións.
As  sancións  administrativas  impostas 
polas infraccións tipificadas nesta lei ano-
taranse no libro-rexistro de sancións.

Artigo 78. Prescrición das sancións.
  1.  As sancións previstas nesta lei pres-
cribirán:

a.  As  impostas  por  infraccións  leves, 
ao ano.

b.  As impostas por infraccións graves, 
aos dous anos.

c.  As  impostas  por  infraccións  moi 
graves, aos tres anos.
  2.  O prazo de prescrición das sancións 
comezará a contarse desde o día seguinte a 
aquel no que adquira firmeza a resolución 
pola que se impón a sanción.
Interromperá  a  prescrición  a  iniciación, 
con  coñecemento  formal  da  interesada 

ou  do  interesado,  do  procedemento  de 
execución,  e  volverá  transcorrer  o  prazo 
se aquel está paralizado durante máis dun 
mes  por  causa  non  imputable  á  persoa 
infractora.

Artigo 79. Órganos competentes para 
a imposición de sancións.
  1.  A competencia para impoñer as san-
cións previstas nesta lei correspóndelles:

a.  Nas  infraccións  leves,  ás  delegadas 
ou aos delegados provinciais da consella-
ría competente en materia de turismo.

b.  Nas  infraccións  graves,  á  persoa 
titular do órgano directivo correspondente 
na  consellaría  competente  en  materia  de 
turismo.

c.  Nas infraccións moi graves, á persoa 
titular da consellaría competente en mate-
ria de turismo.
  2.  No caso de que as sancións de multa 
se  acompañen  das  accesorias  de  suspen-
sión da actividade turística ou do exercicio 
profesional  ou  de  clausura  definitiva  do 
establecemento  ou  revogación  do  título 
administrativo habilitante para o exercicio 
da actividade, a competencia sancionado-
ra corresponderalle:

a.  Nas  infraccións graves,  á persoa  ti-
tular da consellaría competente en materia 
de turismo.

b.  Nas  infraccións  moi  graves,  ao 
Consello da Xunta, por proposta da persoa 
titular da consellaría competente en mate-
ria de turismo.

Sección cuarta 
Procedemento sancionador

Artigo 80. Regulación  do  procede-
mento sancionador.
En  todo  o  que  non  estea  previsto  nesta 
lei  e  nas  súas  disposicións  de  desenvol-
vemento,  a  tramitación  do  procedemento 
sancionador axustarase aos principios e ao 
procedemento  establecidos  con  carácter 
xeral na normativa autonómica galega so-
bre o exercicio da potestade sancionadora 
e,  en  defecto  desta,  na  normativa  estatal 
sobre a materia.
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Artigo 81. Conciliación, reparación e 
rectificación.
  1.  Previa ou simultaneamente á  trami-
tación  do  procedemento  sancionador,  o 
órgano  competente  para  a  súa  incoación 
ofreceralle  á  presunta  persoa  infractora 
a  posibilidade  de  reparar  os  prexuízos 
causados ou de corrixir as irregularidades 
administrativas nas que incorrese.
  2.  A  conciliación  voluntaria  para  a 
reparación  dos  prexuízos  causados  ás 
consumidoras  ou  aos  consumidores  ou 
ás usuarias ou aos usuarios por parte das 
persoas titulares de actividades turísticas 
só  se  poderá  intentar  naqueles  supostos 
nos que prime un  interese privado e este 
sexa cuantificable.
Producirá  os  mesmos  efectos  que  a  con-
ciliación  voluntaria  o  sometemento  das 
partes  ao  sistema  arbitral  de  consumo 
ou  aos  procedementos  arbitrais  que  a 
Administración  turística  poida  instituír 
consonte o previsto nesta lei.
  3.  A  rectificación  das  irregularidades 
administrativas  só  será  admisible  cando 
o  permita  a  entidade  da  infracción  e  do 
prexuízo que esta producise.
  4.  A  conciliación  e  a  reparación  plena 
comportarán o arquivo das actuacións ou 
a  atenuación  das  sancións,  atendendo  á 
natureza e gravidade dos prexuízos causa-
dos. A reparación parcial unicamente po-
derá dar lugar á atenuación das sancións.
  5.  A tramitación dos procedementos de 
conciliación e a reparación interromperán 
a prescrición das infraccións e o cómputo 
do prazo para  resolver os procedementos 
sancionadores.

Artigo 82. Incoación  do  procede-
mento sancionador.
  1.  O procedemento sancionador por in-
fraccións tipificadas nesta lei iniciarase de 
oficio,  por  acordo  do  órgano  competente 
adoptado:

a.  Por propia iniciativa.
b.  Por acta de infracción levantada pola 

Inspección turística.
c.  Por orde superior.

d.  Por  comunicación  da  autoridade  ou 
do  órgano  administrativo  que  teña  coñe-
cemento da posible infracción.

e.  Por  denuncia  formulada  por 
organizacións  profesionais  do  sector 
turístico, organizacións de consumidoras 
e  consumidores  e  usuarias  e  usuarios  ou 
particulares.  Para  estes  efectos,  as  follas 
de reclamacións  terán a consideración de 
denuncia formal.
  2.  A  competencia  para  a  incoación  do 
procedemento  sancionador  correspon-
deralles  ás  delegadas  ou  aos  delegados 
provinciais  da  consellaría  competente  en 
materia de turismo.
  3.  Previamente á incoación do procede-
mento  sancionador, o órgano competente 
para esta poderá acordar a realización de 
cantas  actuacións  sexan  necesarias  co 
obxecto  de  determinar  con  carácter  pre-
liminar  se  concorren  circunstancias  que 
xustifiquen a súa iniciación.
  4.  O  acordo  de  incoación  comunica-
ráselle  á  instrutora  ou  ao  instrutor,  con 
traslado  de  cantas  actuacións  se  realiza-
sen, e notificaráselles ao denunciante e ás 
persoas interesadas no procedemento.
  5.  Terán a condición de persoas intere-
sadas  nos  procedementos  sancionadores 
por  infraccións  tipificadas  nesta  lei, 
ademais  das  presuntas  ou  dos  presuntos 
responsables  das  infraccións,  as  persoas 
directamente prexudicadas por elas.

Artigo 83. Medidas provisionais.
  1.  En  calquera  momento  do  procede-
mento  sancionador, o órgano competente 
para  resolver  poderá  acordar  a  adopción 
das  medidas  de  carácter  provisional  que 
resulten  necesarias  para  asegurar  a  efi-
cacia da resolución final, evitar o mante-
mento dos efectos da infracción e protexer 
as exixencias dos intereses xerais.
  2.  En  particular,  se  os  feitos  que  pro-
vocaron  a  incoación  do  procedemento 
sancionador  consistisen  no  desenvol-
vemento  dunha  actividade  turística  sen 
contar  co  preceptivo  título  administrativo 
habilitante,  ou  en  incumprir  os  requisitos 
normativamente  establecidos de xeito que 
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se produza un grave risco para as consumi-
doras e consumidores ou para as usuarias 
e  os  usuarios,  adoptarase  como  medida 
provisional,  en  ambos  os  dous  casos,  o 
pechamento  do  establecemento  ou  a  sus-
pensión da actividade, se non se acordou xa 
a medida antes da iniciación do expediente 
nos termos previstos por esta lei.

Artigo 84. Resolución  do  procede-
mento sancionador.
  1.  O  prazo  máximo  no  que  debe  no-
tificarse  a  resolución  do  procedemento 
sancionador  será  dun  ano  desde  a  data 
do  acordo  de  incoación.  Se  transcorrese 
o devandito prazo sen que se notificase a 
correspondente  resolución,  producirase  a 
caducidade  do  procedemento  nos  termos 
e  cos  efectos  previstos  na  lexislación  do 
procedemento administrativo común.
  2.  Se as condutas sancionadas  lle cau-
sasen danos ou perdas á Administración, a 
resolución do procedemento poderá impo-
ñerlle á persoa infractora a reposición ao 
seu estado orixinario da situación alterada 
pola  infracción  e  a  indemnización  polos 
danos e perdas causados.
  3.  Se  a  sanción  viñese  motivada  pola 
falta  de  adecuación  da  actividade  ou  do 
establecemento aos requisitos establecidos 
pola normativa vixente, a resolución san-
cionadora  incluirá  un  requirimento,  con 
expresión  de  prazo  suficiente  para  o  seu 
cumprimento,  para  que  a  persoa  sancio-
nada leve a cabo as actuacións necesarias 
para regularizar a situación da actividade 
ou do establecemento do que é titular.

Artigo 85. Execución das resolucións 
sancionadoras.
  1.  A  execución  das  resolucións  san-
cionadoras,  logo  de  que  poñan  fin  á  vía 
administrativa,  corresponderalle  ao 
órgano  competente  para  a  incoación  do 
procedemento.
  2.  Nos  casos  nos  que  a  resolución 
sancionadora  inclúa un  requirimento para 
que  a  persoa  sancionada  leve  a  cabo  as 
actuacións necesarias para regularizar a si-
tuación da actividade ou do establecemento 

do que é titular, o órgano competente para 
a  execución  poderá  impoñerlle  a  aquela 
multas  coercitivas  dun  10%  da  contía  da 
sanción  máxima  fixada  para  a  infracción 
cometida  por  cada  día  que  pase  desde  o 
vencemento  do  prazo  outorgado  para  o 
cumprimento  do  requirimento  sen  que  se 
realizasen as actuacións ordenadas.

TíTULO X 
DA ARBITRAXE

Artigo 86. Arbitraxe.
  1.  Mediante a arbitraxe as persoas físicas 
e  xurídicas  poderán  someter  voluntaria  e 
expresamente  á  decisión  dunha  ou  varias 
persoas  que  exerzan  esa  función  arbitral  a 
resolución dos conflitos que poidan xurdir en 
relación coas materias reguladas nesta lei.
  2.  A Administración turística da Xunta 
de  Galicia  poderá  crear  mecanismos  de 
mediación,  de  acordo  co  establecido  na 
lexislación vixente sobre a materia.

Disposición aDicional pRimeiRa 
consello RegulaDoR Do tuRismo

No prazo dun  ano  a partir  da  entrada  en 
vigor  desta  lei  constituirase  o  Consello 
Regulador do Turismo
Mentres  non  se  cree o Consello Regulador 
do Turismo, as súas funcións serán asumidas 
polo Consello Galego de Turismo previsto na 
Lei 9/1997, do 21 de agosto, de ordenación e 
promoción do turismo de Galicia.

Disposición aDicional segunDa 
concellos tuRÍsticos

Os concellos que á entrada en vigor desta 
lei tivesen acadada a cualificación de con-
cellos turísticos manterana, sempre e cando 
cumpran os requisitos previstos nela.

Disposición aDicional teRceiRa 
festas De inteRese tuRÍstico 

nacional De galicia
As  festas  que  á  entrada  en  vigor  desta  lei 
tivesen acadada a declaración de festa de in-
terese turístico galego terán a consideración 
de  festas  de  interese  turístico  nacional  de 
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Galicia sempre que sigan a cumprir os requi-
sitos que deron lugar á dita declaración.

Disposición aDicional cuaRta 
tRaballo en igualDaDe

A Administración turística colaborará cos 
departamentos da Administración da Xun-
ta  de  Galicia  competentes  en  materia  de 
traballo e igualdade, e con calquera outros 
das administracións públicas competentes 
nestas materias, no desenvolvemento das 
actuacións  conducentes  á  detección  e  á 
erradicación  de  situacións  de  economía 
somerxida  e/ou  de  irregularidades  no 
sector  da  hostalaría,  consonte  o  disposto 
polo artigo 36.2º e pola alínea 8 do anexo 
da Lei 2/2007, do 28 de marzo, do traballo 
en igualdade das mulleres en Galicia.

Disposición aDicional quinta 
escala De inspección tuRÍstica

A  partir  da  entrada  en  vigor  desta  lei, 
a  escala  técnica  de  inspección  turística 
creada  pola  Lei  9/1997,  do  21  de  agosto, 
de ordenación e promoción do turismo de 
Galicia, será unha escala a extinguir.
A Xunta de Galicia regulará por decreto as 
condicións e o procedemento de acceso do 
persoal da actual escala técnica de inspec-
ción turística á nova escala de inspección 
turística creada polo artigo 58º desta lei.

Disposición tRansitoRia pRimeiRa 
aDaptación Dos establecementos 

tuRÍsticos Ás novas categoRÍas
Mentres  non  se  desenvolva  regulamenta-
riamente o disposto nesta lei, seralles apli-
cable ás empresas e actividades turísticas 
a normativa actualmente vixente.

Disposición tRansitoRia segunDa 
pRoceDementos sancionaDoRes 
iniciaDos antes Da entRaDa en 

vigoR Desta lei
Os  procedementos  sancionadores  inicia-
dos  antes  da  entrada  en  vigor  desta  lei 
tramitaranse  e  resolveranse  consonte  o 
establecido na Lei do Parlamento de Gali-
cia, 9/1997, do 21 de agosto, de ordenación 

e promoción do turismo en Galicia, e nas 
súas disposicións de desenvolvemento.

Disposición tRansitoRia teRceiRa
O persoal  da Xunta de Galicia  que  á  en-
trada en vigor desta lei desempeñe postos 
con carácter definitivo e con funcións de 
inspección  turística  seguirá  desempe-
ñando  as  ditas  funcións  na  forma  e  nas 
condicións previstas nesta lei.

Disposición DeRRogatoRia única
Derrógase a Lei 9/1997, do 21 de agosto, 
de  ordenación  e  promoción  do  turismo 
en  Galicia,  así  como  cantas  disposicións 
de  igual  e  inferior  rango  se  opoñan  ao 
disposto nesta lei.

Disposición DeRRaDeiRa 
pRimeiRa. Habilitación 

paRa o Desenvolvemento 
RegulamentaRio

Autorízase  o  Goberno  para  ditar  cantas 
disposicións  de  aplicación  e  desenvolve-
mento desta lei sexan precisas.
No prazo de dous anos desde a súa entrada 
en vigor aprobaranse a totalidade dos des-
envolvementos regulamentarios previstos 
nesta lei.

Disposición DeRRaDeiRa segunDa 
entRaDa en vigoR

Esta  lei  entrará  en  vigor  ao  mes  da  súa 
publicación no Diario Oficial de Galicia.

1O. LEI 4/2008, DO 23  
DE MAIO, DE CREACIóN  

DA AXENCIA GALEGA  
DAS INDUSTRIAS CULTURAIS  
(DOGA N.º111, 10. 6. 2008)

(...) 846

TíTULO I
DISPOSICIóNS XERAIS

Artigo 1. Natureza e adscrición.
  1.  Créase,  no  ámbito  da  Comunidade 
Autónoma  galega,  a  Axencia  Galega  das 
Industrias Culturais (Agadic).

846	 Exposición	de	motivos	omitida.
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  2.  A  Agadic  é  unha  axencia  pública 
autonómica das  reguladas na disposición 
adicional  quinta  do  Decreto  lexislativo 
1/1999,  do  7  de  outubro,  polo  que  se 
aproba o texto refundido da Lei de réxime 
financeiro e orzamentario de Galicia, con 
personalidade xurídica propia, patrimonio 
propio e autonomía na súa xestión, facul-
tada para exercer potestades administrati-
vas no ámbito das súas funcións.
  3.  A  Agadic  adscríbese  á  consellaría 
con competencias en materia de cultura da 
Xunta de Galicia.

Artigo 2. Réxime xurídico.
  1.  A  Agadic  réxese  por  esta  lei,  polo 
texto  refundido  da  Lei  de  réxime  finan-
ceiro e orzamentario de Galicia e, no seu 
marco, polo seu estatuto.
  2.  A  Agadic  está  sometida  ao  dereito 
público na formación da vontade dos seus 
órganos,  no  exercicio  das  potestades  ad-
ministrativas que  ten atribuídas e naque-
les aspectos que de acordo coa lexislación 
xeral administrativa ou orzamentaria deba 
someter a dereito público
  3.  O estatuto da Agadic será aprobado 
e modificado por decreto do Consello da 
Xunta,  por  proposta  da  persoa  titular  da 
consellaría  con  competencia  en  materia 
de economía e facenda, logo de iniciativa 
da  consellaría  competente  en  materia  de 
cultura.

Artigo 3. Obxecto e ámbito.
  1.  A Agadic ten por obxecto o impulso 
e  a  consolidación  do  tecido  empresarial 
no  sector  cultural  galego,  cooperando  na 
achega de factores produtivos, no fomento 
da oferta de bens e servizos e na asigna-
ción de ingresos suficientes e estables.
  2.  Para os efectos do establecido nesta 
lei,  son  empresas  culturais  privadas  as 
organizacións constituídas baixo calquera 
das  formas  mercantís  recoñecidas  pola 
lexislación  vixente  que  se  dediquen  con 
carácter  principal  á  produción,  distri-
bución  ou  comercialización  de  produtos 
culturais  incorporados  en  calquera  clase 

de  soporte,  de  espectáculos  en  vivo  e  de 
factores  de  produción  exclusivamente 
destinados ao mercado cultural.

Artigo 4. Fins.
Son fins da Agadic:

a.  Garantir  o  progreso  da  cultura  ga-
lega,  e nomeadamente  a normalización e 
o  impulso do  idioma galego como medio 
para  protexer  e  fomentar  a  identidade 
cultural de Galicia, o desenvolvemento so-
cial, o crecemento económico e o diálogo 
intercultural  en  condicións  de  igualdade 
e respecto con identidades diferentes nun 
contexto globalizado.

b.  Impulsar  a  participación,  conso-
lidación  e  cooperación  das  empresas  e 
profesionais na produción, creación, con-
servación, difusión e comercialización do 
patrimonio  cultural  galego,  nun mercado 
dinámico,  sustentable  e  plural  que  fo-
mente a participación cidadá e remova os 
obstáculos xeográficos, físicos, educativos, 
sociais ou económicos que poden dificultar 
o acceso á cultura, especialmente dos co-
lectivos menos favorecidos.

c.  Fomentar  a  demanda  de  produtos 
culturais  na  sociedade  galega  co  fin  de 
promover  a  orientación  ao  mercado  das 
empresas,  mellorar  a  viabilidade  dos 
seus  proxectos,  achegar  recursos  propios 
e  aumentar  o  peso  relativo  do  sector  no 
sistema produtivo galego.

d.  Potenciar  os  programas  de  inves-
tigación  e  desenvolvemento  cultural, 
mellorando  a  calidade  e  diferenciación 
dos  produtos,  a  axilidade  no  servizo 
prestado  e  a  creación  de  valor  engadido 
na economía dixital.

e.  Estreitar  a  coordinación  entre  as 
administracións  públicas  con  competen-
cias na materia e os axentes privados, de 
acordo  cos  principios  de  subsidiariedade 
e  complementariedade,  para  aproveitar 
as  sinerxías,  incrementar  a  posibilidade 
de  financiamento  e  acadar  unha  maior 
calidade e eficiencia na acción cultural.

f.  Favorecer a creación e produción artís-
tica e cultural das mulleres e a súa difusión, 
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adoptando  medidas  de  acción  positiva  des-
tinadas a combater a discriminación directa, 
indirecta ou estrutural de xénero.

Artigo 5. Funcións.
  1.  En consonancia cos seus obxectivos 
e  fins,  a  Agadic  exercerá  as  seguintes 
funcións:

a.  Impulsar a creación e o desenvolve-
mento  de  empresas  que  produzan  bens  e 
servizos  culturais,  prestándolles  especial 
atención ás industrias culturais que xeren 
mecanismos de produción eficientes e que 
subministren  no  mercado  bens  culturais 
de amplo consumo.

b.  Favorecer os produtos que difundan 
a lingua, a cultura e as tradicións propias 
de Galicia como elemento singularizador 
no mercado, e os que acheguen á cultura 
galega  innovacións creativas e ofertas de 
calidade  de  novas  estéticas  e  linguaxes 
artísticas.

c.  Promover a distribución e comercia-
lización  dos  produtos  culturais  dentro  e 
fóra do noso país, fomentando a captación 
de públicos e facilitando o acceso da cul-
tura galega a novos mercados internacio-
nais. Para isto poderán establecer marcas 
de referencia e campañas publicitarias que 
reforcen  o  posicionamento  de  Galicia  e 
dos produtos culturais galegos no mercado 
interior e exterior.

d.  Contribuír á mellora na preparación 
e cualificación artística, técnica e empre-
sarial dos recursos humanos, impulsando 
plans formativos acordes coas necesidades 
profesionais  das  empresas  do  sector,  en 
especial na  formación de persoal cualifi-
cado para a súa administración e xestión 
e no deseño, acceso e emprego das novas 
tecnoloxías.

e.  Estimular a creación, avivar o talento 
e a capacitación e incitar ao recoñecemen-
to social e económico de artistas e autores 
e  autoras,  en  canto  subministradores  de 
recursos inmateriais no proceso de produ-
ción. Tamén apoiará a colaboración entre 
empresas  e  creadores  e  creadoras  como 
instrumento  necesario  para  o  impulso  e 
asentamento do sector cultural.

f.  Fomentar a creación, o mantemento 
e a utilización de infraestruturas e equipa-
mentos por parte dos axentes culturais, en 
especial o impulso de centros que faciliten 
o acceso á cultura dos cidadáns e das cida-
dás dos núcleos pequenos, e o estímulo da 
mellora e modernización tecnolóxica.

g.  Impulsar, a través do Igape, a presen-
za  das  empresas  culturais  nos  mercados 
financeiros  en  condicións  vantaxosas, 
con  programas  de  préstamos  públicos 
ou  actuando  como  intermediaria  entre 
os  produtores  culturais  e  as  entidades 
financeiras  privadas,  en  especial  para 
poder afrontar grandes proxectos desde a 
iniciativa privada.

h.  Impulsar a cooperación e o asociacio-
nismo entre os traballadores e traballadoras e 
as empresas dos distintos sectores culturais, 
así  como  as  medidas  do  sector  profesional 
galego  para  aumentar  a  súa  presenza  e 
competitividade nos mercados  culturais,  en 
especial no apoio ás exportacións de bens e 
servizos culturais galegos.

i.  Adoptar  programas  que  potencien 
as  sinerxías  entre  o  desenvolvemento 
empresarial  das  actividades  culturais  e 
outros fins públicos como a protección do 
patrimonio natural, material e inmaterial, 
a contribución ao desenvolvemento  terri-
torial e o fomento da educación, do empre-
go, da integración social, do turismo e da 
investigación.

j.  Facer  estudos  e  plans  estratéxicos 
sobre o sector cultural, así como difundir a 
información sobre os recursos destinados 
ás empresas culturais en calquera ámbito.

k.  Calquera  outra  iniciativa  e  acción 
dirixida á consecución dos seus fins.
  2.  A  Agadic  poderá,  para  o  logro  dos 
seus obxectivos, subscribir convenios con 
institucións  públicas  e  privadas,  realizar 
actividades comerciais e industriais, inclu-
so mediante a participación en consorcios 
ou sociedades, conceder subvencións e es-
tablecer calquera outra iniciativa e acción 
tendente á consecución dos obxectivos que 
se lle atribúen.
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  3.  Correspóndenlle á Agadic o control 
e  a  avaliación  do  nivel  de  eficacia  e  efi-
ciencia acadado coas medidas adoptadas e 
dos efectos das súas políticas, así como o 
control externo do emprego das súas axu-
das polos receptores. A Agadic coordinará 
as súas operacións estatísticas propias coa 
que  desenvolva  a  consellaría  competente 
en materia de cultura, nos termos previs-
tos nas normas reguladoras da actividade 
estatística da Xunta de Galicia.

TíTULO II
ORGANIZACIóN

Artigo 6. Estrutura.
  1.  A Agadic estrutúrase nos órganos de 
goberno  e  asesoramento  previstos  nesta 
lei e nos órganos complementarios que se 
determinen no seu estatuto.
  2.  A  designación  dos  seus  titulares  e 
membros procurará a paridade entre home 
e muller.

capítulo i 
órGAnos de Goberno  

e AsesorAmento
Artigo 7. Órganos de goberno.

Son órganos de goberno da Agadic o con-
sello de dirección e a dirección.

Artigo 8. Consello de dirección.
  1.  O consello de dirección é o órgano de 
goberno colexiado da Agadic.
  2.  O  consello  de  dirección  é  presidido 
pola persoa titular da consellaría con com-
petencias  en  materia  de  cultura.  Estará 
integrado pola persoa titular da dirección 
xeral  competente  en  materia  de  creación 
e difusión cultural, pola persoa titular da 
subdirección  competente  en  materia  de 
creación  e  difusión  cultural,  pola  persoa 
titular  da  dirección  da  Agadic,  por  un 
ou  unha  representante  da  Consellería  de 
Innovación  e  Industria  con  rango  de  di-
rector ou directora xeral e por un ou unha 
representante da Consellería de Economía 
e Facenda con rango de director ou direc-
tora xeral.

  3.  Correspóndenlle  ao  consello  de 
dirección as seguintes atribucións:

a.  Aprobar  o  proxecto  de  estatuto  e 
das  súas  modificacións  e  as  normas  de 
réxime  interior da Agadic e,  se é o caso, 
dos  centros  adscritos  a  ela,  por  proposta 
do director ou directora.

b.  Aprobar o anteproxecto de orzamen-
tos  anuais  e  a  contracción  de  obrigas  de 
carácter plurianual.

c.  Aprobar as contas anuais e, se é o caso, 
a distribución do resultado do exercicio, de 
acordo coa lexislación orzamentaria.

d.  Aprobar o plan anual de actividades 
e a súa memoria explicativa.

e.  Aprobar  a  memoria  anual  sobre  a 
actuación e a xestión da Agadic.

f.  Seguir a execución dos orzamentos e 
do plan anual de actividades.

g.  Controlar  a  xestión  da  dirección  e 
esixirlle as responsabilidades que procedan.

h.  Aprobar as dotacións orzamentarias e 
o réxime retributivo do persoal da Agadic, 
de acordo coas previsións orzamentarias e 
a legalidade vixente.

i.  A  determinación  dos  criterios  de 
selección  do  persoal,  así  como  a  aproba-
ción da relación de postos de traballo, nos 
termos previstos na lexislación de función 
pública.

j.  A  resolución  dos  recursos  adminis-
trativos contra actos dos órganos da Aga-
dic, así como das reclamacións previas ás 
vías civil e laboral. Así mesmo, resolverá 
os  procedementos  de  responsabilidade 
patrimonial.

k.  As  demais  competencias  que  se 
determinen,  se  é  o  caso,  no  estatuto  da 
Agadic.
  4.  Os acordos do consello de dirección 
poñerán fin á vía administrativa.
  5.  A  presidencia  do  consello  de  direc-
ción terá as seguintes competencias:

a.  Ter a representación da Agadic.
b.  Convocar  as  reunións  do  consello 

de dirección, de acordo co establecido no 
estatuto.
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c.  Presidir e dirixir as deliberacións do 
consello de dirección.

d.  Asinar  os  convenios  con  outras 
entidades públicas ou privadas que sexan 
necesarios para o cumprimento dos obxec-
tivos da Agadic.

e.  Facerse  parte  en  xuízo  e  en  toda 
clase de actuacións, podendo outorgar, se 
é o caso, poderes para preitos.

f.  As  demais  competencias  que  se 
determinen,  se  é  o  caso,  no  estatuto  da 
Agadic.

Artigo 9. Dirección.
  1.  A  dirección  é  o  órgano  executivo 
da  Agadic,  correspondéndolle  a  xestión 
ordinaria desta.
  2.  A  dirección  será  nomeada  polo 
Consello da Xunta, por proposta da persoa 
titular da consellaría competente en mate-
ria de cultura, entre as persoas que reúnan 
as cualificacións necesarias para o cargo, 
segundo determine o estatuto da Agadic.
  3.  Correspóndenlle  ao  director  ou  di-
rectora as seguintes atribucións:

a.  Elaborar  o  proxecto  de  estatuto  da 
Agadic e as súas modificacións, e as normas 
de réxime interior da Agadic e, se é o caso, 
dos centros e unidades adscritos a ela.

b.  Elaborar  o  proxecto  de  plan  anual 
de actividades da Agadic e a súa memoria 
explicativa.

c.  Elaborar  a  memoria  anual  sobre  a 
actuación e a xestión da Agadic.

d.  Elaborar  o  anteproxecto  dos  orza-
mentos da Agadic.

e.  Impulsar,  orientar,  coordinar  e  ins-
peccionar os servizos, centros e unidades 
da Agadic e ditar as disposicións,  instru-
cións  e  circulares  relativas  ao  funciona-
mento deles.

f.  Executar  os  orzamentos  e  o  plan 
anual de actividades da Agadic.

g.  Autorizar os pagamentos e os gastos 
da  Agadic  e  dos  centros  e  unidades  de 
produción, dentro da normativa vixente.

h.  Exercer  a  xefatura  do  persoal  da 
Agadic.

i.  Propoñerlle ao consello de dirección 
o nomeamento, de acordo cos criterios de 

profesionalidade, mérito e capacidade, do 
persoal directivo da Agadic.

j.  A  proposta  de  resolución  dos  re-
cursos  administrativos  contra  os  actos 
dos órganos da Agadic e as reclamacións 
previas ás vías civil e laboral. Así mesmo, 
instruirá os procedementos de responsabi-
lidade patrimonial.

k.  Executar  os  acordos  do  consello  de 
dirección e exercer as funcións que este lle 
delegue.

l.  As  demais  competencias  que  se 
determinen,  se  é  o  caso,  no  estatuto  da 
Agadic.

m. As  demais  competencias  que  non 
estean atribuídas por esta lei ou polo esta-
tuto a outros órganos.
  4.  A  dirección  está  suxeita,  no  desen-
volvemento  dos  seus  labores,  a  avaliación 
conforme os criterios de eficacia, eficiencia 
e  cumprimento  da  legalidade,  responsabili-
dade pola súa xestión e control de resultados 
en  relación  cos  obxectivos  que  lle  foran 
fixados.
  5.  A  dirección  percibe  unha  parte 
da  súa  retribución  como  incentivo  de 
rendemento, mediante o complemento co-
rrespondente que valore  a produtividade, 
de acordo cos criterios e porcentaxes que 
estableza o consello de dirección.

Artigo 10. Consello asesor.
  1.  O  Consello  Asesor  da  Agadic,  pre-
sidido  pola  persoa  titular  da  consellaría 
competente en materia de cultura ou per-
soa na que delegue, é o órgano encargado 
do  estudo,  deliberación  e  proposta  nas 
materias competencia da Agadic.
  2.  En  particular,  correspóndelle  ao 
consello:

a.  Emitir informe sobre a planificación 
anual de actividades.

b.  Emitir  informe sobre a memoria re-
ferente á actuación e á xestión da axencia.

c.  Emitir informe sobre os anteproxectos 
de orzamentos.

d.  Emitir  informe  sobre  a  aprobación 
das contas da axencia.

e.  Emitir  informe  sobre  o  proxecto  de 
estatuto.
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f.  Elevar  aos  órganos  de  goberno  da 
Agadic as propostas que considere conve-
nientes no ámbito de actuación dela.
  3.  O  estatuto  da  axencia  establecerá  a 
composición  e  o  réxime  de  funcionamento 
do  Consello  Asesor  da  Agadic.  En  todo 
caso,  procurarase  a  paridade  de  xénero  e 
garantirase a presenza dos representantes das 
administracións  públicas  con  competencias 
en materia cultural, así como das asociacións 
empresariais e profesionais máis representa-
tivas do ámbito da cultura galega.

capítulo ii 
orGAnIzACIón AdmInIstrAtIvA
Artigo 11. Departamentos.

  1.  A Agadic estruturarase nos departa-
mentos que estableza o seu estatuto.
  2.  En  todo  caso,  existirá  un  departa-
mento  de  xestión  que  desenvolverá  as 
funcións  de  xestión  dos  recursos  huma-
nos, de xestión económico-financeira e de 
recompilación e difusión de coñecemento 
e documentación nas materias competen-
cia da Agadic.
  3.  A organización, as funcións e o réxi-
me  interno  dos  diferentes  departamentos 
rexeranse  polo  establecido  no  estatuto  e 
demais normas complementarias.

Artigo 12. Coordinadores/as.
  1.  Á  fronte  de  cada  departamento  es-
tará un coordinador ou coordinadora, que 
dependerá directamente da dirección.
  2.  Os  coordinadores  e  coordinadoras 
terán a consideración de persoal directivo 
e  terán  as  funcións  e  potestades  que  lles 
atribúa o estatuto.

TíTULO III 
RéXIME DE PERSOAL

Artigo 13. Persoal da Agadic.
  1.  Sen  prexuízo  do  persoal  directivo 
previsto no artigo 16, o persoal ao servizo 
da Agadic está constituído por:

a.  O persoal que estea ocupando postos 
de traballo en servizos que se integren na 
Agadic.

b.  O persoal que se incorpore á Agadic 
desde  calquera  administración  pública 
polos  correspondentes  procedementos  de 

provisión  de  postos  de  traballo  previstos 
nesta lei.

c.  O persoal seleccionado pola Agadic, 
mediante  probas  selectivas  convocadas 
para  o  efecto  nos  termos  establecidos 
nesta lei.
  2.  O persoal a que se refiren as letras a) 
e b) da alínea anterior mantén a condición 
de  persoal  funcionario,  estatutario  ou 
laboral de orixe, de acordo coa lexislación 
aplicable.
  3.  O  persoal  funcionario  e  estatutario 
réxese pola normativa reguladora da fun-
ción  pública  galega,  coas  especialidades 
previstas  nesta  lei  e  as  que,  conforme  a 
ela, se establezan no estatuto.
O persoal laboral réxese polas disposicións 
que  lle sexan aplicables da normativa re-
guladora da  función pública galega, polo 
Estatuto dos traballadores, polo Convenio 
colectivo  único  do  persoal  laboral  da 
Xunta de Galicia e polo resto da normativa 
laboral aplicable.

Artigo 14. Procedementos de selección.
  1.  A Agadic seleccionará o seu persoal 
laboral  a  través  dos  órganos  e  procede-
mentos  establecidos  no  seu  estatuto  e  na 
restante lexislación de función pública que 
sexa aplicable.
  2.  A selección deste persoal realizarase 
mediante convocatoria pública e de acordo 
cos principios de  igualdade, mérito e ca-
pacidade, así como de acceso ao emprego 
público das persoas con discapacidade.

Artigo 15. Ordenación  de  postos  de 
traballo.
A Agadic dispoñerá da súa relación de pos-
tos  de  traballo.  A  relación  será  elaborada 
pola dirección, e proposta polo consello de 
dirección  para  a  súa  aprobación  ulterior, 
consonte  os  trámites  previstos  na  lexisla-
ción xeral de función pública.

Artigo 16. Persoal directivo.
  1.  Constitúen  o  persoal  directivo  da 
Agadic  as  persoas  coordinadoras  dos 
diferentes  departamentos.  Non  obstante, 
o  estatuto  poderá  determinar  que  outros 
postos  de  traballo  poidan  ser  ocupados 
por persoal directivo atendendo a especial 
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responsabilidade,  competencia  técnica  e 
relevancia das tarefas a elas asignadas.
  2.  O  persoal  directivo  da  Agadic  é 
nomeado  e  removido  polo  consello  de 
dirección,  por  proposta  do  director  ou 
directora,  atendendo  criterios  de  com-
petencia  profesional  e  experiencia  entre 
persoas con titulación superior, mediante 
procedemento que garanta o respecto aos 
principios  de  mérito,  capacidade,  conco-
rrencia e publicidade.
O proceso de provisión será realizado por 
órganos de selección especializados que lle 
formularán proposta motivada á dirección 
da axencia, incluíndo tres persoas candida-
tas para cada posto que se vai cubrir.
Cando o persoal directivo da Agadic teña 
a condición de funcionario/a permanecerá 
na situación de servizos especiais no seu 
respectivo corpo ou escala ou na que co-
rresponda  consonte  a  lexislación  laboral 
se se tratase de persoal deste carácter.
  3.  O persoal directivo  está  suxeito,  no 
desenvolvemento dos seus labores, a ava-
liación conforme os criterios de eficacia, 
eficiencia  e  cumprimento  da  legalidade, 
responsabilidade pola súa xestión e control 
de  resultados  en  relación  cos  obxectivos 
que lle foran fixados.
  4.  O  persoal  directivo  percibe  unha 
parte  da  súa  retribución  como  incentivo 
de  rendemento, mediante o complemento 
correspondente que valore a produtivida-
de, de acordo cos criterios e porcentaxes 
que estableza o consello de dirección.

TíTULO IV
RéXIME ECONóMICO  

E FINANCEIRO
capítulo i

réxIme eConómICo-pAtrImonIAl
Artigo 17. Réxime  económico  e 

financeiro.
Dentro  do  marco  básico  previsto  pola 
disposición  adicional  quinta  do  texto 
refundido  da  Lei  de  réxime  financeiro 
e  orzamentario  de  Galicia,  o  réxime 
económico  e  financeiro  da  Agadic  será 
desenvolvido polo estatuto.

Artigo 18. Patrimonio.
  1.  A  Agadic  ten,  para  o  cumprimento 
dos  seus  fins, un patrimonio propio, dis-
tinto  do  da  Xunta  de  Galicia,  integrado 
polo conxunto de bens e dereitos dos que 
sexa titular.
  2.  A xestión e administración dos bens 
e  dereitos  propios,  así  como  daqueles  do 
patrimonio da Xunta de Galicia que se lle 
adscriban  para  o  cumprimento  dos  seus 
fins,  será exercida de acordo co sinalado 
no estatuto, con suxeición, en todo caso, ao 
establecido  para  os  organismos  públicos 
na  lexislación,  estatal  e  autonómica,  de 
patrimonio das administracións públicas.

Disposición tRansitoRia pRimeiRa 
instituto galego Das aRtes 

escénicas e musicais
A Agadic sucederá ao Instituto Galego 

das Artes Escénicas e Musicais no exerci-
cio das funcións que desenvolve e quedará 
subrogada na totalidade dos bens, dereitos 
e obrigas afectos ou constitutivos en virtu-
de das mencionadas funcións.
O persoal que preste os  seus  servizos no 
IGAEM pasará a prestalos na Agadic sen 
alteración  ningunha  das  súas  condicións 
laborais.

Disposición tRansitoRia segunDa 
centRos De pRoDución, aRquivo, 

infoRmación e investigación 
cultuRal DepenDentes Do igaem

Quedan  provisionalmente  adscritos  á 
Agadic os centros de produción, arquivo, 
información  e  investigación  cultural 
dependentes  do  IGAEM,  en  tanto  non 
se  cree un  ente  específico para  a xestión 
e  coordinación  dos  centros  de  produción 
cultural de titularidade pública.

Disposición tRansitoRia teRceiRa 
ReestRutuRación oRgÁnica Da 
DiRección XeRal De cReación e 

Difusión cultuRal
Logo  da  entrada  en  vigor  desta  lei,  o 

Consello da Xunta, por proposta da con-
sellaría competente en materia de cultura, 
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aprobará  a  reestruturación  orgánica  da 
Dirección  Xeral  de  Creación  e  Difusión 
Cultural,  suprimindo  ou  refundindo  as 
unidades  afectadas  polas  competencias  e 
funcións que asume a Agadic.

