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III. TÍTULO II. MEDIDAS ADMINISTRATIVAS
CAPÍTULO I. Emprego público
Artigo 5. Modificación da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia
A Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, queda modificada como
segue:
Un. Modifícase o número 2 do artigo 91, que queda coa seguinte redacción:
“2. Para participar nos concursos específicos regulados neste artigo é requisito necesario unha antigüidade mínima de tres anos como persoal funcionario de carreira.
Ademais, o persoal funcionario de carreira que ocupe con carácter definitivo un posto
de traballo obtido por concurso debe permanecer nel un mínimo de seis meses para
poder participar nos concursos específicos regulados neste artigo.”
Dous. Modifícase o número 1 do artigo 96, que queda redactado como segue:
“1. Os postos de traballo reservados ao persoal funcionario de carreira pódense prover excepcionalmente e de maneira temporal mediante comisión de servizos voluntaria nos seguintes casos:
a) Cando os postos estean vacantes, mentres non se proceda á súa provisión definitiva.
b) Cando os postos estean suxeitos a reserva legal da persoa titular destes, incluídos
os casos en que o persoal funcionario de carreira sexa autorizado para realizar
unha misión por período non superior a seis meses en programas de cooperación
internacional.
c) Cando os postos estean ocupados por persoal funcionario de carreira que teña
a condición de representante do persoal e teña recoñecido un crédito de horas
para o desempeño desa función equivalente á xornada de traballo completa.
d) Cando concorran as circunstancias previstas no artigo 100 desta lei.
e) Por circunstancias excepcionais e debidamente motivadas, cando os postos de
traballo estean ocupados por persoal funcionario de carreira que se atope en
situación de incapacidade laboral e esta se prevea de longa duración.”
Tres. O número 1 do artigo 121 queda modificado como segue:
“1. Nos casos de parto, a nai funcionaria ten dereito a un permiso retribuído de vinte
semanas ininterrompidas, que se distribuirán a elección da persoa titular do dereito,
sempre que seis semanas sexan inmediatamente posteriores ao parto.”
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Catro. Modifícase o número 1 do artigo 122, que queda coa seguinte redacción:
“1. Nos casos de adopción ou acollemento, tanto preadoptivo como permanente ou
simple, o persoal funcionario ten dereito a un permiso retribuído de vinte semanas
ininterrompidas, do que se fará uso, por elección da persoa titular do dereito, en calquera momento posterior á efectividade da resolución xudicial pola que se constitúa
a adopción ou efectividade da decisión administrativa ou xudicial de acollemento, sen
que en ningún caso un mesmo menor poida dar dereito a varios períodos de aproveitamento deste permiso.”
Cinco. Modifícase o número 1 do artigo 124, que queda coa seguinte redacción:
“1. Nos casos de nacemento, acollemento ou adopción dun fillo, o persoal funcionario
que non estea a gozar do permiso por parto ou por adopción ou acollemento previsto nesta lei ten dereito a un permiso retribuído de cinco semanas ininterrompidas de
duración, do cal se fará uso a partir da data do nacemento, da efectividade da decisión
administrativa ou xudicial de acollemento ou da efectividade da resolución xudicial
pola que se constitúa a adopción. Nos casos de parto, adopción ou acollemento múltiple, a duración deste permiso incrementarase nunha semana máis.”
Seis. No número 4 bis da disposición adicional novena engádese un nova escala, nos
seguintes termos:
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DENOMINACIÓN

Escala de
Vixiantes de
Recursos Naturais

ESPECIALIDADES

SUBGRUPO

FUNCIÓNS
Con carácter xeral, realizarán as
seguintes funcións:
- Informar e asesorar á administración
e á cidadanía en asuntos tanto
relacionados cos aproveitamentos
piscícolas en augas continentais e os
recursos cinexéticos, como coa xestión
dos espazos naturais.
-Policía e custodia da riqueza ictícola
e cinexética así como dos espazos
naturais, formulando as denuncias que
procedan no seu ámbito de actuación.
- Vixilancia, custodia e mantemento
das infraestruturas da consellería con
competencias en materia de conservación
da natureza, executadas en beneficio
da riqueza piscícola e cinexética
e/ou as executadas nos espazos
naturais, incluída a reposición do
patrimonio inmobiliario e elementos de
sinalización dos espazos naturais e/ou
os relacionados co aproveitamento dos
recursos cinexéticos e/ou piscícolas.
-Vixilancia e control dos ecosistemas,
velando pola loita e/ou erradicación
das posibles ameazas á biodiversidade.
-Seguimento, localización, mostraxes e
controis sobre os valores dos espazos
naturais, especialmente daqueles que
motivaron a declaración destes como
espazos protexidos, de ser o caso, así
como a colaboración na realización
de labores de control, seguimento e
mostraxe da fauna e flora silvestres.
- Execución das directrices de xestión
e vixilancia para o cumprimento das
normas aplicables en materia de
conservación e preservación dos valores
dos espazos naturais, especialmente
no relativo ao control do uso público
destes espazos.
- Calquera outra función que se lle
encomende en relación coa xestión e
tutela dos recursos naturais e coa
conservación do medio ambiente.

C2

TITULACIÓN

Titulación de
Graduado en
Educación Secundaria
Obrigatoria ou
equivalente

Artigo 6. Protección da maternidade e paternidade
O persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde, durante as situacións de maternidade, paternidade, risco durante o embarazo e risco durante a lactación natural, percibirá,
en concepto de mellora da prestación, as retribucións que correspondan ata acadar a
totalidade das retribucións básicas e complementarias de carácter fixo.
Así mesmo percibirá a media das retribucións variables aboadas no ano anterior ao
mes no que dera comezo a correspondente situación, en concepto de atención continuada derivada da prestación de gardas, noites e festivos.
O disposto neste precepto será tamén de aplicación durante todo o período de
duración dos permisos de maternidade e paternidade previstos na lexislación autonómica
aplicable aos empregados públicos.
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CAPÍTULO II. Urbanismo
Artigo 7. Modificación da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia
A Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, queda modificada como segue:
Un. Modifícase o número 2 do artigo 11, que queda coa seguinte redacción:
“2. A resolución do Xurado adoptarase no prazo máximo de seis meses, contado
desde o día seguinte ao de entrada no rexistro do expediente completo. De non se
adoptar 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 aplicables. Os actos que dite o Xurado poñerán fin á vía administrativa.”
Dous. Modifícase a letra a) do artigo 20, que queda coa seguinte redacción:
“a) Ceder gratuitamente ao concello os terreos destinados a viarios fóra das aliñacións establecidas no planeamento cando pretendan parcelar, edificar ou rehabilitar
integralmente.”
Tres. Engádese un número 4 na disposición transitoria segunda coa seguinte redacción:
“4. No caso dos concellos fusionados, os plans que estivesen en tramitación nalgún
dos concellos de orixe na data da entrada en vigor desta lei, poderán continuar a
súa tramitación consonte co previsto nos números anteriores, sempre que o outro
concello contase cun plan xeral de ordenación municipal adaptado á Lei 9/2002, do
30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia.
De non terse iniciado a tramitación, o concello fusionado poderá tramitar un Plan
Xeral de Ordenación Municipal referido unicamente ao ámbito territorial que, con
anterioridade á fusión, correspondía a un dos concellos fusionados, sempre que, conforme o indicado, o ámbito territorial que correspondía o outro concello conte con
Plan Xeral de Ordenación Municipal adaptado á Lei 9/2002, do 30 de decembro.
En todo caso, mentres non se produza a aprobación dun Plan xeral que abranga o
novo límite do termo municipal, no concello resultante da fusión seguirá vixente a
ordenación urbanística aprobada.”
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CAPÍTULO III. Patrimonio natural
Artigo 8. Modificación da Lei 7/1992, do 24 de xullo, de pesca fluvial
A Lei 7/1992, do 24 de xullo, de pesca fluvial, queda modificada como segue:
Un. O primeiro parágrafo do artigo 34 queda redactado nos seguintes termos:
“Terán a consideración de infraccións menos graves e serán sancionadas con multa
comprendida entre 300,52 e 3.005,06 euros, e, ademais, de darse algunha das circunstancias previstas no artigo 38 desta lei, sancionaranse coa retirada da licenza de
pesca e inhabilitación para obtela durante un ano, as infraccións administrativas que se
relacionan de seguido:”
Dous. O primeiro parágrafo do artigo 35 queda redactado como segue:
“Terán a consideración de infraccións graves e serán sancionadas con multa comprendida entre 3.005,07 euros e 30.050,61 euros, e, ademais, de darse algunha das
circunstancias previstas no artigo 38 desta lei, sancionaranse coa retirada da licenza de
pesca e inhabilitación para obtela durante un ano e un día a tres anos, as infraccións
administrativas que se relacionan de seguido:”

Artigo 9. Modificación do Decreto 37/2014, do 27 de marzo, polo se declaran zonas
especiais de conservación os lugares de importancia comunitaria de Galicia e se aproba o Plan
director da Rede Natura 2000 de Galicia
No número 3 do artigo 60 do anexo II do Decreto 37/2014, do 27 de marzo, polo
se declaran zonas especiais de conservación os lugares de importancia comunitaria de
Galicia e se aproba o Plan director da Rede Natura 2000 de Galicia, relativo á normativa
xeral en materia de infraestruturas e obras, dáse nova redacción ao número 1º da letra c)
nos seguintes termos:
“1º) As tarefas de mantemento e conservación das infraestruturas lineais existentes
no espazo natural non consideradas como permitidas, que serán debidamente autorizadas polo órgano autonómico competente en materia de conservación da natureza
sempre e cando supoñan modificacións no seu trazado e/ou largo, se minimice todo
posible impacto, se tenda a empregar técnicas o máis brandas posible, non se afecten
os elementos clave para a conservación (hábitats, especies de interese) e se teñan en
conta as determinacións establecidas no presente plan director.
Aos efectos das letras b)1º) e c)1º) deste número 3, entenderase por infraestruturas lineais existentes as liñas férreas, autovías, autoestradas, estradas, camiños, pistas,
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cortalumes, sendeiros, pasarelas, vías pecuarias e todas aquelas non mencionadas que
cumpran con características similares.”