Disposición DeRRogatoRia 
pRimeiRa  

DeRRogación Da lei 4/1989
Queda  derrogada  a  Lei  4/1989,  do  21 

de  abril,  de  creación  do  Instituto  Galego 
das Artes Escénicas e Musicais, así como 
a súa modificación pola Lei 2/1991, do 14 
de xaneiro.

Disposición DeRRogatoRia 
segunDa  

DeRRogación noRmativa
Fican  así  mesmo  derrogadas  cantas 

disposicións de igual ou inferior rango se 
opoñan ao disposto nesta lei.

Disposición DeRRaDeiRa pRimeiRa 
Desenvolvemento noRmativo
O  Consello  da  Xunta  de  Galicia  e  a 

consellaría  con  competencias  en  materia 
de cultura, no ámbito das súas competen-
cias, adoptarán cantas disposicións sexan 
necesarias para a aplicación e o desenvol-
vemento desta lei.

Disposición DeRRaDeiRa segunDa 
entRaDa en vigoR

Esta lei entrará en vigor o día seguinte 
ao da súa publicación no Diario Oficial de 
Galicia.
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1. LEI 5/2007, DO 7 DE MAIO,  
DE EMERXENCIAS DE GALICIA  

(DOGA N.º 94, 16. 5. 2007)

(…) 847

TíTULO PRELIMINAR 
DISPOSICIóNS XERAIS

Artigo 1. Obxecto  e  ámbito  de  apli-
cación.
  1.  Esta lei regula o sistema integrado de 
protección civil e emerxencias en Galicia, 
dirixido  a  adoptar  medidas  preventivas 
que  eviten  situacións  de  risco,  a  actuar 
no caso de  risco ordinario  e  a protexer  a 
integridade das persoas e os bens de titulari-
dade pública ou privada e mais o ambiente 
de danos en situacións de emerxencia ou 
grave  risco  provocados  por  catástrofes, 
calamidades,  accidentes  e  outras  situa-
cións ou continxencias análogas.
  2.  A protección civil é un servizo públi-
co  esencial. Na  súa organización,  no  seu 
funcionamento  e  mais  na  súa  execución 
participan  as  distintas  administracións 
públicas de Galicia, así como a cidadanía 
mediante a colaboración voluntaria ou en 
cumprimento  dos  deberes  que  establece 
esta lei.
  3.  Para  os  efectos  desta  lei,  enténdese 
por emerxencia unha situación sobrevida, 
de  carácter  inesperado,  que  afecta  en 
menor  ou  maior  grao  a  seguranza  das 
persoas, dos bens ou do ambiente.
  4.  Esta lei é aplicable en todo o territo-
rio de Galicia e para  todas as situacións 
de emerxencia.

Artigo 2. Principios xerais.
  1.  As administracións públicas de Gali-
cia, en cumprimento dos fins desta lei e no 
ámbito das súas respectivas competencias, 
847	 Exposición	de	motivos	omitida.

garanten  a  existencia  dun  sistema  inte-
grado  de  protección  civil  e  emerxencias, 
baseado  nos  principios  de  coordinación, 
solidariedade,  participación,  subsidiarie-
dade,  colaboración,  responsabilidade 
pública e privada e lealdade institucional, 
e promoven a asistencia e o socorro mutuo 
con  outras  comunidades  autónomas  e  no 
ámbito transfronteirizo.
  2.  A protección civil desenvolverase de 
acordo  cos  criterios  de  profesionalidade, 
autoprotección,  prevención,  continuidade 
e  celeridade  na  acción  pública,  transpa-
rencia e información.

Artigo 3. Obxectivos
A actuación das administracións públicas 
da  Comunidade  Autónoma  galega  en 
materia de protección civil e emerxencias 
terá como obxectivos os que se especifican 
nos seguintes ámbitos:
  1.  Xestión de riscos:

a.  Identificar,  analizar  e  avaliar  de  xeito 
permanente os riscos existentes no territorio.

b.  Previr os riscos existentes mediante o 
conxunto de actuacións encamiñadas á súa 
diminución e a adopción de medidas acaídas 
para a súa detección e posibles solucións.

c.  Planificar a acción pública e privada 
ante as situacións de risco, previndo unha 
estrutura  operativa  e  de  mando  unifica-
das, os medios necesarios e os protocolos 
de  actuación  precisos  para  asegurar  a 
integridade das persoas e dos bens.
  2.  Xestión de emerxencias:

a.  A  canalización  unificada  das  in-
cidencias  e  das  alertas  que  se  produzan 
a  través  do  número  único  europeo  de 
emerxencias 112.

b.  A  xestión,  entendida  como  a  aplica-
ción e a adecuación dos plans establecidos 
ás características singulares das emerxencias 

Xviii 
emeRXencias
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que  se  produzan,  a  través  de  protocolos 
específicos  e  a  mobilización  dos  medios 
e  dos  recursos  dispoñibles  ou  que  estean 
previstos  incorporar  para  a  máis  axeitada 
resolución da emerxencia.
  3.  Xestión  da  rehabilitación  mediante 
a  restauración  dos  servizos  esenciais  e  a 
recuperación da situación de normalidade 
tras a emerxencia.
  4.  Xestión da formación e a información:

a.  A adecuada  formación,  preparación 
e coordinación das persoas que interveñen 
de  forma  profesional  ou  voluntaria  na 
xestión de riscos e emerxencias.

b.  A  formación  dunha  cidadanía  res-
ponsable  que  colabore  na  prevención  e 
na xestión de riscos e mais a información 
públicas ás persoas e aos colectivos que se 
poidan ver afectados por emerxencias.

TíTULO I 
DEREITOS E DEBERES

Artigo 4. Dereito á protección e á in-
formación  e  obrigas  das  administracións 
públicas.
  1.  Os cidadáns teñen dereito a:

a.  Unha actuación preventiva dos pode-
res públicos, unha resposta eficaz ante os 
riscos e unha adecuada protección da súa 
integridade, dos bens e do contorno.

b.  Ser informados dos riscos que poidan 
afectalos  e  das  consecuencias  deles  que 
sexan  previsibles,  así  como  dos  medios 
de que dispón a Comunidade Autónoma 
de Galicia para lles facer fronte.

c.  Participar e ser escoitados nos proce-
sos de elaboración dos plans de protección 
civil.
  2.  As administracións públicas galegas, 
nos  seus  respectivos  ámbitos  de  compe-
tencia, teñen a obriga de lles proporcionar 
información e impartir  instrucións claras 
e precisas a aquelas persoas que se poidan 
ver  afectadas  por  situacións  de  grave 
risco, sobre as medidas de seguranza que 
deben adoptar e a conduta que deben se-
guir no caso de emerxencia. Fomentaranse 
campañas de información e divulgativas.

Artigo 5. Dereito e deber de colabo-
ración.
  1.  Os  cidadáns  e  as  cidadás  teñen  o 
dereito de colaborar nas tarefas de protec-
ción civil, e os maiores de idade o deber de 
colaborar, consonte o establecido nos plans 
e nos demais instrumentos de planificación 
previstos nesta lei e segundo as instrucións 
das autoridades de protección civil.
  2.  O  deber  de  colaboración  implica 
tamén a participación dos cidadáns nos si-
mulacros  programados  polas  autoridades 
de  protección  civil.  Este  deber  afectará 
de  xeito  especial  as  entidades  públicas 
ou  privadas  que  teñan  unha  actividade 
relacionada coa prevención, a atención, o 
socorro  e  a  seguranza  das  persoas  e  dos 
seus bens.
  3.  A  colaboración  regular  coas  auto-
ridades  de  protección  civil  realizarase  a 
través das organizacións do voluntariado 
de  Protección  Civil,  da  Cruz  Vermella 
Española e doutras entidades existentes ou 
que  se  poidan  crear  no  desenvolvemento 
desta lei.
  4.  As  cidadás  e  os  cidadáns  poderán 
colaborar  tamén  de  forma  ocasional  cos 
servizos  de  emerxencia,  nomeadamente 
a  través  de  convenios  de  colaboración 
que,  co  fin de  facilitar  esa participación, 
subscriba a Xunta con entidades públicas 
ou privadas.

Artigo 6. Dereito de restablecemento.
Recoñécese  o  dereito  dos  cidadáns  afec-
tados  por  unha  catástrofe  ou  calamidade 
á  restauración  dos  servizos  esenciais,  á 
rehabilitación  das  zonas  afectadas  polos 
sinistros  e  ao  retorno  á  normalidade  nos 
termos establecidos polo artigo 31.

Artigo 7. Deber  de  comunicación  e 
cumprimento de ordes.
  1.  Todo  cidadán  e  toda  cidadá  que 
teñan  coñecemento  de  actividades  ou 
circunstancias que poidan xerar situacións 
de  emerxencia  deberanllo  comunicar 
ao  organismo  competente  en  materia  de 
protección civil.
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  2.  As persoas, as empresas e as entidades 
deberán adoptar comportamentos respon-
sables que eviten a produción de riscos e 
asumir as medidas de autoprotección que 
regulamentariamente se establezan.
  3.  No caso de emerxencia os cidadáns 
deberán cumprir as ordes e as instrucións, 
xerais ou particulares, que lles sexan dita-
das polas autoridades competentes.

Artigo 8. Prestacións persoais e reais.
  1.  En  canto  sexa  activado  un  plan  de 
protección civil ou nas situacións de risco 
ou  emerxencia declarada,  a  autoridade de 
protección civil competente poderalles or-
denar aos cidadáns a prestación de servizos 
persoais, de acción ou omisión, sempre de 
forma proporcionada á situación de necesi-
dade e á capacidade de cada individuo.
  2.  Esta prestación persoal terá carácter 
obrigatorio e non dará dereito a indemni-
zación,  bardante  das  lesións  producidas 
respecto de calquera dos bens ou dereitos 
do  prestador  derivadas  da  prestación, 
consonte  o  establecido  no  sistema  de 
responsabilidade  patrimonial  das  admi-
nistracións públicas.
  3.  No  caso  de  activación  dun  plan  de 
protección civil, sempre que a emerxencia 
o faga necesario e tendo sempre presente 
o principio de proporcionalidade, a auto-
ridade de protección civil poderá ordenar 
a requisa, a destrución, a intervención e a 
ocupación temporal e transitoria dos bens 
dos cidadáns,  incluídos combustibles,  lo-
cais, industrias e outros establecementos e 
medios de transporte que se precisen para 
lle facer fronte á emerxencia. Os cidadáns 
que sufran danos e perdas nos seus bens, 
por  causa  destas  actuacións,  poderán  ser 
indemnizados  de  acordo  co  estipulado 
pola lexislación vixente.

Artigo 9. Medios  de  comunicación 
social.
  1.  Os  medios  de  comunicación  social, 
tanto de titularidade pública coma privada, 
teñen  a  obriga  de  colaborar,  de  forma 
gratuíta,  coas  autoridades  de  protección 

civil competentes nas situacións de emer-
xencia colectiva.
  2.  Esta  colaboración  concrétase  no 
deber  de  emitir,  transmitir,  publicar  e 
difundir,  de  xeito  inmediato,  prioritario 
e  destacado,  de  así  se  lles  requirir,  a 
información,  os  avisos,  as  ordes  e  as 
instrucións  ditadas  polas  autoridades 
competentes e dirixidas á poboación. En 
todo caso, será necesaria a identificación 
da autoridade emisora da mensaxe.

TíTULO II 
ORGANIZACIóN ADMINISTRATIVA 

E COMPETENCIAS
capítulo i 

nIveIs de ACtuACIón
Artigo 10. Distribución das responsa-

bilidades públicas en materia de protección 
civil e xestión de emerxencias.
No sistema integrado de protección civil e 
emerxencias de Galicia, e sen prexuízo das 
competencias do Estado, correspóndelles:

a.  Á Xunta de Galicia, a superior coor-
dinación e dirección da protección civil, a 
xestión  dos  servizos  que  se  considere  ne-
cesario prestar de forma unitaria para todo 
o territorio galego e a xestión das emerxen-
cias que superen os medios de resposta dos 
que dispoñen as entidades locais.

b.  Aos órganos de goberno dos entes pro-
vinciais, a garantía do cumprimento polos 
concellos das súas obrigas neste ámbito.

c.  Aos municipios e ás entidades locais 
supramunicipais,  de  ser  o  caso,  a  presta-
ción  dos  servizos  de  protección  civil  e  a 
actuación  inicial  ante  calquera  situación 
de  emerxencia  que  se  detecte,  coas  pre-
visións  do  artigo  331.1  da  Lei  5/1997,  de 
Administración Local de Galicia.

capítulo ii 
CompetenCIAs dA xuntA de GAlICIA

Artigo 11. O Consello da Xunta.
  1.  O  Consello  da  Xunta  é  o  órgano 
superior  de  dirección  e  coordinación  da 
protección  civil  e  da  xestión  de  emerxen-
cias da Comunidade Autónoma de Galicia.



- 1320 -

Código da Administración Galega

  2.  Correspóndelle ao Consello da Xunta:
a.  Aprobar  as  disposicións  de  carácter 

xeral en materia de protección civil e xestión 
de emerxencias.

b.  Aprobar o Plan territorial de protección 
civil de Galicia e os plans especiais.

c.  Aprobar o mapa e o catálogo de riscos 
de Galicia.

d.  Fixar  as  directrices  da  política  de 
prevención e autoprotección.

e.  Declarar a situación de emerxencia de 
interese galego, cando a situación de perigo, 
pola súa especial extensión ou intensidade 
particularmente grave, o requira.

f.  Establecer  as  liñas  de  cooperación 
en materia de protección civil coa Admi-
nistración xeral do Estado e coas demais 
administracións públicas de Galicia.

g.  Exercer  a  potestade  de  substitución 
das  entidades  locais  nos  casos  e  nos 
termos previstos nesta lei, en especial no 
artigo 28.

h.  Exercer  a  potestade  sancionadora 
nos termos establecidos nesta lei.

i.   As demais funcións que lle outorgue 
a lexislación vixente.

Artigo 12. A persoa  titular da presi-
dencia da Xunta.
  1.  En  tanto  que  autoridade  superior 
de  dirección  e  coordinación  da  Xunta, 
á persoa  titular da presidencia da Xunta 
correspóndelle:

a.  Exercer o mando único dos servizos 
de intervención fronte ás emerxencias nos 
casos previstos nesta lei.

b.  Promover  as  fórmulas  de  coopera-
ción transrrexional e  transfronteiriza que 
resulten  precisas  para  a  prevención  dos 
riscos e a xestión das emerxencias comúns 
nestes ámbitos.

c.  Promover,  cando  fose  preciso,  a 
través da persoa titular da Delegación do 
Goberno, o concurso das Forzas Armadas 
e  dos  Corpos  e  Forzas  de  Seguridade  do 
Estado no campo da prevención dos riscos 
e da xestión das emerxencias.
  2.  A persoa titular da presidencia da Xun-
ta de Galicia poderá, por razóns funcionais, 

operativas ou organizativas, delegar expre-
samente algunha destas atribucións.

Artigo 13. A persoa titular da conse-
llería competente en materia de protección 
civil e xestión de emerxencias.
A persoa titular da consellería da Xunta de 
Galicia que  teña atribuída a competencia 
en  materia  de  protección  civil  e  xestión 
de  emerxencias  é  o  órgano  responsable 
da  política  de  protección  civil  e  xestión 
de  emerxencias  de  Galicia,  e,  como  tal, 
correspóndelle:

a.  Proporlle  ao  Consello  da  Xunta  a 
declaración de situación de emerxencia de 
interese galego.

b.  Proporlle  ao  Consello  da  Xunta, 
para  a  súa  aprobación,  o Plan  territorial 
de  protección  civil  de  Galicia,  os  plans 
especiais, o mapa e o catálogo de riscos e 
mais cantas disposicións de carácter xeral 
se requiran en materia de protección civil 
e xestión de emerxencias.

c.  Proporlle á persoa titular da presiden-
cia  da  Xunta  de  Galicia  as  iniciativas  que 
sexan precisas para garantir a prevención dos 
riscos  e  a xestión das  emerxencias  comúns 
nos ámbitos transrexional e transfronteirizo.

d.  Proporlle  á  persoa  titular  da  presi-
dencia  da  Xunta  as  iniciativas  relativas 
ao sistema estatal de protección civil e ao 
sistema  integrado  de  protección  civil  e 
emerxencias de Galicia e mais aqueloutras 
no  ámbito  da  asistencia  mutua  bilateral 
entre comunidades autónomas ou interna-
cionais nas materias desta lei.

e.  Adoptar as decisións que correspon-
dan en canto á revisión dos plans á que se 
refire o artigo 34 desta lei.

f.  Aprobar  os  catálogos  de  medios  e 
recursos 848.

g.  Aprobar as directrices de actuación da 
Axencia Galega de Emerxencias e exercer as 
demais atribucións derivadas da adscrición 
orgánica desta á consellería competente.

h.  Requirir  das  demais  administra-
cións  públicas,  das  entidades  públicas  ou 
848	Orde	do	20	de	marzo	de	2009	pola	que	se	aproba	o	
Catálogo	de	medios	e	recursos	da	Comunidade	Autóno-
ma	de	Galicia	dispoñibles	para	a	protección	civil.
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privadas e dos particulares a colaboración 
necesaria para o cumprimento das obrigas 
establecidas  nesta  lei  e  resolver,  de  ser  o 
caso, sobre a execución subsidiaria das me-
didas de autoprotección, prevista no artigo 
42.2 desta lei.

i.   Coordinar  as  actuacións  da  Xunta 
de  Galicia  con  outras  administracións 
públicas  en materia  de  protección  civil  e 
xestión de emerxencias.

j.  Coordinar  entre  si  os  servizos  pú-
blicos  e  privados  que  deban  intervir  en 
situacións de emerxencia.

k.  Proporlle  ao  Consello  da  Xunta  a 
substitución  das  entidades  locais  nos  ca-
sos e nos  termos previstos nesta  lei e, en 
especial, no artigo 28.

l.   Exercer a potestade de recoñecemento 
público das actuacións meritorias de cida-
dáns, entidades, organismos e profesionais.

m. Exercer  a  potestade  sancionadora 
nos termos establecidos nesta lei.

n.  Promover a formación en materias de 
protección civil e xestión de emerxencias, o 
que contribúe a consolidar unha cultura so-
cial de colaboración institucional e cidadá.

Artigo 14. As  persoas  titulares  das 
delegacións  provinciais  do  departamento 
competente en materia de protección civil 
e xestión de emerxencias.
Ás  persoas  titulares  das  delegacións 
provinciais  da  consellería  competente  en 
materia  de  protección  civil  e  xestión  de 
emerxencias  correspóndelles  activar  os 
plans  públicos  de  protección  civil  na  súa 
provincia,  dirixir  a  xestión  das  emerxen-
cias e exercer a potestade sancionadora nos 
casos e nos termos establecidos nesta lei.

Artigo 15. As demais consellerías da 
Xunta de Galicia.
A  protección  civil  incúmbelles  a  todas 
as  consellerías  da  Xunta  de  Galicia,  así 
como  aos  organismos  vinculados  ou 
dependentes delas. En especial,  e no seu 
ámbito de competencias, correspóndelle a 
cada unha delas:

a.  Realizar as funcións de previsión, ava-
liación e prevención dos riscos susceptibles 
de xeraren emerxencias de protección civil.

b.  Participar  na  elaboración  dos  plans 
de  protección  civil  e  integrar  neles  os 
recursos e os servizos propios.

c.  Potenciar  os  servizos  e  os  medios 
necesarios  para  mellorar  a  operatividade 
dos plans de protección civil.

d.  Pór á disposición da autoridade que 
exerza as funcións de dirección e coordi-
nación de cada emerxencia os medios e os 
recursos dispoñibles da súa titularidade.

e.  Realizar  os  traballos  de  rehabili-
tación  que  lles  son  propios  e  impulsar, 
dentro do seu ámbito competencial, os que 
correspondan  a  outras  administracións 
públicas ou ao sector privado.

f.  Tomar as  iniciativas que consideren 
necesarias para a mellor xestión dos riscos 
e das emerxencias do seu ámbito compe-
tencial para garantir a seguranza integral 
das persoas, dos bens  e do ambiente que 
lles estean confiados,  incluíndo a posible 
incorporación  ao  número  europeo  de 
emerxencias, nos  termos que  regulamen-
tariamente se establezan, dentro do marco 
de coordinación establecido nesta lei.

g.  Colaborar  co  titular  da  consellería 
competente en materia de protección civil 
e emerxencias na garantía do cumprimen-
to das obrigas atribuídas á Xunta no artigo 
10.a) desta lei.

capítulo iii 
A AxenCIA GAleGA de emerxenCIAs 849

Artigo 16. Natureza.
  1.  Créase  a  Axencia  Galega  de  Emer-
xencias,  como  entidade  instrumental  da 
Xunta de Galicia, para o estudo e a execu-
ción da política autonómica en materia de 
protección civil e xestión de emerxencias, 
nos termos establecidos nesta lei.
  2.  A Axencia Galega de Emerxencias ten 
a  natureza  de  entidade  de  dereito  público 
con personalidade xurídica propia conson-
te o artigo 12.1.b) do texto refundido da Lei 
de  Réxime  Financeiro  e  Orzamentario  de 
Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 

849	Decreto	292/2008,	do	30	de	decembro,	polo	que	se	
establece	 a	 estrutura	 orgánica	 da	Axencia	Galega	de	
Emerxencias.
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1/1999, do 7 de outubro, e estará dotada de 
patrimonio de seu e plena capacidade para 
o cumprimento dos seus fins.

Artigo 17. Réxime  xurídico  e  ads-
crición.
  1.  No  marco  do  disposto  por  esta  lei 
e polo  seu estatuto,  a Axencia Galega de 
Emerxencias axustará a súa actividade ao 
ordenamento xurídico privado, agás can-
do exercite potestades administrativas. O 
persoal  poderá  ser  contratado  en  réxime 
de  dereito  laboral  ou  ser  funcionario,  ou 
asimilado  ao  servizo  da  Administración 
da  Xunta  de  Galicia  adscrito  á  axencia, 
nos termos previstos pola Lei 10/1996, do 
5  de  novembro,  de  Actuación  de  Entes  e 
Empresas nas que ten participación maio-
ritaria a Xunta de Galicia.
  2.  Por  decreto  do  Consello  da  Xunta 
aprobarase o estatuto da Axencia Galega 
de Emerxencias, no que se determinarán a 
súa organización, o seu réxime xurídico e 
as súas funcións, en desenvolvemento do 
previsto nesta lei 850.
  3.  A  Axencia  Galega  de  Emerxencias 
adscríbese  funcionalmente  á  consellería 
competente en materia de protección civil 
e xestión de emerxencias, e correspónde-
lle á persoa titular daquela o exercicio das 
facultades derivadas de tal adscrición.

Artigo 18. Funcións.
Correspóndelle á Axencia Galega de Emer-
xencias:

a.  Xestionar  o  Centro  de  Atención  de 
Emerxencias  112  Galicia  e  prestar  ma-
terialmente  a  asistencia  requirida  polos 
cidadáns e polas cidadás a través del, ou dar 
traslado, segundo se estableza regulamen-
tariamente, daquelas que  lles corresponda 
atender  a  outros  organismos  competentes 
na materia.

b.  Xestionar  os  helicópteros  de  emer-
xencias  do  112  e  todos  os  outros  medios 
e recursos operativos que se poidan incor-
porar á axencia.

c.  Analizar os riscos e mais identificalos 
e localizalos no territorio co fin de elaborar 

850	Decreto	223/2007,	do	5	de	decembro,	polo	que	se	
aproba	o	estatuto	da	Axencia	Galega	de	Emerxencias.

o mapa e o catálogo de riscos de Galicia, así 
como os catálogos de medios e recursos e o 
catálogo de servizos.

d.  Desenvolver  programas  en  materia 
de protección civil e xestión de riscos e de 
emerxencias  consonte  as  directrices  ema-
nadas da Xunta de Galicia e establecer os 
medios para fomentar actuacións que con-
tribúan á prevención de riscos, á atenuación 
dos  seus  efectos  e,  en  xeral,  á  toma  de 
conciencia  e  sensibilización  dos  cidadáns 
da importancia de protección civil.

e.  Levar  a  cabo  os  estudos  necesarios 
para a elaboración do Plan territorial de pro-
tección civil de Galicia, dos plans especiais 
e  das  liñas  directrices  para  a  elaboración 
dos plans territoriais que correspondan.

f.  Avaliar e cualificar o risco cando lle 
sexa comunicada unha situación de emer-
xencia das que poden dar lugar á activación 
dun plan público de protección civil.

g.  Pór  á disposición dos órganos com-
petentes  da  Xunta  de  Galicia  os  medios 
á  súa  disposición  para  a  xestión  das 
emerxencias  de  interese  galego  baixo  a 
superior  dirección  da  persoa  titular  da 
presidencia da Xunta ou da persoa titular 
da consellería na que esta delegue e mais 
daqueloutras  emerxencias  que  os  plans 
especiais ou territoriais determinen.

h.  Estudar  as  actuacións  necesarias 
para o restablecemento dos servizos esen-
ciais para a comunidade e a restauración, 
a rehabilitación e o retorno á normalidade 
nos casos de catástrofe ou calamidade.

i.   Fomentar,  en  colaboración  coa 
consellería  competente  en  materia  de 
voluntariado,  a  vinculación  voluntaria  e 
desinteresada  dos  cidadáns  ás  activida-
des de protección civil.

j.  As  demais  funcións  que  no  ámbito 
da protección civil e da xestión de emer-
xencias se determinen no seu estatuto.

Artigo 19. Órganos.
Os  órganos  de  goberno  e  administración 
da Axencia Galega de Emerxencias son:

a.  O consello reitor.
b.  A presidencia.
c.  A vicepresidencia.
d.  A xerencia.
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Artigo 20. Composición do consello 
reitor.
O Consello Reitor da Axencia Galega de 
Emerxencias está formado por unha presi-
dencia, unha vicepresidencia,  a xerencia, 
dezaseis vogalías e unha secretaría.
  1.  Presidencia: a persoa titular da conse-
llería competente en materia de protección 
civil e xestión de emerxencias.
  2.  Vicepresidencia:  a  persoa  titular  do 
órgano directivo da consellería da Xunta 
de Galicia competente en materia de pro-
tección civil e xestión de emerxencias que 
designe a persoa titular desta.
  3.  Xerencia:  o/a  xerente  da  Axencia 
Galega de Emerxencias.
  4.  Vogalías:

a.  A  persoa  titular  da  secretaría  xeral 
da  consellería  competente  en  materia  de 
protección civil e xestión de emerxencias.

b.  A  persoa  titular  da  dirección  xeral 
competente en materia de interior.

c.  Un representante, con categoría can-
do menos de director xeral, da consellería 
competente en materia de voluntariado.

d.  Un representante, con categoría can-
do menos de director xeral, da consellería 
competente  en  materia  de  urbanismo  e 
transportes.

e.  Un  representante,  con  categoría 
cando menos de director xeral, da conse-
llería competente en materia de montes e 
incendios forestais.

f.  Un representante, con categoría can-
do menos de director xeral, da consellería 
competente en materia de sanidade.

g.  Un  representante,  con  categoría 
cando menos de director xeral, da conse-
llería  competente  en  materia  de  pesca  e 
asuntos marítimos.

h.  Un representante, con categoría can-
do menos de director xeral, da consellería 
competente en materia de medio ambiente.

i.   Tres vogais designados pola presiden-
cia do consello reitor entre persoas expertas 
e de prestixio en materia de emerxencias.

j.  Catro  representantes  dos  concellos 
de  Galicia,  designados  pola  Federación 
Galega de Municipios e Provincias.

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

k.  Un representante da Administración 
do Estado, nomeado pola persoa titular da 
Delegación do Goberno en Galicia.
Os  vogais  serán  nomeados  e  removidos 
polo Consello da Xunta por proposta da 
persoa  titular  da  consellería  competente 
en  materia  de  protección  civil  e  xestión 
de emerxencias.
  5.  Secretaría: a persoa titular da Secretaría 
Xeral da Axencia Galega de Emerxencias.

Artigo 21. Funcións do consello reitor.
  1.  O Consello Reitor da Axencia Galega 
de  Emerxencias  é  o  órgano  colexiado  de 
control, planificación e supervisión xeral 
da actividade do centro.
  2.  O consello reitor debe coñecer e apro-
bar:

a.  As  directrices  xerais  de  actuación 
do organismo.

b.  O plan anual de actividades.
c.  A memoria das actividades do exer-

cicio anterior.
d.  O regulamento de réxime interior.
e.  O anteproxecto do orzamento anual 

da axencia e as súas contas.
  3.  O  consello  reitor  debe  coñecer  e 
emitir informe sobre:

a.  Aquelas normas relativas ás disposi-
cións e aos actos que afecten as funcións 
que a axencia ten encomendadas nesta lei.

b.  Os  asuntos  que  a  persoa  titular  da 
presidencia  do  consello  reitor  ou  o/a  xe-
rente da Axencia Galega de Emerxencias 
sometan á súa consideración.
  4.  O consello reitor debe ser informado 
de:

a.  A  estrutura  orgánica  e  o  cadro  de 
persoal da axencia.

b.  Os convenios de colaboración e co-
operación  subscritos  pola  persoa  titular 
da presidencia.

Artigo 22. Funcionamento do consello 
reitor.
  1.  O  funcionamento  do  consello  reitor 
axustarase  ao  disposto  na  Lei  de  Réxime 
Xurídico das Administracións Públicas e do 
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Procedemento Administrativo Común, título 
II, capítulo II, sobre órganos colexiados.
  2.  O  consello  reitor  reunirase,  como 
mínimo, unha vez cada ano e, en calque-
ra caso, sempre que sexa convocado pola 
persoa titular da presidencia ou que sexa 
solicitado  por  unha  terceira  parte  dos 
seus membros.
  3.  A  persoa  titular  da  presidencia  do 
consello reitor ou o/a xerente da Axencia 
Galega  de  Emerxencias  poderá  convocar 
ás  reunións,  para  asesoramento,  persoas 
técnicas ou especialistas.

Artigo 23. O/A xerente.
  1.  A presidencia da Axencia Galega de 
Emerxencias corresponderalle, por razón do 
seu cargo, á persoa titular da consellería da 
Xunta de Galicia competente en materia de 
protección civil e xestión de emerxencias.
  2.  A  vicepresidencia  da  Axencia  Ga-
lega  de  Emerxencias  corresponderalle  á 
persoa titular do órgano directivo da con-
sellería  da  Xunta  de  Galicia  competente 
en materia de protección civil e xestión de 
emerxencias  que designe  a  persoa  titular 
desta  última  consellería.  Corresponde-
ralle  á devandita persoa a  resolución dos 
recursos  que  se  poidan  interpor  respecto 
das actuacións da axencia, que esgotarán 
a vía administrativa.
  3.  A xerencia  é o órgano executivo da 
Axencia  Galega  de  Emerxencias  e  com-
pételle  a  súa  xestión  ordinaria.  A  persoa 
titular da xerencia será nomeada e remo-
vida polo consello reitor, por proposta da 
persoa titular da presidencia, e o seu cargo 
será incompatible con calquera outra acti-
vidade pública ou privada.

Artigo 24. Estrutura orgánica.
Para  a  realización  das  súas  funcións,  a 
Axencia Galega de Emerxencias terá asig-
nadas  as  unidades  organizativas  que  se 
determinen mediante decreto da Xunta de 
Galicia  por proposta  da  consellería  com-
petente en materia de protección civil.

Artigo 25. Recursos  económicos  e 
patrimonio.
  1.  A  Axencia  Galega  de  Emerxencias 
disporá,  para  o  cumprimento  dos  seus 
fins, dos seguintes recursos:

a. As cantidades que se lle asignen nos or-
zamentos xerais da Comunidade Autónoma.

b.  Os bens e os dereitos que constitúan 
o seu patrimonio e os rendementos deste.

c.  As  subvencións  e  outras  achegas 
públicas ou privadas.

d.  As  contraprestacións  derivadas  dos 
convenios nos que sexa parte.

e.  Os  rendementos  das  publicacións 
e  calquera  outro  servizo  retributivo  do 
centro que así se estableza.
  2.  Terán carácter de patrimonio adscri-
to os bens que lle adscriba a Comunidade 
Autónoma.

capítulo iv 
CompetenCIAs dAs entIdAdes loCAIs

Artigo 26. As provincias.
Os  órganos  de  goberno  provinciais  exer-
cerán as súas competencias en materia de 
protección civil e xestión de emerxencias 
de acordo co previsto nesta lei, na lexisla-
ción galega de réxime local e na normativa 
estatal aplicable.
Correspóndelles a estes:

a.  Elaborar os inventarios de riscos e de 
recursos da súa respectiva provincia.

b.  Facilitarlles  a  asistencia  técnica  e 
financeira  aos  concellos  da  provincia 
para  a  elaboración  e  a  execución  dos 
plans de emerxencia.

c.  Pór á disposición da autoridade que 
exerza as funcións de dirección e coordi-
nación de cada emerxencia os medios e os 
recursos  dispoñibles  da  súa  titularidade 
que  figuren  nos  plans  correspondentes 
cando lle sexan requiridos.

d.  Garantir  a  prestación  do  servizo  de 
protección civil e xestión de emerxencias, 
incluídos  os  servizos  contra  incendios  e 
de  salvamento,  naqueles  municipios  que 
non conten con servizos propios, por non 
resultaren obrigados ou por teren obtida a 
dispensa deles 851.

851	 Decreto	 19/2009,	 do	 5	 de	 febreiro,	 polo	 que	 se	
aproba	 a	 constitución	 do	 Consorcio	 Provincial	 de	
Lugo	para	a	Prestación	do	Servizo	contra	 Incendios	e	
Salvamento.
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Artigo 27. Os concellos.
  1.  Sen  prexuízo  da  competencia  xeral 
en materia de protección civil e xestión de 
emerxencias  que  o  artigo  10  desta  lei  lles 
atribúe a todos os concellos, correspóndelles 
aos concellos de máis de 20.000 habitantes:

a.  Crear o servizo municipal de protec-
ción civil e xestión de emerxencias.

b.  Crear os servizos de prevención, ex-
tinción de incendios e salvamento consonte 
o establecido na lexislación de réxime local 
e de protección civil.

c.  Elaborar  e  aprobar  o  plan  de  emer-
xencia  municipal,  os  plans  de  actuación 
municipais e, en xeral, calquera outro ins-
trumento  de  planificación  de  protección 
civil no ámbito municipal.

d.  Colaborar  na  recollida  e  na  trans-
misión á Axencia Galega de Emerxencias 
de  datos  e  información  relevantes  para  a 
protección civil.

e.  Elaborar os inventarios de riscos e o 
catálogo de recursos municipais en situa-
cións de emerxencia.

f.  Pór á disposición da autoridade que 
exerza as funcións de dirección e coordi-
nación de cada emerxencia os medios e os 
recursos  dispoñibles  da  súa  titularidade 
que figuren nos plans correspondentes ou 
que lles fosen requiridos.

g.  Fomentar  os  programas  municipais 
de previsión e prevención, coa promoción 
de campañas e programas de sensibilización 
á poboación, a divulgación dos medios de 
autoprotección e a realización de prácticas 
e simulacros de protección civil.

h.  Promover, en colaboración coa con-
sellería  da  Administración  autonómica 
competente en materia de voluntariado, a 
creación de organizacións do voluntariado 
de protección civil.
  2.  A persoa titular da alcaldía é a auto-
ridade  municipal  superior  de  protección 
civil e xestión de emerxencias.
En particular, nos concellos que dispoñan 
de  servizos  propios  de  protección  civil  e 
xestión de emerxencias, correspóndelle á 
persoa titular da alcaldía:

a.  Elaborar  e  manter  o  catálogo  de 
medios  e  recursos  mobilizables  para  a 
protección civil no concello.

b.  Activar os plans de protección civil 
de  ámbito  municipal,  declarar  a  súa  des-
activación e comunicarlle á persoa titular 
da consellería con competencia en materia 
de protección civil a activación e a desac-
tivación dos devanditos plans a  través da 
Axencia Galega de Emerxencias.

c.  Solicitar  do  Consello  da  Xunta,  a 
través  da  persoa  titular  da  consellería 
competente en materia de protección civil 
e xestión de emerxencias, a declaración da 
situación de emerxencia de interese galego 
nos casos previstos nesta lei.

d.  Exercer a dirección, o mando superior, 
a coordinación e a inspección de todos os 
servizos  e  os  recursos  afectados  ao  plan 
municipal  activado  e  das  actuacións  que 
se realicen.

e.  Constituír o centro de coordinación 
de operacións  local e exercer a dirección 
superior del.

f.  Requirir  das  entidades  privadas  e 
dos particulares a necesaria colaboración 
para o cumprimento das obrigas estableci-
das nesta lei.

g.  Realizar as actividades de inspección 
previstas nesta lei.

h.  Exercer  a  potestade  sancionadora 
nos termos establecidos nesta lei.

Artigo 28. Potestade de substitución.
  1.  A Xunta de Galicia poderá proceder 
á substitución das entidades locais cando 
estas,  de  xeito  reiterado,  incumpran  cal-
quera das obrigas que esta lei lles impón:

a.  Aprobar os correspondentes plans de 
protección civil.

b.  Modificar  os  plans  aprobados,  se 
a  modificación  ser  condición  para  a  súa 
homologación ou vir esixida por circuns-
tancias  sobrevidas  ou  pola  modificación 
dos plans superiores nos que se integren.

c.  Activar  o  correspondente  plan  de 
protección civil, de se produciren os pre-
supostos para isto.

d.  Pór  á  disposición  da  autoridade  que 
exerza  as  funcións  de  dirección  e  coordi-
nación de cada emerxencia os medios e os 
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recursos  dispoñibles  da  súa  titularidade 
que  figuren nos plans correspondentes ou 
que lles fosen requiridos.

e.  Cumprir  as  obrigas  derivadas  da 
alínea e) do artigo 26.
  2.  A  substitución  deberá  ir  precedida 
dun requirimento do titular do departamen-
to competente en materia de protección civil 
e xestión de emerxencias. Se ao transcorrer 
un  mes  dende  o  devandito  requirimento 
non se levase a cabo a actuación requirida 
ou  non  se  xustificasen  os  motivos  da  in-
actividade, a persoa  titular da consellería, 
oída  a  Comisión  Galega  de  Protección 
Civil,  proporíalle  ao  Consello  da  Xunta 
de  Galicia,  a  través  do  conselleiro  com-
petente  na  materia,  a  declaración  do  seu 
incumprimento e, producida, de ser o caso, 
esta, adoptaría as resolucións de execución 
subsidiaria que fosen precisas, por conta da 
entidade local obrigada.
  3.  Non será necesario deixar transcorrer 
o prazo dun mes dende a comunicación do 
requirimento cando a actuación requirida 
sexa  urxente  e  a  súa  non-realización 
puidese pór en perigo persoas, bens ou o 
ambiente,  ou  ben  supor  unha  agravación 
da situación de risco.

capítulo v 
órGAnos de CoordInACIón e 

CooperACIón InterAdmInIstrAtIvA
Artigo 29. A  Comisión  Galega  de 

Protección Civil.
  1.  A Comisión Galega de Protección Ci-
vil é o órgano colexiado de coordinación e 
cooperación das administracións públicas 
en Galicia en materia de protección civil, 
adscrito á consellería da Xunta de Galicia 
competente en materia de protección civil 
e xestión de emerxencias.
  2.  Regulamentariamente  determinarase 
a composición, a organización e o funcio-
namento da Comisión Galega de Protección 
Civil,  na  que  estarán  representadas  a 
Administración da Xunta de Galicia, a Ad-
ministración xeral do Estado, as entidades 

locais de Galicia, os servizos de emerxen-
cia  e  as organizacións do voluntariado de 
protección civil.
  3.  Correspóndelle  á  Comisión  Galega 
de Protección Civil:

a.  Emitir informe sobre o Plan territo-
rial de protección civil de Galicia e sobre 
os plans especiais.

b.  Emitir informe sobre o mapa de ris-
cos, o catálogo de riscos e os catálogos de 
medios e recursos.

c.  Homologar  os  plans  de  protección 
civil  de  ámbito  inferior  á  comunidade 
autónoma e emitir informe sobre os plans 
especiais de protección civil de ámbito da 
Comunidade  Autónoma,  así  como  sobre 
os plans de autoprotección que se indiquen 
na normativa vixente.

d.  Emitir  informe  sobre  as  normas 
técnicas  e  sobre  os  proxectos  de  normas 
regulamentarias  sobre  protección  civil  e 
xestión de emerxencias.

e.  Emitir  informe  sobre  os  procede-
mentos  de  operativos  de  protección  civil 
e de xestión de emerxencias.

f.  Propor medidas preventivas e de pro-
tección civil ante os órganos competentes 
das diferentes administracións públicas.

g.  As demais funcións que regulamen-
tariamente se determinen.
  4.  A  Comisión  Galega  de  Protección 
Civil  contará  cunha  comisión  técnica  de 
carácter permanente, coa composición que 
se  determine  regulamentariamente,  como 
órgano de estudo e proposta para a prepa-
ración das súas decisións e a adopción por 
delegación daquelas que a comisión deter-
mine. Así mesmo, poderá crear grupos de 
traballo  temporais,  integrados  por  mem-
bros dela e outras persoas técnicas, para o 
estudo  e  o  informe  de  aspectos  concretos 
relacionados coas súas funcións.
  5.  A  Comisión  Galega  de  Protección 
Civil e os seus órganos de traballo, para o 
exercicio das súas  funcións, poderán soli-
citar información de calquera persoa física 
ou  xurídica,  así  como  das  organizacións 
de  voluntarios  de  protección  civil  e  dos 
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servizos de emerxencias de Galicia, e mais 
solicitar o asesoramento de especialistas.

Artigo 30. As  xuntas  locais  de  pro-
tección civil.
  1.  Os  concellos  poderán  crear  as 
xuntas  locais  de  protección  civil,  como 
órgano  asesor  en  materia  de  protección 
civil  e  xestión  de  emerxencias  no  ám-
bito  local.  A  súa  composición  e  o  seu 
modo  de  funcionamento  determinaranse 
regulamentariamente,  sen  prexuízo  das 
competencias  municipais  en  materia  de 
protección civil.
  2.  Correspóndelles ás xuntas  locais de 
protección  civil,  como  órganos  asesores 
de protección civil e xestión de emerxen-
cias no ámbito local:

a.  Propor  a  elaboración  do  plan  de 
emerxencias municipal ou supramunicipal 
de acordo cos riscos do concello.

b.  Emitir informe, con carácter previo á 
súa aprobación, sobre os plans de protec-
ción civil elaborados.

c.  Supervisar  o  desenvolvemento,  a 
implantación, a revisión e a realización de 
simulacros e mais a actualización dos plans.

d.  Promover e supervisar o cumprimen-
to  das  medidas  de  prevención  establecidas 
no  plan  de  emerxencias  municipal  ou 
supramunicipal.

e.  Promover as campañas de formación 
e información cidadá, así como o adestra-
mento daqueles sectores da poboación que 
se considere necesario, consonte os riscos 
que os afecten.

f.  Analizar e avaliar o desenvolvemento 
do plan de emerxencias municipal ou supra-
municipal  unha  vez  concluída  a  situación 
de  emerxencia  e  propor  as  correccións 
necesarias nel.

g.  Promover e impulsar as medidas que 
considere necesarias no ámbito da protec-
ción civil.

h.  Emitir  informe  e  propor  as  previ-
sións económicas e de infraestruturas que 
sexan necesarias para o desenvolvemento 
das súas competencias.

i.   As demais funcións que regulamen-
tariamente se determinen.

TíTULO III 
A ACCIóN PúBLICA DE 

PROTECCIóN CIVIL E EMERXENCIA
capítulo i 

plAnIFICACIón
Artigo 31. Clases de plans.

  1.  Os  plans  públicos  de  protección 
civil  defínense  como  o  marco  orgánico 
e funcional das autoridades, dos órganos e 
dos organismos, así como a identificación 
e a avaliación de riscos e os mecanismos 
de  mobilización  dos  medios  materiais  e 
persoais,  tanto  públicos  coma  privados, 
necesarios para a protección da  integridade 
física das persoas, os bens e o patrimonio 
colectivo  e  ambiental  ante  situacións  de 
emerxencia  colectiva.  No  marco  da  nor-
mativa  vixente  en  materia  de  protección 
civil, os devanditos plans poden ser terri-
toriais e especiais. Realizaranse plans de 
protección nos casos previstos na Norma 
básica de autoprotección.
  2.  Os  plans  de  protección  civil  te-
rritoriais  prevén,  con  carácter  xeral,  as 
emerxencias  que  se  poidan  producir  no 
respectivo  ámbito.  Os  niveis  de  plani-
ficación  son  o  conxunto  de  Galicia,  os 
concellos de máis de 20.000 habitantes e 
o ámbito supramunicipal.
  3.  Os  plans  especiais  establecen  as 
medidas necesarias para lles facer fronte a 
emerxencias  que  pola  súa  natureza  requi-
ran  uns  métodos  científicos  ou  técnicos 
adecuados  para  a  súa  avaliación  e  trata-
mento. Son obxecto de plans especiais, nos 
ámbitos  territoriais que sexan precisos, as 
emerxencias  producidas  por  asolagamen-
tos, movementos sísmicos, riscos químicos, 
transporte  de  mercadorías  perigosas,  in-
cendios forestais e mais todas aqueloutras 
que  determinen  os  órganos  competentes. 
Os plans especiais de ámbito municipal ou 
supramunicipal  integraranse  nos  plans  de 
protección civil correspondentes.

Artigo 32. Contido
Os  plans  de  protección  civil,  no  marco 
da  normativa  vixente  en  materia  de  pro-
tección civil, elaboraranse seguindo unha 
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estrutura homoxénea para a súa adecuada 
integración  e  deberán  incluír,  necesaria-
mente, previsións sobre:

a.  Identificación do territorio, poboación 
e  bens  de  interese  relevante  afectados 
polo plan.

b.  Análise dos riscos.
c.  Medidas  de  prevención  dos  riscos 

existentes e actuacións dos servizos ope-
rativos de emerxencia.

d.  Centro  de  coordinación  operativa 
con designación do/a director/a do plan e 
do responsable de comunicación.

e.  Servizos  que  compoñen  os  grupos 
operativos.

f.  Inventario  de  medios  e  recursos 
dispoñibles.

g.  Niveis de aplicación do plan, proce-
demento  de  activación  e  de  relación  con 
plans doutros niveis.

h.  Programa de implantación, mantemen-
to, actualización e simulacros dos plans.

i.   Financiamento.
Artigo 33. Procedemento de aproba-

ción e publicación.
  1.  O Plan territorial de protección civil 
de  Galicia  será  aprobado  polo  Consello 
da Xunta, por proposta da persoa  titular 
da consellería competente en materia de 
protección civil e de xestión de emerxen-
cias, logo de consulta aos departamentos 
da  Xunta  de  Galicia  e  aos  organismos 
afectados. Os plans municipais serán apro-
bados polos plenos dos concellos, logo de 
información  pública  e  informe,  de  ser  o 
caso, da Xunta Local de Protección Civil. 
Todos  os  plans  serán  homologados  pola 
Comisión Galega de Protección Civil.
  2.  Correspóndelle ao Consello da Xun-
ta, co informe previo da Comisión Galega 
de Protección Civil, a aprobación dos plans 
especiais,  logo  de  consulta  ás  entidades 
locais e ás entidades que regulamentaria-
mente  se  establezan.  As  entidades  locais 
afectadas polos plans especiais deberanos 
incorporar aos seus plans.
  3.  Todos  os  plans  de  emerxencias  de-
ben  ser obxecto de publicación nos diarios 

oficiais pertinentes. As administracións dis-
porán de exemplares dos plans aprobados 
para a súa consulta pública e promoverán 
a súa publicación electrónica.

Artigo 34. Adaptación e revisión.
Os plans deben ser adaptados aos cambios 
de  circunstancias  e  revisados  periodica-
mente. Todos os plans deben ser revisados 
cada catro anos polo mesmo procedemen-
to de aprobación e homologación iniciais. 
Periodicamente  realizaranse  simulacros 
que  permitirán  contrastar  a  adaptación 
dos plans aos posibles riscos.

Artigo 35. Activación dos plans.
  1.  Ao  se  detectar  unha  situación  de 
emerxencia,  a  Axencia  Galega  de  Emer-
xencias, a través do Centro de Atención de 
Emerxencias  112  Galicia,  logo  da  avalia-
ción e da cualificación do risco, establecerá 
o procedemento de actuación pertinente.
  2.  Correspóndelle  á  autoridade  local, 
no  seu  termo  municipal,  a  responsabili-
dade da adopción das medidas inmediatas 
necesarias para afrontala, sen prexuízo do 
auxilio das deputacións provinciais.
  3.  Cando a natureza ou a extensión do 
risco  ou  a  necesidade  de  servizos  ou  re-
cursos excedan os previstos no seu corres-
pondente plan, a autoridade competente da 
dirección do plan de nivel superior activa-
rá o plan territorial máis amplo conforme 
as necesidades da emerxencia, asumindo a 
dirección e a coordinación das actuacións 
a autoridade que exerza tales funcións no 
plan territorial máis amplo.
  4.  En todo caso, os órganos autonómi-
cos competentes asumirán a dirección e a 
coordinación  cando  se  dispoña  a  activa-
ción do Plan territorial de emerxencias de 
Galicia ou dun plan especial ou ben cando 
sexa declarada a situación de emerxencia 
de interese galego.
  5.  Procedemento  formal  de  activación 
dun  plan:  ante  unha  situación  de  emer-
xencia  que  requira  a  activación  dun  plan, 
o  director  do  plan  pertinente  activará 
formalmente  o  plan  que  corresponda  e 
comunicaralle  esta  situación  á  Axencia 
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Galega de Emerxencias a través do Centro 
de Atención ás Emerxencias 112 Galicia. A 
activación do plan implicará, en todo caso:

a.  A constitución do centro de coordi-
nación operativo do plan e, de ser o caso, 
do centro de control operativo integrado.

b.  O enlace co posto de mando avanzado.
c.  A mobilización inmediata dos diver-

sos grupos operativos.
d.  A  información  á  poboación  e  a  co-

municación das instrucións pertinentes.
  6.  A  desactivación  dun  plan  de  pro-
tección  civil  será  declarada  formalmente 
polo  seu  director,  así  que  fose  superada 
totalmente  a  situación  de  emerxencia,  e 
comunicaralle  esta  situación  á  Axencia 
Galega de Emerxencias a través do Centro 
de Atención ás Emerxencias 112 Galicia.

Artigo 36. Declaración de  emerxen-
cias de interese galego.
  1.  Cando  a  situación  de  perigo  ou  os 
danos  ocorridos  sexan,  pola  súa  especial 
extensión ou intensidade, particularmente 
graves, o Consello da Xunta, por solicitude 
da persoa titular da consellería competen-
te  en  materia  de  protección  civil,  poderá 
acordar  a  declaración  de  emerxencia  de 
interese galego.
  2.  A declaración de emerxencia de inte-
rese galego suporá a asunción pola persoa 
titular da presidencia da Xunta ou da per-
soa titular da consellería en quen delegue 
da  dirección  de  todas  as  actividades  da 
emerxencia. Para tal fin estará asistida por 
un gabinete de crise formado por aqueles 
membros do Consello da Xunta implicados 
na emerxencia, ademais da persoa  titular 
do  departamento  competente  en  materia 
de protección civil.
  3.  A xestión da emerxencia de interese 
galego corresponderalle á Axencia Galega 
de  Emerxencias,  sen  prexuízo  da  incor-
poración  de  medios  doutros  órganos  ou 
entes administrativos. A declaración poderá 
implicar  a  reorganización  funcional  dos 
servizos  administrativos  e  as  modifica-
cións orzamentarias precisas para lle facer 
fronte á emerxencia.

capítulo ii 
A xestIón de rIsCos ordInArIos
Artigo 37. Xestión de riscos ordinarios.

  1.  Organización da xestión:
a.  Cando  a  emerxencia  afecte  o  terri-

torio dun único concello e os medios dos 
que este dispoña sexan suficientes para a 
atención da emerxencia, a Axencia Galega 
de  Emerxencias,  a  través  do  Centro  de 
Atención  ás  Emerxencias  112  Galicia, 
limitará  o  seu  labor  a  cualificar  o  risco, 
mobilizar  os  medios  e  realizar  o  segui-
mento e pechamento dela.

b.  No caso de que a emerxencia afecte 
máis  dun  concello  ou  os  recursos  deste 
non  fosen  suficientes,  a  Axencia  Galega 
de  Emerxencias,  a  través  do  Centro  de 
Atención ás Emerxencias 112 Galicia, mo-
bilizará os medios necesarios e solicitará 
da  autoridade  competente  en  materia  de 
protección civil e emerxencias a activación 
do plan correspondente de ser preciso.

c.  No caso de emerxencias de  interese 
galego,  actuarase  segundo  o  disposto  no 
artigo 36.
  2.  O Centro de Atención ás Emerxen-
cias 112 Galicia  ten por obxecto atender 
as  chamadas  realizadas  polos  cidadáns 
ante  situacións de  emerxencia,  darlles o 
tratamento correspondente a estas e dirixilas 
aos  centros  de  atención  dos  servizos 
públicos que deberán prestar a asistencia 
obxecto da chamada.
O  Centro  de  Atención  ás  Emerxencias 
112 Galicia non comprenderá a prestación 
material da asistencia requirida.

capítulo iii 
restAbleCemento

Artigo 38. Restablecemento.
  1.  As  administracións  públicas,  den-
tro  das  súas  respectivas  competencias, 
restablecerán os servizos esenciais para a 
comunidade afectada por unha catástrofe 
ou calamidade.
  2.  O  Consello  da  Xunta,  por  proposta 
da persoa  titular da consellería da Xunta 
de  Galicia  competente  en  materia  de 
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protección civil, aprobará un regulamento 
sobre  os  criterios  que  se  deberán  seguir, 
de ser o caso, para a concesión de axudas 
ou subvencións en atención ás necesidades 
derivadas de situacións de emerxencia de 
natureza  catastrófica. Estas  axudas  terán 
carácter  subsidiario  e  complementario 
de  calquera  outro  sistema  de  cobertura 
de  danos,  público  ou  privado,  estatal  ou 
internacional,  do  que  poidan  ser  benefi-
ciarios os afectados.
  3.  As  administracións  públicas  cola-
borarán,  de  xeito  recíproco,  nas  tarefas 
de  restauración,  rehabilitación  e  retorno 
á  normalidade.  A  Xunta  de  Galicia  e  as 
deputacións  provinciais  prestaranlles 
asistencia  aos  concellos  e  ás  entidades 
locais  supramunicipais  que  teñan  asu-
mida a competencia de protección civil e 
xestión de emerxencias para a elaboración 
e  a  execución  de  plans  de  recuperación, 
para  o  cal  poderán  asinar  convenios  de 
colaboración.  Adoptaranse  as  medidas 
orzamentarias  precisas  para  realizar  as 
actuacións de restauración, rehabilitación 
e retorno á normalidade.
  4.  As  empresas  de  servizos  públicos 
ou de  interese xeral,  tanto públicas coma 
privadas,  procederán  ao  restablecemento 
dos seus servizos, cando sexan afectados 
por unha  situación de catástrofe ou cala-
midade, coa maior celeridade posible.

TíTULO IV 
AS MEDIDAS DE 

AUTOPROTECCIóN PRIVADA
Artigo 39. Obriga de autoprotección.

  1.  As persoas, as empresas e, en xeral, 
as entidades e os organismos que realizan 
actividades  que  poden  xerar  situacións 
de grave risco colectivo, de catástrofe ou 
de  calamidade,  así  como  os  centros  e  as 
instalacións públicas e privadas que poden 
resultar afectados de forma especialmente 
grave por situacións deste carácter, están 
obrigados a adoptar medidas de autopro-
tección  e  a  manter  os  medios  persoais  e 
materiais  necesarios  para  afrontar  situa-
cións  de  risco  e  emerxencia,  ademais  do 

sinalado  no  artigo  20  da  Lei  31/1995,  do 
8 de novembro,  de Prevención de Riscos 
Laborais,  e  na  normativa  específica,  e 
nos artigos 8 e 40 da Lei 9/2004, do 10 de 
agosto, de Seguranza Industrial de Galicia.
  2.  A  Xunta  determinará  por  regula-
mento o catálogo de actividades e os tipos 
de  centros  aos  que  se  refire  a  alínea  an-
terior, así como as medidas mínimas que 
se deben adoptar en cada caso, de acordo 
coas directrices básicas de autoprotección 
establecidas na lexislación vixente.

Artigo 40. Autoprotección nos centros 
educativos.
  1.  Considérase centro docente ou educa-
tivo, para os efectos desta norma, aquel  en 
que se leven a cabo actividades de formación 
presencial de persoas tales como:

a.  Garderías.
b.  Escolas de educación infantil.
c.  Centros  de  educación  primaria,  se-

cundaria obrigatoria, bacharelato, formación 
profesional,  ensino  de  réxime  especial  e 
centros de educación especial.

d.  Universidades.
e.  Academias, calquera que sexa o tipo 

de ensino que impartan.
f.  Outros centros asimilables aos men-

cionados.
  2.  Nos  diferentes  ciclos  educativos 
cómpre  programar  actividades  de  in-
formación,  prevención  e  divulgación  en 
materia  de  protección  civil,  para  o  que 
se deberá  realizar, polo menos unha vez 
ao  ano,  un  simulacro  de  evacuación,  de 
acordo  coas  previsións  do  plan  de  auto-
protección correspondente.
  3.  Estes  programas  elaboraranse  en 
colaboración  coas  autoridades  con  com-
petencia  na  materia  de  educación,  coa 
elaboración  dos  mecanismos  necesarios 
para o seu cumprimento.
  4.  Os  plans  de  autoprotección  nos 
centros educativos deberán ser aprobados 
polo seu titular.

Artigo 41. Catálogo  de  actividades 
de risco e plans de autoprotección
  1.  A Xunta de Galicia, logo de audiencia 
das persoas, das empresas e das entidades 
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que se poidan ver afectadas ou das súas or-
ganizacións  representativas,  determinará, 
mediante regulamento, un catálogo autonó-
mico complementario de actividades e tipos 
de centros aos que se lles esixan medidas de 
autoprotección  de  acordo  coas  directrices 
básicas  de  autoprotección  establecidas  na 
lexislación vixente.
  2.  Os citados plans de autoprotección 
comprenderán, cando menos, os aspectos 
previstos  na  Norma  básica  de  autopro-
tección.

Artigo 42. Actividade administrativa 
de  apoio  e  control  das  medidas  de  auto-
protección.
  1.  A  Xunta  de  Galicia  promoverá  a 
formación  de  organizacións  de  autopro-
tección  entre  as  persoas,  as  entidades  e 
as empresas e facilitaralles asesoramento 
técnico  e  asistencia.  Estas  comunicaran-
lles  ás  autoridades  de  protección  civil 
os  plans  e  as  medidas  de  autoprotección 
adoptadas e mais as súas modificacións.
  2.  As  administracións  públicas,  no 
ámbito das súas respectivas competencias 
en materia de protección civil e xestión de 
emerxencias,  poderán  proceder  de  oficio 
á  execución  subsidiaria  das  medidas  de 
autoprotección,  prevención  e  seguranza 
no caso de incumprimento polo obrigado, 
de  conformidade  co  previsto  na  lexisla-
ción de procedemento administrativo, sen 
prexuízo das infraccións penais ou admi-
nistrativas  nas  que  poida  ter  incorrido  e, 
de ser o caso, da esixencia do pagamento 
dos custos das intervencións públicas.

TíTULO V 
O PERSOAL

Artigo 43. O  persoal  do  sistema  in-
tegrado de protección civil e emerxencias 
de Galicia.
  1.  O  sistema  integrado  de  protección 
civil  e  emerxencias  de  Galicia  estará 
formado  tanto  por  persoal  de  carácter 
profesional  coma  por  voluntarios.  A  di-
rección e a coordinación das actividades 
reguladas nesta  lei corresponderanlle ao 
persoal profesional.

  2.  O  persoal  profesional  é  aquel  que 
desempeña  a  súa  actividade  mediante 
vínculo  laboral  con  algún  dos  servizos 
relacionados  coa  xestión  de  riscos  e  de 
emerxencias,  con  independencia do  réxi-
me xurídico de xestión deles.
  3.  O  persoal  voluntario  é  aquel  que, 
libre  e  desinteresadamente,  se  incorpora 
a  entidades  ou  organizacións  públicas  ou 
privadas  sen  ánimo  de  lucro,  que  teñen 
como  fin  a  protección  das  persoas,  dos 
bens e do ambiente en situacións definidas 
nesta  lei  como  situacións  de  xestión  de 
riscos e de emerxencias.

Artigo 44. A  organización  do  per-
soal. Os grupos operativos.
  1.  O  persoal  do  sistema  integrado  de 
protección civil e emerxencias en Galicia 
organizarase, para o desenvolvemento das 
funcións  previstas  nesta  lei,  en  grupos 
operativos que deberán estar previstos nos 
correspondentes plans públicos de protec-
ción civil.
  2.  Cada grupo operativo estará confor-
mado polo persoal profesional e voluntario 
que  pola  súa  formación  e  pola  súa  acti-
vidade  ordinaria  estea  especificamente 
preparado  e  equipado  para  o  desenvol-
vemento  das  actividades  previstas  nesta 
lei.  Os  plans  deberán  prever  o  número 
mínimo  de  persoas  e  equipamento  que 
deben integrar cada grupo para asegurar 
o  correcto  desenvolvemento  das  tarefas 
que teñen atribuídas.
  3.  Na conformación dos grupos operati-
vos respectarase, no posible, a súa estrutura 
organizativa propia, pero garantindo, en todo 
caso, un mando operativo único profesio-
nal nas intervencións que así o requiran.

Artigo 45. A  relación  xurídica  dos 
membros dos grupos operativos.
  1.  A participación do persoal profesional 
e voluntario nos grupos operativos levarase 
a cabo por medio da organización na que se 
integre cada un. A actividade desenvolvida 
ao abeiro desta lei non xerará vínculo con-
tractual de ningún tipo coa administración 
xestora do risco ou da emerxencia.
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  2.  O persoal profesional será retribuído 
ou indemnizado polos servizos prestados 
ao  abeiro  desta  lei  de  conformidade  co 
que establezan as normas reguladoras do 
seu estatuto xurídico. O persoal voluntario 
prestará  os  servizos  regulados  nesta  lei 
de  xeito  voluntario,  altruísta  e  gratuíto, 
sen  prexuízo  das  indemnizacións  que  se 
poidan establecer.
  3.  Os membros dos grupos operativos 
terán  dereito  á  cobertura  dun  seguro  de 
accidentes,  enfermidade,  invalidez  e 
morte e, de ser o caso, de responsabilidade 
civil,  ademais  de  aloxamento,  manu-
tención  e  transporte,  tanto  durante  os 
períodos  de  formación  e  prácticas  coma 
durante as misións que se vaian desenvol-
ver ao abeiro desta lei.
  4.  Os  membros  dos  grupos  operativos 
teñen a obriga de participar nas activida-
des previstas nos correspondentes plans e 
nos simulacros que se leven a cabo.

Artigo 46. A  formación  e  acredita-
ción  do  persoal  do  sistema  integrado  de 
protección civil e emerxencias de Galicia.
  1.  Os  membros  dos  grupos  operativos 
teñen  a  obriga  de  realizar  as  actividades 
de formación e capacitación precisas para 
o exercicio das súas funcións.
  2.  A  Xunta  de  Galicia,  por  si  mesma 
ou de  acordo  coas  entidades  locais  e  cos 
organismos  públicos  e  privados  interesa-
dos, establecerá un sistema de formación 
que asegure a capacitación profesional do 
persoal do sistema integrado de protección 
civil  e  emerxencias  e  a  acreditación  dos 
directores de posto de mando avanzado.
Esta formación será continuada por medio de 
cursos que incluirán unha parte de exercicios 
de adestramento e coordinación e que forma-
rán parte dun deseño curricular de xestión 
de  riscos  e  de  emerxencias,  nos  termos 
que regulamentariamente se determine.
A Xunta de Galicia promoverá  a  forma-
ción homoxénea do persoal dos servizos 
contra incendios e de salvamento de Gali-
cia segundo a estrutura que se determine 
no  Plan  director  dos  servizos  contra  in-
cendios e de salvamento,  tendo en conta 

a  cualificación  profesional  do  Instituto 
Nacional  das  Cualificacións  no  relativo 
ao  módulo  da  formación  profesional  de 
extinción de incendios e salvamento.
  3.  O  persoal  voluntario  deberá  seguir 
un curso de formación básica, organizado 
ou homologado pola Xunta de Galicia, co 
fin  de  obter  a  acreditación  precisa  para  o 
exercicio da súa función. A superación do 
devandito  curso  dará  dereito  á  obtención 
dun carné de persoal voluntario do sistema 
integrado de protección civil e de xestión de 
riscos e de emerxencias de Galicia e mais a 
empregar os distintivos e as  insignias que 
se establezan regulamentariamente.

Artigo 47. O persoal colaborador non 
permanente.
  1.  Será persoal colaborador aquelas per-
soas ou entidades que de  forma ocasional 
ou temporal participen no desenvolvemento 
dalgunha das actividades previstas nesta lei, 
intégrense ou non nos grupos operativos.
  2.  A Xunta de Galicia poderá subscribir 
convenios de colaboración con entidades, 
públicas ou privadas, co fin de facilitar a 
participación  do  persoal  colaborador  nas 
actividades de xestión de riscos e de emer-
xencias e mais nas actividades formativas 
do persoal.
  3.  A  colaboración  ocasional  cos  ser-
vizos  de  emerxencia  non  xerará  ningún 
vínculo  contractual  ou  laboral  con  eles, 
sen  prexuízo  das  indemnizacións  que 
poidan establecerse.

Artigo 48. Voluntariado  de  protec-
ción civil e emerxencias.
  1.  O  persoal  voluntario  do  sistema  in-
tegrado de protección civil e emerxencias 
de  Galicia  poderase  agrupar,  de  acordo 
coa  normativa  autonómica  en  materia  de 
voluntariado,  en  asociacións  que  terán 
como  finalidade  social  a  colaboración 
desinteresada  na  protección  das  persoas, 
dos bens e do ambiente en situacións defi-
nidas nesta lei como situacións de xestión 
de riscos e de emerxencias.
  2.  As  entidades  de  voluntariado  de 
protección  civil  deberanse  ater  ao  dis-
posto na Lei 3/2000, do 22 de decembro, 
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de  Voluntariado  de  Galicia,  e  deberanse 
inscribir  no  Rexistro  de  entidades  de 
acción voluntaria adscrita á consellería da 
Xunta  de  Galicia  competente  en  materia 
de  voluntariado.  Igualmente,  deberanse 
inscribir  nun  rexistro  especial  que  se  le-
vará no departamento da Xunta de Galicia 
competente en materia de protección civil 
e  xestión  de  emerxencias.  En  todo  caso, 
este  último  rexistro  deberá  funcionar  de 
xeito coordinado co Rexistro de entidades de 
acción voluntaria  adscrito ao departamento 
da Xunta de Galicia competente en mate-
ria de voluntariado.
  3.  Regulamentariamente  fixaranse  os 
requisitos  precisos  para  inscribirse  no 
Rexistro de asociacións de protección ci-
vil e de emerxencias, así como os dereitos, 
as obrigas e os distintivos dos seus mem-
bros, na materia específica de protección 
civil e emerxencias.
  4.  As  autoridades  competentes  en ma-
teria de protección civil e emerxencias, en 
coordinación coa consellería da Adminis-
tración autonómica competente en materia 
de voluntariado, promoverán a creación, o 
desenvolvemento  e  o  equipamento  das 
organizacións do voluntariado de protec-
ción  civil  nos  termos  que  se  establezan 
regulamentariamente.

TíTULO VI 
FINANCIAMENTO

Artigo 49. Recursos  financeiros  do 
sistema  integrado  de  protección  civil  e 
emerxencias de Galicia
O  sistema  integrado  de  protección  civil  e 
emerxencias  de  Galicia  financiarase  me-
diante a aplicación dos seguintes recursos:

a.  As dotacións previstas para este fin 
nos orzamentos de:

-   Os concellos de máis de 20.000 habi-
tantes.

-   As  deputacións  provinciais  para 
actividades propias ou para atender as que 
lles correspondan aos concellos de menos 
de 20.000 habitantes.

-   A Comunidade Autónoma.

b.  Os  fondos  provenientes  das  asegu-
radoras  que  cubran  riscos  persoais  ou 
de bens e os que por  razóns de auxilio  e 
urxente necesidade poidan ser devengados 
polas administracións públicas.

c.  As contribucións especiais.
d.  As taxas pola prestación de servizos.
e.  O produto das  sancións pecuniarias 

impostas en aplicación desta lei.
f.  As subvencións e outros ingresos de 

dereito público.
g.  As doazóns, as herdanzas e os legados 

e mais calquera outro ingreso de dereito 
privado.

TíTULO VII 
RéXIME SANCIONADOR EN 

MATERIA DE PROTECCIóN CIVIL  
E XESTIóN DE EMERXENCIAS

capítulo i 
InFrACCIóns e sAnCIóns

Sección 1.ª 
Infraccións

Artigo 50. Infraccións moi graves.
  1.  Constitúen infraccións moi graves as 
seguintes condutas:

a.  Non adoptar medidas de autoprotec-
ción ou non manter os medios persoais e 
materiais necesarios para lles facer fronte 
a situacións de risco e emerxencia.

b.  Non  adoptar  ou  revisar  os  plans  de 
autoprotección preceptivos.

c.  Impedirlle  a  inspección  do  estado 
das medidas e dos medios de autoprotec-
ción á autoridade competente.

d.  Realizar  chamadas  ao  Centro  de 
Atención de Emerxencias 112 Galicia nas 
que se comuniquen avisos falsos, sempre 
que tales avisos dean lugar á mobilización 
de recursos ou a que a ocupación da  liña 
por aquelas incida negativamente na pres-
tación do servizo.

e.  Negarse os medios de comunicación 
social a emitir, transmitir, publicar e difundir, 
de xeito inmediato, prioritario e destaca-
do, de así  se  lles  requirir, a  información, 
os avisos, as ordes e as instrucións ditadas 
polas autoridades competentes e dirixidas 
á poboación.
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f.  Impedir a destrución, a  intervención 
ou a ocupación  temporal  e  transitoria dos 
bens  e  dos  medios  de  transporte,  cando 
sexa ordenada pola autoridade competente 
de protección civil de acordo co establecido 
nesta lei.

g.  Non  respectar as ordes ou as  instru-
cións ditadas pola autoridade de protección 
civil en situacións de activación dun plan 
ou emerxencia declarada.

h.  Negarse, sen causa xustificada, a rea-
lizar as prestacións persoais ordenadas pola 
autoridade de protección civil de conformi-
dade con esta lei en situacións de activación 
dun plan ou emerxencia declarada.
  2.  Constitúen  tamén  infraccións  moi 
graves  en  materia  de  protección  civil  e 
xestión de emerxencias a comisión de dúas 
infraccións graves cando sexan cometidas 
por  unha  persoa  ou  entidade  sancionada 
con carácter firme nos tres anos anteriores 
a aquel no que se cometeron os feitos cons-
titutivos da última infracción grave.

Artigo 51. Infraccións graves.
  1.  Constitúen  infraccións  graves  as 
seguintes condutas:

a.  Obstaculizar,  sen  chegar  a  impedir, 
a inspección do estado das medidas e dos 
medios de autoprotección pola autoridade 
competente de protección civil.

b.  Non  lles  comunicar  ás  autoridades 
competentes  de  protección  civil  calquera 
circunstancia  ou  incidencia  que  poida 
xerar situacións de emerxencia.

c.  Non participar, no caso de emerxen-
cia,  agás  causa  debidamente  xustificada, 
nas  actividades  previstas  nos  correspon-
dentes  plans  o  persoal  voluntario  dos 
grupos operativos.

d.  Obstaculizar, sen chegar a impedir, a 
destrución, a intervención ou a ocupación 
temporal e transitoria dos bens e dos me-
dios  de  transporte,  cando  sexa  ordenada 
pola autoridade competente de protección 
civil de acordo co establecido nesta lei.

e.  Obstaculizar  o  cumprimento  das 
ordes e das instrucións emanadas das au-
toridades de protección civil en situacións 

de  activación  dun  plan  ou  emerxencia 
declarada.
  2.  Constitúen tamén infraccións graves 
en materia de protección civil e xestión de 
emerxencias  a  comisión  de  dúas  infrac-
cións  leves  cando  sexan  cometidas  por 
unha  persoa  ou  entidade  sancionada  con 
carácter firme no ano anterior a aquel no 
que se cometeu a infracción leve.
  3.  Tamén  poden  constituír  infrac-
cións  graves  en  materia  de  protección 
civil e xestión de emerxencias as condutas 
constitutivas  de  infraccións  moi  graves 
previstas  na  alínea  primeira  do  artigo 
anterior  cando  pola  súa  natureza  e  as 
circunstancias concorrentes non deban ser 
cualificadas como moi graves.

Artigo 52. Infraccións leves.
  1.  Constitúen  infraccións  leves  as  se-
guintes condutas:

a.  Realizar chamadas inxustificadas ao 
Centro  de  Atención  de  Emerxencias  112 
Galicia.

b.  Non  seguir  ou  non  respectar  as 
medidas  e  as  instrucións  dispostas  pola 
autoridade de protección civil e xestión de 
emerxencias cando se fagan simulacros.
  2.  Tamén poden constituír infraccións 
leves  en  materia  de  protección  civil  e 
xestión de emerxencias as condutas cons-
titutivas  de  infraccións  graves  previstas 
na alínea primeira do artigo anterior can-
do pola súa natureza e as circunstancias 
concorrentes non deban  ser  cualificadas 
como graves.

Sección 2.ª 
Sancións

Artigo 53. Sancións pecuniarias.
  1.  As infraccións moi graves sancionaran-
se con multa de 15.001 ata 600.000 euros.
  2.  As infraccións graves sancionaranse 
con multas de 1.001 ata 15.000 euros.
  3.  As  infraccións  leves  sancionaranse 
con multas de 60 ata 1.000 euros.

Artigo 54. Gradación e actualización 
da contía das sancións.
  1.  A contía das sancións débese graduar 
atendendo ás seguintes circunstancias:
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a.  A gravidade do feito constitutivo da 
infracción, tendo en conta a súa transcen-
dencia  económica ou  social,  a  incidencia 
na seguranza, o risco obxectivo causado a 
bens e persoas e mais os danos e as perdas 
producidos.

b.  A culpabilidade presente na concre-
ta actuación  infractora,  tendo en conta a 
intencionalidade, a reiteración, a reinciden-
cia, a realización de actos para dificultar 
ou  impedir  o  seu  descubrimento,  a  acti-
tude do interesado na reparación do dano 
causado para evitar un prexuízo maior, así 
como a reparación, durante a tramitación 
do  procedemento,  das  anomalías  que 
deron lugar á súa incoación.

c.  A  situación  socioeconómica  do 
infractor, tendo en conta a súa capacidade 
económica.

Artigo 55. Sancións non pecuniarias.
  1.  As  infraccións  graves  e  moi  graves 
cometidas polos membros voluntarios dos 
grupos operativos sancionaranse coa baixa 
forzosa no sistema integrado de protección 
civil e emerxencias na condición de volunta-
rio, e a prohibición da súa reincorporación 
a  el nesa condición durante un prazo de 
cinco anos nos casos de falta moi grave e 
de tres anos nos casos de falta grave.
  2.  As infraccións leves cometidas polos 
membros voluntarios dos grupos operati-
vos  sancionaranse  coa  suspensión,  de 
entre un e seis meses, da súa participación 
no  sistema  integrado  de  protección  civil 
na condición de voluntario.

Artigo 56. Responsabilidade  por 
danos ou perdas
  1.  As  sancións  que  correspondan  ás 
infraccións tipificadas nesta lei imporanse 
con independencia da obriga de indemni-
zar polos danos e as perdas as persoas, os 
bens e as instalacións.
  2.  En  particular,  se  a  comisión  da 
infracción lle ocasionase danos ou perdas 
á  administración  pública,  o  infractor, 
ademais  da  sanción  que  corresponda 
en  función  da  gravidade  da  infracción 
cometida,  estará  obrigado  a  reintegrar  a 
contía económica dos custos orixinados á 
administración pública.

capítulo ii 
proCedemento sAnCIonAdor

Artigo 57. Competencia sancionadora.
  1.  A  potestade  sancionadora  corres-
póndelles aos concellos e á Administración 
autonómica, nos termos establecidos neste 
artigo.
  2.  A  competencia  para  impor  as  san-
cións correspóndelles:

a.  Ás persoas titulares das alcaldías ou 
ás  persoas  titulares  das  delegacións  pro-
vinciais da consellería da Xunta de Galicia 
competente en materia de protección civil 
e  xestión  de  emerxencias,  de  acordo  co 
ámbito do plan ou da emerxencia afectada 
pola  conduta  constitutiva  de  infracción, 
no caso de infraccións leves.

b.  Á persoa titular da consellería com-
petente  en  materia  de  protección  civil  e 
xestión de emerxencias no caso de infrac-
cións graves.

c.  Ao Consello da Xunta de Galicia no 
caso de infraccións moi graves.

Artigo 58. Medidas provisorias
  1.  Cando concorran circunstancias gra-
ves que afecten a seguranza das persoas ou 
dos bens, poderá acordarse cautelarmente 
a clausura inmediata de establecementos, 
a precintaxe de  instalacións ou a suspen-
sión de actividades.
  2.  Estas  medidas  poderán  ser  adopta-
das, mediante resolución motivada, polas 
autoridades  de  protección  civil  tanto  no 
acordo  de  iniciación  do  procedemento 
coma durante a súa instrución.
  3.  Excepcionalmente,  nos  supostos 
de grave  risco ou perigo  inminente para 
as  persoas  ou  os  bens,  as  devanditas 
medidas  poderán  ser  adoptadas  polas 
autoridades  de  protección  civil  antes  da 
iniciación do procedemento.
Neste  suposto,  as  medidas  provisorias 
deberán  ser  confirmadas,  modificadas 
ou  levantadas  no  acordo  de  iniciación  do 
procedemento,  que  se  deberá  efectuar 
dentro dos quince días seguintes ao da súa 
adopción e poderá ser obxecto do  recurso 
que proceda.
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En todo caso, as citadas medidas quedarán 
sen efecto se non se inicia o procedemento 
no devandito prazo ou cando o acordo de 
iniciación non conteña un pronunciamento 
expreso sobre elas.