Artigo 10. Prazo de resolución e sentido do silencio nos procedementos de declaración de
espazos naturais de interese local e espazos privados de interese natural
O prazo máximo para resolver e notificar a resolución nos procedementos de declaración dos espazos naturais de interese local e dos espazos privados de interese natural
será de seis meses, contados desde a data na que a solicitude tivera entrada no rexistro
do órgano competente para a súa tramitación. De conformidade co artigo 24.1 da Lei
39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións
Públicas, no caso de vencemento do prazo máximo sen que se teña notificado a resolución expresa, as solicitudes entenderanse desestimadas por silencio administrativo.

CAPÍTULO IV. Pesca
Artigo 11. Modificación da Lei 9/1993, do 8 de xullo, de confrarías de pescadores de
Galicia
O número 3 do artigo 15 da Lei 9/1993, do 8 de xullo, de confrarías de pescadores
de Galicia, queda redactado da seguinte maneira:
“3. Regulamentariamente determinaranse as consecuencias que produzan a fusión ou
a disolución de confrarías. A disolución de confrarías suporá a perda das concesións e
autorizacións administrativas para o exercicio das actividades de marisqueo ou cultivos
mariños que posúan, sen prexuízo do que prevexan os estatutos da confraría afectada
en canto ao destino do seu patrimonio. No suposto de fusión de confrarías, a nova
entidade resultante subrogarase nos dereitos e obrigas que ostentaban as entidades
fusionadas, así como na titularidade das concesións e autorizacións para o exercicio
das actividades de marisqueo ou cultivos mariños, debendo a confraría resultante
cumprir as condicións e prescricións da concesión ou autorización ou de calquera
outra obriga esixida legal ou regulamentariamente.”

Artigo 12. Modificación da Lei 11/2008, do 3 de decembro, de pesca de Galicia
A Lei 11/2008, do 3 de decembro, de pesca de Galicia, queda modificada como
segue:
Un. O número 11 do artigo 4 queda redactado como segue:
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“11. Plans Zonais: medidas reguladoras da actividade pesqueira aplicadas nunha zona
e nun período de tempo determinado e que teñen por obxecto, entre outros, novas
especies, novas artes, modificación ou uso diferente das existentes ou novas medidas
de xestión, incluíndo limitación de capturas, capacidade e esforzo pesqueiro”.
Dous. O número 13 do artigo 4 queda redactado como segue:
“13. Plans de xestión: medidas reguladoras da actividade pesqueira e marisqueira. Estes plans incluirán as medidas técnicas, os horarios e o réxime de calamento das artes
autorizadas e, no seu caso, limitacións de capturas, capacidade e esforzo pesqueiro.”
Tres. A letra a) do número 1 do artigo 7 queda redactada da seguinte maneira:
“a) A determinación das artes, aparellos e útiles permitidos para o exercicio da pesca
e do marisqueo. A pesca e o marisqueo soamente se poderán exercer con artes,
aparellos e útiles expresamente autorizados”.
Catro. A letra a) do número 2 do artigo 7 queda redactada da seguinte maneira:
“a) Plans de xestión que regularán as medidas técnicas, horarios e o réxime de calamento das artes de pesca e do marisqueo. Estes plans, que poderán ser elaborados
por proposta das entidades asociativas do sector, poderán incluír tamén limitacións de
capturas, capacidade e esforzo pesqueiro”.
Cinco. A letra e) do número 2 do artigo 7 queda redactada como segue:
“e) Plans zonais que conterán medidas reguladoras da actividade pesqueira, aplicadas
nunha zona e nun período de tempo determinado, que teñan por obxecto, entre
outros, novas especies, novas artes, modificación ou uso diferente do establecido nos
plans de xestión, así como novas medidas de xestión, incluíndo limitacións de capturas, capacidade e esforzo pesqueiro”.
Seis. Engádese unha disposición transitoria novena, coa seguinte redacción:
“Disposición transitoria novena. Plans experimentais e de xestión
Os plans experimentais e de xestión aprobados á entrada en vigor da Lei /2017, , de
medidas fiscais e administrativas, manteranse vixentes nas condicións nas que foron
aprobados”.
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CAPÍTULO V. Ordenación farmacéutica
Artigo 13. Modificación da Lei 5/1999, do 21 de maio, de ordenación farmacéutica
A Lei 5/1999, do 21 de maio, de ordenación farmacéutica, queda modificada como
segue:
Un. O número 4 do artigo 12 queda redactado da seguinte maneira:
“4. A rexencia terá unha duración máxima de cinco anos, salvo no caso das novas
oficinas de farmacia adxudicadas por concurso público no que a rexencia se estenderá
ata completar o período mínimo de 15 anos, conforme o disposto no segundo parágrafo do artigo 23.2 desta lei.”
Dous. O número 2 do artigo 23 queda redactado da seguinte maneira:
“2. A transmisión das oficinas de farmacia adxudicadas polo procedemento de concurso público só poderá levarse a cabo cando leven abertas ao público un mínimo de
15 anos. Nos supostos de falecemento, declaración xudicial de ausencia ou incapacitación legal do/da farmaceútico/a titular ou dun/dunha dos/das titulares, bastará que a
oficina estea aberta ao público na data de produción destas circunstancias.
No caso de producirse a xubilación voluntaria da persoa titular antes do esgotamento
dos 15 anos previstos, esta deberá solicitar a designación dun/dunha rexente ata completar o período mínimo previsto para a transmisión, en cumprimento do disposto no
número 4 do artigo 12 desta lei.”

CAPÍTULO VI. Medio rural
Artigo 14. Modificación da Lei 13/1989, do 10 de outubro, de montes veciñais en man
común
A Lei 13/1989, do 10 de outubro, de montes veciñais en man común, queda modificada como segue:
Un. Engádese un novo número 5 ao artigo 22 da Lei 13/1989, do 10 de outubro, de
montes veciñais en man común, que queda redactado como segue:
“5. No caso de que o instrumento de ordenación ou xestión forestal do monte prevea o aproveitamento de pastos e a Comunidade de veciños propietaria acordase a
distribución entre os veciños de parte do monte veciñal para este fin, a asignación de
lotes constituirá un dereito para aqueles comuneiros que sexan titulares de explotacións agrícolas ou gandeiras no lugar e que precisen base territorial para garantir a
viabilidade da propia explotación ou a sustentabilidade do gando. Nestes casos, ga-
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rantiráselle o dereito de aproveitar os terreos que precisen en proporción ao tamaño
das súas explotacións e á superficie prevista para a distribución por lotes, sen prexuízo
dos novos repartos que teña que efectuar a comunidade veciñal cando , por circunstancias sobrevidas, outros comuneiros precisaren igualmente de base territorial para
as súas explotacións e sempre nas condicións que adopte a Comunidade de veciños
propietaria en cada caso para evitar desequilibrios ou menoscabos na viabilidade do
monte veciñal.”
Dous. Modifícase a letra c) do artigo 25, que queda redactada como segue:
“c) Vixiar polo cumprimento da execución dos instrumentos de ordenación ou xestión forestais que se citan nos artigos 28 e 29.”
Tres. Modifícase o artigo 27 nos seguintes termos:
“Artigo 27. Xestión cautelar
1. Os montes veciñais en man común serán xestionados cautelarmente pola consellería competente en materia de montes cando se extinga ou desapareza a comunidade
de veciños titular do monte, de xeito provisional, ata que, de ser o caso, se reconstitúa
a comunidade, e sempre que a parroquia onde radique o monte non exerza o dereito
conferido no artigo 20.
2. Tamén pasarán a ser xestionados cautelarmente pola consellería competente en
materia de montes cando a entidade xestora do Banco de Terras de Galicia informe
que existen razóns obxectivas de índole técnica que non permitan ou limiten, total ou
parcialmente, o aproveitamento forestal do monte, de acordo co previsto no artigo
30.1.
3. A consellería competente en materia de montes poderá exercitar a xestión cautelar
prevista neste artigo mediante os seus propios órganos ou mediante a súa encomenda
a entidades instrumentais do sector público autonómico.”
Catro. Modifícase o artigo 28, que queda redactado como segue:
“Artigo 28. Montes veciñais en estado de grave abandono ou degradación
1. Entenderase por monte veciñal en estado de grave abandono ou degradación aquel
que, de modo manifesto, sufrise un grave deterioro ecolóxico, non sexa explotado de
acordo cos seus recursos ou sufra unha extracción abusiva deles.
2. Corresponde á persoa titular da consellería competente en materia de montes a
competencia para declarar por razóns de utilidade pública e interese xeral o estado
de grave abandono ou degradación, por proposta da persoa titular da dirección xeral
que teña as atribucións na mesma materia.
3. A declaración en estado de grave abandono ou degradación implicará a execución
dun instrumento de ordenación ou xestión forestal.
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4. Mediante decreto do Consello da Xunta, por proposta da persoa titular da consellería competente en materia de montes, estableceranse periodicamente os indicadores obxectivos que sirvan para a determinación do estado de grave abandono ou
degradación dos montes, sobre a base, fundamentalmente, dos seguintes criterios:
a) O grao de aproveitamento da extensión superficial.
b) O grao de manifesto desuso.
c) O grao de acomodación aos aproveitamentos establecidos en instrumentos de
ordenación ou xestión forestal, de ser o caso, independentemente de que se
refira a aproveitamentos madeireiros, de pastos ou outros.
d) O carácter depredador das actividades extractivas dos recursos.
e) O perigo manifesto de degradación das terras.”
Cinco. Modifícase o artigo 29, que queda redactado como segue:
“Artigo 29. Declaración do monte en estado de grave abandono ou degradación se existe
comunidade veciñal
1. Se existe comunidade de veciños, o procedemento para a declaración dun monte
veciñal en estado de grave abandono ou degradación iniciarase de oficio pola consellería competente en materia de montes e acomodarase aos seguintes trámites:
a) A consellería requirirá á comunidade de veciños para que presente un instrumento de ordenación ou xestión forestal, no que se exprese o prazo para a súa
execución.
b) Requirida a comunidade, esta terá un prazo de tres meses, prorrogable por outros tres, para presentar o devandito instrumento.
c) En caso de non presentación do instrumento pola comunidade ou de non aprobación do presentado por non axustarse aos obxectivos previstos para conseguir
a xestión e mellora integral do monte, a persoa titular da dirección xeral competente en materia de montes elevará á persoa titular da súa consellería a proposta
para que o monte sexa declarado en estado de grave abandono ou degradación.”
Seis. Modifícase o artigo 30, que queda redactado como segue:
“Artigo 30. Incorporación ao Banco de Terras de Galicia
1. Cando se declare un monte veciñal en estado de grave abandono ou degradación,
a dirección xeral competente en materia de montes acordará a incorporación do
monte veciñal ao Banco de Terras de Galicia , co fin de que a entidade xestora deste
poida ceder o seu uso e aproveitamento nos termos previstos pola Lei 6/2011, de 13
de outubro, de mobilidade de terras, ou norma que a substitúa.
Previamente á incorporación do monte veciñal ao Banco de Terras de Galicia, a dirección xeral competente en materia de montes solicitará á entidade xestora deste
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un informe no que indique se existen razóns obxectivas de índole técnica que non
permitan ou limiten, total ou parcialmente, o aproveitamento forestal do monte. No
caso de que a entidade xestora informe que existen tales razóns, farase cargo da xestión do monte a consellería competente en materia de montes.
A declaración de monte veciñal en estado de grave abandono ou degradación substituirá a declaración como finca abandonada regulada na Lei 6/2011, do 13 de outubro,
de mobilidade de terras, ou norma que a substitúa.
2. A cesión do uso e aproveitamento dos montes veciñais en estado de grave abandono ou degradación requirirá a previa presentación pola persoa beneficiaria ante a
consellería competente en materia de montes dun instrumento de ordenación ou
xestión forestal para a súa aprobación. A cesión non se poderá formalizar sen que
conste a aprobación deste instrumento.
3. Formalizada a cesión do uso e aproveitamento do monte, corresponderá á comunidade de veciños a percepción da contraprestación económica que se abone pola
persoa beneficiaria da cesión, descontados, de ser o caso, os gastos de xestión realizados pola entidade xestora do Banco de Terras de Galicia. Se non existise comunidade
de veciños, percibirá a contraprestación a Administración forestal, que a destinará a un
fondo para investir na promoción e apoio á xestión dos montes veciñais.
4. A cesión do uso e aproveitamento dos montes veciñais en estado de grave abandono ou degradación non poderá superar o prazo de 50 anos.”
Sete. Modifícase a disposición adicional segunda, que queda coa seguinte redacción:
“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 subrogarse 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 continúan en vigor, ben na súa forma orixinal ou
transformados en convenios ao abeiro da disposición derradeira terceira da Lei 55/1980,
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 realizar a Administración no propio monte.
Cando o consorcio ou convenio fose resolto e liquidado, as Comunidades interesadas 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.
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Estes investimentos realizaranse con acordo expreso das Comunidades propietarias,
nun prazo máximo de catro anos.”