Artigo 59. Normativa  aplicable  ao 
procedemento  sancionador.  Na  tramita-
ción  das  infraccións  e  na  imposición  das 
sancións  previstas  nesta  lei  observaranse 
os principios do  título IX da Lei 30/1992, 
do 26 de novembro, de Réxime Xurídico e 
do  Procedemento  Administrativo  Común, 
e aplicarase o disposto neste capítulo e, en 
todo o non previsto nel, a normativa galega 
sobre o exercicio da potestade sancionadora.

Disposición aDicional pRimeiRa 
Recoñecemento De activiDaDes  

Do voluntaRiaDo
A  experiencia,  debidamente  xustifi-

cada,  desenvolvida  durante  un  período 
mínimo  dun  ano  en  organizacións  de 
voluntariado  que  realicen  actividades 
relacionadas  coa  protección  civil  ou  coa 
xestión  de  emerxencias  poderá  ser  con-
siderada  como  mérito  para  acceder  aos 
servizos profesionais de protección civil, 
extinción  de  incendios  ou  calquera  outro 
relacionado  coa  xestión  de  emerxencias, 
sen prexuízo dos principios de igualdade, 
mérito, capacidade e publicidade e do dis-
posto na Lei 4/1988, do 26 de maio.

Disposición aDicional segunDa
(…) 852

Disposición aDicional teRceiRa 
seRviZos De pRevención e eXtinción 

De incenDios e De salvamento
  1.  A  Xunta  de  Galicia,  a  través  da 
consellería  competente  en  materia  de 
emerxencias e protección civil, impulsará 
as  accións necesarias  para  homoxeneizar 
no prazo de  tres anos as prestacións e as 
condicións de traballo en todo o territorio 
de  Galicia  dos  servizos  de  prevención  e 

852	 Contén	 modificacións	 á	 Lei	 6/2003,	 do	 9	 de	 de-
cembro,	 de	 taxas,	 prezos	 e	 exaccións	 reguladoras	 da	
Comunidade	Autónoma	de	Galicia.

extinción  de  incendios  e  de  salvamento 
aos que se  refire o segundo parágrafo da 
alínea 2 deste artigo.
  2.  A  Xunta  de  Galicia  procederá,  no 
prazo de seis meses dende a súa posta en 
funcionamento,  á  elaboración  dun  plan 
director  dos  servizos  contra  incendios 
e  de  salvamento  que  definirá  o  modelo 
de  reordenación  territorial  e  a  estrutura 
operativa deles.
Neste  sentido,  a Xunta  impulsará  a  crea-
ción  dos  consorcios  provinciais  en  cuxa 
xestión e financiamento participen as de-
putacións e os concellos de máis de 20.000 
habitantes que non teñan parque propio e 
mais a propia Xunta de Galicia.
  3.  No  prazo  dun  ano  dende  a  aproba-
ción desta lei, a Xunta de Galicia, mediante 
proposta  da  consellería  competente  na 
materia,  promoverá  a  elaboración  dun 
regulamento  do  bombeiro  profesional  e 
do voluntariado.

Disposición aDicional cuaRta 
financiamento Dos seRviZos 

contRa incenDios e De salvamento
O  financiamento  dos  servizos  contra 

incendios e de salvamento  realizarano as 
distintas administracións nos termos esta-
blecidos nesta lei e segundo a porcentaxe 
de  participación  nos  consorcios  que  se 
determine.  Para  este  efecto,  as  entidades 
que  o  integren  achegarán  a  cantidade 
proporcional  correspondente  consonte  a 
avaliación obxectiva dos factores de risco 
e  da  frecuencia  de  servizos  demandados 
por cada un dos concellos, que se actuali-
zará periodicamente.

Disposición aDicional quinta 
integRación Da anÁlise De Riscos 

na planificación uRbanÍstica
A  lexislación  urbanística  e  de  ordena-

ción do territorio en Galicia terá en conta os 
plans  territoriais e especiais e as medidas 
de  prevención  de  riscos  e  de  redución  de 
impacto de eventuais catástrofes.
Para este  fin, dentro da  tramitación dos 
plans  urbanísticos,  no  seu  momento 
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procedemental,  o  órgano  competente  en 
materia  de  protección  civil  solicitará, 
cando  o  considere  necesario,  especial-
mente cando se identifiquen riscos de orde 
hidrolóxica, xeotécnica, de incendios ou de 
calquera outra que afecten a seguranza das 
persoas,  un  informe  da  Comisión  Galega 
de Protección Civil, para evitar situacións 
de  risco colectivo derivado da ordenación 
do territorio.

Disposición aDicional seXta 
competencia Das ÁReas 

metRopolitanas e entiDaDes 
supRamunicipais

Por lei do Parlamento de Galicia deter-
minarase, de ser o caso, a competencia das 
áreas  metropolitanas  e  doutras  entidades 
supramunicipais en materia de protección 
civil e xestión de emerxencias.

Disposición tRansitoRia pRimeiRa 
apRobación Do DecReto De aXuDas 

paRa as necesiDaDes DeRivaDas 
De situacións De emeRXencia 

e Do catÁlogo De RecuRsos De 
pRotección civil e actualiZación 

ou apRobación De plans
A  consellería  da  Xunta  de  Galicia 

competente  en  materia  de  protección 
civil  remitirá,  no  prazo  de  nove  meses  a 
partir  da  entrada  en  vigor  desta  lei,  para 
a  súa  aprobación  no  Consello  da  Xunta, 
un decreto de axudas para as necesidades 
derivadas de situacións de emerxencia ou 
de natureza catastrófica.
A consellería da Xunta de Galicia compe-
tente en materia de protección civil deberá, 
no prazo dun ano a partir da entrada en vi-
gor desta lei, aprobar un catálogo de todos 
os recursos dispoñibles para a protección 
civil.  Para  tal  efecto  poderalles  requirir 
información aos demais departamentos e 
entes autonómicos, aos entes locais e mais 
ás empresas e ás organizacións privadas.
No  prazo  máximo  dun  ano  a  Xunta  de 
Galicia  actualizará  os  plans  vixentes  ata 
o momento.

Os concellos deberán actualizar ou, de ser 
o caso, elaborar os plans de nivel munici-
pal  no  prazo  dun  ano  a  partir  do  remate 
da  actualización  do  Plan  territorial  de 
protección  de  Galicia.  Entrementres  non 
sexan remitidos para a súa aprobación ou 
homologación,  os  concellos  non  poderán 
ser  beneficiarios  de  axudas  públicas  en 
materia de protección civil.

Disposición tRansitoRia segunDa 
Homologación Da foRmación  

Dos seRviZos De pRotección civil  
e Dos seRviZos contRa incenDios  

e De salvamento
A  consellería  da  Xunta  de  Galicia 

competente  en  materia  de  protección 
civil deberá, no prazo dun ano a partir da 
entrada en vigor desta lei, aprobar un sis-
tema  de  homologación  da  formación  dos 
servizos de protección civil e dos servizos 
contra incendios e de salvamento, no que 
se valorará a experiencia demostrable e a 
formación xa adquirida.

Disposición tRansitoRia teRceiRa 
constitución Dos consoRcios e Das 

entiDaDes locais De coopeRación
Os  consorcios  e  as  demais  entidades 

locais  de  cooperación  previstos  nesta  lei 
constituiranse  no  prazo  de  tres  anos  a 
partir da entrada en vigor dela.

Disposición DeRRogatoRia
Quedan derrogadas todas as normas de 

igual ou  inferior  rango que se opoñan ao 
previsto nesta lei.

Disposición DeRRaDeiRa pRimeiRa 
Desenvolvemento RegulamentaRio

Autorízase  o  Consello  da  Xunta  para 
ditar as disposicións de aplicación e des-
envolvemento desta lei.

Disposición DeRRaDeiRa segunDa 
entRaDa en vigoR

Esta lei entrará en vigor aos vinte días 
da súa publicación no “Diario Oficial de 
Galicia”.





- 1339 -

Índice de consellerÍas

NORMAS COMÚNS
	 1.	 Lei	Orgánica	1/1981,	do	6	de	abril,	do	Estatuto	de	Autonomía	para	Galicia	(I.1).
	 2.	 Lei	Orgánica	16/1995,	do	27	de	decembro,	de	Transferencia	de	Competencias	à	

Comunidade	Autónoma	Galega	(II.2).
	 3.	 Lei	Orgánica	6/1999,	do	6	de	abril,	de	transferencia	de	competencias	à	Comu-

nidade	Autónoma	de	Galicia	(II.3).

PRESIDENCIA
	 1.	 Lei	1/1983,	do	22	de	febreiro,	reguladora	da	Xunta	e	a	súa	presidencia	(II.1).
	 2.	 Lei	6/1999,	do	1	de	setembro,	do	Audiovisual	de	Galicia	(XII.3).
	 3.	 Lei	 9/1984,	do	11	de	xullo,	 de	Creación	de	Compañía	de	Radio-Televisión	de	

Galicia	(XII.1).
	 4.	 Lei	 10/1983	 do	 9	 de	 decembro,	 reguladora	 do	 Consello	 Asesor	 de	 RTVE	 en	

Galicia	(XII.2).
	 5.	 Lei	11/2007,	do	27	de	xullo,	Galega	para	a	prevención	e	o	Tratamento	Integral	da	

Violencia	de	Xénero	(XVI.6).
	 6.	 Lei	11/1997,	do	22	de	agosto,	Xeral	de	Deportes	de	Galicia	(XVII.8).
	 7.	 Lei	9/1995,	do	10	de	novembro,	do	Consello	Consultivo	de	Galicia	(II.4).

CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA 
	 1.	 Lei	9/1996,	do	18	de	outubro,	de	Incompatibilidades	dos	Membros	da	Xunta	de	

Galicia	e	Altos	Cargos	da	Administración	Autónomica	(II.2).
	 2.	 Lei	4/2002,	do	25	de	xuño,	do	Estatuto	de	Capitalidade	da	Ciudade	de	Santiago	

de	Compostela	(II.6).
	 3.	 Lei	5/1997,	do	22	de	xullo,	de	Administración	Local	de	Galicia	(III.1)
	 4.	 Lei	7/1996,	do	10	de	xullo,	de	Desenvolvemento	Comarcal	(III.2)
	 5.	 Lei	 4/2004,	 do	 28	 de	 xuño,	 para	 a	 aplicación	 aos	 Concellos	 de	 Ferrol,	 Lugo,	

Ourense,	Pontevedra	e	Santiago	de	Compostela	do	Réxime	de	Organización	dos	
Municipios	de	Gran	Población	(III.3).

	 6.	 Lei	11/1983,	do	29	de	decembro,	de	Actuación	Intensiva	nas	Parroquias	Rurais	
(III.4).

	 7.	 Lei	6/2001,	do	29	de	xuño,	de	adecuación	da	normativa	da	Comunidade	Autó-
noma	de	Galicia	à	Lei	4/1999,	do	13	de	xaneiro,	de	moficación	da	Lei	30/1992,	
do	26	de	novembro,	de	Réxime	Xurídico	das	Administracións	Públicas	 e	do	
Procedemento	(IV.1).

	 8.	 Lei	4/2006,	do	30	de	xuño,	de	Transparencia	e	de	Boas	Prácticas	na	Adminis-
tración	Pública	Galega	(IV.2).

	 9.	 Lei	6/1984,	do	5	de	xuño,	do	Valedor	do	Pobo	(II.5).
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	 10.	 Lei	 4/1987,	 do	 27	 de	 maio,	 de	 creación	 da	 Escola	 Galega	 de	 Administración	
Pública	(IV.4).

	 11.	 Lei	12/2006,	do	1	de	decembro,	de	Fundacións	de	Interese	Galego	(VI.3).
	 12.	 Lei	8/2007,	do	13	de	xuño,	de	Policía	de	Galicia	(X.1).
	 13.	 Lei	4/2007,	do	20	de	abril,	de	Coordinación	de	Policiais	Locais	(X.II).
	 14.	 Lei	 1/2007,	 do	 15	 de	 xaneiro,	 de	 Academia	 Galega	 de	 Seguridade	 Pública	

(X.III).
	 15.	 Lei	5/2007,	do	7	de	maio,	de	Emerxencias	de	Galicia	(XVIII.1).

CONSELLERÍA DE FACENDA 
	 1.	 Decreto	Lexislativo	1/1999,	do	7	de	outubro,	polo	que	se	aproba	o	texto	refundido	

da	Lei	da	Réxime	Financeiro	e	Orzamentario	de	Galicia	(V.1).
	 2.	 Lei	 6/2003,	 do	9	de	decembro,	 de	Taxas,	Prezos	 e	Exaccións	Reguladoras	de	

Comunidade	Autónoma	de	Galicia	(V.3).
	 3.	 Lei	12/1995,	do	29	de	decembro,	do	Imposto	sobre	a	Contaminación	Atmosférica	

(V.2).
	 4.	 Lei	 13/1991,	 do	 9	 de	 decembro,	 de	 Taxas,	 Prezos	 e	 Exaccións	 Regulaoras	 da	

Comunidade	Autónoma	de	Galicia	(V.4).
	 5.	 Ley	9/2007,	de	13	de	junio,	de	Subvenciones	de	Galicia	(V.5).
	 6.	 Lei	9/2008,	do	28	de	xullo,	Galega	de	Medidas	Tributarias	en	relación	co	Imposto	

sobre	Sucesións	e	Doazóns	(V.6).
	 7.	 Lei	 15/2008,	 do	 19	 de	 decembro,	 do	 Imposto	 sobre	 o	 Dano	 Medioambiental	

causado	por	determinados	Usos	e	Aproveitamentos	da	Auga	Encorada	(V.7).
	 8.	 Lei	 3/1985,	 do	 12	 de	 abril,	 do	 Patrimonio	 da	 Comunidade	 Autónoma	 Galega	

(VII.1).
	 9.	 Decreto	Lexislativo	1/2005,	do	10	de	marzo,	polo	que	se	aproba	o	texto	refundido	

das	Leis	7/1985,	do	14	de	xullo,	e	4/1996,	do	31	de	maio,	de	Caixas	de	Aforros	de	
Galicia	(VI.1).

	 10.	 Lei	6/2004,	do	12	de	xullo,	Reguladora	dos	Órganos	de	Defensa	da	Competencia	
da	Comunidade	Autónoma	de	Galicia	(VI.5).

	 11.	 Lei	6/1985,	do	24	de	xuño,	do	Consello	de	Contas	(II.9).
	 12.	 Lei	10/1996,	do	5	de	novembro,	de	Actuación	de	Entes	e	Empresas	nas	que	 ten	

participación	maioritaria	a	Xunta	de	Galicia,	en	materia	de	persoal	y	contratación.
	 13.	 Decreto	Lexislativo	1/2008,	do	13	de	marzo,	polo	que	se	aproba	o	Texto	Refundi-

do	da	Lei	da	Función	Pública	de	Galicia	(IV.3).

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS 
	 1.	 Lei	1/1995,	do	2	de	xaneiro,	de	Protección	Ambiental	de	Galicia	(IX.1).
	 2.	 Lei	 8/2002,	 do	 18	 de	 decembro,	 de	 Protección	 do	 Ambiente	 Atmosférico	 de	

Galicia	(IX.2).
	 3.	 Lei	7/1997,	do	11	de	agosto,	de	Protección	contra	a	Contaminación	Atmosférica	

(IX.3).
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	 4.	 Lei	10/2008,	do	3	de	novembro,	de	Residuos	de	Galicia	(IX.4)
	 5.	 Lei	8/2001,	do	2	de	agosto,	de	Protección	da	Calidade	das	Augas	das	Rías	de	

Galicia	e	de	Ordenación	da	Servicio	Público	de	Depuración	de	Augas	Residuais	
Urbanas	(IX.6).

	 6.	 Lei	12/1995,	do	29	de	decembro,	do	Imposto	sobre	a	Contaminación	Atmosférica	
(V.2).

	 7.	 Lei	5/1995,	do	7	de	xuño,	de	Regulación	das	Augas	Minerais,	Termais,	de	Ma-
nantial	e	dos	Establecementos	Balnearios	da	Comunidade	Autónoma	de	Galicia	
(IX.7).

	 8.	 Lei	5/2006,	do	30	de	xuño,	para	a	Protección,	a	Conservación	e	a	mellora	dos	
Rios	Galegos	(IX.8).

	 9.	 Lei	7/2008,	do	7	de	xulllo,	de	Protección	da	Paisaxe	de	Galicia	(IX.9).
	 10.	 Lei	8/1993,	do	23	de	xuño,	Reguladora	da	Administración	Hidráulica	de	Galicia	

(VII.3).
	 11.	 Lei	4/1994,	do	14	de	setembro,	da	Estradas	de	Galicia	(XI.1).
	 12.	 Lei	6/1996,	do	9	de	xullo,	de	Coordinación	dos	Servizos	de	Transporte	Urbanos	

e	Interurbanos	por	Estrada	de	Galicia	(XI.2).
	 13.	 Lei	5/1994,	do	29	de	novembro,	de	Creación	do	Ente	Público	Portos	de	Galicia	

(XI.3).
	 14.	 Lei	2/2008,	do	6	de	maio,	pola	que	se	desenvolve	a	Libre	Prestación	de	Servizos	

de	Transporte	Marítimo	de	Persoas	en	Augas	Interiores	de	Galicia	(XI.4).
	 15.	 Lei	 10/1995,	 do	 23	 de	 novembro,	 de	 Ordenación	 do	 Territorio	 de	 Galicia	

(VIII.1).
	 16.	 Lei	 9/2002,	 do	 30	 de	 decembro,	 de	 Ordenación	 Urbanística	 e	 Protección	 do	

Medio	Rural	de	Galicia	(VIII.2).
	 17.	 Lei	6/2007,	do	11	de	maio,	de	Medidas	Urxentes	en	materia	de	Ordenación	do	

Territorio	e	do	Litoral	de	Galicia	(XVI.3).
	 18.	 Lei	18/2008,	do	29	de	decembro,	de	Vivenda	de	Galicia	(VIII.4).
	 19.	 Lei	3/1988,	do	27	de	abril,	de	Creación	do	Instituto	Galego	da	Vivenda	e	Solo	

(VIII.5).
	 20.	 Lei	8/1997,	do	20	de	agosto,	de	Accesibilidade	e	Supresión	de	Barreiras	na	Co-

munidade	Autónoma	de	Galicia	(VIII.6).
	 21.	 Lei	6/2008,	do	19	de	xuño,	de	Medidas	Urxentes	en	materia	de	Vivenda	e	Solo,	

pola	que	se	modifica	a	Lei	9/2002,	do	30	de	decembro,	de	Ordenación	Urbanísti-
ca	e	Protección	do	Medio	Rural	de	Galicia	(VIII.7).

	 22.	 Lei	 15/2008,	 do	 19	 de	 decembro,	 do	 Imposto	 sobre	 o	 Dano	 Medioambiental	
causado	por	determinados	Usos	e	Aproveitamentos	da	Auga	Encorada	(V.7).

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA 
	 1.	 Lei	3/2008,	do	23	de	maio,	de	Ordenación	da	Minaría	de	Galicia	(VII.7).
	 2.	 Lei	5/1992,	do	10	de	xuño,	de	Creación	do	Instituto	Galego	de	Promoción	Econó-

mica	(VI.2).
	 3.	 Lei	5/2004,	do	8	de	xullo,	de	Cámaras	Oficiais	de	Comercio,	Industria	e	navegación	

de	Galicia	(II.8).
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	 4.	 Lei	8/1994,	do	30	de	decembro,	de	Creación	do	Instituto	Galego	de	Consumo	
(XV.1).

	 5.	 Lei	11/2004,	do	19	de	novembro,	de	Inspección	de	Consumo	de	Galicia	(XV.2).
	 6.	 Lei	12/1984,	do	28	de	decembro,	do	Estatuto	Galego	do	Consumidor	e	Usuario	

(XV.3).
	 7.	 Lei	 3/1999,	 do	 11	 de	 marzo,	 de	 Creación	 do	 Instituto	 Enerxético	 de	 Galicia	

(VII.4).
	 8.	 Lei	6/1999,	do	1	de	setembro,	do	Audiovisual	de	Galicia	(XII.3).

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA 
	 1.	 Lei	 1/2003,	 do	 9	 de	 maio,	 dos	 Consellos	 Sociais	 do	 Sistema	 Universitario	 de	

Galicia	(XVII.2).
	 2.	 Lei	7/2001,	do	2	de	xullo,	de	Control	en	materia	de	Creación	e	Recoñocemento	

de	Universidades,	Centros	Universitarios	e	Autorización	de	Estudos	na	Comuni-
dade	Autónoma	(XVII.3).

	 3.	 Lei	2/2003,	do	22	de	maio,	do	Consello	Galego	de	Universidades	(XVII.4).
	 4.	 Lei	11/1989,	do	20	de	xullo,	de	Ordenación	do	Sistema	Universitario	de	Galicia	

(XVII.5).
	 5.	 Lei	3/1983,	do	15	de	xuño,	de	Normalización	Lingüística	(XVII.7).

CONSELLERÍA DE SANIDADE 
	 1.	 Lei	8/2008,	do	10	de	xullo,	de	Saúde	de	Galicia	(XVI.3).
	 2.	 Lei	3/2001,	do	28	de	maio,	reguladora	do	Consentimento	Informado	e	da	His-

toria	Clínica	dos	Pacientes	(XVI.4).
	 3.	 Lei	5/1999,	do	21	de	maio,	de	Ordenación	Farmacéutica	(XVI.5).

CONSELLERÍA DE CULTURA E TURISMO 
	 1.	 Lei	14/1989,	do	11	de	outubro,	de	Bibliotecas	(XVII.1).
	 2.	 Lei	9/1983,	do	8	de	xullo,	do	Consello	da	Cultura	Galega	(XVII.2).
	 3.	 Lei	4/2008,	do	23	de	maio,	de	Creación	de	Axencia	Galega	das	Industrias	Culturais.
	 4.	 Lei	14/2008,	do	3	de	decembro,	de	Turismo	de	Galicia	(XVII.9).
	 5.	 Lei	8/1995,	do	30	de	outubro,	do	Patrimonio	Cultural	de	Galicia	(VII.5).
	 6.	 Lei	3/1996,	do	10	de	maio,	de	Protección	dos	Camiños	de	Santiago	(VII.6).

CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR 
	 1.	 Lei	9/1991,	do	2	de	outubro,	Galega	de	Medidas	Básicas	para	a	inserción	social	

(XVI.1).
	 2.	 Lei	13/2008,	do	3	de	decembro,	de	Servizos	Sociais	de	Galicia	(XVI.2).
	 3.	 Lei	6/1995,	do	28	de	xullo,	pola	que	se	crea	o	Consello	Económico	y	Social	de	

Galicia	(II.3).
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CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL 
	 1.	 Lei	1/2006,	do	5	de	xuño,	do	Consello	Agrario	Galego	(XIII.1).
	 2.	 Lei	7/1994,	do	29	de	decembro,	pola	que	se	crea	o	Instituto	Lácteo	e	Gandeiro	de	

Galicia	(XIII.2).
	 3.	 Lei	10/1985,	do	14	de	agosto,	de	Concentración	Parcelaria	(XIII.3).
	 4.	 Lei	7/2007,	do	21	de	maio,	de	Medidas	Administrativas	e	Tributarias	para	a	Con-

servación	da	Superficie	Agraria	Útil	e	do	Banco	de	Terras	de	Galicia	(XIII.4).
	 5.	 Lei	3/1989,	do	10	de	outubro,	de	Montes	Veciñais	en	Man	Común	(VII.2).
	 6.	 Lei	9/2001,	do	21	de	agosto,	de	Conservación	da	Naturaleza	(IX.5).
	 7.	 Lei	4/1997,	do	25	de	xuño,	de	Caza	de	Galicia	(XIV.1)

CONSELLERÍA DO MAR 
	 1.	 Lei	11/2008,	do	3	de	decembro,	de	Pesca	de	Galicia	(XIV.2).
	 2.	 Lei	7/1992,	do	24	de	xullo,	de	Pesca	Fluvial	(XIV.3).
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academia GaleGa  
de seGuridade Pública

Consello	Autonómico	de	Formación	
Continua	para	os	empregados	públicos	
da	seguridade:	 X.3:	art.	13

Consello	Reitor:	 X.3:	arts.	8-10
Director	Xeral:	 X.3:	arts.	11-12
Estrutura	orgánica:	 X.3:	art.	14
Fins:	 X.3:	art.	3
Funcións:	 X.3:	arts.	4-5
Medidas	de	fomento:	 X.3:	art.	6
Natureza	xurídica:	 X.3:	art.	1
Órganos:	 X.3:	art.	7
Persoal:	 X.3:	art.	15
Recursos	económicos	e	patrimonio:	 X.3:	

art.	16
Réxime	de	recursos:	 X.3:	art.	17
Sede:	 X.3:	art.	2

accesibilidade e suPresión  
de barreiras 
Ámbito	de	aplicación:	 VIII.6:	art.	2
Características	das	

urbanizacións:	 VIII.6:	arts.	5-8
Características	do	mobiliario	

urbano:	 VIII.6:	arts.	10-12
Características	dos	elementos	de	

urbanización:	 VIII.6:	art.	9
Consello	Galego	para	a	Promoción	

da	Accesibilidade	e	a	Supresión	de	
Barreiras:	 VIII.6:	art.	44

Definicións:  VIII.6: art. 3
Edificios de titularidade privada e uso 

residencial:	 VIII.6:	art.	22
Edificios de titularidade pública e uso 

residencial:	 VIII.6:	art	23
Edificios de uso público:  VIII.6: arts. 13-21
Fondo	para	a	supresión	de	

barreiras:	 VIII.6:	arts.	30-32
Licenzas	e	autorizacións:	 VIII.6:	art.	33
Medidas	de	control:	 VIII.6:	arts.	33-35

Medidas	de	fomento:	 VIII.6:	arts.	30-32
Niveis	de	accesibilidade:	 VIII.6:	art.	4
Obxecto:	 VIII.6:	art.	1
Réxime	sancionador:	 VIII.6:	arts.	36-43
Reserva	de	vivendas	para	persoas	con	

limitacións:	 VIII.6:	arts.	24-25
Sistemas	de	comunicación	e	

sinalización:	 VIII.6:	art.	29
Tarxetas	de	accesibilidade:	 VIII.6:	arts.	

27-28
Transportes	de	uso	público:	 VIII.6:	art.	26
Visado	de	proxectos	técnicos:	 VIII.6:	

art.	34

actos administrativos

Revisión:	 competencia:	 IV.1:	art.	3

administración da comunidade 
autónoma de Galicia

Personalidade	xurídica	única:	 II.1:	art.	36.1
Principios	reitores	da	súa	actuación:	 II.1:	

art.	36.2

administración Hidráulica  
de Galicia

Canón	de	saneamento:	 VII.3:	arts.	33-42
Competencias:	 VII.3:	arts.	3-4
Concas hidrográficas comprendidas 

integramente	dentro	do	territorio	de	
Galicia:	 VII.3:	art.	5

Demarcacións hidrográficas:  VII.3: art. 6
Empresa	pública	de	Obras	e	Servizos	

Hidráulicos:	 VII.3:	disposición	
adicional	primeira

Normas	de	procedemento	
administrativo:	 VII.3:	arts.	27-32

Organismo	autónomo	Augas		
de	Galicia:	 véxase	a	voz		
“Augas	de	Galicia”

Órganos:	 VII.3:	art.	2
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aGruPacións de municiPios

Agrupacións	forzosas:	 III.1:	arts.	168-170
Agrupacións	voluntarias:	 III.1:	arts.	

165-167

áreas metroPolitanas

Comisión	de	Goberno:	 III.1:	arts.	126-127
Competencias:	 III.1:	art.	133
Consideración	como	entidades	locais	non	

territoriais:	 III.1:	art.	2
Consello	Metropolitano:	 III.1:	arts.	124-125
Creación:	 III.1:	arts.	120-122
Delegado	da	Xunta	de	Galicia	na	área	

metropolitana:	 III.1:	art.	130
Director	Xeral:	 III.1:	arts.	128-129
Facenda:	 III.1:	art.	134
Organización:	 III.1:	art.	123
Órganos	complementarios:	 III.1:		

arts.	131-132

audiovisual de Galicia

Actividades	de	fomento	do	sector	
audiovisual:	 XII.3:	arts.	8-9

Ámbito	de	aplicación:	 XII.3:	art.	2
Comunicacións	de	interese	

público:	 XII.3:	art.	8
Consello	Asesor	das	Telecomunicacións	

e	do	Audiovisual	de	Galicia:	 XII.3:	
arts.	13-15

Exercicio	das	competencias	propias	da	
Comunidade	de	Galicia:	 XII.3:	art.	3

Exhibición:	 XII.3:	arts.	10-12
Liñas	fundamentais	das	accións	

institucionais:	 XII.3:	art.	6
Obxecto:	 XII.3:	art.	1
Principios	xerais	da	acción	

institucional:	 XII.3:	art.	5
Principios	xerais	da	actividade	

audiovisual:	 XII.3:	art.	4

auGas de Galicia

Competencias:	 VII.3:	art.	7.2
Comisións	de	desembalse:	 VII.3:	art.	20
Disposicións	xerais:	 VII.3:	arts.	7-10

Xunta	de	Goberno:	 VII.3:	arts.	13-18
Xuntas	de	explotación:	 VII.3:	art.	19
Natureza	e	adscrición:	 VII.3:	art.	7.1
Órganos	de	xestión:	 VII.3:	arts.	19-21
Patrimonio e réxime financeiro:  VII.3: 

arts.	22-26
Personalidade	xurídica	e	capacidade	de	

obrar:	 VII.3:	art.	8
Presidente:	 VII.3:	arts.	11-12

auGas minerais, termais  
e de manancial

Clasificación:  IX.7: art. 2
Competencias	administrativas:	 IX.7:	art.	25
Condicións	xerais	do	

aproveitamiento:	 IX.7:	arts.	13-21
Declaración	da	condición	de	mineral	ou	

termal	das	augas	e	recoñecemento	
do	dereito	á	utilización	destas	
denominacións:	 IX.7:	arts.	3-7

Informes	dos	órganos	consultivos:	 IX.7:	
disposición	adicional	primeira

Infraccións	e	sancións:	 IX.7:	arts.	26-29
Xunta	Asesora:	 IX.7:	arts.	23-24
Normativa	subsidiaria:	 IX.7:	disposición	

adicional	cuarta
Recoñecemento	do	dereito	á	utilización	

da	denominación	auga	de	
manancial:	 IX.7:	arts.	8-12

axencia GaleGa de industrias 
culturais

Consello	asesor:	 XVII.10:	art.	10
Consello	de	Dirección:	 XVII.10:	art.	8
Departamentos:	 XVII.10:	arts.	11-12
Dirección:	 XVII.10:	art.	9
Fins:	 XVII.10:	art.	4
Funcións:	 XVII.10:	art.	5
Natureza	e	adscripción:	 XVII.10:	art.	1
Obxecto	e	ámbito:	 XVII.10:	art.	3
Organización:	 XVII.10:	arts.	6-12
Réxime	de	persoal:	XVII.10:	 arts.	13-16
Réxime	económico-profesional:	 XVII.10:	

art.	17-18
Réximen	xurídico:	 XVII.10:	art.	2
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axencias Públicas de Galicia

Axencias	públicas	autonómicas:	 V.1:	
disposición	adicional	quinta

axudas e subvencións

Infraccións,	sancións	e	réxime	de	
responsabilidade:	 V.1:	art.	79

Réxime	xeral:	 V.1:	art.	78

banco de terras de Galicia 
(banteGal)
Axudas	e	subvencións:	 XIII.4:	art.	26
Cesión	a	terceiras	persoas	por	tempo	

determinado:	 XIII.4:	arts.	19-23
Comisión	Técnica	de	prezos	e	

valores:	 XIII.4:	arts.	27-29
Composición:	 XIII.4:	art.	4.2
Comunicación	de	instrumentos	de	

planeamento	urbanístico:	 XIII.4:	
disposición	adicional	única

Condicións para a declaración de fincas 
incultas	ou	abandonadas:	 XIII.4:		
arts.	30-31

Dereito	de	adquisición	preferente	da	
sociedade	BANTEGAL:	 XIII.4:		
arts.	9-12

Desenvolvemento	reglamentario:	 XIII.4:	
disposición final cuarta

Destino	dos	bens	e	dereitos	
incorporados:	 XIII.4:	art.	5.2

Enaxenación	de	bens	e	dereitos	
de	titularidade	da	sociedade	
BANTEGAL:	 XIII.4:	arts.	16-18

Fincas	incultas	ou	abandonadas:	XIII.4:	
arts.	30-36

Formalización	de	actos:	 XIII.4:	art.	5.1
Función:	 XIII.4:	art.	1.2
Funcións	da	sociedade	

BANTEGAL:	 XIII.4:	art.	8
Incorporación de fincas rústicas 

ao	BANTEGAL	para	a	súa	
xestión:	 XIII.4:	arts.	13-14	

Medidas	tributarias:	 XIII.4:	art.	25
Natureza:	XIII.4:	art.	4.1
Principio	de	actuación:	 XIII.4:	art.	4.3

Procedemento	de declaración de fincas 
incultas	ou	abandonadas:	 XIII.4:		
arts.	32-36

Proxectos	agrarios	prioritarios:	 XIII.4:	
art.	24

Publicidade	dos	seus	bens	
incorporados:	 XIII.4:	art.	6

Réxime	sancionador:	 XIII.4:	art.	37-47		
e disposición final terceira

Sociedade	Anónima	Xestora	do	Banco	
de	Terras	de	Galicia	e	o	seu	réxime	
xurídico:	 XIII.4:	art.	7

Trasmisión	dos	bens	incorporados	ao	
BANTEGAL:	 XIII.4:	art.	15

bandeira de Galicia

I.1:	art.	6.1

bibliotecas Públicas

Actividades	culturais:	 XVII.1:	art.	13
Concepto:	 XVII.1:	art.	1
Convenios	de	colaboración:	 XVII.1:	

arts.	11-12
Cooperación	interbibliotecaria:	 XVII.1:	

art.	14
Financiación:	 XVII.1:	art.	16
Funcións:	 XVII.1:	art.	1
Organización	e	funcionamento	do	sistema	

bibliotecario	de	Galicia:	 XVII.1:	
arts.	4-9

Persoal:	 XVII.1:	art.	15
Servizos	bibliotecarios:	 XVII.1:	art.	10

caixas de aforros

Acción	de	goberno:	 VI.1:	art.	5
Apertura de oficinas:  VI.1: art. 60
Asemblea	Xeral:	 VI.1:	arts.	24-34
Autorización:	 VI.1:	art.	9
Comisión	de	control:	 VI.1:	arts.	42-43
Concepto:	 VI.1:	art.	2
Conselleiros	xerais:	 VI.1:	arts.	26-30
Consello	de	Administración:	 VI.1:		

arts.	35-41
Contido	mínimo	da	escritura	

fundacional:	 VI.1:	art.	11
Contido	mínimo	dos	estatutos:	 VI.1:	art.	12
Creación:	 VI.1:	art.	10



- 1348 -

Índice de conceptos

Cotas	participativas:	 VI.1:	art.	18
Director	Xeral:	 VI.1:	arts.	44-46
Disolución:	 VI.1:	arts.	55-56
Dobre	dimensión	das	caixas:	 VI.1:	art.	6
Emisión de cotas e financiación 

subordinado:	 VI.1:	art.	17
Federación	Galega	de	Caixas	de	

Aforros:	 VI.1:	arts.	98-100
Financiación	subordinada:	 VI.1:	art.	20
Fondo	de	estabilización:	 VI.1:	art.	19
Fondo	fundacional:	 VI.1:	art.	14
Fundación:	 VI.1:	art.	8
Fusión:	 VI.1:	arts.	50-54
Impugnación	de	acordos:	 VI.1:	art.	47
Intervención	pública,	principios	

xerais:	 VI.1:	arts.	59-61
Libro	de	actas:	 VI.1:	art.	48
Liquidación:	 VI.1:	arts.	57-58
Mecanismos	de	control:	 VI.1:	arts.	81-84
Natureza	das	aportacións:	 VI.1:	art.	16
Obrigación	de	información:	 VI.1:		

arts.	79-80
Obra benéfico social:  VI.1: arts. 74-78
Organización	democrática:	 VI.1:	art.	7
Órganos	de	Goberno,	criterios	

comúns:	 VI.1:	arts.	21-23
Período	transitorio:	 VI.1:	art.	13
Política	crediticia:	 VI.1:	arts.	72-73
Protección	ao	cliente:	 VI.1:	arts.	69-71
Réxime	sancionador:	 VI.1:	arts.	85-97
Rexistro	de	altos	cargos:	 VI.1:	art.	23
Rexistro	de	caixas	de	aforro:	 VI.1:	art.	4	
Reserva	de	denominación:	 VI.1:	art.	3
Responsabilidade	dos	vogais	do	Consello	

de	Administración:	 VI.1:	art.	49
Situación de déficit patrimonial:  VI.1: art. 15
Solvencia:	 VI.1:	arts.	62-65
Transparencia	de	mercado:	 VI.1:		

arts.	66-68

cámaras aGrarias Provinciais

Disolución:	 XIII.1:	disposición	adicional	
segunda-disposición	adicional	sexta

cámaras oficiais de comercio, 
industria e naveGación de Galicia

Ámbito	territorial:	 II.8:	art.	7
Censo	electoral:	 II.8:	arts.	30-31

Comité	executivo:	 II.8:	arts.	16-18
Contabilidade	e	presuposto:	 II.8:	art.	44
Consello	Galego	de	Cámaras:	 II.8:		

arts.	49-56
Convocatoria	de	eleccións:	 II.8:	art.	32
Creación	de	delegacións:	 II.8:	art.	12
Deber	de	información	e	emisión	de	

informes:	 II.8:	art.	60
Delegación	de	funciones	e	encomendas	

de	xestión:	 II.8:	art.	5
Dereito	de	sufraxio	activo:	 II.8:	art.	28
Dereito	de	sufraxio	pasivo:	 II.8:	art.	29
Disolución	de	Cámaras:	 II.8:	art.	9
Finalidade:	 II.8:	art.	3
Financiación:	 II.8:	art.	38
Funcionamiento	dos	órganos	de	goberno	

durante	o	período	electoral:	 II.8:	art.	37
Funcións:	 II.8:	art.	4
Modificación de demarcacións:  II.8: art. 10
Natureza	xurídica:	 II.8:	art.	2
Normas	comúns	para	os	procedementos	de	

creación, disolución e modificación das 
demarcacións	camerais:	 II.8:	art.	11

Operacións	especiais:	 II.8:	art.	45
Persoal	de	alta	dirección:	 II.8:	art.	25
Persoal,	réximen	xurídico:	 II.8:	art.	23
Pleno:	 II.8:	arts.	14	e	15
Presidencia:	 II.8:	arts.	19-21
Proceso	electoral:	 II.8:	arts.	33-35
Reclamacións	e	recursos:	 II.8:	art.	59
Recurso	cameral:	 II.8:	arts.	39-43
Réxime	xurídico:	 II.8:	art.	57
Réxime	presupostario:	 II.8:	art.	46-48
Regulamento	de	réximen	interior:	 II.8:	

arts.	26-27
Requisitos	e	supostos	de	creación	de	

Cámaras:	 II.8:	art.	8
Secretaría	Xeral:	 II.8:	art.	24	e	

disposición	transitoria	2
Servizos	mínimos	obrigatorios:	 II.8:	art.	6
Suspensión	e	disolución	dos	órganos	de	

goberno	das	cámaras:	 II.8:	art.	61
Tutela:	 II.8:	art.	58
Vicepresidencias:	art.	22
Voto	por	correspondencia:	art.	36
Xunta	electoral:	 II.8:	art.	33
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camiño de santiaGo

Comité	Asesor	do	Camiño	de	
Santiago:	 VII.6:	art.	30

Conservación	e	protección:	 VII.6:	art.	8-19
Definición:  VII.6: art. 1
Delimitación:	 VII.6:	art.	5-6
Deslinde:	 VII.6:	art.	7
Infraccións	e	sancións:	 VII.6:	arts.	20-25
Natureza:	 VII.6:	arts.	2-4
Promoción:	 VII.6:	arts.	26-29

caza de Galicia

Acción	de	cazar:	 XIV.1:	art.	2
Anelamento	e	marcaxe:	 XIV.1:	art.	39
Aproveitamento:	 XIV.1:	arts.	42-44
Armas	e	medios	de	caza:	 XIV.1:	art.	5
Aves	de	cetrería	e	furóns:	 XIV.1:	art.	35
Caza con fins científicos:  38
Cazador:	 XIV.1:	art.	3
Clasificación dos terreos a efectos 

cinexéticos:	 XIV.1:	art.	9
Competencia	en	materia	de	caza:	 XIV.1:	

art.	7
Comisión	de	Homologación	de	Trofeos	de	

Caza:	 XIV.1:	art.	53
Concepto	de	terreo	de	carácter	

cinexético:	 XIV.1:	art.	8
Conservación:	 XIV.1:	arts.	32-41
Decomisos:	 XIV.1:	art.	65
Entidades	colaboradoras	e	órganos	

consultivos:	 XIV.1:	arts.	51-53
Especies	cinexéticas:	 XIV.1:	art.	27
Estado	sanitario	das	especies	

cinexéticas:	 XIV.1:	art.	30
Granxas	cinexéticas:	 XIV.1:	art.	54
Gardas	de	campo	de	caza:	 XIV.1:	art.	50
Infraccións	e	sancións:	 XIV.1:	arts.	56-72
Licenzas:	 XIV.1:	arts.	46-48
Medidas	de	protección:	 XIV.1:	art.	29
Obxecto	da	caza:	 XIV.1:	art.	4
Obrigacións	dos	titulares	do	

aproveitamento	de	terreos	suxeitos	a	
réximen	especial:	 XIV.1:	arts.	22-24

Períodos	hábiles	de	caza:	 XIV.1:	art.	42
Cans:	 XIV.1:	art.	40
Poboacións	cinexéticas:	 XIV.1:	art.	31

Procedemento	sancionador:	 XIV.1:		
arts.	66-71

Propiedade	das	pezas	de	caza:	 XIV.1:	
art.	28

Refuxios	de	fauna:	 XIV.1:	art.	12
Réxime fiscal:  XIV.1: art. 55
Rexistro	de	Infractores	de	Caza:	 XIV.1:	

art.	72
Requisitos	para	cazar:	 XIV.1:	arts.	45-48
Reservas	de	caza:	 XIV.1:	art.	11
Retirada	de	armas	e	outros	medios	de	

caza:	 XIV.1:	art.	63
Sinalización:	 XIV.1:	art.	10
Taxidermia:	 XIV.1:	art.	35	bis
Terreos	cercados:	 XIV.1:	art.	26
Terreos	cinexeticamente	ordenados	

(Tecor):	 XIV.1:	arts.	13-19
Terreos	cinexético-deportivos:	 XIV.1:	

art.	20
Terreos	dedicados	a	explotacións	

cinexéticas:	 XIV.1:	art.	21
Titularidade	de	dereitos	e	

obrigacións:	 XIV.1:	art.	6
Vixilancia	e	coidado	da	caza:	 XIV.1:	

arts.	49-50
Zonas	de	seguridade:	 XIV.1:	arts.	8.3	e	

25-25	bis

colexios Profesionais

Colaboración	coa	Administración:	 II.7:	
art.	7

Consellos	Galegos	de	Colexios	
Profesionais:	 II.7:	arts.	23-29

Constitución:	 II.7:	art.	11
Denominación:	 II.7:	art.	13
Deontoloxía	profesional:	 II.7:	art.	10
Disposicións	comúns	a	Colexios	e	

Consellos	galegos	de	Colexios	
profesionais:	 II.7:	arts.	30-32

Exercicios	de	profesións	colexiadas:	 II.7:	
art.	2

Estatutos:	 II.7:	arts.	16-18
Estrutura	interna:	 II.7:	art.	5
Fins:	 II.7:	art.	8
Funcións:	 II.7:	art.	9
Fusión:	 II.7:	art.	14
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Natureza	xurídica:	 II.7:	art.	4
Organización:	 II.7:	art.	19-22
Personalidade	xurídica:	 II.7:	art.	12
Profesionais	ao	servizo	da	

Administración:	 II.7:	art.	3
Réxime	de	funcionamiento:	 II.7:	art.	5
Rexistro	de	Colexios	profesionais	e	

de	Consellos	galegos	de	Colexios	
profesionais:	 II.7:	art.	33

Relacións	coa	Administración	
autonómica:	 II.7:	art.	6

Segregación:	 II.7:	art.	15

comarca

Desenvolvemento	comarcal:	 III.2
Posibilidade	de	recoñecemento	como	

entidade	local:	 I.1:	art.	40.	1

comisión GaleGa  
de cooPeración local

III.1:	 arts.	188-192	e	disposición	
adicional	primeira

comPetencias da comunidade 
autónoma de Galicia

Atribución	de	competencias	á	
Comunidade	Autónoma	de	
Galicia:	 I.1:	art.	27	a	36.

Réxime	xurídico	das	competencias	
da	Comunidade	Autónoma	de	
Galicia:	 I.1:	art.	37	e	art.	38.

Transferencia	de	competencias	de	
titularidade	estatal	á	Comunidade	
Autónoma	Galega:	 I.2	e	I.3

concentración Parcelaria 
Acordo	de	concentración	

parcelaria:	 XIII.3:	art.	30-34
Ámbito:	 XIII.3:	art.	1
Bases	da	concentración	

parcelaria:	 XIII.3:	arts.	16-29
Concentración	parcelaria	de	carácter	

privado:	 XIII.3:	arts.	57-60
Definición de explotación agraria ou 

lugar	acasarado	XIII.3:	art.	5	bis

Definición de dimensión economicamente 
viable	dunha	zona:	 XIII.3:	art.	5	bis

Delimitación e cualificación dos 
usos	do	solo	e	a	utilidade	das	
parcelas:	 XIII.3:	art.	8

Disposicións	xerais:	 XIII.3:	arts.	1-8
Efectos	e	conservación	da	

concentración:	 XIII.3:	arts.	47-52
Execución	do	acordo:	 XIII.3:		

arts.	44-46	bis
Fases	de	procedementos	de	concentración	

parcelaria:	 XIII.3:	art.	15
Fins:	 XIII.3:	art.	5
Gastos	e	medidas	de	apoio	económico:	art.	5
Infraccións	e	sancións:	 XIII.3:	arts.	69-76
Obxecto:	 XIII.3:	art.	1
Obrigatoriedade:	 XIII.3:	art.	2
Obras	e	melloras	territoriais:	 XIII.3:	art.	

61-68
Órganos:	 XIII.3:	arts.	9-14
Procedementos	especiais	e	

simplificados:  XIII.3: arts. 52 bis-56 bis
Publicacións	e	comunicacións:	 XIII.3:	

art.	35-38
Recursos	administrativos:	 XIII.3:		

arts.	40-42
Recurso	contencioso-

administrativo:	 XIII.3:	art.	43
Revisión	da	concentración:	 XIII.3:	art.	7
Revisión de oficio:  XIII.3: art. 39
Utilidade	pública	e	función	social	da	

propiedade:	 XIII.3:	art.	3

condición PolÍtica de GaleGo

I.1:	art.	3

consello aGrario GaleGo

Composición:	 XIII.1:	art.	4
Ditame	preceptivo	para	procesos	

electorais:	 XIII.1:	disposición	
adicional	segunda

Funcións:	 XIII.1:	art.	3
Natureza:	 XIII.1:	art.	1
Nomeamento	e	mandato	dos	seus	

integrantes:	 XIII.1:	art.	6
Réxime	de	funcionamento:	 XIII.1:	art.	5
Réxime	xurídico:	 XIII.1:	art.	2
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consello asesor de rtve  
en Galicia

Composición:	 XII.2:	arts.	8-9
Financiación:	 XII.2:	art.	7
Funcionamento:	 XII.2:	arts.	10-12
Funcións:	 XII.2:	arts.	2-6

consello consultivo de Galicia:
Autonomía:	 II.4:	art.	2
Competencias:	 II.4:	arts.	11-14
Consultas	e	ditames:	 II.4:	art.	3
Designación	do	secretario:	 II.4:	art.	5.2
Elección	do	Presidente:	 II.4:	arts.	5.1	e	10.1
Funcións:	 II.4:	arts.	15-17
Incompatibilidades:	 II.4:	art.	9
Membros	natos:	II.4:	art.	4-4	bis
Natureza:	 II.4:	art.	1.1
Número	de	membros	e	nomeamento:	 II.4:	

art.	4
Pérdida	da	condición	de	conselleiro:	 II.4:	

arts.	6	e	7
Persoal:	 II.4:	arts.	21-23
Procedemento:	 II.4:	arts.	18-20
Sede:	 II.4:	art.	1.2
Suspensión	en	funcións	dos	

Conselleiros:	 II.4:	art.	8
Substitucións	do	Presidente:	 II.4:	art.	10.2
Vacantes:	 II.4:	art.	7

consello da cultura GaleGa

Competencias:	 XVII.6:	art.	6
Composición:	 XVII.6:	art.	3
Creación:	 XVII.6:	art.	1
Finalidade:	 XVII.6:	art.	1
Financiación:	 XVII.6:	art.	10
Funcionamento:	 XVII.6:	arts.	7-9
Mandato	dos	seus	membros:	 XVII.6:	art.	5
Personalidade	xurídica	e	capacidade	para	

o exercicio dos seus fins:  XVII.6: art. 2
Presidencia	de	honor:	 XVII.6:	art.	4

consello da xunta de Galicia

Certificación e fe dos seus acordos:  II.1: 
art.	6

Funcionamento:	 II.1:	art.	7
Normas	internas:	 II.1:	art.	9
Principios	reitores:	 II.1:	art.	5	

consello de contas de Galicia

Abstención	e	recusación:	 II.9:	art.	14
Ámbito	de	actuación:	 II.9:	art.	2
Aplicación	subsidiaria	Lei	Orgánica	do	

Tribunal	de	Contas:	 II.9:	disposición	
adicional	primeira

Comisionados:	 II.9:	art.	art.	18
Comisión	de	Goberno:	 II.9:	art.	9
Competencia:	 II.9:	art.	1.1
Conselleiro	Maior:	 II.9:	art.	8
Conselleiros:	 II.9:	art.	12
Creación:	 I.1:	art.	53.2
Contadantes:	 II.9:	art.	26
Deber	de	colaboración:	 II.9:	art.	23
Dependencia	do	Parlamento:	 II.9:	art.	1.2
Documentación:	 II.9:	art.	19
Enxuízamento:	 II.9:	art.	5
Fiscalización:	 II.9:	art.	4
Incompatibilidades:	art.	13
Medios	de	apremio:	 II.9:	arts.	27	e	28
Memoria	anual:	 II.9:	art.	20
Órganos:	 II.9:	art.	6
Perda	da	condición	de	membro:	 II.9:	art.	16
Persoal	ao	servizo	do	Consello,	réxime	

xeral:	 II.9:	art.	17
Pleno:	 II.9:	art.	7
Presentación	de	contas:	 II.9:	art.	25
Procedemento	para	o	exercicio	da	función	

fiscalizadora:  II.9: art. 24
Relacións	co	Parlamento:	 II.9:	arts.	21-22
Responsabilidade:	 II.9:	art.	15
Réxime	interior:	 II.9:	art.	3
Seccións:	 II.9:	art.	10
Secretaría	xeral:	 II.9:	art.	11

consello económico  
e social de Galicia

Comisións	Sectoriais:	 II.3:	art.	15
Comisión	Permanente:	 II.3:	art.	14
Composición	e	designación:	 II.3:	art.	7
Contratación:	 II.3:	art.	23
Control	e	contabilidade:	 II.3:	art.	24
Creación:	 II.3:	art.	1
Denominación:	 II.3:	art.	1
Duración	do	mandato:	 II.3:	art.	9
Facultade	de	información:	 II.3:	art.	6
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Finalidade:	 II.3:	art.	2
Financiación:	 II.3:	art.	22
Funcións:	 II.3:	art.	5
Gabinete	Técnico:	 II.3:	art.	18
Incompatibilidades:	art.	11
Natureza	xurídica:	 II.3:	art.	3
Nomeamentos:	 II.3:	art.	8
Órgano	do	Consello:	 II.3:	art.	12
Patrimonio:	 II.3:	art.	25.
Perda	da	condición	de	membro:	 II.3:	art.	10
Persoal:	 II.3:	art.	21
Pleno:	 II.3:	art.	13
Presidente:	 II.3:	art.	16
Publidade	das	sesións	e	traballos	do	

Consello:	 II.3:	art.	19
Regulamento:	 II.3:	art.	20
Secretario	Xeral:	 II.3:	art.	17
Sede:	 II.3:	art.	4

consello GaleGo de universidades

Adscrición:	 XVII.4:	art.	4
Carácter	dos	acordos:	 XVII.4:	art.	16
Comisións:	 XVII.4:	art.	11
Competencias:	 XVII.4:	art.	5
Composición:	 XVII.4:	art.	7
Coordinación	e	cooperación	

universitaria:	 XVII.4:	art.	2
Definición:  XVII.4: art. 4
Estatuto	xurídico	dos	seus	

membros:	 XVII.4:	art.	8
Estrutura	interna:	 XVII.4:	art.	9
Fins	da	coordinación	

universitaria:	 XVII.4:	art.	3
Marco	normativo:	 XVII.4:	art.	1
Obxecto:	 XVII.4:	art.	1
Pleno:	 XVII.4:	art.	10
Presidencia:	 XVII.4:	art.	12
Regulamento	interno:	 XVII.4:	art.	17
Relacións	de	cooperación:	 XVII.4:	art.	6
Secretaría:	 XVII.4:	art.	14
Sesións:	 XVII.4:	art.	15
Vicepresidencia:	 XVII.4:	art.	13

consellos sociais do sistema 
universitario de Galicia

Cese	e	substitución:	 XVII.2:	art.	10
Comisións:	 XVII.2:	art.	16

Competencias:	 XVII.2:	arts.	3-5
Composición	do	Consello	

Social:	 XVII.2:	art.	7
Deberes:	 XVII.2:	art.	12
Definición:  XVII.2: art. 2
Dereitos:	 XVII.2:	art.	11
Duración	do	mandato:	 XVII.2:	art.	9
Estrutura	interna:	 XVII.2:	art.	13
Funcións:	 XVII.2:	art.	2
Incompatibilidades:	 XVII.2:	art.	8
Medios	persoais	e	materiais:	 XVII.2:	art.	24
Periocidade	das	sesións:	 XVII.2:	art.	15
Pleno:	 XVII.2:	art.	14
Presidencia:	 XVII.2:	art.	17
Presuposto:	 XVII.2:	art.	23
Réxime	xurídico	das	decisións	do	

Consello	Social:	 XVII.2:	art.	21
Regulamento	de	Organización	e	

Funcionamento:	 XVII.2:	art.	22
Relacións	de	cooperación:	 XVII.2:	art.	6
Secretaría:	 XVII.2:	art.	19
Sesións:	 XVII.2:	art.	20
Vicepresidencia:	 XVII.2:	art.	18

conselleiros da xunta de Galicia

Atribucións:	 II.1:	art.	34
Cese:	 II.1:	art.	27	e	29
Incompatibilidades:	 II.1:	art.	31
Inmunidade:	 II.1:	art.	32
Nomeamento:	 II.1:	art.	27
Xuramento:	 II.1:	art.	28

consentimento informado 
Ámbito	de	aplicación:	 XVI.4:	art.	2
Características	da	información	previa	ao	

consentimento:	 XVI.4:	art.	8
Comisión	do	consentimento	

informado:	 XVI.4:	art.	12
Contido	do	documento	

formulario:	 XVI.4:	art.	10
Definición:  XVI.4: art. 3
Excepción	e	límites	do	consentimento	

informado:	 XVI.4:	art.	11
Instrucións	previas:	 XVI.4:	art.	5
Outorgamento	do	consentimento	por	

substitución:	 XVI.4:	art.	6
Prestación	de	consentimento:	 XVI.4:	art.	4
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Responsabilidade	de	información	previa	
ao	consentimento:	 XVI.4:	art.	9

Restrición	da	información	en	interese	do	
paciente:	 XVI.4:	art.	7

conservación da natureza

Ámbito	de	aplicación:	 IX.5:	disposición	
adicional	segunda

Catalogación	de	especies:	 IX.5:	arts.	48-52
Catálogo	Galego	de	Árbores	

Singulares:	 IX.5:	art.	52
Catálogo	Galego	de	Especies	

Ameazadas:	 IX.5:	art.	49
Categorías	de	espazos	naturais	

protexidos:	 IX.5:	art.	9
Centros	de	recuperación	de	fauna:	 IX.5:	

art.	58
Clasificación de instrumentos de 

planificación de espazos naturais 
protexidos:	 IX.5:	art.	31

Compatibilidade	da	declaración	de	espazo	
natural	protexido	coa	declaración	
de	ben	de	interese	cultural:	 IX.5:	
disposición	adicional	oitava

Deberes	de	conservación:	 IX.5:	art.	3
Denominacións	de	espazos	

naturais:	 IX.5:	art.	19
Descualificación de espazos naturais 

protexidos:	 IX.5:	disposición	
adicional	sétima

Duración	máxima	dos	procedementos:		
IX.5:	disposición	adicional	sexta

Efectos	da	declaración	de	espazos	
naturais	protexidos:	 IX.5:	arts.	26-30

Espazo	natural	de	interese	local:	 IX.5:	art.	17
Espazo	privado	de	interese	natural:	 IX.5:	

art.	18
Fauna e flora, disposicións xerais:  IX.5: 

arts.	44-47
Fauna	silvestre:	 IX.5:	arts.	56-58
Flora	silvestre:	 IX.5:	arts.	59-60
Humidal	protexido:	 IX.5:	art.	14
Infraccións	e	sancións:	 IX.5:	arts.	61-74	e	

disposición	adicional	quinta
Inspección:	 IX.5:	disposición	adicional	

terceira	e	disposición	adicional	novena

Monumento	natural:	 IX.5:	art.	13
Obxecto:	 IX.5:	art.	1
Paisaxe	protexido:	art.	15
Parque:	 IX.5:	art.	12
Planeamento	dos	recursos	naturais:	 IX.5:	

arts.	4-7
Plans	de	conservación:	 IX.5:	arts.	37-40
Plans	de	ordenación	dos	recursos	

naturais:	 IX.5:	art.	32
Plans	reitores	de	uso	e	xestión:	 IX.5:	

arts.	33-36
Principios	inspiradores:	 IX.5:	art.	2
Procedemento	de	declaración	de	espazos	

naturais	protexidos:	 IX.5:	arts.	20-24
Procedemento	sancionador:	 IX.5:	arts.	

71-74	e	disposición	adicional	sexta
Protección da fauna e flora silvestres, 

disposicións	xerais:	 IX.5:	arts.	53-55
Protección	preventiva	na	declaración		

de	espazos	naturais	protexidos:	 IX.5:	
art.	25

Rede	galega	de	espazos	protexidos:	 IX.5:	
art.	10

Reserva	natural:	 IX.5:	art.	11
Réxime	dos	espazos	naturais	

protexidos:	 IX.5:	arts.	8-10
Taxidermia	e	herborización:	 IX.5:	art.	55
Xestión	de	espazos	naturais	

protexidos:	 IX.5:	arts.	41-43
Zona	de	especial	protección	dos	valores	

naturais:	 IX.5:	art.	16

consorcios locais

Consideración	como	Entidades	Locais	
non	territoriais:	 III.1:	art.	2

contabilidade

Competencias	da	Conserxaría	de	
Economía	e	Facenda:	 V.1:	art.	110

Contadantes:	 V.1:	art.	114
Forma	e	prazos:	 V.1:	art.	115
Funcións	como	centro	xestor:	 V.1:	art.	112
Funcións	da	Intervención	Xeral	como	

centro	directivo:	 V.1:	art.	111
Publicidade	e	información:	 V.1:	art.	117
Réxime:	 V.1:	art.	109
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Sociedades	públicas,	entes	e	
organismos:	 V.1:	art.	116

Soporte	documental:	 V.1:	art.	113

conta xeral da comunidade

Documentación:	 V.1:	art.	118
Formación:	 V.1:	art.	119
Organismos	autónomos:	 V.1:	art.	120
Revisión	e	aprobación:	 V.1:	art.	121

control en materia de creación e 
recoñecemento de universidades, 
centros universitarios e 
autorización de estudos na 
comunidade autónoma de Galicia 
Infraccións	e	sancións:	 XVII.2:	arts.	5-21	

e disposición final primeira
Inspección	de	estudos	

universitarios:	 XVII.2:	arts.	3-4
Obxecto:	 XVII.3:	art.	1
Procedemento	sancionador:	 XVII.2:	

arts.	18-21
Suxeitos	responsables	administrativamen

te:	 XVII.2:	art.	2

control interno da actividade 
económica e financeira

Ámbito	de	aplicación	do	control	
financeiro:  V.1: art. 106

Aspectos	xerais:	 V.1:	arts.	93-94
Auditorías	e	clases:	 V.1:	art.	104
Documentación	e	prazo	da	función	

interventora:	 V.1:	art.	98
Fases	da	función	interventora:	 V.1:	art.	95
Finalidade	e	principios	de	control	

financeiro:  V.1: art. 103
Iniciación	e	desenvolvemento	do	control	

financeiro:  V.1: art. 105
Intervención	limitada:	 V.1:	art.	97
Omisións	na	función	interventora:	 V.1:	

art.	102
Plan	anual	de	auditorías:	 V.1:	art.	107
Principios	da	función	interventora:	 V.1:	

art.	96
Reparos	e	reclamacións	na	función	

interventora:	 V.1:	arts.	99-101
Resultado	e	informes	do	control	

financeiro:  V.1: art. 108

convenios urbanÍsticos

Celebración	e	perfeccionamento:	 VIII.2:	
art.	237

Concepto,	alcance	e	natureza:	 VIII.2:	
art.	233

Convenios	urbanísticos	de	
planeamento:	 VIII.2:	art.	235

Convenios	urbanísticos	para	a	execución	
do	planeamento:	 VIII.2:	art.	236

Obxecto:	 VIII.2:	art.	234

coordinación dos servizos 
de transPortes urbanos e 
interurbanos Por estrada

Coordinación	de	competencias	ante	o	
establecemento	ou	ampliación	de	
servizos	urbanos	ou	interurbanos	de	
transporte	regular	de	viaxeiros:	 XI.2:	
arts.	4-18

Coordinación	dos	servizos	de	transporte	
discrecional	en	autotaxi:	 XI.2:		
arts.	19-22

Definicións:  XI.2: art. 2
Fins:	 XI.2:	art.	3
Obxecto:	 XI.2:	art.	1
Principios:	 XI.2:	art.	3

cuestión de confianza

II.1:	art.	47

débeda Pública

Emisión:	 I.1:	art.	47	e	48
Reserva	de	lei:	 I.1:	art.	51

deleGación lexislativa

II.1:	arts.	53-57

dePorte

Actividade	deportiva:	 XVII.8:	arts.	46-52
Actividade	deportiva	non	

competitiva:	 XVII.8:	art.	52
Actividades	de	adestramento:	 XVII.8:	

art.	51
Agrupacións	deportivas	

escolares:	 XVII.8:	art.	27
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Asociacións	deportivas:	 XVII.8:	arts.	17-21
Axudas	e	subvencións	ás	asociacións	

deportivas:	 XVII.8:	arts.	44-45
Clubs	deportivos:	 XVII.8:	arts.	22-26
Competencias:	 XVII.8:	arts.	9-14
Competicións:	 XVII.8:	arts.	47-50
Deportista:	 XVII.8:	arts.	15-16
Entidades	de	fomento	deportivo:	 XVII.8:	

art.	40
Federacións	deportivas	galegas:	 XVII.8:	

art.	28-36
Formación	e	investigación	

deportiva:	 XVII.8:	arts.	62-64
Instalacións	deportivas:	 :	 XVII.8:	arts.	

53-61
Ligas	profesionais:	 XVII.8:	arts.	37-38
Obxecto:	 XVII.8:	art.	1
Plan	Xeral	de	Instalacións	e	

Equipamentos	Deportivos:	 XVII.8:	
arts.	56-59

Principios:	 XVII.8:	art.	2
Promoción	pola	Administración:	 XVII.8:	

art.	3-8
Rexistro	de	Asociacións	Deportivas	e	

Deportistas	de	Galicia:	 XVII.8:		
arts.	41-43

Rexistro	de	Instalacións	e	Equipamentos	
Deportivos	de	Galicia:	 XVII.8:		
arts.	53-55

Sociedades	anónimas	
deportivas:	 XVII.8:	art.	39

Xustiza	Deportiva:	 XVII.8:	arts.	65-74

desenvolvemento comarcal

Ámbito	de	aplicación:	 III.2:	art.	3
Comisión	de	Comarcalización:	 III.2:	art.	23
Consello	Comarcal:	 III.2:	art.	22
Eficacia do Plan de Desenvolvemento 

Comarcal:	 III.2:	arts.	16-19
Fins:	 III.2:	art.	2
Gabinete de Planificación e 

Desenvolvemento	Territorial:	 III.2:	
art.	21

Instrumentos de planificación:  III.2: 
arts.	7-15

Órganos de planificación, coordinación, 
xestión	e	promoción:	 III.2:	arts.	20-23

Mapa	comarcal	de	Galicia:	 III.2:	arts.	27-33
Plan	de	desenvolvemento	comarcal:	 III.2:	

arts.	4-6

emPreGo Público de Galicia

Acceso	á	función	pública:	 IV.3:		
arts.	32-43

Adscrición	de	postos	de	traballo:	 IV.3:	
art.	28-31

Adquisición	da	condición	de	
funcionario:	 IV.3:	art.	47

Carreira	administrativa:	 IV.3:	arts.	63-68
Clases	de	persoal:	 IV.3:	art.	5
Comisión	de	Persoal:	IV.3:	art.	20
Comisión	de	servizos	de	carácter	

forzoso:	 IV.3:	art.	53
Consello	Galego	da	Función	

Pública:	 IV.3:	arts.	18-19
Corpos	de	persoal	funcionario:	 IV.3:		

arts.	21-23	e	disposición	adicional	
primeira

Dereito	de	folga:	 IV.3:	art.	77
Excedencia	forzosa:	 IV.3:	art.	58
Excedencia	voluntaria:	 IV.3:	art.	57
Expectativa	de	destino:	 IV.3:	art.	59
Funcionarios	transferidos	do	Estado:	 IV.3:	

disposición	adicional	segunda
Licenzas:	 IV.3:	art.	74
Mobilidad	del	personal	funcionario:	 IV.3:	

arts.	44-46
Obxecto	e	ámbito	de	aplicación	da	

lei:	 IV.3:	arts.	1-4
Órganos	da	función	pública:	IV.3:		

arts.	12-20
Perda	da	condición	de	funcionario:	

IV.3:	 arts.	48-50
Permisos:	 IV.3:	art.	76
Persoal	eventual:	 IV.3:	arts.	7	e	9
Persoal funcionario: definición:  IV.3: 

art.	6
Persoal	interino:	 IV.3:	arts.	8,	9	e	11
Persoal	laboral:	 IV.3:	art.	10
Persoas	discapacitadas:	 IV.3:	disposición	

adicional	sétima	e	disposición	
adicional	oitava

Plans	de	emprego:	 IV.3:	art.	31
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Relacións	de	postos	de	traballo:	IV.3:	
art.	27

Réxime	retributivo:	 IV.3:	arts.	69-73	e	
disposición	transitoria	quinta

Rexistro	de	persoal:	 IV.3:	arts.	24-26
Seguridade	social:	 IV.3:	arts.	78-79	
Servizo	activo:	 IV.3:	art.	52
Servizos	noutras	administracións	

públicas:	 IV.3:	art.	56
Servizos	especiais:	 IV.3:	art.	54-55
Situacións	administrativas:	 IV.3:		

arts.	51-62
Suspensión	de	funcións:	 IV.3:	art.	60
Vacacións:	 IV.3:	art.	75
Xubilación	forzosa:	 IV.3:	art.	49
Xubilación	voluntaria:	 IV.3:	art.	50

emPresas nas que ten ParticiPación 
maioritaria a xunta de Galicia

Contratación:	 VI.4:	arts.	9-10
Fiscalización:	 VI.4:	arts.	11-12
Incompatibilidades:	 VI.4:	art.	8
Indemnizacións:	 VI.4:	art.	6
Persoal	de	alta	dirección:	 VI.4:	art.	5
Persoal	temporal:	 VI.4:	art.	7
Cadro	de	persoal:	 VI.4:	art.	3
Principios	xerais	de	actuación	en	materia	

de	persoal	e	contratación:	 VI.4:	art.	1
Selección	de	persoal:	 VI.4:	art.	2	e	4

emPresas Públicas

Constitución:	 I.1:	art.	55.2

ente Público Portos de Galicia 
Actividade	inspectora:	 XI.3:	art.	15
Condicións	xerais	da	contratación:	 XI.3:	

art.	14
Consello	de	Administración:	 XI.3:	art.	7
Conservación,	ampliación	e	amortización	

do	material	e	das	instalacións:	 XI.3:	
art.	13

Director:	 XI.3:	art.	9
Estrutura	orgánica:	 XI.3:	arts.	5-9
Funcións:	 XI.3:	art.	3
Facenda:	 XI.3:	art.	16
Natureza:	 XI.3:	art.	1.1

Obxecto:	 XI.3:	art.	2
Patrimonio:	 XI.3:	art.	17
Persoal:	 XI.3:	art.	21
Personalidade	xurídica	propia:	 XI.3:	art.	1.2
Presidente	do	Consello	de	

Administración:	 XI.3:	art.	6
Relacións	coa	Administración	

autonómica:	 XI.3:	arts.	10-12
Réxime financeiro:  XI.3: arts. 18-20
Réxime	xurídico:	 XI.3:	art.	4
Sociedades	mercantís	dependentes	do	ente	

público:	 XI.3:	disposición	adicional
Xuntas	Territoriais:	 XI.3:	art.	8

entidades locais

Acceso	ao	emprego	público	local:	 III.1:	
art.	233

Actividades	relativas	á	
contratación:	 III.1:	art.	317-328

Adquisición	e	enaxenación	dos	seus	
bens:	 III.1:	arts.	270-279

Asociacións	de	veciños:	 III.1:	arts.	255-256
Bens,	disposicións	comúns:	 III.1:		

arts.	263-269
Competencias:	 III.1:	art.	8
Colaboración,	cooperación	e	

auxilio:	 III.1:	arts.	193-204
Comisión	de	Heráldica:	 III.1:	arts.	260-261
Concesión	administrativa:	 III.1:	art.	303
Consideración	de	non	territoriais:	 III.1:	

art.	2
Consideración	de	territoriais:	 III.1:	art.	1
Consultas	populares:	 III.1:	art.	257
Contratación,	disposicións	xerais:	 III.1:	

arts.	310-316
Coordinación:	 III.1:	art.	205-209
Delegación:	 III.1:	arts.	182-185
Dereito	de	acceso	á	información	dos	seus	

membros:	 III.1:	art.	226
Dereito	de	petición	dos	cidadáns:	 III.1:	

art.	254
Dereito-obrigación	dos	seus	membros	de	

acudir	ao	pleno:	 III.1:	art.	228
Encomenda	de	xestión:	 III.1:	art.	186
Entidades	Locais	menores:	 véxase	a	voz	

“Entidades	Locais	menores”
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Estatuto	dos	seus	membros:	 III.1:	
arts.	221-230

Fomento:	 III.1:	art.	294
Formación	persoal	funcionario:	 III.1:	

art.	237
Funcionarios	con	habilitación	de	carácter	

nacional:	 III.1:	arts.	238-241
Funcionarios	de	carreira	distintos	

aos	de	habilitación	de	carácter	
nacional:	 III.1:	arts.	242-248

Facenda	das	Entidades	Locais:	 véxase	a	
voz	“Facenda	das	Entidades	Locais”

Impugnación	de	actos	e	acordos	e	exercicio	
de	accións:	 III.1:	arts.	210-220

Incompatibilidades	dos	seus	
membros:	 III.1:	art.	230

Información	aos	cidadáns:	 III.1:	arts.	
251	e	252

Infraccións	e	sancións:	 III.1:	art.	287
Iniciativa	na	actividade	económica:	 III.1:	

art.	309
Licenzas:	 III.1:	art.	288
Medios	de	intervención	na	actividade	dos	

cidadáns:	 III.1:	art.	286
“Municipios”,	véxase	a	voz	“municipios”
Obrigación	de	reserva	dos	seus	

membros:	 III.1:	art.	227
Obras:	 III.1:	arts.	290-293
Participación	cidadá:	 III.1:	arts.	251		

e	253-254
Perda	da	condición	de	membro:	 III.1:	

art.	223
Persoal,	disposicións	xerais:	 III.1:		

arts.	231-237
Persoal	eventual:	 III.1:	art.	250
Persoal	laboral:	 III.1:	arts.	235	e	249
Cadro	de	persoal	relacións	de	postos		

de	traballo:	 III.1:	art.	232
Potestades:	 III.1:	art.	6
Potestades	e	prerrogativas	respecto	aos	

seus	bens:	 III.1:	arts.	280-285
Principios	que	rexen	a	súa	

actuación:	 III.1:	art.	5
Provincias:	 véxase	a	voz	“provincias”
Reserva	de	funcións	públicas	ao	persoal	

funcionario:	 III.1:	art.	234

Responsabilidade	dos	seus	
membros:	 III.1:	art.	229

Retribución	de	persoal	funcionario:	 III.1:	
art.	236

Retribución	dos	seus	membros:	 III.1:	
art.	225

Réxime	de	funcionamento:	 III.1:		
arts.	210-215

Réxime	xurídico:	 III.1:	art.	4.1
Servizos	especiais:	 III.1:	art.	224
Servizos	locais:	 III.1:	arts.	295-309
Símbolos:	 III.1:	arts.	258-262
Suspensión	dos	seus	membros:	 III.1:	

art.	222
Tipos	de	persoal:	 III.1:	art.	231
Transferencias	de	competencias	da	

Comunidade	Autónoma	nas	Entidades	
Locais:	 III.1:	arts.	179-181

Transferencia	e	delegación	de	
competencias	da	Comunidade	
Autónoma	nas	Entidades	Locais	e	da	
encomenda	de	xestión,	disposicións	
xerais:	 III.1:	arts.	171-178.