Artigo 15. Modificación da Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os
incendios forestais de Galicia
A Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de
Galicia, queda modificada como segue:
Un. O parágrafo terceiro do número 1 do artigo 2 queda redactado como segue:
“Non terán a consideración de monte ou terreo forestal os terreos dedicados ao cultivo agrícola, o solo urbano, de núcleo rural e urbanizable, incluíndo a canle e a zona
de dominio público hidráulico destes solos, e os excluídos pola normativa vixente, así
como os terreos rústicos de protección agropecuaria.”
Dous. Modifícase o número 13 do artigo 2, que queda redactado como segue:
“13. Zona de influencia forestal: as áreas estremeiras que abranguen unha franxa circundante dos terreos forestais cunha largura de 400 metros, excluíndo o solo urbano,
de núcleo rural e urbanizable.”
Tres. Modifícase o número 2 do artigo 16, que queda redactado como segue:
“2. A estrutura dos plans municipais de prevención e defensa contra incendios forestais será establecida por orde da consellería competente en materia forestal, de acordo coas directrices que estableza a normativa aplicable en materia de emerxencias. En
todo caso, incluirá a rede das pistas, vías, camiños, estradas e montes de titularidade
municipal e a definición das redes de faixas secundarias, así como a análise da propiedade destas redes de faixas. Poderán incluír ordenanzas de prevención de incendios
concordantes co obxecto desta lei en solo urbano, de núcleo rural e urbanizable
situado a menos de 400 metros do monte.”
Catro. Modifícase a letra c) do número 3 do artigo 20, que queda redactada como
segue:
“c) Das liñas de transporte e distribución de enerxía eléctrica, subestacións eléctricas,
liñas de transporte e distribución de gas natural e estacións de telecomunicacións.”
Cinco. Modifícase a letra c) do artigo 20 bis, que queda redactada como segue:
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“c) Nas liñas de transporte e distribución de enerxía eléctrica, sen prexuízo do necesario respecto das especificacións da regulamentación electrotécnica sobre distancia
mínima entre os condutores, as árbores e outra vexetación, deberase xestionar a
biomasa nunha faixa de 5 metros desde a proxección dos condutores eléctricos máis
externos, considerando a súa desviación máxima producida polo vento segundo a
normativa sectorial vixente. Ademais, nunha faixa de 5 metros desde a estrema da
infraestrutura non poderá haber árbores das especies sinaladas na disposición adicional terceira.
Nas subestacións eléctricas deberase xestionar a biomasa nunha faixa de 5 metros
desde o último elemento en tensión e desde os paramentos das edificacións non
destinadas ás persoas. Ademais, na devandita faixa non poderá haber árbores das
especies sinaladas na disposición adicional terceira.
Se nas subestacións eléctricas existisen edificacións destinadas a albergar oficinas, almacéns ou parque móbil, ás devanditas edificacións seralle de aplicación o disposto no
artigo 21 para as edificacións ou vivendas illadas.
A xestión da biomasa incluirá a retirada desta por parte da persoa que resulte responsable consonte o artigo 21 ter, sen prexuízo da facultade do propietario do terreo
afectado de proceder á súa retirada. Para estes efectos, a persoa responsable deberá
remitir ao taboleiro de edictos do concello un anuncio, con quince días de antelación
ás operacións de xestión da biomasa, para os efectos de que os propietarios dos
terreos poidan executalas previamente, no caso de estaren interesados. Transcorrido
o devandito prazo, a persoa responsable estará obrigada á realización da xestión da
biomasa.”
Seis. Engádese unha letra e) no artigo 20 bis coa seguinte redacción:
“e) Nas estacións de telecomunicacións deberase xestionar a biomasa nunha faixa de
5 metros dende as infraestruturas de telecomunicación e dende os paramentos das
edificacións non destinadas ás persoas. Ademais, na devandita faixa non poderá haber
árbores das especies sinaladas na disposición adicional terceira.
Se nas estacións de telecomunicacións existisen edificacións destinadas a albergar oficinas, almacéns ou parque móbil, ás devanditas edificacións seralle de aplicación o
disposto no artigo 21 para as edificacións ou vivendas illadas.”
Sete. Modifícase o artigo 21, que queda redactado como segue:
“Artigo 21. Redes secundarias de faixas de xestión de biomasa
1. Nos espazos previamente definidos como redes secundarias de faixas de xestión
de biomasa nos plans municipais de prevención e defensa contra os incendios forestais, será obrigatorio para as persoas que resulten responsables consonte o artigo 21
ter xestionar a biomasa vexetal, de acordo cos criterios estipulados nesta lei e na súa
normativa de desenvolvemento, nunha franxa de 50 metros:
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a) Perimetral ao solo urbano, de núcleo rural e urbanizable.
b) Arredor das edificacións, vivendas illadas, urbanizacións, depósitos de lixo e parques e instalacións industriais situados a menos de 400 metros do monte.
c) Arredor das vivendas illadas en solo rústico situadas a máis de 400 metros do
monte.
2. Con carácter xeral, na franxa mencionada no número anterior aplicaranse as seguintes restricións:
a) Nos primeiros 30 metros non poderá haber árbores das especies sinaladas na
disposición adicional terceira.
b) Nos seguintes 20 metros poderá haber arborado, agás das especies Acacia dealbata e Acacia melanoxylum. No caso do arborado das especies Pinus pinaster,
Pinus sylvestris, Pinus radiata, Pseudotsuga menziesii e Eucalyptus spp., os exemplares deberán gardar entre si unha distancia mínima de 10 metros.
3. Malia o previsto na letra b) do número anterior, non poderá haber árbores das
especies sinaladas na disposición adicional terceira na totalidade dos 50 metros de
anchura da franxa á que se refire o número primeiro nos seguintes supostos:
a) Na cara norte das faixas, dende o punto mais ao oeste ao punto mais ao leste,
nas provincias de A Coruña e Pontevedra.
b) Nas áreas das faixas situadas a menor altitude que as edificacións, cando a pendente do terreo supere o 10%.
c) No caso de cámpings, gasolineiras e instalacións industriais nas que existan materiais inflamables.
4. As distancias mencionadas neste artigo mediranse, segundo os casos:
a) Desde o límite do solo urbano, de núcleo rural e urbanizable.
b) Desde os paramentos exteriores das edificacións, vivendas illadas e urbanizacións,
ou os límites das súas instalacións anexas.
c) Desde o límite das instalacións no caso dos depósitos de lixo, gasolineiras e parques e instalacións industriais.
d) Desde o peche perimetral no caso dos cámpings.”
Oito. Modifícase o artigo 21 ter, que queda redactado como segue:
“Artigo 21 ter. Persoas responsables
1. Con carácter xeral, entenderase por persoas responsables:
a) Nos supostos aos que se refiren os artigos 21 e 21 bis, as persoas físicas ou xurídicas titulares do dereito de aproveitamento sobre os terreos forestais e os terreos
situados nas zonas de influencia forestal en que teñan os seus dereitos.
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b) Nos supostos aos que se refiren o artigo 20 bis e, de ser o caso, a letra b) do
artigo 21 bis, as Administracións públicas, as entidades ou as sociedades que
teñan encomendada a competencia sobre a xestión, ou cedida esta en virtude
dalgunha das modalidades previstas legalmente, das vías de comunicación, liñas
de transporte e distribución de enerxía eléctrica, subestacións eléctricas, liñas de
transporte e distribución de gas natural e estacións de telecomunicacións.
2. No caso das edificacións ou instalacións que non conten co preceptivo título habilitante urbanístico ou se teñan executado incumprindo as condicións sinaladas naquel, a
responsabilidade da xestión da biomasa vexetal corresponde á persoa propietaria dos
terreos edificados, que disporá dunha servidume de paso forzosa para acceder á faixa
establecida. Este acceso levarase a cabo durante o tempo estritamente necesario para
o labor de xestión da biomasa polo punto menos prexudicial ou incómodo para os terreos gravados e, de ser compatible, polo máis conveniente para a persoa beneficiaria.
A retirada de especies arbóreas será realizada polas persoas propietarias delas.
O cumprimento das obrigas ás que se refire este número enténdese sen prexuízo
do dereito das persoas titulares do dereito de aproveitamento dos terreos gravados
pola servidume de paso forzosa ou das persoas propietarias das árbores retiradas a
reclamar da persoa propietaria dos terreos edificados, na vía xurisdicional que corresponda, a correspondente indemnización polos danos e perdas sufridos, incluído o
lucro cesante.
3. En solo urbano, de núcleo rural e urbanizable aplicaranse subsidiariamente os criterios establecidos nos artigos 20 bis, 21, 21 ter, 22 e 23, agás aprobación específica
de ordenanza municipal ou na falta dela, que poderá elaborarse de conformidade co
artigo 16 desta lei.”
Nove. Modifícase o artigo 22, que queda redactado como segue:
“Artigo 22. Procedemento para a xestión da biomasa no ámbito das redes de faixas
1. As persoas que resulten responsables consonte o artigo 21 ter procederán á execución da xestión da biomasa no ámbito das redes de faixas de xestión de biomasa,
incluída, de ser o caso, a retirada de especies arbóreas, antes de que remate o mes
de xuño de cada ano. Exceptúanse os supostos en que, pola extensión ou especial
dificultade dos labores de xestión de biomasa ou retirada de especies, sexa preciso
a elaboración dunha planificación anual das actuacións, que terá que ser aprobada
pola Administración forestal. Esta planificación coordinarase coa actuación doutras
Administracións públicas responsables da xestión da biomasa e retirada de especies
respecto de infraestruturas da súa titularidade, especialmente atendendo á seguridade
nas zonas de interfase urbano-forestal, consonte o establecido no artigo 44 da Lei
43/2003, do 21 de novembro, de montes, ou norma que a substitúa.
A xestión da biomasa e a retirada de especies arbóreas realizarase consonte os criterios establecidos por orde da consellería competente en materia forestal.
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2. No suposto de incumprimento do establecido no número anterior, a Administración pública competente, de oficio ou por solicitude de persoa interesada, enviará á
persoa responsable unha comunicación na que se lle recordará a súa obriga de xestión
da biomasa vexetal e se lle concederá para facelo un prazo máximo de quince días
naturais, ou de tres meses no caso das franxas laterais das vías de comunicación, contado desde a recepción da comunicación. Esta incluirá a advertencia de que, en caso
de persistencia no incumprimento transcorrido o devandito prazo, poderase proceder
á execución subsidiaria con repercusión dos custos, sen prexuízo da instrución do
procedemento sancionador que corresponda.
3. Cando non se poida determinar a identidade da persoa responsable da xestión da
biomasa ou resulte infrutuosa a notificación da comunicación á que se refire o número
anterior, esta efectuarase mediante un anuncio no “Boletín Oficial do Estado” e no
“Diario Oficial de Galicia”, no que se incluirá o plano de situación e os datos catastrais
da parcela. Nestes supostos o prazo para o cumprimento computarase desde a publicación do anuncio no “Boletín Oficial do Estado”.
4. Transcorridos os prazos sinalados neste artigo sen que a persoa responsable xestione a biomasa, a Administración pública competente poderá proceder á execución
subsidiaria, atendendo ás necesidades de defensa contra os incendios forestais, especialmente respecto da seguridade nas zonas de interfase urbano-forestal, consonte o
establecido no artigo 44 da Lei 43/2003, do 21 de novembro, de montes, ou norma
que a substitúa, asumindo os custos con cargo ao seu orzamento, sen prexuízo da
repercusión destes á persoa responsable. Os custos que se repercutirán poderán
liquidarse provisionalmente de maneira anticipada, mesmo na comunicación á que se
refire o número 2, e realizarse a súa exacción desde o momento no que se verifique
o incumprimento da obriga de xestión da biomasa e retirada de especies nos prazos
sinalados neste artigo, sen prexuízo da súa liquidación definitiva logo de rematados os
traballos de execución subsidiaria.
Cando a identidade da persoa responsable non fose coñecida no momento de proceder á execución subsidiaria, a repercusión dos custos adiarase ao momento no que,
de ser o caso, chegue a ser coñecida, sempre que non prescribisen os correspondentes dereitos de cobro a favor da Facenda Pública.
Se a execución subsidiaria inclúe a retirada de árbores, a Administración poderá, mediante os seus propios órganos ou a través dos seus medios propios instrumentais
e servizos técnicos, allear a madeira resultante e aplicar o prezo obtido a sufragar os
custos daquela, descontándoo da cantidade que se lle repercutirá á persoa responsable.
5. Por razóns de urxencia motivada nunha avaliación técnica especializada das zonas a delimitar baseadas especialmente na salvagarda das persoas, mediante orde da
consellería competente en materia forestal poderán delimitarse zonas de actuación
prioritaria e urxente, nas cales o incumprimento polas persoas responsables das súas
obrigas de xestión da biomasa vexetal na data á que se refire o número 1 habilitará
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ás Administracións públicas competentes para proceder de maneira inmediata á execución subsidiaria de tales obrigas, en función da presenza de factores obxectivos de
risco tales como o carácter recorrente da produción de incendios forestais na zona ou
a situación de grave perigo para as persoas e os bens no caso de que non se execute
decontado a xestión da biomasa.
6. No suposto de execución subsidiaria, a persoa responsable está obrigada a facilitarlles os accesos necesarios aos suxeitos que acometan os traballos de xestión da
biomasa, os cales non requirirán de ningunha autorización, agás nos casos en que sexa
preciso o acceso a terreos nos que existan edificacións que teñan a condición de
domicilio e restantes lugares cuxo acceso requira o consentimento da persoa titular.
7. A competencia para efectuar as comunicacións e tramitar os procedementos de
execución subsidiaria regulados neste artigo corresponde ás entidades locais nos casos de incumprimento do disposto no artigo 21, así como nas faixas laterais das redes
viarias da súa titularidade, e á consellería competente en materia forestal nos demais
casos.
8. Malia o previsto nos números anteriores, a consellería competente en materia
forestal poderá proceder á execución directa de traballos preventivos nas redes de
faixas de xestión de biomasa establecidas nos artigos 20 bis, 21 e 21 bis, sen necesidade de comunicación previa nin de autorización de ningún tipo, cando se declare un
incendio forestal que supoña un risco inminente para as persoas ou os bens.”
Dez. Modifícase o número 3 do artigo 54, que queda redactado como segue:
“3. A incoación do procedemento sancionador en aplicación desta lei, por ausencia
de ordenanzas municipais ao respecto, para as infraccións cometidas en solo urbano,
de núcleo rural e urbanizable, será competencia do correspondente concello. A resolución dos expedientes pola comisión de infraccións leves e graves corresponderalle á
persoa titular da alcaldía e a dos expedientes pola comisión de infraccións moi graves
ao pleno do concello, de conformidade co establecido no número 3 do artigo 21 ter.”