Uso	do	galego:	 III.1:	art.	7
Xestión	interesada:	 III.1:	art.	304

entidades locais menores

Competencias:	 III.1:	art.	163
Consideración	como	Entidades	Locais	

non	territoriais:	 III.1:	art.	2
Disolución:	 III.1:	art.	156
Facenda:	 III.1:	art.	164
Órganización:	 III.1:	arts.	158-162
Procedemento	de	constitución:	 III.1:		

arts.	154-156
Procedemento	de	disolución:	 III.1:	art.	157
Requisitos	para	a	súa	constitución:	 III.1:	

art.	153

escola GaleGa  
de administración Pública

Curso	de	selección	ou	formación	dos	
aspirantes	ao	ingreso	na		función	
pública:	 IV.3:	art.	43

Expedición	do	Diploma	de	Directivo:	 IV.3:	
art.	29
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Fins:	IV.4:	art.	3
Formación de funcionarios a fin de 

que	poidan	facer	uso	da	lingua	
galega:	 XVII.7:	art.	24.1

Formación	de	funcionarios	da	
Administración	local:	 III.1:	art.	237

Formación	e	perfeccionamiento	do	persoal	
encargado	da	xestión	económica	das	
Entidades	Locais:	 III.1:	art.	116

Medios	económicos:IV.4:	art.	12
Natureza	xurídica:	IV.4:	art.	1
Órganos:	IV.4:	arts.	5-10
Persoal:	IV.4:	art.	11
Sede:	IV.4:	art.	2
Selección	e	formación	dos	funcionarios	

con	habilitación	nacional:	 III.1:	art.	239

escudo de Galicia

I.1:	art.	6.2

establecementos balnearios

Competencias	administrativas:	 IX.7:	art.	25
Definición:  IX.7: art. 22
Informes	dos	órganos	consultivos:	 IX.7:	

disposición	adicional	primeira
Infraccións	e	sancións:	 IX.7:	arts.	26-29
Normativa	subsidiaria:	 IX.7:	disposición	

adicional	cuarta
Xunta	Asesora:	 IX.7:	arts.	23-24

estatuto de autonomÍa

Reforma:	 I.1:	art.	56	e	57

estatuto de caPitalidade da 
comunidade autónoma

Áreas	de	servizo:	 II.6:	art.	9
Atribución	da	capitalidade	a	Santiago	de	

Compostela:	 II.6:	art.	2
Autonomía	municipal:	 II.6:	art.	10
Cartas	de	servizos:	 II.6:	art.	14
Competencias:	 II.6:	art.11
Consello	da	Capitalidade:	 II.6:	arts.	16-20
Financiación:	 II.6:	art.	28
Idioma:	 II.6:	art.	6	
Incorporación	de	medios	técnicos	ás	

relacións	do	Concello	cos	cidadáns:	 II.6:	
art.	13

Información	aos	cidadáns:	 II.6:	art.	12
Órganos	da	corporación:	 II.6:	art.	8
Patrimonio	histórico-artístico:	 II.6:	art.	22
Principios	xerais	que	rexen	o	Goberno	

municipal:	 II.6:	art.	7
Relacións	entre	o	Consello	da	Capitalidade	

e	o	Consorcio	da	Cidade	de	Santiago	de	
Compostela:	 II.6:	art.	27

Relacións	interadministrativas:	 II.6:	art.	15
Réxime	xurídico	especial:	 II.6:	arts.	3	e	5
Seguridade	pública:	 II.6:	art.	24
Servizos	e	actuacións	

metropolitanas:	 II.6:	art.	21
Símbolos:	 II.6:	art.	3
Término	municipal:	 II.6:	art.	4
Territorio	e	urbanismo:	 II.6:	art.	23
Transporte:	 II.6:	art.	25
Turismo:	 II.6:	art.	26

estradas de Galicia

Áreas	de	servizo:	 XI.1:	art.	28
Clasificación:  XI.1: art. 2
Competencias:	 XI.1:	arts.	6-8
Construción:	 XI.1:	arts.	19-20
Definición:  XI.1: arts. 2-3
Estudos	e	proxectos:	 XI.1:	arts.	13-18
Explotación:	 XI.1:	art.	24-28
Financiación:	 XI.1:	arts.	21-23
Infraccións	e	sancións:	 XI.1:	arts.	43-50	e	

disposición	adicional
Limitacións	da	propiedade:	 XI.1:	art.	29-39
Planificación:  XI.1: arts. 9-12
Titularidade:	 XI.1:	arts.	4-5
Travesías	e	redes	arteriais:	 XI.1:	arts.	51-54
Uso	das	estradas:	 XI.1:	arts.	40-42

ex-conselleiros da xunta

execución dos Plans de ordenación

Actuacións	ailladas:	 VIII.2:	art.	124
Aproveitamento	tipo:	 VIII.2:	arts.	113-114
Áreas	de	reparto:	 VIII.2:	arts.	111-112
Cargas	de	urbanización:	 VIII.2:	art.	135
Clases	de	sistemas	de	actuación:	 VIII.2:	

art.	126
Competencias:	 VIII.2:	art.	108
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Cumprimento	das	previsións	de	
urbanización	establecidas:	 VIII.2:	
art.	128

Distribución	xusta	de	cargas	e	
beneficios:  VIII.2: art. 131

Execución	e	conservación	de	obras	de	
urbanización:	 VIII.2:	art.	110

Elección	do	sistema	de	actuación:	 VIII.2:	
art.	127

Finalidade:	 VIII.2:	art.	107
Gastos	de	urbanización:	 VIII.2:	art.	132
Instrumentos	de	execución	dos	plans	en	

solo	de	núcleo	rural:	 VIII.2:		
arts.	171-173

Obtención	de	terreos	de	sistemas	xerais	e	
de	dotacións	públicas:	 VIII.2:		
arts.	165-170

Operacións	de	reorganización	
da	propiedade	en	solo	urbano	
consolidado:	 VIII.2:	art.	122

Polígonos	con	aproveitamento	
real	inferior	ao	susceptible	de	
apropiación:	 VIII.2:	art.	130

Polígonos	con	exceso	de	aproveitamento	
real:	 VIII.2:	art.	129

Polígonos	de	execución:	 VIII.2:	art.	123
Presupostos	da	execución:	 VIII.2:	art.	109
Principios	e	criterios	da	equidistribución:

	 VIII.2:	arts.	115-121
Réxime	de	contratación	das	obras	de	

urbanización:	 VIII.2:	art.	133
Reparcelación	voluntaria:	 VIII.2:	art.	139
Reserva	de	terreos	para	gastos	de	

urbanización:	 VIII.2:	art.	136
Sistema	de	cesión	de	viais:	 VIII.2:		

arts.	171-172
Sistema	de	compensación:	 VIII.2:		

arts.	154-160
Sistema	de	concesión	de	obra	

urbanizadora:	 VIII.2:	arts.	161-164
Sistema	de	concerto:	 VIII.2:	arts.	150-153
Sistema	de	expropiación:	 VIII.2:		

arts.	140-149
Sistemas	de	cooperación:	 VIII.2:		

arts.	134-139
Sociedades	mercantís	para	a	execución	do	

planeamento:	 VIII.2:	art.	125
Taxación	conxunta:	 VIII.2:	art.	143-144

Dereitos:	art.	27.2
Xustiprezo:	 VIII.2:	art.	142

ex-Presidentes da xunta

Conselleiros	natos:	 II.4:	art.	4-4	bis	e	17.4
Dereitos:	 II.1:	art.	11.7

ex-vicePresidentes da xunta

Dereitos:	 II.1:	art.	27.2

facenda da comunidade 
autónoma de Galicia

Administración	dos	recursos:	 V.1:	art.	16
Aplicación	presupostaria:	 V.1:	art.	36
Autorización	do	endebedamento:	 V.1:	

art.	29.2
Autorización	da	emisión	ou	

contracción:	 V.1:	art.	33
Beneficios da débeda pública:  V.1: art. 38
Cesión	de	tributos	estatais:	 I.1:	

disposición	adicional	primeira
Competencia:	 V.1:	arts.	6	e	9
Competencia	en	débeda	pública:	 V.1:	

art.	37
Composición:	 I.1:	art.	44;	V.1:	art.	1
Contabilización:	 V.1:	art.	34
Control:	 V.1:	art.	4
Convenios:	 V.1:	art.	13.1
Criterios e fins:  V.1: art. 2
Denominación	das	operacións	de	

endebedamento:	 V.1:	art.	29.1
Destino	das	operacións	de	

endebedamento:	 V.1:	art.	30
Destino	dos	recursos:	 V.1:	art.	15
Débeda	de	tesouraría:	 V.1:	art.	31
Disopoñibilidade	de	bens	e	dereitos:	 V.1:	

art.	18
Endebedamento:	 V.1:	art.	28
Garantías:	 V.1:	art.	19
Garantías	por	avais:	 V.1:	arts.	40-45
Importe	máximo	das	operacións	de	

endebedamento:	 V.1:	art.	32
Inembargabilidade:	 V.1:	art.	25
Integridade	da	Facenda:	 V.1:	art.	22
Intereses	de	demora:	 V.1:	art.	21
Intereses	das	obrigacións	da	

Comunidade:	 V.1:	art.	26
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Materias	propias:	 V.1:	art.	1.2
Nacemento		esixibilidade	das	

obrigacións:	 V.1:	art.	24
Normativa	reguladora:	 V.1:	art.	3
Organismos	autónomos:	 V.1:	art.	11
Prerrogativas:	 V.1:	art.	10
Prescrición:	 V.1:	art.	23
Prescrición	das	obrigacións:	 V.1:	art.	27
Prescrición	na	débeda	pública:	 V.1:	art.	39
Principios	presupostarios:	 V.1:	art.	4.1
Recursos:	 V.1:	art.	14
Regulamentos	xerais	dos	tributos	

propios:	 I.1:	art.	52
Regulamentos	para	xestionar	tributos	

estatais	cedidos:	 I.1:	art.	52
Reserva	legal:	 I.1:	art.	51;	V.1:	art.	5
Sociedades	públicas	autonómicas:	 V.1:	

art.	12
Suscrición	e	transmisión	da	débeda	

pública:	 V.1:	art.	35
Suspensión	do	procedemento	de	

apremio:	 V.1:	art.	20
Transferencias	de	competencias:	 V.1:	

art.	13.2
Xestión	dos	tributos:	 V.1:	art.	17

facenda dos entes locais

Elementos	que	a	compoñen:	 III.1:	art.	331
Fondo	de	cooperación	local:	 III.1:	art.	332
Participación	nos	ingresos	estatais:	 I.1:	

art.	49
Tributos	propios:	 I.1:	art.	49
Tutela financeira:  I.1: art. 49; III.1: art. 330

fin da vÍa administrativa

IV.1:	art.	4

fundacións de interese GaleGo

Aprobación	e	presentación	das	
contas:	 VI.3:	art.	38

Auditoría:	 VI.3:	art.	37
Autocontratación:	 VI.3:	art.	40
Capacidade	para	fundar:	 VI.3:	art.	9
Causas	e	formas	de	extinción:	 VI.3:		

art.	44
Concepto:	 VI.3:	art.	2

Consello	Superior	de	Fundacións	
da	Comunidade	Autónoma	de	
Galicia:	 VI.3:	arts.	56-57

Contabilidade:	 VI.3:	art.	36
Denominación:	 VI.3:	art.	6
Destino	dos	bens	en	caso	de	

extinción:	 VI.3:	art.	45
Destino	dos	ingresos	da	fundación:	 VI.3:	

art.	35
Domicilio:	 VI.3:	art.	7
Dotación	da	fundación:	 VI.3:	art.	13
Enaxenación	e	gravame:	 VI.3:	art.	29
Escisión:	 VI.3:	art.	43
Escritura	de	constitución:	 VI.3:	art.	11
Estatutos:	 VI.3:	art.	12
Financiación:	 VI.3:	art.	33
Fins e beneficiarios:  VI.3: art. 4
Funcionamento:	 VI.3:	art.	32
Fundacións	do	sector	público	de	

Galicia:	 VI.3:	arts.	58-63
Fundacións	en	proceso	de	

formación:	 VI.3:	art.	14
Fundacións	extranxeiras:	 VI.3:	art.	8
Fusión:	 VI.3:	art.	42
Herdanza	e	doazóns:	 VI.3:	art.	30
Liquidación:	 VI.3:	art.	46
Modalidades	de	constitución:	 VI.3:	art.	10
Modificación dos estatutos:  VI.3: art. 41
Obtención	de	ingresos:	 VI.3:	art.	34
Patrimonio:	 VI.3:	arts.	26-28
Padroado:	 VI.3:	arts.	15-24
Personalidade	xurídica:	 VI.3:	art.	5
Plan	de	actuación:	 VI.3:	art.	39
Principios	de	actuación	da	

fundación:	 VI.3:	art.	31
Protectorado:	 VI.3:	arts.	47-51
Réxime	xurídico:	 VI.3:	art.	3
Rexistro	de	Fundacións	de	Interese	

Galego:	 VI.3:	arts.	52-55
Xestión	de	la	fundación:	 VI.3:	art.	25

Himno de Galicia

I.1:	art.	6.2

Historia clÍnica

Acceso:	 XVI.4:	art.	19
Ámbito	de	aplicación:	 XVI.4:	art.	2
Ámbito	territorial:	 XVI.4:	art.	15
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Conservación:	 XVI.4:	art.	20
Contido:	 XVI.4:	art.	16
Definición:  XVI.4: art. 13
Informatización:	 XVI.4:	disposición	

adicional	terceira
Obxecto:	 XVI.4:	art.	1
Propiedade	e	custodia:	 XVI.4:	art.	18
Requisitos:	 XVI.4:	art.	17
Réxime	sancionador:	 XVI.4:	art.	21
Soporte	da	historia	clínica:	 XVI.4:	art.	14

imPosto de sucesións e doazóns

Adquisicións	lucrativas	entre	vivos:	 V.6:	
arts.	13-20

Adquisicións	por	causa	de	morte:	 V.6:	
arts.	1-12

Aplicación	da	normativa	sobre	xestión	do	
imposto:	 V.6:	disposición	transitoria	
primeira

Base	das	reducións:	 V.6:arts.	12	e	20
Cota	tributaria:	 V.6:	art.	22
Dedución	en	cota	por	solicitude	de	

valoracións	previas:	 V.6:	disposición	
adicional	terceira

Dedución	para	adquisicións	mortis	causa	
por	suxeitos	pasivos	do	grupo	I:	 V.6:	
art.	23

Dedución	por	parentesco:	 V.6:	art.		24
Débeda	tributaria:	 V.6:	arts.	21-24
Incompatibilidade	de	reducións:	 V.6:	

arts.	4,	9	e	17
Prazo	de	mantemento	das	adquisicións:	 V.6:	

disposición	transitoria	segunda
Reducións	por	parentesco:	 V.6:	art.	1	
Redución	por	adquisición	de	vivenda	

habitual:	 V.6:	art.	7
Redución	por	discapacidade:	 V.6:	art.	2
Redución	pola	adquisición	de	bens	e	

dereitos	afectos	a	unha	actividade	
económica	e	de	participacións	en	
entidades:	 V.6:	arts.	5,	13	e	15

Redución	pola	adquisición	de	bens	e	
dereitos	afectos	a	unha	actividade	
económica,	de	participacións	en	
entidades	e	de	explotacións	agrarias	
nos	pactos	sucesorios:	 V.6:	art.	15

Redución	pola	adquisición	de	diñeiro	
destinado	á	adquisición	dunha	vivenda	
habitual	en	Galicia:	 V.6:	art.	16

Redución	pola	adquisición	de	
explotacións	agrarias	e	de	elementos	
afectos:	 V.6:	arts.	6,	14	e	15

Redución pola adquisición de fincas 
rústicas	incluídas	na	Rede	galega	de	
espazos	protexidos:	 V.6:	art.	8

Redución	pola	adquisición	das	
indemnizacións	da	síndrome	tóxica	e	
por	actos	de	terrorismo:	 V.6:	art.	3

Requisito	de	mantemento	e	
incumprimento	de	requisitos:	 V.6:	
arts.	10	e	18

Solicitude	das	reducións:	 V.6:	arts.	11	e	19
Solicitude	de	valoracións	previas:	 V.6:	

disposición	adicional	segunda
Tarifa:	 V.6:	art.	21
Tratamento fiscal das unións estables de 

parella:	 V.6:	art.	25
Valoración	previa	de	bens	inmobles:	 V.6:	

disposición	adicional	primeira

imPosto sobre  
a contaminación atmosférica

Afectación	dos	ingresos:	 V.2:	art.	4
Ámbito	do	tributo:	 V.2:	art.	3
Base	impoñible:	 V.2:	art.	8
Determinación	da	base	impoñible:	 V.2:	

art.	10
Determinación de oficio:  V.2: art. 11
Devengo:	 V.2:	art.	11
Fin	do	tributo:	 V.2:	art.	1
Foco	emisor:	 V.2:	art.	9
Feito	impoñible:	 V.2:	art.	6
Infraccións	e	sancións:	 V.2:	art.	17
Liquidación	e	ingreso:	 V.2:	art.	15
Normas	de	xestión:	 V.2:	art.	14
Normativa	de	aplicación:	 V.2:	art.	2
Órganos	competentes:	 V.2:	art.	5
Reclamacións:	 V.2:	art.	16
Suxeito	pasivo:	 V.2:	art.	7
Tarifa	impositiva:	 V.2:	art.	12

imPosto sobre o dano 
medioambiental causado 
Por determinados usos e 
aProveitamentos da auGa embalsada

Afectación	da	recaudación:	 V.7:	art.	4
Ámbito	de	aplicación:	 V.7:	art.	3
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Autoliquidación:	 V.7:	art.	14
Base	impoñible:	 V.7:	art.	10
Cota	tributaria:	 V.7:	art.	11
Declaración	inicial:	 V.7:	art.	13
Finalidade	do	imposto:	 V.7:	art.	1
Feito	impoñible:	 V.7:	art.	6
Liquidacións	provisionais:	 V.7:	art.	17
Natureza	e	obxecto:	 V.7:	art.	2
Normativa	de	aplicación:	 V.7:	art.	5
Órganos	competentes:	 V.7:	art.	20
Órganos	de	colaboración:	 V.7:	art.	21
Período	impositivo	e	devengo:	 V.7:	art.	8
Potestade	sancionadora:	 V.7:	art.	18
Revisión:	 V.7:	art.	19
Suxeito	pasivo:	 V.7:	art.	9
Supostos	de	non	suxeición:	 V.7:	art.	7
Tipo	de	gravame:	 V.7:	art.	11
Xestión	do	tributo:	 V.7:	arts.	12-21

incomPatibilidades dos membros 
da xunta e dos altos carGos da 
administración autonómica

Ámbito	de	aplicación:	 II.2:	art.	2
Compatibilidade	con	actividades	

privadas:	 II.2:	art.	7
Compatibilidade	con	actividades	

públicas:	 II.2:	art.	4
Compatibilidade	con	cargos	

representativos:	 II.2:	art.	6.
Compatibilidade	co	exercicio	da	

docencia:	 II.2:	art.	5
Información	ao	Parlamento	de	

Galicia:	 II.2:	art.	12
Obrigacións	dos	altos	cargos:	 II.2:		

arts.	8	e	9.
Órganos	de	xestión:	 II.2:	art.	11
Réxime	de	actividades:	 principios	

xerais:	 II.2:	art.	3
Réxime	de	responsabilidades:	 II.2:		

arts.	13-19.
Rexistros:	 II.2:	art.	10

inserción social

Axudas	para	situacións	de	urxencia	
social:	 XVI.1:	arts.	3	e	41

Beneficiarios de renda de integración 
social:	 XVI.1:	arts.	9-10

Comisión	Interdepartamental	de	Servizos	
Sociais	e	Inclusión	Social:	 XVI.1:	
arts.	54-57

Competencias:	 XVI.1:	arts.	4-6
Concesión provisional, modificación, 

suspensión	e	extinción	da	renda	de	
integración	social:	 XVI.1:	arts.	29-32

Contía	das	axudas	para	situacións	de	
urxencia	social:	 XVI.1:	arts.	46

Impugnación	da	renda	de	integración	
social:	 XVI.1:	arts.	33-35

Impugnación	das	axudas	para	situacións	
de	urxencia	social:	 XVI.1:	art.	51

Obrigacións dos beneficiarios da renda de 
integración	social:	 XVI.1:	art.	23

Órganos	de	control	e	seguimento:	 XVI.1:	
arts.	36-40

Prestacións	da	renda	de	integración	
social:	 XVI.1:	arts.	11-22

Programas:	 XVI.1:	art.	2
Programas	de	desenvolvemento	integral	

comunitario,	obxecto:	 XVI.1:	art.	52
Renda	de	integración	social:	 XVI.1:		

arts.	3,	7-40
Requsitos	das	axudas	para	situacións	de	

urxencia	social:	 XVI.1:	arts.	43-45
Tramitación	das	axudas	para	situacións	

de	urxencia	social:	 XVI.1:	arts.	47-50
Tramitación	da	renda	de	integración	

social:	 XVI.1:	art.	24-28

insPección de consumo

Carácter	e	colaboración	do	funcionariado	de	
Inspección	de	Consumo:	 XV.2:	art.	7

Citacións:	 XV.2:	art.	10
Colaboración	coa	Inspección	de	

Consumo:	 XV.2:	art.	4
Documentación	da	actuación	

inspectora:	 XV.2:	art.	12
Escalas	da	Inspección	de	

Consumo:	 XV.2:	art.	5
Forma	de	realización	das	actuacións	

inspectoras:	 XV.2:	art.	8
Funcións:	 XV.2:	art.	2
Habilitación	de	funcionarios	para	a	

realización	de	funcións	de	Inspección	
de	Consumo:	 XV.2:	art.	6

Obrigacións	ante	a	Inspección	de	
Consumo:	 XV.2:	art.	3
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Ratificación das actuacións:  XV.2: art. 13
Requerimentos:	 XV.2:	art.	11
Visitas	de	inspección:	 XV.2:	art.	9

instituto enerxético de Galicia 
Actuaciónss:	 VII.4:	art.	5
Adscrición:	 VII.4:	art.	1.3
Autonomía	funcional:	 VII.4:	art.	3
Consello	Asesor:	 VII.4:	art.	9
Consello	de	Administración:	 VII.4:	art.	7
Creación:	 VII.4:	art.	1.1
Director:	 VII.4:	art.	8
Fins:	 VII.4:	art.	2
Funcións:	 VII.4:	art.	4
Natureza:	 VII.4:	art.	1.1
Normas	reguladoras:	 VII.4:	art.	1.2
Órganos	de	goberno:	 VII.4:	art.	6
Persoal:	 VII.4:	art.	13
Programa:	 VII.4:	art.	11
Recursos:	 VII.4:	art.	10
Réxime financiero e presupostario:  VII.4: 

art.	12
Transformación, modificación, 

liquidación	ou	extinción:	 VII.4:	
disposición	adicional	única

instituto GaleGo  
da vivenda e solo 
Adscrición	de	funcionarios:	 VIII.5:	art.	12
Aprobación	da	estrutura	

orgánica:	 VIII.5:	art.	12
Competencia	do	Consello	da	

Xunta:	 VIII.5:	art.	6
Consello	do	Instituto:	 VIII.5:	arts.	8-10
Contratación	e	execución	de	obras	e	

servizos:	 VIII.5:	art.	15
Creación:	 VIII.5:	art.	1
Director	Xeral:	 VIII.5:	arts.	11
Estrutura	orgánica:	 VIII.5:	art.	7
Facultades:	 VIII.5:	art.	5
Funcións:	 VIII.5:	arts.	3-4
Medios	económicos:	 VIII.5:	art.	13
Personalidade	xurídica	e	capacidade	de	

obrar:	 VIII.5:	art.	2
Recursos:	 VIII.5:	art.	16
Réxime económico, financeiro e 

presupostario:	 VIII.5:	art.	14

instituto GaleGo de consumo

Adscrición:	 XV.1:	art.	1
Áreas	operativas:	 XV.1:	art.	11
Creación:	 XV.1:	art.	1
Fins:	 XV.1:	art.	3
Medios	económicos:	 XV.1:	art.	9
Natureza:	 XV.1:	art.	1
Órganos:	 XV.1:	arts.	4-8
Presupostos:	 XV.1:	art.	10
Sede:	 XV.1:	art.	2

instituto GaleGo  
de Promoción económica 
Adscrición:	 VI.2:	art.	2
Autorización	da	transformación,	

modificación, liquidación ou 
extinción	do	IGAPE:	 VI.2:	
disposición	adicional	primeira

Consello	Asesor:	 VI.2:	art.	13
Consignación	inicial:	 VI.2:	disposición	

adicional	segunda
Consello	de	Dirección:	 VI.2:	arts.	8-10
Control de eficiacia:  VI.2: art. 18
Director:	 VI.2:	art.	12
Facultades	e	medios	para	o	cumprimento	

dos seus fins:  VI.2: arts. 5-6
Fins:	 VI.2:	art.	3
Funcións:	 VI.2:	art.	4
Natureza:	 VI.2:	art.	1
Organización:	 VI.2:	arts.	7-13
Persoal:	 VI.2:	art.	17
Presidente:	 VI.2:	art.	11
Programa	de	actividades:	 VI.2:	art.	15
Recursos:	 VI.2:	art.	14
Réxime financeiro, contable e 

presupostario:	 VI.2:	art.	16

instituto lácteo  
e Gandeiro de Galicia 
Adscrición:	 XIII.2:	art.	1.2
Consello	de	Dirección:	 XIII.2:	arts.	4-6
Director:	 XIII.2:	art.	8
Fins:	 XIII.2:	art.	2.1
Funcións:	 XIII.2:	art.	2.2
Natureza:	 XIII.2:	art.	1.1
Órganos:	 XIII.2:	arts.	3-10
Persoal:	 XIII.2:	art.	13	e	disposición	

adicional	segunda
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Presidente:	 XIII.2:	art.	7
Recursos:	 XIII.2:	art.	11
Réxime	económico	e	presupostario:	 XIII.2:	

art.	12	e	disposición	adicional	primeira

instrumentos de intervención  
no mercado do solo

Dereito de superficie:  VIII.2: art. 178
Dereito	de	tanteo	e	retracto:	 VIII.2:		

art.	179-187
Patrimonios	públicos	de	solo:	 VIII.2:	

arts.	174-177

instrumentos reGuladores

Concepto:	 V.3:	art.	54
Establecemento	de	instrumentos	

reguladores:	 V.3:	art.	55
Reclamacións	e	recursos:	 V.3:	art.	56

intervención na edificación e uso 
do solo e disciPlina urbanÍstica

Deber	de	conservación	e	ruína:	 VIII.2:	
arts.	199-201

Fomento da edificación:  VIII.2: 	
arts.	188-193

Fomento	da	conservación	e	rehabilitación	
das edificacións tradicionais:  VIII.2: 
arts.	202-203

Infraccións	e	sancións:	 VIII.2:		
arts.	216-223	e	disposición		
adicional	quinta

Inspección	urbanística:	 VIII.2:	art.	208
Licenzas:	 VIII.2:	arts.	194-198
Licenzas	en	solo	urbano	non	

consolidado:	 VIII.3:	disposición	
adicional	primeira

Parcelacións:	 VIII.2:	arts.	204-207
Protección	da	legalidade	

urbanística:	 VIII.2:	arts.	209-215

libre Prestación de servizos de 
transPorte marÍtimo de Persoas  
en auGas interiores

Competencia	da	Xunta	Arbitral	de	
Transportes	de	Galicia:	 XI.4:	
disposición	adicional	primeira

Inscrición	de	servizos	previos:	 XI.4:	
disposición	transitoria	única

Réxime	sancionador:	 XI.4:	arts.	3-9
Rexistro	de	empresas	operadoras	do	

Transporte	Marítimo:	 XI.4:	art.	2

linGua GaleGa

Coñecemento	da	lingua	galega	nas	probas	
selectivas	para	acceder	ao	emprego	
público:	 IV.3:	art.	35

Idioma oficial en Galicia:  I.1: art. 5.
Uso	polas	Entidades	Locais:	 III.1:	art.	7

mancomunidades de municiPios

Asistencia	da	Xunta:	 III.1:	art.	136
Competencias:	 III.1:	art.	147
Consideración	como	Entidades	Locais	

non	territoriais:	 III.1:	art.	2
Consorcios	locais:	 III.1:	arts.	149-152
Dereito	a	asociarse	en	

mancomunidade:	 III.1:	art.	135.1
Facenda:	 III.1:	art.	148
Obxecto:	 III.1:	art.	135.2
Organización:	 III.1:	arts.	145-146
Procedemento	de	constitución	das	

mancomunidades	de	municipios:	 III.1:	
arts.	138-142

Procedemento para a modificación 
de	estatutos	ou	a	disolución	da	
mancomunidade:	 III.1:	arts.	143-144

moción de censura:
II.1:	arts.	45	e	46

montes veciñais en man común

Aproveitamentos:	 VII.2:	arts.	21-23
Asemblea	Xeral:	 VII.2:	art.	14
Clasificación:  VII.2: arts. 9-13
Definición:  VII.2: art. 1
Estatutos:	 VII.2:	art.	16	e	18
Indivisibilidade,	inalienabilidade,	

imprescritibilidade	e	inembargabilidade:
VII.2:	art.	2

Inventario	xeral	de	montes	en	man	común:	
VII.2:	disposición	adicional	quinta

Monte	veciñal	en	estado	de	grave	abandono	
ou	degradación:	 VII.2:	arts.	28-30	e	
disposición	transitoria	terceira
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Organización	da	Comunidade	
veciñal:	 VII.2:	arts.	14-20

Plan	de	aproveitamento	de	montes	veciñais	
en	man	común:	 VII.2:	 disposicón	
adicional	sexta

Propiedade:	 VII.2:	art.	3
Protección	e	xestión	cautelar:	 VII.2:	

arts.	24-30
Réxime	xurídico:	 VII.2:	arts.	4-8
Rexistro	Xeral	de	Montes	

Veciñais:	 VII.2:	art.	26
Xunta	Provisional:	 VII.2:	art.	19
Xunta	Reitora:	 VII.2:	art.	15
Xurado Provincial de Clasificación de 

Montes	Veciñais:	 VII.2:	art.	10

municiPio

Actividades	complementarias	doutras	
Administracións	Públicas:	 III.1:	art.	86

Alcalde:	 III.1:	art.	61
Alcalde	de	barrio:	 III.1:	art.	73
Alteracións	dos	termos	municipais:	 III.1:	

arts.	12-14
Concello:	 III.1:	art.	59
Cambio	de	denominación	e	capitalidade	

do	municipio:	 III.1:	arts.	48-51
Comisións	de	Estudo,	Informe	ou	

Consulta:	 III.1:	art.	68
Comisión	de	Goberno:	 III.1:	art.	65
Comisión	Especial	de	Contas:	 III.1:	art.	67
Comisión	Galega	de	Delimitación	

Territorial:	 III.1:	arts.	15-17
Competencias	propias:	 III.1:	art.	80
Consideración	como	entidade	local	

territorial:	 III.1:	art.	1
Demarcación,	deslinde	e	

amolloamento:	 III.1:	arts.	40-47
Dereitos	e	deberes	dos	veciños:	 III.1:	

arts.	57-58
Elementos:	 III.1:	art.	10.3
Fusión:	 III.1:	arts.	18-20
Grupos	políticos:	 III.1:	arts.	74-79
Incorporación	de	municipios:	 III.1:		

arts.	21-23
Municipios	de	gran	poboación:	 aplicación	

aos	municipios	de	Lugo,	Ferrol,	
Ourense,	Pontevedra	e	Santiago	de	
Compostela:	 III.3

Municipios	histórico-artísticos:	 III.1:	
arts.	93-94

Municipios	industriais:	 III.1:	arts.	95-97
Municipios	pesqueiros:	 III.1:	arts.	98-99
Municipios	rurais:	 III.1:	art.	100
Municipios	turísticos:	 III.1:	arts.	90-92
Natureza:	 III.1:	art.	10.1
Organización:	 III.1:	art.	59
Órganos	territoriais	para	a	xestión	

municipal	desconcentrada	e	de	
participación	cidadá:	 III.1:	arts.	69-72

Padrón	municipal:	 III.1:	arts.	52-56
Personalidade	xurídica:	 III.1:	art.	10.2
Pleno:	 III.1:	art.	64
Poboación:	 III.1:	art.	52
Procedemento	común	para	a	alteración	dos	

termos	municipais:	 III.1:	arts.	31-39
Réximes	municipais	especiais:	 III.1:	

arts.	88-89
Segregación-agregación:	 III.1:	arts.	28-30
Segregación	para	a	creación	de	municipios	

independentes:	 III.1:	arts.	24-27
Servizos	mínimos:	 III.1:	arts.	81-85
Tenentes	de	alcalde:	 III.1:	arts.	62-63
Territorio:	 III.1:	art.	11
Transferencia	e	delegación	de	

competencias	da	Comunidade	
Autónoma	nos	municipios	e	da	
encomenda	de	xestión:	 III.1:	art.	87

museos

Acceso:	 VII.5:	art.	73
Colección	visitable:	 VII.5:	art.	68
Creación	e	regulamentación:	 VII.5:	art.	69
Definición:  VII.5: art. 67
Funcións:	 VII.5:	art.	67
Instrumentos	e	medios:	 VII.5:	art.	72
Rede	de	museos:	 VII.5:	art.	71
Reproducións:	 VII.5:	art.	74
Sistema	Galego	de	Museos:	 VII.5:	art.	70

normalización linGüÍstica

Administración	autonómica	e	función	
normalizadora:	 XVII.7:	arts.	22-25

Dereitos	lingüísticos:	 XVII.7:	arts.	1-3
Galego	no	exterior:	 XVII.7:	art.	21
Uso	correcto	da	lingua	galega:	 XVII.7:	

disposición	adicional
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Uso	do	galego	no	ensino:	 XVII.7:		
arts.	12-17

Uso	do	galego	nos	medios	de	
comunicación:	 XVII.7:	arts.	18-20

Uso oficial del galego:  XVII.7: arts. 4-11

ordenación da minarÍa

Ámbito	de	aplicación	da	lei:	 VII.7:	art.	2
Concurso	de	dereitos	mineiros:	 VII.7:	

art.	35
Concellos	mineiros:	 VII.7:	art.	45
Consello	da	Minaría	de	Galicia:	 VII.7:	

arts.	6-8
Contido	dos	dereitos	mineiros:	 VII.7:	

arts.	28-34
Dereitos	mineiros:	 VII.7:	arts.	15-38
Expedientes	de	regularización	non	

resoltos:	 VII.7:	disposición		
transitoria	única

Fianza	ambiental:	 VII.7:	disposición	
adicional	cuarta

Fomento	da	minaría:	 VII.7:	art.	39-41	
Incentivos	económicos:	 VII.7:	arts.	42-44
Inspección	mineira:	 VII.7:	arts.	46-49	e	

disposición	adicional	terceira
Organización	administrativa	e	

competencias:	 VII.7:	arts.	4-10	e	
disposición	adicional	primeira

Planificación da minaría:  VII.7: 	
arts.	11-14

Principios:	 VII.7:	art.	3
Procedemento	de	outorgamento	dos	

dereitos	mineiros:	 VII.7:	arts.	17-27
Réxime	sancionador:	 VII.7:	arts.	50-64
Rexistro	de	Solicitudes	de	Dereitos	

Mineiros:	 VII.7:	art.	10
Rexistro	Mineiro	de	Galicia:	 VII.7:	art.	9

ordenación do territorio

Avaliación	ambiental	estratéxica	
de	instrumentos	de	ordenación	
do	territorio	e	de	planeamento	
urbanístico:	 VIII.3:	arts.	5-8

Contido:	 VIII.1:	art.	2
Directrices	de	ordenación	do	

territorio:	 VIII.1:	art.	6-11
Instituto	de	Estudos	do	Territorio:	 VIII.1:	

art.	31;	VIII.3:	arts.	9-16

Instrumentos:	 VIII.1:	arts.	4-5	bis
Obxectivos:	 VIII.1:	art.	3
Plan	de	ordenación	do	litoral:	 VIII.3:	art.	2
Plans	de	ordenación	do	medio	

físico:	 VIII.1:	arts.	26-30
Plans	territoriais	integrados:	 VIII.1:		

arts.	12-15
Plans	e	proxectos	sectoriais:	 VIII.1:		

arts.	22-25
Programas	coordinados	de	

actuación:	 VIII.1:	arts.	16-21

ordenación farmacéutica

Ámbito	de	aplicación:	 XVI.5:	art.	1
Atención	farmacéutica:	 XVI.5:	art.	2
Atención	farmacéutica	nos	hospitais,	

centros	de	asistencia	social	e	
psiquiátricos:	 XVI.5:	art.	31-36

Autorización	de	novos	establecementos	
ou	servizos	de	atención	
farmacéutica:	 XVI.5:	art.	7

Botiquíns:	 XVI.5:	art.	26
Depósitos	de	medicamentos	dos	centros	

penitenciarios:	 XVI.5:	disposición	
adicional	terceira

Dereitos	dos	cidadáns:	 XVI.5:	art.	5
Dispensación	de	medicamentos:	 XVI.5:	

art.	4
Distribución:	 XVI.5:	arts.	37-43
Distribución	e	dispensación	de	

medicamentos	veterinarios:	 XVI.5:	
art.	49

Establecementos	e	servizos	de	atención	
farmacéutica:	 XVI.5:	art.	3

Obxección	de	conciencia:	 XVI.5:	art.	6
Obxecto:	 XVI.5:	art.	1
Oficinas de farmacia:  XVI.5: arts. 8-25
Produción	dos	medicamentos,	inspección	

dos	ensaios	clínicos	e	farmacovixilancia:
	 XVI.5:	arts.	52-53

Profesionais	farmacéuticos:	 XVI.5:		
arts.	50-51

Publicidade	e	promoción	de	
medicamentos:	 XVI.5:	art.	54

Réxime	sancionador:	 XVI.5:	arts.	55-61
Servizos de farmacia nas oficinas de 

atención	primaria:	 XVI.5:	arts.	27-30
Unidades	de	radiofarmacia:	 XVI.5:		

arts.	44-48
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ordenación urbanÍstica

Acción	pública:	 VIII.2:	 disposicion	
adicional	cuarta

Actividad	urbanística:	 VIII.2:	art.	2
Actuaciones	públicas	en	municipios	sen	

planeamiento:	 VIII.2:	disposición	
adicional	primeira

Adaptacións	ao	ambiente:	 VIII.2:	art.	104
Altura das edificacións:  VIII.2: art. 105
Ámbito	da	competencia	

urbanística:	 VIII.2:	art.	3
Avaliación	ambiental	estratéxica	

de	instrumentos	de	ordenación	
do	territorio	e	de	planeamento	
urbanístico:	 VIII.3:	arts.	5-8

Axencia	de	Protección	da	Legalidade	
Urbanística:	 VIII.2:	art.	226	e	
disposición	adicional	sexta

Convenios	urbanísticos:	 véxase	a	voz	
“Convenios	urbanísticos”

Dirección	da	actividade	
urbanística:	 VIII.2:	art.	5

Execución	dos	plans	de	
ordenación:	 véxase	a	voz	“execución	
dos	plans	de	actuación”

Fins	da	actividade	urbanística:	 VIII.2:	art.	4
Instrumentos	de	intervención	no	mercado	

do	solo:	 véxase	a	voz	“instrumentos	
de	intervención	no	mercado	do	solo”.