Artigo 16. Modificación da Lei 6/2011, do 13 de outubro, de mobilidade de terras
A Lei 6/2011, do 13 de outubro, de mobilidade de terras, queda modificada como
segue:
Un. Modifícase a letra d) do artigo 29, que queda redactada como segue:
“d) Os montes veciñais en man común, aos que, de ser o caso, se lles aplicará o
réxime de declaración en estado de grave abandono ou degradación previsto na Lei
13/1989, do 10 de outubro, de montes veciñais en man común, que substituirá, para
todos os efectos, a declaración como finca abandonada regulada nesta lei.”
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Dous. Modifícase o título do capítulo III do título VI, que pasa a ser: “Dos perímetros
abandonados”.
Tres. Engádese un novo artigo 34 quater, coa seguinte redacción:
“Artigo 34 quater. Execución subsidiaria
1. Cando concorra algunha das circunstancias previstas no artigo 34 bis, a Administración Forestal, con carácter previo á tramitación do procedemento previsto no artigo
34 ter, poderá realizar directamente a execución subsidiaria, logo da comunicación
dun requirimento previo á persoa responsable no que se lle esixa que xestione a
biomasa e manteña o terreo en condicións axeitadas para previr a aparición ou propagación do lume, así como os posibles prexuízos para as explotacións colindantes.
2. O requirimento contemplado no número anterior será realizado pola persoa titular
da xefatura territorial correspondente ao territorio no que se sitúen as fincas. No caso
de que as fincas abrangan varias provincias, o requirimento realizarao a persoa titular
da xefatura territorial competente no territorio de maior extensión da repoboación
que sexa da súa competencia.
3. No requirimento concederáselle un prazo á persoa responsable (ben como propietario dos terreos ou ben como titular do seu aproveitamento) para que realice as
actuacións oportunas, que se concretarán no dito requirimento e se lle advertirá de
que, de non facelo, procederase á execución subsidiaria. O prazo que se concederá
neste requirimento terá unha duración que variará en función da superficie afectada
e as condicións desta.
4. Cando non se poida determinar a identidade da persoa responsable ou resulte
infrutuosa a notificación do requirimento á que se refiren os números anteriores, a
notificación efectuarase mediante un anuncio no “Boletín Oficial do Estado” e no
“Diario Oficial de Galicia”, no que se incluirá o plano de situación e os datos catastrais
das parcelas. Nestes supostos o prazo para o cumprimento computarase desde a
publicación do anuncio no “Boletín Oficial do Estado”.
5. No caso de que a persoa requirida non realizase as actuacións oportunas no prazo
concedido, a persoa titular da dirección xeral competente en materia forestal ditará
unha resolución na que acordará a execución subsidiaria pola Administración forestal
das actuacións correspondentes. Esta resolución será susceptible de recurso de alzada
ante a persoa titular da consellería competente en materia de montes no prazo dun
mes desde a súa notificación.
6. A administración forestal asumirá os custes da execución subsidiaria con cargo aos
seus orzamentos, sen prexuízo da súa repercusión á persoa responsable.
Cando a identidade da persoa responsable non fose coñecida no momento de proceder á execución subsidiaria, a repercusión dos custos adiarase ao momento no que,
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de ser o caso, chegue a ser coñecida, sempre que non prescribisen os correspondentes dereitos de cobro a favor da Facenda Pública.
A Administración poderá, mediante os seus propios órganos ou a través dos seus
medios propios instrumentais e servizos técnicos, allear os produtos resultantes da
execución subsidiaria e aplicar o prezo obtido a sufragar os custos daquela, descontándoo da cantidade que se lle repercutirá á persoa responsable.
7. No suposto de execución subsidiaria, a persoa propietaria dos terreos ou, de ser
o caso, a persoa titular do dereito de aproveitamento estarán obrigadas a facilitarlles
os accesos necesarios aos suxeitos que acometan os traballos de xestión da biomasa,
os cales non requirirán de ningunha autorización, agás nos casos en que sexa preciso
o acceso a terreos nos que existan edificacións que teñan a condición de domicilio e
restantes lugares cuxo acceso requira o consentimento da persoa titular.
8. A execución subsidiaria contemplada neste artigo non precisa a tramitación dun
previo procedemento sancionador, pero non obsta á dita tramitación. “

Artigo 17. Modificación da Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia
A Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia, queda modificada como segue:
Un. Engádese un artigo 67 bis,coa seguinte redacción:
“Artigo 67 bis. Execución subsidiaria nas repoboacións forestais ilegais
1. Cando exista unha repoboación ilegal, a Administración Forestal poderá realizar
directamente a execución subsidiaria de retirada da prantación, logo da comunicación
dun requirimento previo á persoa titular do dereito de aproveitamento no que se lle
esixa que retire a dita repoboación forestal ilegal, nos seguintes supostos:
a) Cando a repoboación se tivera efectuado en solos nos que estivese prohibido,
con especies prohibidas ou incumprindo as condicións que regula o artigo 67
desta lei.
b) Cando a repoboación se tivera efectuado sen cumprir a esixencia de autorización
previa prevista no artigo 67.5 desta lei, sempre que a dita repoboación non fose
autorizable.
2. O requirimento contemplado no número anterior será realizado pola persoa titular
da xefatura territorial correspondente ao territorio no que se sitúe a repoboación.
No caso de que a repoboación abranga varias provincias, o requirimento o realizará a
persoa titular da xefatura territorial competente no territorio de maior extensión da
repoboación que sexa da súa competencia.
3. No requirimento concederáselle un prazo á persoa titular do dereito de aproveitamento para que retire a repoboación, advertíndolle que, de non facelo, procederase á
execución subsidiaria. O prazo que se concederá neste requirimento terá unha dura-

Lei de acompañamento

61

TÍTULO II. MEDIDAS ADMINISTRATIVAS

Proxecto

2018

ción que variará en función da superficie afectada pola plantación ilegal e as condicións
desta, sen que en ningún caso o dito prazo poda exceder de seis meses.
No caso previsto no número 1.b) deste artigo, no requirimento comunicaráselle, así
mesmo, á persoa titular do dereito do aproveitamento o criterio que determina que
a repoboación non fose autorizable.
4. Cando non se poida determinar a identidade da persoa titular do aproveitamento
da retirada da repoboación ou resulte infrutuosa a notificación do requirimento á que
se refiren os números anteriores, esta efectuarase mediante un anuncio no “Boletín
Oficial do Estado” e no “Diario Oficial de Galicia”, no que se incluirá o plano de situación e os datos catastrais da parcela. Nestes supostos o prazo para o cumprimento
computarase desde a publicación do anuncio no “Boletín Oficial do Estado”.
5. No caso de que a persoa requirida non retirase a repoboación no prazo concedido,
a persoa titular da dirección xeral en materia forestal ditará unha resolución na que
acorde a execución subsidiaria pola Administración forestal do traballo de retirada
da repoboación. Esta resolución será susceptible de recurso de alzada ante a persoa
titular da consellería competente en materia de montes no prazo dun mes desde a
súa notificación.
6. A administración forestal asumirá os custes da execución subsidiaria con cargo
aos seus orzamentos, sen prexuízo da súa repercusión á persoa titular de dereito de
aproveitamento. Cando a identidade da persoa titular do aproveitamento non fose
coñecida no momento de proceder á execución subsidiaria, a repercusión dos custos
adiarase ao momento no que, de ser o caso, chegue a ser coñecida, sempre que non
prescribisen os correspondentes dereitos de cobro a favor da Facenda Pública.
A Administración poderá, mediante os seus propios órganos ou a través dos seus
medios propios instrumentais e servizos técnicos, allear a madeira resultante da execución subsidiaria e aplicar o prezo obtido a sufragar os custos daquela, descontándoo
da cantidade que se lle repercutirá á persoa responsable.
7. No suposto de execución subsidiaria, a persoa propietaria dos terreos ou, de ser
o caso, a persoa titular do dereito de aproveitamento estarán obrigadas a facilitarlles
os accesos necesarios aos suxeitos que acometan os traballos de xestión da biomasa,
os cales non requirirán de ningunha autorización, agás nos casos en que sexa preciso
o acceso a terreos nos que existan edificacións que teñan a condición de domicilio e
restantes lugares cuxo acceso requira o consentimento da persoa titular.
8. A execución subsidiaria contemplada neste artigo non precisa a tramitación dun
previo procedemento sancionador, pero non obsta á dita tramitación. ”
Dous. Engádese un novo artigo 68 bis coa seguinte redacción:
“Artigo 68 bis. Adecuación das masas arboradas e das novas plantacións ás distancias
mínimas establecidas pola normativa forestal e de defensa contra os incendios forestais
1. A Administración forestal e as demais Administracións públicas que resulten competentes consonte a Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os
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incendios forestais de Galicia, ou norma que a substitúa, respectivamente, velarán polo
cumprimento dos réximes de distancias mínimas establecidos no Anexo II desta lei e
na devandita Lei 3/2007, do 9 de abril, así como pola adecuación das masas arboradas
e das novas plantacións a aqueles, procurando cando proceda a colaboración entre
todas as Administracións públicas competentes.
2. En caso de incumprimento dos réximes de distancias mínimas aos que se refire o
número anterior, a Administración pública competente, de oficio ou por solicitude de
persoa interesada, enviará á persoa que resulte responsable consonte o artigo 140
desta lei ou o número 1 do artigo 21 ter da Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención
e defensa contra os incendios forestais de Galicia, ou norma que a substitúa, segundo
o que proceda, unha comunicación na que se lle recordará a súa obriga de retirada
do arborado afectado e se lle concederá para facelo un prazo máximo de quince días
naturais, ou de tres meses no caso das franxas laterais das vías de comunicación, contado desde a recepción da comunicación. Esta incluirá a advertencia de que, en caso
de persistencia no incumprimento transcorrido o devandito prazo, poderase proceder
á execución subsidiaria con repercusión dos custos, sen prexuízo da instrución do
procedemento sancionador que corresponda.
3. Cando non se poida determinar a identidade da persoa responsable ou resulte
infrutuosa a notificación da comunicación á que se refire o número anterior, esta
efectuarase mediante un anuncio no “Boletín Oficial do Estado” e no “Diario Oficial
de Galicia”, no que se incluirá o plano de situación e os datos catastrais da parcela.
Nestes supostos o prazo para o cumprimento computarase desde a publicación do
anuncio no “Boletín Oficial do Estado”.
4. No suposto de distancias mínimas a vías de comunicación, a comunicación prevista
neste artigo poderá formularse de maneira conxunta para todas as persoas responsables nun mesmo tramo daquelas mediante a publicación dun anuncio no “Boletín
Oficial do Estado” e no “Diario Oficial de Galicia”, no que se incluirá unha relación
cos datos catastrais das parcelas afectadas. O prazo para o cumprimento computarase
desde a publicación do anuncio no “Boletín Oficial do Estado”.
5. Transcorridos os prazos sinalados neste artigo sen que a persoa responsable cumpra as súas obrigas, a Administración pública competente poderá proceder, atendendo ás necesidades de defensa contra os incendios forestais, especialmente respecto da
seguridade nas zonas de interfase urbano-forestal, consonte o establecido no artigo
44 da Lei 43/2003, do 21 de novembro, de montes, ou norma que a substitúa, á
execución subsidiaria, asumindo os custos con cargo ao seu orzamento, sen prexuízo
da repercusión destes á persoa responsable. Os custos que se repercutirán poderán
liquidarse provisionalmente de maneira anticipada, mesmo na comunicación á que se
refire o número 2, e realizarse a súa exacción desde o momento no que se verifique
o incumprimento da obriga de retirada de arborado nos prazos sinalados neste artigo,
sen prexuízo da súa liquidación definitiva logo de rematados os traballos de execución
subsidiaria.
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Cando a identidade da persoa responsable non fose coñecida no momento de proceder á execución subsidiaria, a repercusión dos custos adiarase ao momento no que,
de ser o caso, chegue a ser coñecida, sempre que non prescribisen os correspondentes dereitos de cobro a favor da Facenda Pública.
Asemade, a Administración poderá, mediante os seus propios órganos ou a través dos
seus medios propios instrumentais e servizos técnicos, allear a madeira resultante e
aplicar o prezo obtido a sufragar os custos da execución subsidiaria, descontándoo da
cantidade que se lle repercutirá á persoa responsable.
6. No suposto de execución subsidiaria, a persoa responsable está obrigada a facilitarlles os accesos necesarios aos suxeitos que acometan os traballos de retirada de
arborado, os cales non requirirán de ningunha autorización, agás nos casos en que
sexa preciso o acceso a terreos nos que existan edificacións que teñan a condición de
domicilio e restantes lugares cuxo acceso requira o consentimento da persoa titular.”
Tres. Modifícase a letra a) do número 2 do artigo 70 que queda coa seguinte redacción:
“a) Vincularse a unha agrupación con personalidade xurídica para a xestión conxunta
dos seus terreos, que se acreditará mediante a integración das persoas titulares nas correspondentes sociedades de fomento forestal ou similares, ben mediante a achega de títulos
de propiedade dos terreos ou de dereitos de aproveitamento sobre eles.”
Catro. Modifícase o número 1 do artigo 80, que queda redactado como segue:
“1. Os instrumentos de ordenación ou de xestión forestal elaboraranse por instancia
do propietario ou do titular de dereitos de uso e desfrute sobre o monte, ou da entidade
que teña a responsabilidade da súa xestión, e contará coa conformidade expresa do propietario ou do titular dos dereitos sobre o monte. En caso de existencia de comunidade
ou cotitularidade sobre o monte, esta conformidade entenderase outorgada pola maioría
necesaria que, conforme ás normas que resulten de aplicación á comunidade de que se
trate, requiran os actos e negocios de administración ordinaria.”
Cinco. Modifícase o número 3 do artigo 80, que queda redactado como segue:
“3. Con carácter xeral, os instrumentos de ordenación ou de xestión forestal serán
específicos para cada monte, aínda que, logo de xustificación, poderán ser redactados
conxuntamente para grupos de montes que sexan propiedade da mesma persoa, física ou
xurídica, ou entidade e presenten características semellantes. En todo caso, o plan especial
desagregarase no nivel de monte.”
Seis. Modifícase o artigo 122, que queda redactado como segue:
“Artigo 122. Sociedades de fomento forestal
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1. Aos efectos desta lei, serán consideradas como sociedades de fomento forestal
aquelas agrupacións que asocian a propietarios de fincas forestais ou, no seu caso, a persoas titulares de dereitos de uso de parcelas susceptibles de aproveitamento forestal, que
ceden estes dereitos á sociedade para a súa explotación e xestión forestal conxunta por
un prazo non inferior a vinte anos ou que realizan as facultades propias do uso e ordenado
aproveitamento das superficies forestais da súa propiedade.
2. As sociedades de fomento forestal rexeranse polo Texto refundido da Lei de Sociedades de Capital cando adopten as formas reguladas na indicada lei, ou, noutro caso,
pola lexislación mercantil ou civil aplicable.
3. Mediante desenvolvemento regulamentario se determinarán os requisitos adicionais que deberán cumprir estas sociedades, o seu obxecto, finalidade e outras particularidades do seu réxime xurídico.”
Sete. Modifícase a letra a) do número 2 do artigo 129, que queda redactada como
segue:
“a) As infraccións tipificadas nas letras a), d), e).1, e).4, i).4 e i).5 do artigo 128 desta
lei”.