Intervención na edificación e uso do solo 
e	disciplina	urbanística:	 véxase	a	voz	
“intervención na edificción e uso do 
solo	e	disciplina	urbanística

Organización:	 VIII.2:	arts.	224-232
Planeamento	urbanístico:	 véxase	a	voz	

“planeamento	urbanístico”
Protección	das	vías	de	

circulación:	 VIII.2:	art.	106
Regras	de	interpretación	do	planeamento	

urbanístico:	 VIII.2:	art.	6
Réxime	urbanístico	do	solo:	 véxase	a	voz	

“réxime	urbanístico	do	solo”
Suspensión	de	novos	desenvolvementos	

urbanísticos	na	zona	do	litoral:	 VIII.3:	
arts.	3-4

Xurado	de	Expropiación	de	
Galicia:	 VIII.2:	art.	232

órGanos GaleGos de defensa  
da comPetencia

Convenios	de	colaboración:	 VI.5:	art.	19
Deber	de	secreto:	 VI.5:	art.	21
Normas	de	procedemento:	 VI.5:	art.	15
Publicación no “Diario Oficial de 

Galicia”:	 VI.5:	art.	17
Recursos:	 VI.5:	art.	16
Relacións	coas	administracións	

públicas:	 VI.5:	art.	20
Representación	na	Xunta	Consultiva	en	

materia de conflitos:  VI.5: art. 18
Servizo	Galego	de	Defensa	da	

Competencia:	 véxase	voz	“Servizo	
Galego	de	Defensa	da	Competencia”

Tribunal	Galego	de	Defensa	da	
Competencia:	 véxase	voz	“Tribunal	
Galego	de	Defensa	da	Competencia”

Paisaxe

Ámbito	de	aplicación:	 IX.9:	art.	4
Catálogos	de	paisaxe:	 IX.9:	art.	9	e	

disposición	transitoria	segunda
Definicións:  IX.9: art. 3
Directrices	de	paisaxe:	 IX.9:	art.	10
Estudos	de	impacto	e	integración	

paisaxística:	 IX.9:	art.	11
Instrumentos	de	organización,	

sensibilización	e	concertación	das	
políticas	de	paisaxe:	 IX.9:	art.	13

Instrumentos	para	a	protección,	xestión	e	
ordenación	da	paisaxe:	 IX.9:	arts.	8-12

Obxecto	da	Lei	de	Protección	da	Paisaxe	
de	Galicia:	 IX.9:	art.	1

Observatorio	Galego	da	Paisaxe:	 IX.9:	
art.	13

Plans	de	acción	da	paisaxe	en	áreas	
protexidas:	 IX.9:	art.	12

Políticas	de	paisaxe:	 IX.9:	arts.	5-7
Principios	inspiradores	da	Lei	

de	Protección	da	Paisaxe	de	
Galicia:	 IX.9:	art.	2

Parlamento de Galicia

Constitución:	 I.1:	art.	11.1
Disolución:	 II.1:	art.	24
Elección:	 I.1:	art.	11
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Elección	do	primeiro	Parlamento	de	
Galicia:	 I.1:	disposición	transitoria	1

Funcionamento:	 I.1:	art.	12
Funcións:	 I.1:	art.	10.1;	II.1:	arts.	24-26
Incompatibilidade	dos	seus	membros:	 I.1:	

art.	11.5
Inviolabilidade:	 I.1:	art.	10.2
Inviolabilidade	dos	seus	membros:	 I.1:	

art.	11.3
Mocións,	interpelacións	e	preguntas	aos	

membros	da	Xunta:	 II.1:	art.	52
Non	suxeición	a	mandato	imperativo	dos	

seus	membros:	art.	11.7
Órganos:	 I.1:	art.	12
Procedemento	lexislativo:	 I.1:	art.	13
Relacións	coa	Xunta:	 II.1:	arts.	45-57

Parroquias

Actuación	intensiva	nas	parroquias	
rurais:	 III.4

Autonomía	para	a	xestión	dos	seus	
intereses	patrimoniais:	 III.1:	art.	1.2

Consideración	como	Entidades	Locais	
territoriais:	 III.1:	art.	1.2

Posibilidade	de	recoñecemento	de	
personalidade	xurídica:	 I.1:	art.	40.3

Xuntas	parroquiais:	 III.4:	art.	9

Patrimonio cultural

Acceso:	 VII.5:	art.	26
Achados	casuais:	 VII.5:	art.	59
Actividades	arqueolóxicas:	 VII.5:	art.	57
Bens	arqueolóxicos	de	dominio	

público:	 VII.5:	art.	56
Bens	de	Interese	cultural:	 VII.5:	arts.	8-16
Catalogación	dos	bens:	 VII.5:	arts.	17-21
Colaboración	da	Igrexa	católica:	 VII.5:	

art.	5
Colaboración	das	Corporacións	

Locais:	 VII.5:	art.	4
Comercio:	 VII.5:	art.	29
Competencia:	 VII.5:	art.	2
Composición:	 VII.5:	art.	1
Deber	de	conservar:	 VII.5:	art.	25
Dereito	a	premio:	 VII.5:	art.	60
Dereitos	de	tanteo	e	retracto:	 VII.5:	art.	27
Escrituras	públicas:	 VII.5:	art.	28
Expropiación:	 VII.5:	art.	31

Impacto	ou	efecto	ambiental:	 VII.5:	art.	32
Intervencións	arqueolóxicas	por	obras	

en	conxuntos	históricos,	zonas	
arqueolóxicas	ou	xacementos	
catalogados	ou	inventariados:	 VII.5:	
art.	63

Inventario	Xeral:	 VII.5:	arts.	22-23	e	
disposición	adicional	segunda

Limitacións	á	transmisión:	 VII.5:	art.	30
Medidas	de	fomento:	 VII.5:	arts.	83-88
Museos:	 Véxase	a	voz	“museos”
Órganos	asesores	e	consultivos:	 VII.5:	

art.	7
Patrimonio	arqueolóxico,	

definición:  VII.5: art. 55
Patrimonio bibliográfico:  VII.5: art. 75
Patrimonio	documental	e	archivos:	 VII.5:	

art.	76-82
Patrimonio etnográfico:  VII.5: arts. 64-66
Particulares:	 VII.5:	art.	3
Protección	xeral:	 VII.5:	art.	24
Protección	dos	bens	catalogados:	 VII.5:	

arts.	52-53
Protección	dos	bens	de	interese	

cultural:	 VII.5:	arts.	33-51
Protección	dos	bens	inventariados:	 VII.5:	

art.	54
Proxección	exterior:	 VII.5:	art.	6
Rede	de	arquivos:	 VII.5:	art.	79
Requisitos	e	autorización	para	

realizar	e	dirixir	as	actividades	
arqueolóxicas:	 VII.5:	art.	61

Responsabilidade	na	dirección	e	destino	dos	
achados	arqueolóxicos:	 VII.5:	art.	62

Réxime	dos	conxuntos	históricos:	 VII.5:	
arts.	45-47

Réxime	dos	monumentos:	 VII.5:	
arts.	43-44

Réxime	sancionador:	 VII.5:	arts.	89-99	e	
disposición	adicional	quinta

Rexistro	de	Bens	de	Interese	Cultural	de	
Galicia:	 VII.5:	art.	14

Sistema	de	arquivos	de	Galicia:	 VII.5:	
art.	78

Urxencias	arqueolóxicas:	 VII.5:	art.	58
Vixilancia	e	inspección:	 VII.5:	

disposición	adicional	sétima
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Patrimonio da comunidad 
autónoma de Galicia

Actividade	empresarial	do	sector	público	
de	Galicia:	 VII.1:	arts.	44-47

Adscrición	de	bens	e	dereitos	
demaniais	a	entidades	públicas	ou	
organismos	autónomos	dependentes	
da	administración	da	comunidade	
autónoma:	 VII.1:	art.	13

Adquisición:	 VII.1:	arts.	16-23
Afectación	ao	uso	xeral	ou	á	prestación	

dos	servizos	públicos:	 VII.1:	arts.	9-12
Bens	de	dominio	público:	 VII.1:	art.	3
Bens	patrimoniais:	 VII.1:	art.	4
Clasificación dos bens e dereitos que o 

integran:	 VII.1:	art.	2
Competencia:	 VII.1:	art.	7
Composición:	 I.1:	art.	43.1;	VII.1:	art.	1
Deslinde:	 VII.1:	arts.	72-76
Enaxenación	e	cesión	de	bens	

inmobles:	 VII.1:	arts.	24-33
Enaxenación	e	cesión	de	bens	

mobles:	 VII.1:	arts.	34-37
Explotación	dos	bens	

patrimoniais:	 VII.1:	arts.	60-68
Formas	de	utilización	dos	bens	

demaniais:	 VII.1:	arts.	48-59
Inalienabilidade,	imprescritibilidade	e	

inembargabilidade:	 VII.1:	art.	8	e	77
Incrición	ou	anotación	rexistral	en	

rexistros	públicos:	 VII.1:	art.	79
Inventario	Xeral	do	Patrimonio:	 VII.1:	

art.	78
Licenza,	permiso	ou	concesión	

administrativa:	 VII.1:	art.	15
Normativa	reguladora:	 VII.1:	art.	5
Propiedades	incorporais:	 VII.1:	arts.	38-39
Recuperación	da	posesión:	 VII.1:		

arts.	69-71
Responsabilidade:	 VII.1:	arts.	80-82
Sucesión	entre	organismos	

públicos:	 VII.1:	art.	14
Títulos	representativos	do	capital	ou	

débeda	emitida	por	sociedades	e	
empresas:	 VII.1:	arts.	40-43

Tráfico dos bens e dereitos que o 
compoñen:	 VII.1:	art.	6

Pesca

Abandeiramento	de	conveniencia:	 XIV.2:	
art.	159

Acceso	de	buques	doutras	comunidades	
autónomas:	 XIV.2:	art.	20

Acuicultura	mariña:	XIV.2:	arts.	44-66
Ámbito	de	aplicación:	 XIV.2:	art.	3
Áreas	de	acondicionamento	

mariño:	 XIV.2:	art.	10
Áreas	de	repoboación	mariña:	 XIV.2:	

art.	11
Autorización	de	construción:	 XIV.2:	

art.	76
Axencia	de	desenvolvemento	sostible	das	

zonas	de	pesca:	 XIV.2:	arts.	106-111
Axentes	do	Sector	Pesqueiro	

Galego:	 XIV.2:	art.	78
Cambio	temporal	de	modalidade:	 XIV.2:	

art.	21
Censos	por	modalidades:	 XIV.2:	art.	17
Clasificación das zonas de 

produción:	 XIV.2:	art.	8
Confrarías	de	pescadores:	 XIV.2:	arts.	

79-89,	disposición	adicional	segunda	e	
disposición	transitoria	segunda

Comercialización	dos	produtos	da	pesca,	
o	marisqueo	e	a	acuicultura:	 XIV.2:	
arts.	96-102

Comercialización,	transformación	e	
promoción	dos	produtos	da	pesca,	o	
marisqueo	e	la	acuicultura:	 XIV.2:	
arts.	96-105

Concesións	de	actividade	na	zona	
marítima:	 XIV.2:	arts.	57-65

Concesións	de	actividade	en	zonas	
marítimo-terrestres:	 XIV.2:		
arts.	48-56

Consello	Galego	de	Pesca:	 XIV.2:	art.	95	
e	disposición	transitoria	terceira

Conservación	e	xestión	dos	produtos	
pesqueiros	e	marisqueiros:	 XIV.2:	
artigos	6-13

Cooperativas	do	sector	do	mar:	 XIV.2:	
art.	92

Definicións:  XIV.2: art. 4
Desenvolvemento	sostible	das	zonas	de	

pesca:	 XIV.2:	arts.	106-113
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Exercicio	do	marisqueo:	 XIV.2:		
arts.	39-43

Embarcacións	auxiliares	de	
acuicultura:	 XIV.2:	disposición	
adicional	undécima

Entidades	representativas	do	sector	
pesqueiro:	 XIV.2:	arts.	78-95

Federación	de	Confrarías:	 XIV.2:	art.	89	
e	disposición	transitoria	segunda

Finalidade	da	Lei	de	Pesca:	 XIV.2:	art.	2
Formación	martítimo	pesqueira:	 XIV.2:	

arts.	117-118
Frota	pesqueira:	 XIV.2:	arts.	73-77
Inspección,	control,	salvamento	marítimo	

e	loita	contra	a	contaminación:	 XIV.2:	
art.	119

Inspección	e	control:	 XIV.2:	arts.	120-123
INTECMAR:	 XIV.2:	Disposición	adicional	

primeira
Investigación,	desenvolvemento	

tecnolóxico	e	innovación:	 XIV.2:		
arts.	114-116

Licenza	de	Marisqueo:	 XIV.2:	art.	39
Licenza de Marisqueo a flote:  XIV.2: 

art.	41
Licenza	de	Marisqueo	a	pé:	 XIV.2:	art.	40
Licenza	de	Pesca	Profesional:	 XIV.2:	

art.	18
Marisqueo:	 XIV.2:	arts.	27-43
Obxecto	da	Lei	de	Pesca:	 XIV.2:	art.	1
Organizacións	de	produtores:	 XIV.2:	

arts.	90-91
Permiso	de	actividade:	 XIV.2:	arts.	66-72
Permisos	de	explotación:	 XIV.2:	

disposición	transitoria	quinta
Permisos	de	explotación	de	marisqueo	a	

pé	con	embarcación	auxiliar:	 XIV.2:	
disposición	transitoria	sexta

Permiso	de	pesca	especial:	 XIV.2:	art.	19
Pesca	Marítima:	 XIV.2:	arts.	14-26
Pesca	Marítima	de	recreo:	 XIV.2:		

arts.	22-26
Pesca	Marítima	profesional:	 XIV.2:		

arts.	14-21
Porto	base:	 XIV.2:	art.	75
Preferencia	das	organizacións	de	

produtores	de	base:	 XIV.2:	art.	5

Primeira	venda:	 XIV.2:	art.	99
Promoción	dos	produtos	da	pesca,	o	

marisqueo	e	a	acuicultura:	 XIV.2:	
art.	105

Protección	e	rexeneración:	 XIV.2:		
arts.	9-13

Recollida	de	algas	e	argazos:	 XIV.2:	
art.	43

Reservas	mariñas:	 XIV.2:	art.	12
Réxime	sancionador:	 XIV.2:		

arts. 127-158 e disposición final segunda
Rexistros:	 XIV.2:	art.	126
Salvamento	mariño	e	loita	contra	a	

contaminación:	 XIV.2:	arts.	124-125
Servizo	de	Gardacostas	de	Galicia:	 XIV.2:	

disposición	adicional	sexta
Servizo	de	Inspección	e	Vixilancia	

Pesqueira:	 XIV.2:	disposición	adicional	
sexta	a	disposición	adicional	décima

Transformación	dos	produtos	da	pesca,	
o	marisqueo	e	a	acuicultura:	 XIV.2:	
arts.	103-104

Transporte	anterior	á	primeira	
venda:	 XIV.2:	art.	98

Turismo	mariñeiro:	 XIV.2:	arts.	112-113
Zonas	de	explotación	marisqueira:	 XIV.2:	

arts.	29-38

Pesca fluvial

Concesións:	 XIV.3:	arts.	5-7
Control	e	policía	de	augas	

continentais:	 XIV.3:	arts.	28-29
Desovadoiros:	 XIV.3:	art.	14
Embarcacións:	 XIV.3:	art.	4
Fomento	das	poblacións	ictícolas:	 XIV.3:	

arts.	13-17
Indemnizacións	e	decomisos:	 XIV.3:	

arts.	44-46
Infraccións	e	sancións:	 XIV.3:	arts.	32-46
Licenzas,	réximes	especiais,	permisos	e	

matrículas:	 XIV.3:	arts.	2-4
Medidas	protectoras	da	riqueza	

piscícola:	 XIV.3:	arts.	18-27
Obxecto:	 XIV.3:	art.	1
Procedemento	sancionador:	 XIV.3:		

arts.	39-43
Prohibicións:	 XIV.3:	arts.	30-31
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Restricións	ao	aproveitamento	
piscícola:	 XIV.3:	arts.	8-12

Tramo	internacional	do	río	Miño:	 XIV.3:	
disposición	adicional	primeira

Planeamento urbanÍstico

Alteración	do	planeamento:	 VIII.2:	art.	93
Calidade	de	vida	e	cohesión	

social:	 VIII.2:	art.	47
Catálogos:	 VIII.2:	art.	75
Competencia	para	a	aprobación	

definitiva:  VIII.2: art. 89
División	do	solo	urbano	e	

urbanizable:	 VIII.2:	art.	49
Efectos	da	aprobación	dos	plans:	 VIII.2:	

arts.	97-103
Elaboración	do	plan:	 VIII.2:	art.	76
Elaboración	do	planeamento:	 VIII.2:	

art.	84
Estudos	de	detalle:	 VIII.2:	art.	73
Formulación	das	normas	

subsidiarias	e	complementarias	de	
planeamento:	 VIII.2:	art.	80

Formulación	do	planeamento	de	
desenvolvemento:	 VIII.2:	art.	83

Formulación	do	planeamento	
xeral:	 VIII.2:	art.	81

Instrumentos	de	ordenación:	 VIII.2:	art.	45
Límites	de	sostenibilidade:	 VIII.2:	art.	46
Modificacións dos plans:  VIII.2: art. 94
Modifiación dos plans en solo 

rústico:	 VIII.2:	art.	95
Normas	de	calidade	urbana:	 VIII.2:	art.	48
Normas	técnicas	do	planeamento:	 VIII.2:	

art.	50
Normas	subsidiarias	e	complementarias	

do	planeamento:	 VIII.2:	art.	51
Ordenación	urbanística	que	afecta	a	

varios	municipios:	 VIII.2:	art.	82
Planeamento	de	

desenvolvemento:	 VIII.2:	arts.	62-75
Plans	de	iniciativa	particular:	 VIII.2:	

art.	74
Plans	especiais:	 VIII.2:	arts.	68-72
Plans	de	iniciativa	particular:	 VIII.2:	

art.	79
Plans	de	sectorización:	 VIII.2:	arts.	66-67
Plans	parciais:	 VIII.2:	arts.	63-65

Plan	xeral	de	ordenación	
municipal:	 VIII.2:	arts.	52-61

Plazos para a aprobación definitiva 
de	instrumentos	de	planeamento	
de	desenvolvemento	de	iniciativa	
particular:	 VIII.2:	art.	90

Propostas	de	planeamento:	 VIII.2:	art.	78
Suspensión	de	licenzas:	 VIII.2:	art.	77
Suspensión	do	planeamento:	 VIII.2:	art.	96
Tramitación	do	planeamento:	 VIII.2:	art.	85
Vixencia	dos	plans:	 VIII.2:	art.	92

PolicÍa de Galicia

Acatamento	á	Constitución	e	ao	Estatuto	
de	Autonomía	de	Galicia:	 X.1:	art.	6

Acceso	e	promoción:	 X.1:	arts.	27-37
Adscrición	a	postos	de	traballo:	X.1:		

arts.	40-41
Ámbito	de	actuación:	 X.1:	art.	2
Asistencia	xurídica:	 X.1:	art.	52
Carreira	profesional:	 X.1:	arts.	46-47
Centro	de	elaboración	e	proceso	de	datos	

para	o	servizo	policial:	X.1:	 art.	19
Comisión	Galega	de	Seguridade:	X.1:	

art.	21
Consello	da	Policía	de	Galicia:	 X.1:	

art.	20
Consumo	de	drogas,	estupefacientes	e	

substancias	psicotrópicas:	 X.1:	art.	56
Convenios	de	colaboración	coas	

entidades	locais:	 X.1:	art.	16
Correspondencia	de	categorías:	 X.1:	

Disposición	adicional	segunda
Deber	de	residencia:	 X.1:	art.	58
Dereito	de	sindicación:	X.1:	art.	62
Dereitos	e	deberes	dos	seus	membros:	

X.1:	 arts.	48-63
Desempeño	provisional	de	funcións:	 X.1:	

art.	44
Distincións	e	recompensas:	 X.1:	art.	61
Escalafón:	X.1:	Disposición	adicional	

terceira
Escalas	e	categorías:	X.1:	 art.	24
Formación	e	capacitación	

profesional:	 X.1:	art.	38	e	53
Funcións:	 X.1:	art.	15
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Funcións	dos	seus	membros:	 X.1:	art.	25
Gabinete	de	Iniciativas	Cidadás	

para	a	Optimización	do	Servizo	
Policial:	 X.1:	art.	22

Grao	persoal:	 X.1:	art.	42
Incompatibilidades:	 X.1:	art.	55
Integración	e	promoción	dos	funcionarios	

pertencentes	á	unidade	do	Corpo	
Nacional	de	Policía	adscrita	
á	Comunidade	Autónoma	de	
Galicia	e	outras	forzas	e	corpos	de	
seguridade:	 X.1:	disosición	transitoria	
primeira-disposición	transitoria	terceira

Limitación	do	dereito	de	folga:	 X.1:	
art.	63

Medios	e	instalacións:	 X.1:	art.	54
Misión:	 X.1:	art.	5
Natureza:	 X.1:	art.	3
Órganos	consultivos:	 X.1:	arts.	20-21
Órganos	de	coordinación:	 X.1:		

arts.	18-19
Órganos	de	dirección:	 X.1:	art.	17
Órganos	de	participación	cidadá:	 X.1:	

art.	22
Permanencia	nos	postos:	 X.1:	art.	43
Permisos,	licenzas	e	vacacións:	 X.1:	

art.	60
Permuta:	 X.1:	art.	45
Persoal	non	policial:	 X.1:	art.	26
Principios	de	actuación:	 X.1:	arts.	8-14
Recursos	provinientes	de	acordos	con	

outras	Administracións	Públicas:	 X.1:	
Disposición	adicional	Primeira

Relación	de	postos	de	traballo:	 X.1:	
art.	39

Retribucións:	 X.1:	art.	49
Revisións	médicas:	 X.1:	art.	57
Réxime	da	Seguridade	Social:	 X.1:		

art.	50
Réxime	disciplinario:	 X.1:	arts.	78-90
Réxime	funcionarial:	disposicións	

xerais:	 X.1:	arts.	23-26
Réxime	xurídico:	 X.1:	art.	7
Saúde	e	seguridade	laboral:	 X.1:	art.	51
Segunda	actividade:	 X.1:	arts.	66-77
Situacións	administrativas:	 X.1:		

arts.	65-77

Uso	de	armas	e	uniforme:	 X.1:	art.	4
Xornada	e	horario:	 X.1:	art.	59
Xubilación:	 X.1:	art.	64
Xunta	de	Seguridade	de	Galicia:	 X.1:	

art.	18

PolicÍas locais

Academia	Galega	de	Seguridade	
Pública:	 véxase	a	voz	“Academia	
Galega	de	Seguridade	Pública”

Acceso	á	categoría	de	inspector:	 X.2:	
art.	38

Acceso	á	categoría	de	inspector	
principal:	 X.2:	art.	39

Acceso	á	categoría	de	intendente:	 X.2:	
art.	40

Acceso	á	categoría	de	intendente	
principal:	 X.2:	art.	41

Acceso á categoría de oficial:  X.2: art. 37
Acceso	á	categoría	de	

superintendente:	 X.2:	art.	42
Acreditación	profesional:	 X.2:	art.	10
Ámbito	de	aplicación:	 X.2:	art.	2
Ámbito	territorial	de	actuación	dos	

corpos:	 X.2:	art.	6
Auxiliares	de	Policía	local:	 X.2:	arts.	95-96
Cadros	de	persoal:	 X.2:	art.	29
Coordinación:	 X.2:	arts.	12-21
Creación	de	categorías:	 X.2:	art.	28
Creación	do	corpo	de	Policía	local:	 X.2:	

art.	22
Denominación:	 X.2:	art.	5
Dereitos	e	deberes:	 X.2:	art.	47-59
Dispensa	de	requisitos	dos	corpos:	 X.2:	

art.	31
Distincións	e	recompensas:	 X.2:	art.	74
Escalas	e	categorías:	 X.2:	art.	24
Finalidade	dos	corpos:	 X.2:	art.	4
Funcionario	en	prácticas:	 X.2:	art.	36
Funcións	dos	corpos	de	Policía	local:	 X.2:	

art.	8
Formación:	 X.2:	arts.	3,	45	e	46
Garantía	de	mobilidade:	 X.2:	art.	43
Idade	de	xubilación:	 X.2:	art.	61
Incompatibilidades:	 X.2:	art.	58
Ingreso	na	categoría	de	policías:	 X.2:	

art.	35
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Integración	dos	vixilantes	e	auxiliares	
de	policía	ou	interinos	nos	corpos	
de	Policía	local:	 X.2:	disposición	
adicional	segunda

Medios	técnicos:	 X.2:	art.	11
Natureza	xurídica:	 X.2:	art.	5
Número	mínimo	de	membros	dos	

corpos:	 X.2:	art.	30
Obxecto:	 X.2:	art.	1
Organización:	 X.2:	art.	23
Permutas:	 X.2:	art.	44
Principios	básicos	de	actuación:	 X.2:	art.	6
Principios	do	sistema	de	selección:	 X.2:	

art.	32
Reintegración	de	categorías	dos	corpos	

de	la	Policía	local	de	Galicia:	 X.2:	
disposición	adicional	primeira

Requisitos	para	o	ingreso:	 X.2:	art.	33
Retribucións:	 X.2:	art.	48
Réxime	disciplinario:	 X.2:	arts.	75-87
Rexistro	de	Policías	locais:	 X.2:	art.	21
Segunda	actividade:	 X.2:	arts.	62-73
Situacións	administrativas:	 X.2:	art.	60
Subescala	facultativa:	 X.2:	art.	26
Tribunal	de	selección:	 X.2:	art.	34
Uniformidade:	 X.2:	art.	9
Vixilantes	municipais:	 X.2:	arts.	88-94
Xefe	do	Corpo	de	Policía	local:	 X.2:	art.	27
Xornada	laboral	e	horario:	 X.2:	art.	55

Presidente da xunta

Cese:	 II.1:	art.	21	e	29
Dereitos:	 II.1:	art.	11
Elección:	 I.1:	art.	15;	II.1:	art.	15-18
Estatuto:	 I.1:	art.	16.4
Funcións:	 I.1:	art.	16.4
Incompatibilidades:	 II.1:	art.	12
Inmunidade:	 I.1:	art.	18;	II.1:	art.	14
Nomeamento:	 I.1:	art.	15.2
Presidente	en	funcións:	 II.1:	art.	23
Representación	suprema	da	Comunidade	

Autónoma	de	Galicia	e	ordinaria	do	
Estado:	 II.1:	art.	10

Responsabilidade	política	ante	o	
Parlamento:	 I.1	art.	16.4;	II.1:	art.	13

Substitución	no	cargo:	 II.1:	art.	22

Toma	de	posesión:	 II.1:	art.	19
Xuramento:	 II.1:	art.	20

PresuPostos das  
dePutacións Provinciais

V.1:	art.	53

PresuPostos dos  
orGanismos autónomos

V.1:	art.	82

PresuPostos xerais da  
comunidade autónoma

Anticipos	de	tesouraría:	 V.1:	art.	63
Anulación	de	créditos:	 V.1:	art.	59
Aprobación:	 I.1:	art.	53;	V.1:	art.	46
Autorización	de	créditos:	 V.1:	art.	56
Autorización	de	gasto:	 V.1:	art.	72
Competencias	das	consellerías:	 V.1:	art.	50
Competencias	do	Consello	da	Xunta:	 	

art.	65
Concepto:	 V.1:	art.	46
Contenido:	 V.1:	art.	48
Créditos	ampliables:	 V.1:	art.	64
Créditos	extraordinarios	e	

suplementos:	 62
Dereitos	e	obrigcións	recoñecidas:	 V.1:	

art.	55
Exercicio	presupostario:	 V.1:	art.	47
Elaboración:	 I.1:	art.	53;	V.1:	art.	51
Estrutura:	 V.1:	art.	49
Facultades	da	Consellería	de	Economía	e	

Facenda:	 V.1:	art.	66
Facultades	dos	Conselleiros:	 V.1:	art.	67
Fases	do	gasto:	 V.1:	art.	73
Gastos	plurianuais:	 V.1:	art.	58
Incorporacións:	 V.1:	art.	71
Limitacións:	 V.1:	art.	68
Liquidación:	 V.1:	art.	80
Normativa	aplicable:	 V.1:	art.	61
Nulidade	de	obrigacións:	 V.1:	art.	57
Ordenación	xeral	dos	pagos:	 V.1:	art.	74
Pagos a xustificar:  V.1: art. 77
Plan	de	disposición:	 V.1:	art.	75
Prórroga:	 V.1:	art.	54
Regulación	de	obrigacións:	 V.1:	art.	60
Remanentes	de	tesouraría:	 V.1:	art.	81
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Remisión	ao	Parlamento:	 V.1:	art.	52
Resposición:	 V.1:	art.	70
Xeración	de	créditos:	 V.1:	art.	69

Prevención e tratamiento inteGral 
da violencia de xénero

Acreditación	da	situación	de	violencia	de	
xénero:	 XVI.6:	art.	5

Acordos	interinstitucionais	e	acordos	
de	colaboración:	 XVI.6:	disposición	
adicional	segunda

Ámbito	de	aplicación	da	Lei:	 XVI.6:	
art.	2

Centro	de	Recuperación	Integral	para	
Mulleres	que	Sofren	Violencia	de	
Xénero:	 XVI.6:	art.	49

Comisión	Interdepartamental	de	
igualdade:	 XVI.6:	disposición	
adicional	sétima

Competencias	en	materia	de	violencia	de	
xénero	da	policía	de	Galicia:	 XVI.6:	
disposición	adicional	terceira

Consello	Galego	de	Mulleres:	 XVI.6:	
disposición	adicional	quinta

Creación de oficinas de atención ás 
vítimas	dos	delitos:	 XVI.6:	art.	54

Definición de violencia de 
xénero:	 XVI.6:	art.	1.2

Deseño	e	implantación	de	dispositivos	de	
alarma:	 XVI.6:	art.	33

Formas	de	violencia	de	xénero:	 XVI.6:	
art.	3

Información	ao	Parlamento	de	
Galicia:	 XVI.6:	disposición	adicional	
cuarta

Medidas	de	carácter	económico:	 XVI.6:	
arts.	38-45

Medidas	de	formación	e	organización	
en	materia	de	violencia	de	
xénero:	 XVI.6:	arts.	12-15

Medidas	de	sensibilización	contra	a	
violencia	de	xénero:	 XVI.6:	arts.	6-11

Medidas	no	ámbito	educativo:	 XVI.6:	
arts.	16-23

Medidas	no	ámbito	xudicial:	 XVI.6:		
art.	28-32

Medidas	no	ámbito	da	formación	e	o	
emprego:	 XVI.6:	arts.	35-37

Medidas	no	ámbito	sanitario	e	
psicolóxico:	 XVI.6:	arts.	24-27

Observatorio	Galego	de	Violencia	de	
Xénero:	 XVI.6:	disposición		
adicional	sexta

Organización	do	sistema	de	protección	
e	asistencia	integral	especializada	
fronte	á	violencia	de	xénero:	 XVI.6:	
arts.	47-56

Principios	xerais:	 XVI.6:	art.	4
Procedemento	abreviado	de	concesión	

da	renda	de	integración	social:	XVI.1:	
art.	24.10

Programas	de	intervención	con	homes	en	
relación	á	violencia	de	xénero:	 XVI.6:	
art.	34

Punto	de	coordinación	de	ordes	de	
protección:	 XVI.6:	art.	52

Puntos	de	encontro	familiar:	XVI.6:	art.	53
Rede	de	información	de	mulleres:	 XVI.6:	

art.	50
Rede	galega	de	acollida:	 XVI.6:	art	48
Rendas	individuais	do	cónxuxe	agresor	da	

unidade	de	convivencia:	 XVI.1:	art.	14.4
Servizo	de	atención	24	horas:	 XVI.6:	art.	51

Prezos Privados

Concepto:	 V.3:	art.	50
Fixación:	 V.3:	art.	51
Réxime	xurídico:	 V.3:	art.	53
Xestión:	 V.3:	art.	52

Prezos Públicos

Concepto:	 V.3:	art.	43
Contía	dos	prezos	públicos:	 V.3:	art.	46
Fixación	de	prezos	públicos:	 V.3:	art.	47
Normativa	aplicable:	 V.3:	art.	44
Obrigados	ao	pago:	 V.3:	art.	45
Reclamacións	e	recursos:	 V.3:	art.	49
Xestión:	 V.3:	art.	48

Procedemento administrativo

Normativa	aplicable	aos	procedementos	que	
carecen de regulación específica:  IV.1: 
disposición	adicional	segunda

Prazo	máximo	para	resolver:	 IV.1:	art.	1;	
IV.1:	 anexo	1
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Rexistro	do	órgano	competente	para	
tramitar	a	solicitude:	 IV.1:	disposición	
adicional	primeira

Silencio	administrativo:	 IV.1:	art.	2;	
IV.1:	 anexo	2

ProGramas de sociedades Públicas

V.1:	arts.	83-86

Protección ambiental

Administración	ambiental:	 IX.1:	art.	27
Ámbito	de	protección:	 IX.1:	art.	4
Aplicación	de	técnicas	e	medidas	de	

defensa	a	actividades	que	xa	se	estean	
realizando:	 IX.1:	art.	6

Autorización:	 IX.1:	art.	5	e	disposición	
adicional	cuarta

Avaliación	de	efectos	ambientais:	 IX.1:	
arts.	10-12

Avaliación	de	impacto	ambiental:	 IX.1:	
arts.	7-9

Avaliación	de	incidencia	ambiental:	 IX.1:	
arts.	13-19

Clasificación do grao de protección:  IX.1: 
art.	5

Conexión	cos	elementos	de	
planeamento:	 IX.1:	art.	21

Consello	Galego	de	Medio	
Ambiente:	 IX.1:	art.	28

Conservación	da	natureza:	 véxase	a	voz	
“conservación	da	natureza”

Ecoetiqueta:	 IX.1:	art.	26
Educación	ambiental:	 IX.1:	art.	22
Información	e	participación	

ambiental:	 IX.1:	art.	24
Infraccións	e	sancións:	 IX.1:	arts.	33-49	

e	disposición	adicional	segunda
Inspección	e	vixilancia:	 IX.1:	arts.	29-32
Investigación:	 IX.1:	art.	23
Mandato	xeral:	 IX.1:	art.	3
Obxectivos:	 IX.1:	art.	2
Pacto	ambiental:	 IX.1:	art.	25
Principios:	 IX.1:	art.	2
Procedemento	sancionador:	 IX.1:		

arts.	41	e	43-49
Protección	da	calidade	das	augas	das	rías	

de	Galicia:	 véxase	a	voz:	“protección	da	
calidade	das	augas	das	rías	de	Galicia.

Protección	contra	a	contaminación	
acústica:	 véxase	a	voz	“protección	
contra	a	contaminación	
acústica”Protección	do	ambiente	
atmosférico:	véxase	a	voz	“protección	
do	ambiente	atmosférico”.

Protección,	conservación	e	mellora	
dos	ríos	galegos:	 véxase	a	voz	
“protección,	conservación	e	mellora	
dos	ríos	galegos”

Residuos	sólidos	urbanos:	 véxase	a	voz	
“residuos	sólidos	urbanos”

Réxime	de	rexistros,	catálogos	e	
inventarios:	 IX.1:	art.	20

Servizo	público	de	depuración	de	augas	
residuais	urbanas:	 véxase	a	voz	
“servizo	público	de	depuración	de	
augas	residuais	urbanas”

Suspensión	de	actividades	non	
autorizadas:	 IX.1:	art.	40

Protección, conservación e 
mellora dos rÍos GaleGos

Ámbito	de	aplicación:	 IX.8:	disposición	
adicional	segunda

Capacitación	técnica	do	persoal	da	
Administración:	 IX.8:	art.	7

Educación	ambiental:	 IX.8:	art.	7
Participación	cidadá	nas	políticas	da	

auga:	 IX.8:	art.	6
Planificación hidrolóxica:  IX.8: arts. 2-3
Principios	xerais:	 IX.8:	art.	1
Protección	integral	dos	ecosistemas	

fluviais:  IX.8: art. 4
Rede	de	vixilancia	e	control	do	estado	

ecolóxico	dos	ríos:	 IX.8:	art.	3
Xestión	do	uso	da	auga:	 IX.8:	art.	5

Protección contra a 
contaminación acústica

Actividades	varias:	 IX.3:	art.	7
Ámbito:	 IX.3:	art.	2
Auditorías:	 IX.3:	arts.	21-22
Autorizacións:	 IX.3:	disposición	

adicional	terceira
Competencia	administrativa:	 IX.3:	art.	3
Edificación:  IX.3: art. 6
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Infraccións	e	sancións:	 IX.3:	arts.	12-20
Inspección	e	vixilancia:	 IX.3:	art.	9-11
Normativa	subsidiaria:	 IX.3:	art.	8
Obxecto:	 IX.3:	art.	1
Réxime	xurídico	das	actividades	

susceptibles	de	producir	ruído	e	
vibracións,	normas	xerais:	 IX.3:	art.	4

Relacións	interadministrativas	e	de	
auxilio:	 IX.3:	arts.	23-25

Tráfico:  IX.3: art. 5

Protección da calidade das auGas 
das rÍas de Galicia

Ámbito:	 IX.6:	art.	1
Aplicación	das	técnicas	de	protección	

ambiental	ao	planeamento	
urbanístico	e	ás	actividades	en	
funcionamento:	 IX.6:	art.	5

Infraccións	e	sancións:	 IX.6:	arts.	11		
e	13-14

Obxectivos	de	calidade	das	augas:	 IX.6:	
art.	3

Obxecto:	 IX.6:	art.	1
Ría	de	Ribadeo:	disposición		

adicional	terceira
Vertidos	de	augas	residuais	

industriais:	 IX.6:	art.	4
Vertidos	de	residuos:	 IX.6:	art.	2

Protección de consumidores  
e usuarios

Definición de consumidores e 
usuarios:	 XV.3:	art.	2

Dereito	á	información	e	á	
educación:	 XV.3:	arts.	22-26

Dereito	á	protección	da	saúde	e	á	
seguridade:	 XV.3:	arts.	4-14

Dereito	á	protección	dos	intereses	
económicos	e	sociais	dos	
consumidores	e	usuarios:	 XV.3:		
arts.	15-20

Dereito	á	protección	xurídica,	
administrativa	e	técnica	e	reparación	de	
danos	e	prexuízos:	 XV.3:	arts.	30-31

Dereitos	de	consumidores	e	
usuarios:	 XV.3:	arts.	3-31

Dereito	de	representación,	consulta	e	
participación:	 XV.3:	arts.	27-29

Expedientes	sancionadores:	 XV.3:	
disposición final primeira

Grupos	de	protección	especial:	 XV.3:	
arts.	32-34

Inspección	de	consumo:	 véxase	a	voz	
“Inspección	de	consumo”

Instituto	Galego	de	Consumo:	 véxase	a	
voz	“Instituto	Galego	de	Consumo”

Protección do  
ambiente atmosférico

Ámbito	de	aplicación:	 IX.2:	art.	4
Control	da	contaminación	atmosférica	

producida	por	actividades	
industriais:	 IX.2:	arts.	19-22

Control	da	contaminación	atmosférica	
urbana	e	da	derivada	do	
transporte:	 IX.2:	arts.	23-24

Definicións:  IX.2: art. 5
Fondo	de	protección	do	ambiente	

atmosférico	de	Galicia:	 IX.2:	art.	26
Funcións	das	Administracións	públicas	

de	Galicia:	 IX.2:	arts.	37-38
Información	e	participación	na	xestión	do	

ambiente	atmosférico:	 IX.2:	arts.	33-36
Infraccións	e	sancións:	 IX.2:	arts.	44-52
Inspección:	 IX.2:	arts.	42-43
Instrumentos	económicos	e	de	apoio	

financeiro para o fomento da calidade 
do	aire:	 IX.2:	arts.	25-29

Instrumentos	horizontais	de	apoio	para	
o	fomento	da	calidade	do	aire:	 IX.2:	
arts.	30-31

Inventario	das	fontes	de	emisión:	 IX.2:	
art.	17

Liñas	de	actuación:	 IX.2:	art.	2
Medidas	para	o	mantemento	e	a	mellora	

da	calidade	do	aire:	 IX.2:	arts.	13-16
Normativa	subsidiaria:	 IX.2:	disposición	

adicional	primeira
Obxecto:	 IX.2:	art.	1
Obrigacións	xerais	para	os	titulares	

de	actividades	potencialmente	
contaminantes:	 IX.2:	art.	18

Planificación territorial e sectorial:  IX.2: 
art.	32

Parámetros	da	calidade	do	aire:	 IX.2:	
arts.	6-7
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Principios:	 IX.2:	art.	3
Relacións	interadministrativas:	 IX.2:	

arts.	39-41
Réxime	de	recursos:	 IX.2:	arts.	53-54
Vixilancia	e	avaliación	da	calidade	do	

aire:	 IX.2:	arts.	8-12

Provincia

Asistencia económica financeira: art. 114
Asistencia	en	materia	de	formación	e	

perfeccionamento	en	xeral:	 III.1:	
art.	116

Asistencia	xurídica:	 III.1:	art.	113
Asistencia	técnica:	 III.1:	art.	115
Carácter	de	Entidade	Local	de	carácter	

territorial:	 III.1:	art.	1
Comisión	de	Goberno:	 III.1:	art.	108
Competencias	propias:	 III.1:	art.	109
Coordinación	dos	servizos	municipais	

entre	si	para	garantir	a	prestación	
integral	e	adecuada	dos	servizos	
públicos	en	todo	o	territorio	da	
provincia:	 III.1:	arts.	110-112

Fomento	e	da	administración	
dos	intereses	peculiares	da	
provincia:	 III.1:	art.	118

Natureza:	 III.1:	art.	101.1
Organización:	 III.1:	arts.	103-104
Pleno:	 III.1:	art.	107
Personalidade	xurídica	propia:	 III.1:	

art.	101.1
Presidente	da	Deputación:	 III.1:	art.	105
Prestación	de	servizos	de	carácter	

municipal:	 III.1:	art.	117
Principios	reitores:	 III.1:	art.	101.2
Territorio:	 III.1:	art.	102
Transferencia	e	delegación	de	

competencias	da	Comunidade	
Autónoma	nas	provincias	e	da	
encomenda	de	xestión:	 III.1:	art.	119

Vicepresidente:	 III.1:	art.	106

radio-televisión de Galicia

Consello	Asesor:	 XII.1:	art.	9
Consello	de	Administración:	 XII.1:	

arts.	4-8
Control	parlamentario	directo:	 XII.1:	art.	20

Dereito	de	antena:	 XII.1:	art.	17
Dereito de rectificación:  XII.1: art. 18
Director	Xeral:	 XII.1:	arts.	10-12
Funcións:	 XII.1:	art.	1
Natureza:	 XII.1:	art.	1
Órganos:	 XII.1:	art.	3
Patrimonio:	 XII.1:	art.	26
Período	electoral:	 XII.1:	art.	19
Persoal:	 XII.1:	art.	27
Personalidade	xurídica	e	

capacidade:	 XII.1:	art.	2
Presuposto e financiación:  XII.1: 	

arts.	21-25
Principios	de	programación:	 XII.1:	art.	16
Réxime	xurídico:	 XII.1:	art.	2;	XII.3:	

disposición	adicional	segunda
Xestión	mercantil:	 XII.1:	arts.	14-15
Xestión	pública:	 XII.1:	art.	13

reclamación Previa á vÍa xudicial

IV.1:	art.	6

recoñecemento de GaleGuidade de 
comunidades GaleGas asentadas 
fóra de Galicia

I.1:	art.	7

reGulamentos

Inderogabilidade	singular:	 II.1:	art.	42
Invalidez:	 II.1:	art.	40
Orde	xerárquico:	 II.1:	art.	39
Participación	na	súa	elaboración:	 IV.2:	

art.	9
Prohibición	de	establecer,	tributos	ou	

sancións:	 II.1:	art.	41
Tipos:	 II.1:	art.	37

residuos

Acción	das	Administracións	
Públicas:	 IX.IV:	arts.	11-15

Ámbito	de	aplicación	da	Lei	de	
Residuos:	 IX.IV:	art.	3

Competencias:	 IX.IV:	arts.	5-9
Contaminación	e	degradación	do	

solo:	 IX.IV:	arts.	42-49
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Declaración	de	solo	contaminado:	 IX.IV:	
arts.	42-43

Definicións:  IX.IV: art. 4
Espazos	degradados:	 IX.IV:	arts.	48-49
Expropiación:	 IX.IV:	arts.	40-41
Fomento:	 IX.IV:	arts.	50-51
Formación	e	concienciación:	 IX.IV:	

art.	15
Garantías financeiras das actividades 

sometidas	a	autorización:	 IX.IV:	
art.	28

Inspección,	vixilancia	e	control:	 IX.IV:	
arts.	52-57

Medidas	Económicas	e	Financeiras:	 IX.
IV:	arts.	28-29

Obxectivos	da	Lei	de	Residuos:	 IX.IV:	
art.	2

Obxecto	da	Lei	de	Residuos:	 IX.IV:	art.	1
Optimización	na	eliminación:	 IX.IV:	

art.	14
Planificación autonómica:  IX.IV: arts. 