Artigo 18. Modificación da Lei 4/2015, do 17 de xuño, de mellora da estrutura territorial
agraria de Galicia
A Lei 4/2015, do 17 de xuño, de mellora da estrutura territorial agraria de Galicia,
queda modificada como segue:
Un. O número 2 do artigo 14 queda coa seguinte redacción:
“2. O comité técnico asesor estará presidido pola persoa titular da delegación territorial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia competente por
razón de localización da zona, ou persoa que a represente, e estará formado, como
membros natos, pola persoa titular da xefatura territorial da consellería competente
en materia de medio rural da provincia correspondente e por unha persoa representante por cada un dos departamentos e entidades competentes en materia de:
a) Desenvolvemento rural.
b) Xestión do Banco de Terras.
c) Produción agropecuaria.
d) Montes.
e) Conservación da natureza.
f)

Xestión de augas
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g) Urbanismo.
h) Patrimonio Cultural
i)

Organizacións profesionais agrarias.

j)

Administración local.

Así mesmo, e por razón das súas competencias, serán citadas, con voz e sen voto, ás
reunións do comité técnico asesor unha persoa representante de cada un dos seguintes departamentos e entidades:
a) Estradas da Comunidade Autónoma de Galicia.
b) Estradas do Estado.
c) Xestión da calidade agroalimentaria, denominacións de orixe protexidas e indicacións xeográficas protexidas.
d) Infraestruturas enerxéticas e minas.
e) Xerencia territorial do catastro.
f)

Deputación provincial.

g) Calquera outro departamento, organización ambiental, monte veciñal en man común ou asociación en defensa do patrimonio e aqueloutras entidades ou persoas
que por razón da materia teñan incidencia na actuación de mellora da estrutura
agraria que se leve a cabo.
Exercerá a secretaría unha persoa funcionaria da xefatura territorial da consellería
competente en materia de desenvolvemento rural da provincia correspondente, que
estea en posesión de licenciatura ou grao en dereito.”
Dous. O primeiro parágrafo do número 2 do artigo 37 queda redactado da seguinte
maneira:
“Dentro dos dous meses seguintes á data establecida pola dirección xeral competente
por razón da materia para a posta a disposición dos predios de substitución ás persoas
titulares adxudicatarias para que tomen posesión deles, poderase reclamar, xuntando
unha medición pericial asinada por persoa técnica competente, sobre diferenzas de
superficie superiores a unha marxe de tolerancia variable entre a medición in situ do
predio de substitución sobre o que se reclame e a que conste no boletín de atribucións dos novos predios. A posta a disposición dos predios de substitución será
notificada ás persoas titulares adxudicatarias, e dende ese momento estas poderán,
en todo caso, acceder aos ditos predios para proceder á comprobación pericial da
superficie asignada. ”
Tres. Engádese un número 3 ao artigo 45, que queda redactado como segue:
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“3. No caso de reestruturación de predios de natureza forestal a iniciativa tamén lle
corresponderá ás sociedades de fomento forestal que acrediten ter a titularidade dominical dunha superficie ou dunha cota de copropiedade sobre o conxunto da superficie que
pretende reestruturarse non inferior ao 70 % desta.”
Catro. Modifícase o número 1 do artigo 47, que queda redactado como segue:
“1. As iniciativas de reestruturación de predios de natureza forestal e con destino
a aproveitamentos forestais deberán, ademais de acreditar na solicitude o dominio das
terras correspondentes a cada partícipe da agrupación, definir a delimitación cartográfica
do perímetro de reestruturación e as áreas excluídas do proceso. En todo caso, deberán
cumprir cos seguintes requisitos:
a) A superficie mínima obxecto de reestruturación será de 15 hectáreas, formada por
un máximo de tres unidades de superficie en coto redondo, cada unha delas cun 25 %,
como mínimo, da superficie total.
b) A superficie constituída polos enclaves das persoas titulares alleas á agrupación non
poderá superar o 30 % do conxunto das terras que sexan obxecto de reestruturación.
c) A xestión e o aproveitamento en común das parcelas de forma sustentable e
viable, concretada nos aproveitamentos forestais a través do instrumento de ordenación
e xestión forestal que se prevea na Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia, ou
norma que a substitúa.”
Cinco. O número 3 do artigo 85 queda coa seguinte redacción:
“3. A xunta de zona constituirase nun prazo non superior aos tres meses contados
desde o día seguinte ao da publicación do decreto da zona e quedará disolta unha vez
rematadas as funcións inherentes ao plan de actuación intensiva.”

CAPÍTULO VII. Política social
Artigo 19. Promoción da colaboración interadministrativa para a creación, a xestión e o
mantemento dos servizos sociais
1.

De acordo co establecido no artigo 64 da Lei 13/2008, do 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia, a Administración xeral da Comunidade Autónoma promoverá a
formalización de convenios administrativos de colaboración entre ela ou as entidades
instrumentais do sector público autonómico e as entidades locais para a creación, a
xestión e o mantemento de servizos sociais, en especial no que respecta aos servizos
comunitarios específicos, a fin de asegurar a calidade e unha cobertura equilibrada
dos servizos sociais en todo o territorio así como os criterios de economía, eficiencia
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e eficacia na xestión e o uso racional dos recursos públicos, con independencia da
concreta administración titular dos centros.
2.

Os convenios aos que se refire o número anterior poderán ter por obxecto, en particular, a cesión de bens ás entidades locais con destino á prestación por parte destas
últimas de servizos sociais mediante centros de día e residencias, ou o cofinanciamento de centros de día e residencias nas condicións que neles se establezan. Os convenios recollerán os termos da dispoñibilidade ou achega de medios humanos, técnicos
ou financeiros e, no seu caso, das instalacións dos centros que en cada caso procedan
para cumprir cos principios establecidos nesta disposición.

3.

Conforme ao establecido na lexislación de réxime local e na Lei 5/2014, do 27 de
maio, de medidas urxentes derivadas da entrada en vigor da Lei 27/2013, do 27 de
decembro, de racionalización e sustentabilidade da Administración local, as competencias que corresponden aos concellos en materia de creación, xestión e mantemento dos servizos sociais comunitarios en virtude do disposto no artigo 60 da Lei
13/2008, do 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia, teñen o carácter de competencias propias atribuídas pola lexislación autonómica, polo que para o exercicio de
tales competencias polos concellos non serán esixibles os informes que prevé o artigo
3 da Lei 5/2014, do 27 de maio, para o caso de exercicio de competencias distintas
das propias e das atribuídas por delegación.

Artigo 20. Modificación da Lei 10/2011, do 28 de novembro, de acción voluntaria
Modifícase a letra b) do número 1 do artigo 37 da Lei 10/2011, do 28 de novembro,
de acción voluntaria, que queda redactada como segue:
“b) Vicepresidencia primeira: este cargo recaerá na persoa titular dunha subdirección
xeral ou xefatura de servizo con funcións en materia de voluntariado designada pola
persoa titular da dirección xeral competente neste ámbito.”

Artigo 21. Modificación da Lei 6/2012, do 19 de xuño, de xuventude de Galicia
A Lei 6/2012, do 19 de xuño, de xuventude de Galicia, queda modificada nos seguintes termos:
Un. Engádese un número 3 ao artigo 2 coa seguinte redacción:
“3. Sen prexuízo do establecido nos números anteriores, esta lei será tamén aplicable
a persoas que non teñan a consideración de novas, en función da natureza e obxectivos dos programas e actuacións obxecto de regulación.”
Dous. Engádese un novo artigo 10 bis coa seguinte redacción:
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“Artigo 10 bis. Xuventude e medio ambiente
A Xunta de Galicia impulsará a educación e a sensibilización da xuventude na protección e uso responsable do entorno natural, co fin de acadar unha utilización sostible
dos recursos naturais, o fomento da solidariedade interxeracional e o compromiso
dos mozos e mozas co medio ambiente.”
Tres. Modifícase o número 2 do artigo 18 que queda redactado como segue:
“2. Son servizos prestados á xuventude, entre outros, os seguintes:
a) A información xuvenil.
b) A formación das persoas educadoras no tempo libre infantil e xuvenil.
c) As actividades de educación no tempo libre infantil e xuvenil.
d) As instalacións xuvenís.
e) Os carnés de servizos á xuventude.”
Catro. Modifícase o título do capítulo II do título II que pasa a ser o seguinte: “Da
información xuvenil”.
Cinco. Engádese unha letra e) no número 2 do artigo 20 coa seguinte redacción:
“e) Os correspondentes xuvenís.”
Seis. Modifícase o título do capítulo III do título II que pasa a denominarse: “Da formación das persoas educadoras no tempo libre infantil e xuvenil”.
Sete. Modifícase o artigo 23, que queda redactado como segue:
“Artigo 23. Da formación das persoas educadoras no tempo libre infantil e xuvenil a través da educación non formal
O órgano de dirección competente en materia de xuventude promoverá e coordinará as actividades de formación das persoas educadoras no tempo libre infantil e
xuvenil no ámbito da educación non formal, a través da Escola Galega de Xuventude
e da Rede de Escolas de Educación no Tempo Libre de Galicia.”
Oito. Modifícase o artigo 24, que queda coa seguinte redacción:
“Artigo 24. Escolas de educación no tempo libre
1. As escolas de educación no tempo libre constitúen centros de formación, perfeccionamento e especialización nas actividades e técnicas orientadas á promoción e
axeitada utilización do ocio e do tempo libre.
2. As persoas físicas ou xurídicas que queiran iniciar a prestación de servizos en escolas de educación no tempo libre deberán presentar a correspondente declaración
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responsable ante o órgano de dirección competente en materia de xuventude, nos
termos que regulamentariamente se establezan.
Así mesmo, os requisitos para poder realizar a actividade de formación da persoa nos
ámbitos do ocio e do tempo libre estableceranse regulamentariamente.
En todo caso, as persoas interesadas disporán na páxina web da consellaría competente en materia de xuventude de toda a información necesaria, a través dun portelo
único onde poidan realizar todos os trámites necesarios para levar a cabo a prestación
destes servizos.
3. Presentada a declaración responsable, as escolas pasarán a integrar a Rede de
Escolas de Educación no Tempo Libre de Galicia, mediante a inscrición no rexistro
regulado nesta lei, e seralles aplicable o establecido nesta lei e na súa normativa de
desenvolvemento.
4. As escolas de educación no tempo libre, integradas na Rede de Escolas de Educación no Tempo Libre de Galicia, impartirán as seguintes modalidades de ensino:
a) Cursos de primeiro nivel, cuxa titulación se corresponde coa de monitores ou
monitoras de actividades de educación no tempo libre infantil e xuvenil.
b) Cursos de segundo nivel, cuxa titulación se corresponde coa de director ou directora de actividades de educación no tempo libre infantil e xuvenil e director
ou directora de campos de traballo.
Así mesmo, poderán impartir calquera outra formación correspondente ao seu ámbito de actuación no eido da xuventude, nos termos que se establezan regulamentariamente.
5. O órgano de dirección competente en materia de xuventude procederá á expedición dos correspondentes títulos, baixo os principios e requisitos contidos na normativa que, en desenvolvemento da lei, lle resulte aplicable.
6. Non precisarán de homologación as titulacións de educación de tempo libre análogas expedidas polos organismos responsables en materia de xuventude das distintas
comunidades autónomas.”
Nove. Modifícase o título do capítulo IV do título II que pasa a denominarse: “Das
actividades de educación no tempo libre infantil e xuvenil”.
Dez. Modifícase o artigo 25, que queda redactado como segue:
“Artigo 25. Definición e tipoloxía
1. Aos efectos desta lei, as actividades de educación no tempo libre infantil e xuvenil
son as promovidas por persoas físicas, asociacións, entidades ou empresas públicas e
privadas que contribúan ao desenvolvemento integral da infancia e da mocidade mediante a execución dun proxecto cunha metodoloxía educativa non formal dun xeito
lúdico-recreativo e formativo.
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2. Para os efectos desta lei, as actividades de educación no tempo libre infantil e xuvenil comprenderán:
a) As acampadas.
b) As marchas voantes ou rutas.
c) Os campamentos.
d) Os campos de traballo.
e) Outras actividades de educación no tempo libre infantil e xuvenil que regulamentariamente se considere que deban someterse a esta lei.
Estas actividades serán obxecto de desenvolvemento regulamentario.”
Once. Modifícase o artigo 26, que queda redactado como segue:
“Artigo 26. Requisitos
1. O desenvolvemento de actividades de educación no tempo libre infantil e xuvenil
requirirá:
a) A previa presentación dunha declaración responsable, nos supostos e termos
previstos regulamentariamente.
b) Dispor dun seguro de responsabilidade civil. As características do seguro serán
desenvolvidas regulamentariamente.
c) Estar a cargo de persoas con titulación suficiente, nos termos previstos regulamentariamente.
2. Cando participen menores de idade nas actividades, requirirase que conten cunha
autorización por escrito da persoa ou das persoas que exerzan a súa patria potestade
ou tutela.”
Doce. Modifícase o número 1 do artigo 27, que queda coa seguinte redacción:
“1. Para os efectos desta lei, considéranse instalacións xuvenís as que, pertencendo á
Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, ás administracións locais
e a entidades privadas, se encontren principalmente ao servizo da mocidade, facilitándolle a súa convivencia, aloxamento, formación e participación en actividades dirixidas
ás persoas novas.
A prestación de servizos á xuventude nos supostos de instalacións xuvenís e modificacións substanciais destas requirirá a formulación de declaración responsable de inicio
de actividade ante o órgano de dirección competente en materia de xuventude.”
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CAPÍTULO VIII. Economía, emprego e industria
Artigo 22. Modificación da Lei 5/2004, do 8 de xullo, de cámaras oficiais de comercio,
industria e navegación de Galicia
A Lei 5/2004, do 8 de xullo, de cámaras oficiais de comercio, industria e navegación
de Galicia, queda modificada como segue:
Un. Modifícase a letra c) do número 2 do artigo 14, que queda redactada como
segue:
“c) Representantes das empresas de maior achega voluntaria na demarcación de cada
cámara. Estes vogais serán elixidos de entre as empresas que realizasen achegas económicas voluntarias, efectivas e satisfeitas, que superen o umbral que se determine
polo regulamento de réxime interior de cada cámara. O seu número representará un
sexto do número total dos vogais do pleno. A xunta electoral proclamará electas ás
empresas que realicen as maiores achegas na demarcación, segundo a información
facilitada pola secretaría xeral da cámara, no número de vogalías a cubrir. No caso de
existir empate entre estas a xunta electoral resolverá mediante sorteo.”
Dous. Modifícase o número 2 do artigo 15, que queda redactado como segue:
“2. Conforme ao 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 a atribucións previstas no apartado a), b), c), e), f), h), j) e n) do número un deste artigo. No caso de
Cámaras que conten con plenos compostos por un número de vogais inferior a 50,
non poderán ser obxecto de delegación as atribucións enumeradas nos apartados a),
b), c), e), f), g), h), i), j), k) e n) do número un 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.”
Tres. Modifícase a letra r) do artigo 50, que queda redactada como segue:
“r) Desenvolver, a iniciativa propia e, en todo caso, no suposto de ser instado pola
administración tutelante, as funcións de coordinación e impulso necesarias para asegurar e garantir a atención e a prestación de servizos, remunerados ou non, ás persoas
físicas e xurídicas incluídas no censo electoral regulado no artigo 30 desta lei, nos
procesos de disolución e extinción de Cámaras así como en calquera outro suposto
de imposibilidade de prestación de servizos por parte dalgunha das cámaras da Comunidade Autónoma de Galicia.”
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Catro. Engádese unha nova letra s) ao artigo 50, co seguinte contido:
“s) Cantas outras atribucións lles confiran as leis expresamente.”
Cinco. Suprímese a disposición derradeira primeira.