18-23
Planificación das entidades locais:  IX.IV: 

arts.	24-27
Planificación en materia de residuos:  IX.

IV:	arts.	16-27
Prevención	de	residuos:	 IX.IV:	art.	12
Posta	no	mercado	de	produtos	que	co	seu	

uso	se	converten	en	residuos:	 IX.IV:	
arts.	30-36

Residuos	de	establecementos	
sanitarios:	 IX.IV:	disposición	
adicional	primeira

Réxime	de	Intervención	
administrativa:	 IX.IV:	arts.	37-39

Réxime	sancionador:	 IX.IV:	arts.	58-80
Sistemas	integrados	de	xestión:	 IX.IV:	

art.	32
Sociedade	Galega	do	Medio	

Ambiente:	 IX.IV:	art.	10
Solos	contaminados:	 IX.IV:	arts.	42-47
Valorización:	 IX.IV:	art.	13

resPonsabilidade Patrimonial  
da administración

IV.1:	art.	5

réxime financeiro e  
PresuPostario, resPonsabilidade

Dilixencias	previas:	 V.1:	art.	126
Execución:	 V.1:	art.	125
Instrución	e	resolución:	 V.1:	art.	124
Suxeitos	responsables:	 V.1:	art.	122
Tipificación das infraccións:   V.1: art. 123

réxime urbanÍstico do solo

Aproveitamento	urbanístico	
dos	propietarios	do	solo	
urbanizable:	 VIII.2:	art.	23

Aproveitamento	urbanístico	dos	propietarios	
de	solo	urbano:	 VIII.2:	art.	18

Clasificación do solo:  VIII.2: arts. 10-16
Condicións de edificación nos núcleos 

rurais:	 VIII.2:	art.	29
Condicións de edificación no solo 

rústico:	 VIII.2:	arts.	42-44
Condicións	de	uso	dos	terreos	incluídos	

en	núcleos	rurais:	 VIII.2:	arts.	25-28
Condicións	de	uso	do	solo	

rústico:	 VIII.2:	arts.	33-40
Deberes	dos	propietarios	de	solo	

urbanizable:	 VIII.2:	art.	22
Deberes	dos	propietarios	de	solo	urbano	

consolidado:	 VIII.2:	art.	19
Deberes	dos	propietarios	de	solo	urbano	

non	consolidado:	 VIII.2:	art.	20
Deberes	de	uso,	conservación	e	

rehabilitación:	 VIII.2:	art.	9
Dereitos	dos	propietarios	de	solo	

urbano:	 VIII.2:	art.	17
Núcleos	rurais	afectados	pola	lexislación	

de	costas:	 VIII.2:	disposición	
adicional	terceira

Núcleos	rurais,	dereitos	e	
deberes:	 VIII.2:	art.	24

Procedemento	para	o	outorgamento	de	
autorizacións	en	solo	rústico:	 VIII.2:	
art.	41

Réxime	da	propiedade:	 VIII.2:	art.	7
Réxime	do	solo	nos	municipios	sen	

planeamento:	 VIII.2:	disposición	
adicional	segunda

Réxime	do	solo	rústico:	 VIII.2:	art.	31-32
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Réxime	do	solo	urbanizable:	 VIII.2:	art.	21
Solares:	 VIII.2:	art.	16
Solo	de	núcleo	rural:	 VIII.2:	art.	13
Solo	rústico:	 VIII.2:	art.	15
Solo	urbanizable:	 VIII.2:	art.	14
Solo	urbano:	 VIII.2:	arts.	11-12
Subrogación	real:	 VIII.2:	art.	8

rexistro de entidades locais

III.1:	art.	3

saúde

Alcance	da	Lei	de	Saúde	de	
Galicia:	 XVI.3:	art.	2

Áreas	sanitarias:	 XVI.3:	art.	68	e	
disposición	transitoria	segunda

Atención	a	urxencias	e	
emerxencias:	 XVI.3:	art.	52

Atención	especializada:	XVI.3:	 art.	51
Atención	primaria:	 XVI.3:	art.	50
Atención	sociosanitaria:	 XVI.3:	art.	53
Avaliación	do	Sistema	de	Saúde	de	

Galicia:	 XVI.3:	art.	72
Carreira	profesional:	 XVI.3:	art.	118
Carteira	de	servizos:	 XVI.3:	art.	60
Centros	e	servizos	do	Servizo	Galego	de	

Saúde:	93
Comisións	de	Participación	

Cidadá:	 XVI.3:	art.	26
Competencias:	 XVI.3:	arts.	75-81
Consello	Asesor	do	Sistema	Público	de	

Saúde	de	Galicia:	 XVI.3:	art.	78
Consello	Galego	de	Saúde:	 XVI.3:	art.	24
Consellos	de	Saúde	de	Área:	 XVI.3:	art.	25
Contrato	de	servizos	sanitarios:	 XVI.3:	

art.	74
Coordinación	interdepartamental	da	

atención	sociosanitaria:	 XVI.3:	arts.	
136-137

Deberes	sanitarios:	 XVI.3:	art.	15
Defensa	e	promoción	dos	dereitos	dos	

usuarios	e	usuarias	do	sistema	público	
de	saúde	de	Galicia:	 XVI.3:		
arts.	18-21

Definicións:  XVI.3: art. 3
Dereitos	relacionados	co	acompañamento	

do	ou	a	paciente:	 XVI.3:	art.	7

Dereitos	relacionados	coa	autonomía	de	
decisión:	 XVI.3:	art.	8

Dereitos	relacionados	coa	
confidencialidade e 
información:	 XVI.3:	art.	9

Dereitos	relacionados	coa	documentación	
sanitaria:	 XVI.3:	art.	10

Dereitos	relacionados	con	grupos	
especiais:	 XVI.3:	art.	14

Dereitos	relacionados	coa	integridade	e	
intimidade	da	persoa:	 XVI.3:	art.	6

Dereitos	relacionados	coa	
participación:	 XVI.3:	art.	13

Dereitos	relacionados	coa	prestación	
de	servizos	sanitarios	por	parte	
do	Sistema	Público	de	Saúde	de	
Galicia:	 XVI.3:	art.	12

Dereitos	relacionados	con	suxestións	e	
reclamacións:	 XVI.3:	art.	11

Dereitos	sanitarios:	 XVI.3:	arts.	5-14
Dereitos	e	deberes	sanitarios	dos	

cidadáns:	 XVI.3:	arts.	4-21
Directrices	de	política	sanitaria:	 XVI.3:	

arts.	61-63
Docencia	e	investigación:	 XVI.3:	arts.	

125-135
Empregados	e	empregadas	públicas	da	

Saúde:	 XVI.3:	art.	108
Escola	Galega	de	Administración	

Sanitaria:	 XVI.3:	art.	127-130	e	
disposición	adicional	única

Financiación	do	Sistema	Público	de	
Saúde:	 XVI.3:	art.	73

Función	directiva:	 XVI.3:	art.	121
Funcións	do	Servizo	Galego	de	

Saúde:	 XVI.3:	art.	94
Foro	de	participación	institucional	de	

Sanidade:	 XVI.3:	art.	28
Garantía	dos	dereitos	e	deberes	

sanitarios:	 XVI.3:	arts.	16-17
Garantías	de	modernización	e	prestación	

da	asistencia:	 XVI.3:	arts.	122-124
Infraccións	e	sancións:	 XVI.3:	art.	39-47
Inspección	sanitaria:	 XVI.3:	art.	37
Instrumentos	de	prestación	de	servizos	

sanitarios	do	Servizo	Galego	de	Saúde:	
XVI.3:	art.	95
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Instituto	Galego	de	Investigación	
Sanitaria:	 XVI.3:	arts.	132-135

Intervencións	públicas	que	
garanten	os	dereitos	e	deberes	da	
cidadanía:	 XVI.3:	arts.	33-38

Investigación	biomédica:	 XVI.3:	art.	131
Medios	materiais	e	réxime	patrimonial	

do	Servizo	Galego	de	Saúde:	 XVI.3:	
arts.	99-102

Mesa	de	negociación	do	empregado	
público	da	saúde	do	Sistema	Público	de	
Saúde	de	Galicia:	 XVI.3:	art.	120

Natureza	do	Servizo	Galego	de	
Saúde:	 XVI.3:	art.	92

Obxecto	da	Lei	de	Saúde	de	
Galicia:	 XVI.3:	art.	1

Ordenación	territorial	do	Sistema	Público	de	
Saúde	de	Galicia:	 XVI.3:	arts.	67-70

Organización	da	Saúde	Pública	no	
Sistema	Público	de	Saúde	de	
Galicia:	 XVI.3:	art.	107

Organización	do	Servizo	Galego	de	
Saúde:	 XVI.3:	art.	96

Organización	de	servizos	do	Servizo	
Galego	de	Saúde:	 XVI.3:	art.	97

Participación	institucional	das	
organizacións	sindicais	e	
empresariais	máis	representativas	de	
Galicia:	 XVI.3:	arts.	28-29

Participación	social:	 XVI.3:	arts.	22-27
Plan	de	saúde:	 XVI.3:	arts.	64-66
Planificación do sistema público de saúde 

de	Galicia:	 XVI.3:	arts.	61-66
Planificación e ordenación dos recursos 

humanos:	 XVI.3:	arts.	111-114
Prestacións	complementarias:	 XVI.3:	art.	58
Prestacións	farmacéuticas:	 XVI.3:	art.	54
Prestacións	ortoprotésicas:	 XVI.3:	art.	55
Prestacións	sanitarias	do	sistema	público	

de	saúde	de	Galicia:	 XVI.3:	arts.	48-60
Prestaciones	e	servizos	sanitarios	

financiados publicamente:  XVI.3: art. 59
Principios	reitores	do	sistema	público	de	

saúde:	 XVI.3:	art.	32
Produtos	dietéticos:	 XVI.3:	art.	57
Promoción	interna:	 XVI.3:	art.	116
Relacións	do	sistema	público	de	

saúde	de	Galicia	coa	Unión	

Europea,	a	Administración	Xeral	
do	Estado	e	outras	comunidades	
autónomas:	 XVI.3:	arts.	82-86

Réxime financeiro, orzamentario e contable 
do	Servizo	Galego	de	Saúde:	 XVI.3:	
arts.	103-106

Réxime	xurídico	dos	actos	do	Servizo	
Galego	de	Saúde:	 XVI.3:	art.	98

Retribucións	e	xornada:	 XVI.3:	art.	117
Saúde	laboral:	 XVI.3:	art.	119
Sector	privado	de	atención	

sanitaria:	 XVI.3:	arts.	87-91
Selección	e	provisión	de	prazas:	 XVI.3:	

art.	115
Servizo	Galego	de	Saúde:	 XVI.3:		

arts.	92-106
Sistema	de	información	de	saúde	de	

Galicia:	 XVI.3:	art.	71
Sistema	público	de	Saúde	de	

Galicia:	 XVI.3:	arts.	30-81
Titulares	do	dereito	á	protección	da	saúde	

e	á	atención	sanitaria:	 XVI.3:	art.	4
Transporte	sanitario:	 XVI.3:	art.	56
Voluntariado:	 XVI.3:	art.	27
Zonas	sanitarias:	 XVI.3:	art.	69

sede das institucións autonómicas

I.1:	art.	8

servizo GaleGo de defensa  
da comPetencia 
Deber	de	colaboración:	 VI.5:	art.	13
Funcións:	 VI.5:	art.	12
Funcións	de	investigación	e	

inspección:	 VI.5:	art.	13
Natureza:	 VI.5:	art.	11
Rexistro	Galego	de	Defensa	da	

Competencia:	 VI.5:	art.	14

servizo Público de dePuración de 
auGas residuais urbanas

Administración	xestora	do	servizo:	 IX.6:	
art.	8

Competencias	das	Entidades	
Locais:	 IX.6:	art.	7

Declaración	de	interese	xeral	da	
Comunidade	Autónoma:	 IX.6:	art.	6
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Financiación	do	servizo:	 IX.6:	art.	9
Infraccións	e	sancións:	 IX.6:	arts.	12-14
Regulación	do	servizo:	 IX.6:	art.	10

servizos sociais

Áreas	sociais:	 XVI.2:	art.	44
Axencia	Galega	de	Servizos	

Sociais:	 XVI.2:	arts.	34-39
Calidade:	 XVI.2:	arts.	49-51
Catálogo	de	servizos	sociais:	 XVI.2:	

arts. 18-22 e disposición final segunda
Comisión	Interdepartamental	de	Loita	

contra	a	Pobreza:	 XVI.2:	disposición	
transitoria	terceira

Comisión	Interdepartamental	de	Servizos	
Sociais	e	Inclusión	Social:	 XVI.2:	art.	
65	e	disposición	adicional	quinta

Competencias:	 XVI.2:	arts.	58-65
Consello	Galego	de	Benestar	

Social:	 XVI.2:	art.	40
Consorcio	Galego	de	Servizos	de	

Igualdade	e	Benestar:	 XVI.2:	
disposición	adicional	segunda

Continuación	dos	niveis	de	actuación	
social:	 XVI.2:	art.	16

Deberes	das	persoas	en	relación	cos	
servizos	sociais:	 XVI.2:	art.	7

Dereitos	das	persoas	en	relación	cos	
servizos	sociais:	XVI.2:	art.	6

Equipo	profesional	dos	servizos	
sociais:	 XVI.2:	arts.	23-25

Estrutura	básica	do	sistema	de	servizos	
sociais:	 XVI.2:	art.	8

Estrutura	do	sistema	de	servizos	
sociais:	 XVI.2:	arts.	8-17

Financiación:	 XVI.2:	arts.	52-57
Formación	e	investigación	en	servizos	

sociais:	XVI.2:	arts.	26-28
Inspección:	XVI.2:	arts.	71-75
Intervencións	ou	servizos	de	carácter	

técnico	profesional:	 XVI.2:	art.	19
Mecanismos	de	control	e	garantía	

pública	do	sistema	galego	de	servizos	
sociais:	 XVI.2:	arts.	66-75

Mesa	Galega	de	Servizos	Sociais:	 XVI.2:	
art.	42

Obxecto	da	Lei	de	servizos	
sociais:	 XVI.2:	art.	1

Observatorio	Galego	de	Servizos	
Sociais:	 XVI.2:	art.	41

Órganos	consultivos	e	de	
participación:	 XVI.2:	arts.	40-43	e	
disposición	adicional	cuarta

Participación	cidadá	e	das	persoas	
usuarias	de	servizos	sociais:	 XVI.2:	
art.	43

Participación	da	iniciativa	social	e	
de	entidades	privadas	de	carácter	
mercantil	na	prestación	dos	servizos	
sociais:	 XVI.2:	arts.	30-33

Plan	de	calidade:	 XVI.2:	art.	51
Plan	Estratéxico	de	Servizos	

Sociais:	 XVI.2:	arts.	45-47
Planificación do ámbito local:  XVI.2: 

art.	48
Planificación do Sistema Galego de 

Servizos	Sociais:	 XVI.2:	arts.	44-48
Prestación	dos	servizos	sociais:	 XVI.2:	

arts.	29-39
Prestacións	económicas:	 XVI.2:	art.	21
Principios	xerais:	 XVI.2:	art.	4
Profesional	de	referencia:	 XVI.2:		

art.	24-25
Programas	de	intervención	

comunitaria:	 XVI.2:	art.	22
Recoñecemento	da	situación	de	

dependencia	e	do	dereito	ás	prestacións	
do	sistema	para	a	autonomía	e	atención	
á	dependencia	na	Comunidade	
Autónoma	de	Galicia:	 XVI.2:	
disposición	adicional	sexta

Réxime	de	rexistro,	autorización	
administrativa	e	acreditación	de	
entidades,	centros,	servizos	ou	
programas:	 XVI.2:	arts.	66-70

Réxime	sancionador:	 XVI.2:	arts.	76-88
Réxime	sancionador	das	persoas	usuarias	

dos	servizos	sociais:	 XVI.2:		
arts.	89-97

Servizos	sociais	comunitarios:	 XVI.2:	
arts.	9-13

Servizos	sociais	especializados:	 XVI.2:	
arts.	14-15

Servizos	sociais	comunitarios	
básicos:	 XVI.2:	arts.	10-11

Servizos	sociais	comunitarios	
específicos:  XVI.2: arts. 12-13
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Servizos	sociais	mínimos	garantidos	
polos	concellos:	 XVI.2:	art.	62

Servizos	e	actuacións	de	natureza	material	
ou	tecnolóxica:	 XVI.2:	art.	20

Sistema	Galego	de	servizos	
sociais:	 XVI.2:	arts.	2-3	e	8-28

Tarxeta	Social	Galega:	 XVI.2:	art.	17
Titulares	do	dereito	de	acceso	aos	

servizos	sociais:	 XVI.2:	art.	5

sistema universitario de Galicia

Consello	Galego	de	
Universidades:	 véxase	voz	“Consello	
Galego	de	Universidades”

Consellos	Sociais	do	Sistema	
Universitario	de	Galicia:	 véxase	
voz	“Consellos	Sociais	do	Sistema	
Universitario	de	Galicia”

Control	en	materia	de	creación	e	
recoñecemento	de	Universidades,	
Centros	Universitarios	e	autorización	
de	estudos	na	Comunidade	Autónoma	
de	Galicia:	 véxase	voz	“control	en	
materia	de	creación	e	recoñecemento	de	
Universidades,	Centros	Universitarios	e	
autorización	de	estudos	na	Comunidade	
Autónoma	de	Galicia”

Coordinación e planificación:  XVII.5: 
art.	11

Creación	e	localización	de	novas	
titulacións	e	centros:	 XVII.5:	art.	9

Dereito	de	acceso	dos	
estudantes:	 XVII.5:	art.	10

Finalidades:	 XVII.5:	art.	2
Obxecto:	 XVII.5:	art.	1
Personalidade	xurídica	e	capacidade	das	

Universidades.	XVII.5:	art.	4
Repertorio	de	titulacións:	 XVII.5:	art.	8
Requisitos	dos	campus:	 XVII.5:	art.	6
Universidades	que	o	compoñen:	 XVII.5:	

art.	3	e	5

subvencións

Actividade	de	patrocinio:	 V.5:	
disposición	adicional	cuarta

Actualización	das	contas	previstas	na	
Lei	de	Subvencións	de	Galicia:	 V.5:	
disposición	adicional	sétima

Adaptación	de	procedementos:	 V.5:	
disposición	adicional	primeira

Ámbito	de	aplicación	da	Lei	de	
Subvencións	de	Galicia:	 V.5:	arts.	3-4

Autorización	para	a	regulación	
de	procedementos	en	materia	
de	subvencións	por	medios	
telemáticos:	 V.5:	disposición		
adicional	octava

Axudas	en	especie:	 V.5:	disposición	
adicional	terceira

Bases	reguladoras	da	concesión	de	
subvencións:	 V.5:	art.	14

Beneficiarios:  V.5: art. 8
Comprobación	de	subvencións:	 V.5:	

art.	30
Concepto:	 V.5:	art.	2
Control financeiro de subvencións:  V.5: 

arts.	41-49
Convenio	de	colaboración	con	entidades	

colaboradoras:	 V.5:	art.	13
Entidades	colaboradoras:	 V.5:	art.	9
Exoneración	da	presentación	dos	

xustificantes de acreditación de 
obrigas	tributarias,	coa	seguridade	
social	e	débedas	coa	administración	
da	comunidade	autónoma:	 V.5:	
disposición	transitoria	terceira

Financiación	das	actividades	
subvencionadas:	 V.5:	art.	17

Gastos	subvencionables:	 V.5:	art.	29
IGAPE:	V.5:	disposición	transitoria	segunda
Infraccións	e	sancións:	 V.5:	arts.	50-68
Obrigas dos beneficiarios:  V.5: art. 11
Obrigas	das	entidades	

colaboradoras:	 V.5:	art.	12
Órganos	competentes	para	a	súa	

concesión:	 V.5:	art.	7
Principios	xerais:	 V.5:	art.	5
Procedemento	de	aprobación	do	gasto	e	

pago:	V.5:	art.	31
Procedemento	de	concesión:	 V.5:		

arts.	19-26
Procedemento	de	concesión	directa:	 V.5:	

art.	26
Procedemento	de	concesión	en	réxime	de	

concurrencia	competitiva:	 V.5:		
arts.	20-25

Procedemento de control financeiro:  V.5: 
art.	47
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Procedemento	de	xestión	
presupostaria:	 V.5:	art.	31

Procedemento de xestión e xustificación 
de	subvencións:	 V.5:	arts.	27-30

Procedemento	de	reintegro:	 V.5:		
arts.	37-40

Publicidade	das	subvencións	
concedidas:	 V.5:	art.	15

Reintegro	de	subvencións:	 V.5:	arts.	32-40
Requisitos	para	o	otorgamento	de	

subvencións:	 V.5:	art.	6
Requisitos	para	obter	a	condición	

de benificiario ou entidade 
colaboradora:	 V.5:	art.	10

Réxime	de	garantías:	 V.5:	art.	18
Réxime	especial	das	axudas	en	materia	de	

cooperación	exterior:	 V.5:	disposición	
adicional	segunda

Réxime	transitorio	dos	procedementos:	
V.5:	disposición	transitoria	primeira

Rexistro	Público	de	Axudas,	Subvencións	
e	convenios:	 V.5:	disposición	
adicional	sexta

Rexistro	Público	de	subvencións:	 V.5:	
art.	16

Subcontratación	das	actividades	
subvencionadas	polos	
beneficiarios:  V.5: art. 27

Universidades:	 V.5:	disposición	adicional	
quinta

Xustificación das subvencións:  V.5: 
art.	28

taxas

Clases	de	taxas:	 V.3:	art.	13
Concepto:	 V.3:	art.	7
Cota	tributaria:	 V.3:	art.	15
Devengo:	 V.3:	art.	14
Normativa	aplicable:	 V.3:	art.	8
Pago:	 V.3:	art.	16
Prescrición:	 V.3:	art.	20
Principio	de	capacidade	económica:	 V.3:	

art.	10
Principio	de	equivalencia:	 V.3:	art.	11
Reclamacións	e	recursos:	 V.3:	art.	19
Reserva	de	lei:	 V.3:	art.	9
Responsables:	 V.3:	art.	18
Revisión	e	redución	das	tarifas:	 V.3:	

disposición	adicional	segunda

Réxime	sancionador:	 V.3:	art.	20
Supostos	de	non	suxeición:	 V.3:	art.	12
Taxa	por	servizos	administrativos:	 V.3:	

arts.	21-25
Taxa	por	servizos	profesionais:	 V.3:		

arts.	26-32
Taxas	por	utilización	privativa,	

ocupación	ou	aproveitamento	especial	
do	dominio	público	da	Comunidade	
Autónoma	de	Galicia:	 V.3:	arts.	38-42

Taxa	sobre	a	venda	de	bens:	 V.3:	arts.	33-37
Xestión:	 V.3:	art.	17

taxas, Prezos  
e exaccións reGuladoras

Ámbito	de	aplicación:	 V.3:	art.	3
Normativa	aplicable:	 V.3:	art.	6
Réxime	presupostario	e	aplicación	

obrigatoria:	 V.3:	art.	4
Responsabilidades:	 V.3:	art.	5
Tipos	de	instrumentos:	 V.3:	art.	2	

tesourarÍa

Concepto:	 V.1:	art.	87
Ingresos	e	medios	de	pago:	 V.1:	art.	91
Fluxos financeiros:  V.1: art. 92
Funcións:	 V.1:	art.	88
Situación	dos	fondos	da	Comunidade	

Autónoma:	 V.1:	art.	89
Situación	dos	fondos	dos	organismos	

autónomos:	 V.1:	art.	90

transParencia e boas Prácticas  
da administración

Actividade	de	fomento:	 IV.2:	art.	13
Ámbito	de	aplicación:	 IV.2:	art.	1
Cartas	de	servizos:	 IV.2:	art.	6
Concesións	de	servizos	públicos:	 IV.2:	

art.	12
Contratos	públicos:	 IV.2:	art.	10
Convenios	de	colaboración:	 IV.2:	art.	11
Dereito	á	información	dos	

cidadáns:	 IV.2:	art.	4
Dereito	á	información	dos	interesados	no	

procedemento:	 IV.2:	art.	5
Medios	electrónicos,	informáticos	e	

telemáticos:	 IV.2:	art.	8
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Membros	do	Goberno	e	altos	cargos	da	
Adminitración:	 IV.2:	arts.	14-18

Participación	na	elaboración	de	disposicións	
de	carácter	xeral:	 IV.2:	art.	9

Principios	xerais:	 IV.2:	art.	2
Publicidade	da	programación	anual	e	

plurianual:	 IV.2:	art.	7

tribunal económico 
administrativo da comunidade 
autónoma de Galicia

Véxase	a	voz	“Xunta	Superior	de	Facenda”

tribunal GaleGo de  
defensa da comPetencia 
Adscrición:	 VI.5:	art.	1.2
Causas	de	cese	e	suspensión	no	exercicio	

do	cargo	dos	seus	membros:	 VI.5:	art.	5
Composición:	 VI.5:	art.	4
Fins:	 VI.5:	art.	2
Funcionamento:	 VI.5:	art.	7
Funcións:	 VI.5:	art.	3
Natureza	xurídica:	 VI.5:	art.	1
Persoal	e	contratación:	 VI.5:	art.	10
Presidente:	 VI.5:	art.	6
Recursos:	 VI.5:	art.	8
Réxime	presupostario	e	contable:	 VI.5:	

art.	9

turismo

Albergues	turísticos:	 XVII.9:	art.	42
Ámbito	de	aplicación	da	Lei	de	

Turismo:	 XVII.9:	art.	2
Apartamentos	e	vivendas	

turísticas:	 XVII.9:	art.	35
Arbitraxe:	 XVII.9:	art.	86
Aspectos	básicos	para	o	desenvolvemento	

da	actividade	turística:	 XVII.9:		
arts.	24-27

Autorización	turística:	 XVII.9:	art.	28
Balnearios	e	centros	de	

talasoterapia:	 XVII.9:	art.	48
Concellos	turísticos:	 XVII.9:	art.	20	e	

disposición	adicional	segunda
Calidade	turística:	 XVII.9:	art.	16
Campamentos	de	turismo:	XVII.9:	art.	36
Casas	grandes	e	pazos:	 XVII.9:	art.	39
Casas	rurais:	 XVII.9:	art.	40

Competencias:	 XVII.9:	arts.	3-9
Complexos	turísticos:	 XVII.9:	art.	46
Consello	Regulador	de	Turismo:	 XVII.9:	

art.	7	e	disposición	adicional	primeira
Denominacións	xeoturísticas:	 XVII.9:	

art.	19
Dereitos	e	obrigas	das	empresas	

turísticas:	 XVII.9:	arts.	21-23
Dereitos	e	obrigas	da	usuaria	ou	usuario	

turístico:	 XVII.9:	arts.	10-12
Empresas	de	aloxamento	

turístico:	 XVII.9:	arts.	32-42
Empresas	de	intermediación:	 XVII.9:	

arts.	44-45
Empresas	de	restauración:	 XVII.9:	

arts.	43
Establecementos	de	turismo	

rural:	 XVII.9:	art.	37
Establecementos	hoteleiros:	 XVII.9:	

art.	34
Festas	de	interese	turístico	

nacional:	 XVII.9:	art.	53	e	disposición	
adicional	terceira

Galicia	como	marca	turística:	 XVII.9:	
art.	17

Guías	de	Turismo:	 XVII.9:	art.	50
Hoteis	rurais:	 XVII.9:	art.	38
Inspección	turística:	XVII.9:	 arts.	57-66
Marcas	turísticas	de	calidade:	 XVII.9:	

art.	18
Obxecto e fins da Lei de 

Turismo:	 XVII.9:	art.	1
Ordenación	de	empresas	

turísticas:	 XVII.9:	arts.	21-46
Ordenación	das	empresas	e	actividades	

de	servizos	complementarios:	 XVII.9:	
arts.	47-48

Ordenación	xeral	da	actividade	
turística:	 XVII.9:	arts.	14-20

Prezos:	 XVII.9:	art.	31
Profesións	turísticas:	 XVII.9:	arts.	49-50
Promoción	e	fomento	do	

turismo:	 XVII.9:	arts.	51-56
Recursos	turísticos:	 XVII.9:	art.	14
Rede Galega de Oficinas de 

Turismo:	 XVII.9:	art.	8
Requisitos	xerais	das	empresas	

turísticas:	 XVII.9:	art.	28
Réxime	sancionador:	 XVII.9:	arts.	67-85
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Rexistro	de	empresas	e	actividades	
Turísticas	da	Comunidade	Autónoma	
de	Galicia:	 XVII.9:	arts.	29-30

Territorios	de	preferente	actuación	
turística:	 XVII.9:	art.	15

urxencias

Ámbito	de	aplicación:	 XVIII.1:	art.	1
Axencia	Galega	de	Urxencias:	 XVIII.1:	

arts.	16-25
Comisión	Galega	de	Protección	

Civil:	 XVIII.1:	art.	29
Competencias:	 XVIII.1:	arts.	11-28	e	

disposición	adicional	sexta
Dereitos	e	deberes:	 XVIII.1:	arts.	4-9
Financiación:	 XVIII.1:	art.	49
Infraccións	e	sancións:	 XVIII.1:	arts.	50-59
Medidas	de	autoprotección	

privada:	 XVIII.1:	arts.	39-42
Niveis	de	actuación:	 XVIII.1:	art.	10
Obxectivos:	 XVIII.1:	art.	3
Obxecto:	 XVIII.1:	art.	1
Persoal:	 XVIII.1:	arts.	43-48	e	

disposición	adicional	primeira
Planificación:  XVIII.1: arts. 31-36
Principios	xerais:	 XVIII.1:	art.	2
Procedemento	sancionador:	 XVIII.1:	

arts.	57-59
Reestablecemento:	 XVIII.1:	art.	38
Servizos	de	prevención	de	incendios	e	

de	salvamento:	 XVIII.1:	disposición	
adicional	terceira	e	disposicón	
adicional	cuarta

Xestión	dos	riscos	ordinarios:	 XVIII.1:	
art.	37

Xuntas	Locais	de	Protección	
Civil:	 XVIII.1:	art.	30

valedor do Pobo 
Atribucións:	 II.5:	arts.	13,	14	e	16
Autonomía	e	prerrogativas	para	o	

exercicio	das	súas	funcións:	 II.5:	art.	6
Carácter:	 II.5:	art.	1
Cese:	 II.5:	art.	5
Creación:	 I.1:	art.	14
Deber	de	colaboración:	 II.5:	arts.	26-27
Dotación	económica:	 II.5:	art.	12
Elección:	 II.5:	arts.	2	e	3
Gastos	causados	a	particulares:	 II.5:	art.	28

Incompatibilidades:	 II.5:	art.	7
Informes	ao	Parlamento:	 II.5:	arts.	36-37
Non	interrupción	da	súa	actividade	por	

disolución	do	Parlamento,	estado	de	
alarma,	sitio	ou	excepción:	 II.5:	art.	15

Notificacións:  II.5: arts. 34 e 35
Persoal:	 II.5:	arts.	10	e	11
Relacións	co	Defensor	do	Pobo	e	

Comisionados	de	Parlamentos		
doutras	Comunidades	
Autónomas:	 II.5:	arts.	38-40

Relacións	co	Parlamento:	 II.5:	art.	4
Resolucións:	 II.5:	arts.	29-33
Toma	de	posesión:	 II.5:	art.	3.3
Tramitación	da	investigación:	 II.5:		

art.	23-25
Tramitación	de	queixas:	 II.5:	arts.	17-22
Vicevaledores:	arts.	8,	9	e	11

vicePresidentes

Atribucións:	 II.1:	art.	33
Cese:	 II.1:	art.	27	e	29
Incompatibilidades:	 II.1:	art.	31
Inmunidade:	 II.1:	art.	32
Nomeamento:	 II.1:	art.	27
Xuramento:	 II.1:	art.	28

vivenda

Acceso	á	vivenda	das	mulleres	vítimas	
de	violencia	de	xénero:	 VIII.4:	
disposición	transitoria	cuarta

Actuacións	previas:	 VIII.4:	art.	16
Axentes	de	control	de	calidade:	 VIII.4:	

art.	12
Arbitraxe:	 VIII.4:	art.	105
Arrendamento	de	vivendas:	 VIII.4:	arts.	

100-104
Calidade das edificacións:  VIII.4: arts. 

11-12 e disposición final segunda
Concepto	de	vivenda	protexida:	 VIII.4:	

arts.	33-36
Cualificación das vivendas 

protexidas:	 VIII.4:	arts.	41-45
Declaración	de	obra	nova:	 VIII.4:	art.	22
Depósito das fianzas dos arrendamentos 

de	vivenda:	 VIII.4:	arts.	102-104
Dereito	á	vivenda:	 VIII.4:	arts.	1-5
Descualificación:  VIII.4: disposición	

final primeira
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Execución	da	obra:	 VIII.4:	art.	18
Emigrantes:	 VIII.4:	disposición		

adicional	cuarta
Fases do proxecto de edificación:  VIII.4: 

arts.	14-22
Fomento	da	calidade,	a	innovación	e	a	

accesibilidade:	 VIII.4:	arts.	80-82
Fomento	do	acceso	á	vivenda	en	réxime	

de	aluguer:	 VIII.4:	arts.	76-79
Fondo	social	de	vivenda:	 VIII.4:	art.	9
Información	na	oferta	de	

arrendamento:	 VIII.4:	arts.	89-90
Información	na	oferta	de	venda:	 VIII.4:	

arts.	86-88
Inspección:	 VIII.4:	arts.	106-107
Libro do edificio:  VIII.4: arts. 23-24
Licenza	de	primeira	ocupación:	 VIII.4:	

art.	20	e	disposición	adicional	terceira
Licenza	urbanística:	 VIII.4:	art.	17
Modos	de	acceso	á	vivenda	

protexida:	 VIII.4:	arts.	51-60
Observatorio	da	vivenda	de	Galicia:	 VIII.4:	

disposición	adicional	sexta
Organización	e	competencias:	 VIII.4:	

arts.	6-8
Persoas beneficiarias de vivendas 

protexidas:	 VIII.4:	arts.	46-49
Planeamento	urbanístico:	 VIII.4:	

disposición	adicional	primeira
Políticas	de	fomento	do	acceso	á	

vivenda:	 VIII.4:	arts.	68-75
Procedementos de cualificación antes 

da	entrada	en	vigor	da	nova	Lei	
da	vivenda:	 VIII.4:	disposición	
transitoria	terceira

Proceso de edificación, disposicións 
xerais:	 VIII.4:	arts.	10-24

Promoción	de	vivenda	protexida:	 VIII.4:	
arts.	37-40

Protección	dos	adquirentes	e	
arrendatarios	de	vivenda:	 VIII.4:		
arts.	83-105

Proxecto:	 VIII.4:	art.	15
Publicidade	na	oferta	de	venda:	 VIII.4:	

arts.	83-85
Recepción	da	obra	executada:	 VIII.4:	

art.	19
Requisitos	para	o	arrendamento:	 VIII.4:	

arts.	100-101

Réxime	sancionador:	 VIII.4:	arts.	108-119,	
disposición	adicional	quinta	e	disposición	
transitoria	primeira

Rexistro	de	axentes	da	
edificación:  VIII.4: art. 13

Rexistro	único	de	demandantes	de	
vivenda:	 VIII.4:	art.	50

Servizos:	 VIII.4:	art.	21
Utilización	da	vivenda:	 VIII.4:	arts.	

25-32
Utilización	e	disposición	das	vivendas	

protexidas:	 VIII.4:	arts.	61-67
Venda	de	vivendas	en	proxecto	ou	

construción:	 VIII.4:	arts.	91-99

xunta de Galicia

Cese:	 I.1	art.	17.2
Composición:	 I.1:	art.	16;	II.1:	art.	2
Continuación	en	funcións:	 I.1:	art.	17.2
Detención	e	responsabilidade	dos	seus	

membros:	 I.1:	art.	18
Estatuto	persoal	dos	seus	membros:	 I.1:	

art.	16
Funcionamento:	 II.2:	arts.	5-9
Funcións:	 II.1:	art.	4
Organización:	 I.1:	art.	16
Posibilidade	de	crear	Comisións	

Delegadas:	 II.1:art.	8
Posibilidade	de	delegación	de	funcións	

por	parte	dos	seus	membros:	 II.1:	arts.	
43	e	44

Posibilidade	dos	seus	membros	de	nomear	
e	cesar	persoal	eventual:	 II.1:	art.	35

Relacións	co	Parlamento:	 II.1:	arts.	45-57
Remuneracións	e	gastos	de	

representación	dos	seus	
membros:	 II.1:	art.	30

Responsabilidade	política	ante	o	
Parlamento:	 I.1:	art.	17.1.	II.1:	art.	3

Xunta	en	funcións:	 II.1:	art.	29

xunta suPerior de facenda 
Cambio	de	denominación:	 V.3:	

disposición	adicional	primeira
Creación:	 V.4:	disposición		

adicional	primeira
Funcións:	 V.4:	disposición		

adicional	primeira
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