Artigo 23. Modificación da Lei 14/2007, do 30 de outubro, pola que se crea e regula o
Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral
Modifícase o segundo parágrafo da disposición transitoria segunda da Lei 14/2007,
do 30 de outubro, pola que se crea e regula o Instituto Galego de Seguridade e Saúde
Laboral, que queda coa seguinte redacción:
“Os comités provinciais regulados no Decreto 200/2004, do 29 de xullo, polo que se
crea o Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral e se regula o Consello Galego
de Seguridade e Saúde Laboral, continuarán existindo ata o que dispoña para o efecto
un decreto do Consello da Xunta, por proposta da consellería con competencias en
materia de traballo.”

Artigo 24. Modificación da Lei 13/2010, do 17 de decembro, do comercio interior de
Galicia
Un. Modifícase o número 2 do artigo 18 da Lei 13/2010, do 17 de decembro, do
comercio interior de Galicia, que queda coa seguinte redacción:
“2. As funcións indicadas no número anterior serán exercidas polo Consello a través
do Comité Executivo de Comercio Interior e Exterior, con excepción da función prevista na letra c), para o exercicio da cal se constituirá unha comisión consultiva, da que
formarán parte, ademais da persoa que ocupe a presidencia do Comité Executivo de
Comercio Interior e Exterior, os seguintes membros do Consello:
a) A persoa representante da Federación Galega de Municipios e Provincias.
b) A persoa representante do Consello Galego de Consumidores e Usuarios.
Completarase a composición da Comisión Consultiva cos seguintes membros designados pola persoa que exerza a presidencia do Consello Galego de Economía e
Competitividade, por proposta da consellería de procedencia:
a) Dúas persoas representantes da consellería competente en materia de comercio.
b) Dúas persoas representantes da consellería competente en materia de urbanismo, ordenación do territorio e medio ambiente.
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c) Unha persoa representante da consellería competente en materia de infraestruturas.
A secretaría da Comisión Consultiva corresponderá a unha persoa funcionaria da
dirección xeral competente en materia de comercio, que actuará como tal con voz
e sen voto.”
Dous. Engádese un número 2 ao artigo 75, que queda redactado como segue:
“2. Por razóns de protección do patrimonio cultural, nas rutas dos Camiños de Santiago a venda ambulante só poderá desenvolverse nos tramos urbanos da traza dos
devanditos Camiños ou no marco das tipoloxías previstas nas letras a), b) e d) do
artigo 71 da presente lei nos tramos non urbanos, debéndose respectar en todo caso
o establecido na Lei 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio cultural de Galicia..”
Tres. O primeiro parágrafo do artigo 75 numérase como 1.

Artigo 25. Modificación da Lei 2/2012, do 28 de marzo, galega de protección xeral das
persoas consumidoras e usuarias
A Lei 2/2012, do 28 de marzo, galega de protección xeral das persoas consumidoras
e usuarias, queda modificada como segue:
Un. Modifícanse os números 1 e 2 do artigo 92, que quedan redactados como segue:
“1. As sancións pecuniarias só poderán ser obxecto de redución nos seguintes casos:
a) Cunha redución dun setenta por cento nos supostos de conformidade co contido do acordo de iniciación do expediente sancionador, sempre que este non se
inicie a consecuencia de denuncia ou reclamación dunha persoa prexudicada e se
xustifique ter rectificado as circunstancias da infracción cometida.
O importe resultante da devandita redución nunca poderá, en ningún caso e
baixo ningunha circunstancia, ser inferior ao límite mínimo establecido no artigo
86 para as sancións previstas nel segundo a gravidade da infracción imputada,
isto é, para as infraccións leves 150€, para as infraccións graves 3.001€ e para as
infraccións moi graves 15.001€.
Para poder acollerse á devandita redución, deberá manifestarse a dita conformidade e xustificarse o ingreso da sanción coa dedución ou solicitar o fraccionamento dela no prazo de alegacións ao acordo de iniciación do expediente sancionador. En todo caso, tanto o ingreso da sanción coa dedución como a solicitude
de fraccionamento dela no prazo indicado, supoñerá a conformidade co contido
do acordo de iniciación. O cumprimento dos requisitos anteriores para acollerse
á redución poñerá fin ao procedemento.

Lei de acompañamento

74

TÍTULO II. MEDIDAS ADMINISTRATIVAS

Proxecto

2018

b) No límite mínimo para a sanción prevista para a infracción imputada nos supostos
de conformidade co contido do acordo de iniciación de expediente sancionador, sempre que se procedese a satisfacer aos consumidores prexudicados pola
infracción e se xustifique ter rectificado as circunstancias da infracción cometida.
Neste suposto deberá manifestarse a dita conformidade, xustificarse a satisfacción
aos prexudicados pola infracción e o ingreso da sanción coa dedución ou solicitar
o fraccionamento dela, no prazo dun mes desde a notificación do acordo. En
todo caso, tanto o ingreso da sanción coa dedución como a solicitude de fraccionamento dela no prazo indicado supoñerá a conformidade co contido do acordo
de iniciación. O cumprimento dos requisitos anteriores para acollerse á redución
poñerá fin ao procedemento.
c) Cunha redución dun vinte e cinco por cento nos supostos de conformidade coa
resolución sancionadora, caso en que deberá manifestarse a dita conformidade
e xustificarse o ingreso da sanción coa redución ou solicitar o fraccionamento
dela no prazo dun mes desde a notificación da resolución. O ingreso da sanción
coa dedución no prazo indicado supoñerá a conformidade coa resolución sancionadora. O importe resultante desta redución non poderá ser, en ningún caso
e baixo ningunha circunstancia, inferior ao límite mínimo establecido no artigo 86
para as sancións previstas nel segundo a gravidade da infracción imputada, isto é,
para as infraccións leves 150€, para as infraccións graves 3.001€ e para as infraccións moi graves 15.001€.
2. A interposición de recursos administrativos ou ante a xurisdición contencioso-administrativa supoñerá a perda das reducións determinadas no número anterior.”
Dous. Engádese unha disposición adicional sétima coa seguinte redacción:
“Disposición adicional sétima. Servizos de información e atención das empresas
1. De acordo coa sentenza do 2 de marzo de 2017 do Tribunal de Xustiza da Unión
Europea relativa á interpretación do artigo 21 da Directiva 2011/83/UE do Parlamento Europeo e do Consello, do 25 de outubro de 2011, sobre os dereitos dos
consumidores, pola que se modifican a Directiva 93/13/CEE do Consello e a Directiva
1999/44/CE do Parlamento Europeo e do Consello e se derrogan a Directiva 85/577/
CEE do Consello e a Directiva 97/7/CE do Parlamento Europeo e do Consello, asunto C568/15, cando o servizo de información e atención ao cliente que as empresas
poñen a disposición dos consumidores se proporcione telefonicamente a través dunha liña fixa, deberá prestarse a través dunha liña con rango de numeración xeográfica
ou no suposto dunha liña móbil deberá prestarse a través dunha liña con rango de
numeración para servizos de comunicacións móbil estándar.
O establecido no parágrafo anterior non impedirá que o servizo de información e
atención se poida realizar a través doutros rangos de numeración. Nestes casos deberá
garantirse para os consumidores que a utilización destes rangos de numeración sexan
totalmente gratuítos ou non supoñan un custo superior ao dunha liña con rango de nu-
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meración xeográfica ou con rango de numeración para servizos de comunicacións móbil
estándar, segundo os casos. Corresponde á empresa a proba, tanto de forma xenérica
para os rangos de numeración aplicados, como para cada chamada recibida concreta, que
a numeración aplicada non supón un custo superior ao dunha liña con rango de numeración xeográfica ou dunha liña con rango de numeración para servizos de comunicacións
móbil, segundo os casos. No caso de falta de proba por parte da empresa deste extremo,
presumirase que o custo é superior aos efectos previstos no número seguinte deste artigo.
2. O incumprimento do establecido no número anterior suporá a comisión da infracción prevista no artigo 82.5 desta lei.
3. O establecido nos números anteriores non será de aplicación cando unha norma
esixa que o número de teléfono sexa gratuíto, en cuxo caso será aplicable a dita norma e
non poderá supoñer ningún custo para o consumidor por ningún concepto.”

Artigo 26. Fundacións de carácter feiral de Galicia
1. Nas fundacións de carácter feiral nas que concorra algunha das circunstancias previstas no número 1 do artigo 113 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e
funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, e nas
que, sen embargo, non se cumpra o disposto no número 3 do mesmo precepto legal, os
membros dos respectivos padroados designados pola Administración autonómica e/ou
entidades do sector público autonómico promoverán que se adapte a composición dos
ditos padroados de xeito que a designación da maioría dos membros corresponda á Administración pública autonómica. A correspondente modificación estatutaria, de realizarse,
deberá axustarse ao previsto no artigo 114 da Lei 16/2010, do 17 de decembro.
2. Transcorrido o prazo dun ano desde a entrada en vigor desta lei sen que se efectuase a modificación estatutaria á que se refire o número anterior, realizaranse as actuacións necesarias de cara á supresión da participación da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e das entidades instrumentais do sector público autonómico
no financiamento das ditas fundacións.
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CAPÍTULO IX. Educación
Artigo 27. Convenios celebrados ao abeiro dos plans galegos de financiamento universitario
Atendido o marco temporal dos plans galegos de financiamento universitario, os
convenios que se celebren ao abeiro deles poderán ter un prazo de vixencia superior aos
catro anos co fin de que o dito prazo de vixencia se axuste ao período de duración de
tales plans.
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