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IV. DISPOSICIÓNS TRANSITORIAS
Disposición transitoria primeira. Aplicación da nova duración do permiso por parto, do
permiso por adopción ou acollemento e do permiso do outro proxenitor por nacemento, acollemento ou adopción dun fillo ao persoal funcionario que estea gozando de tales permisos
A nova duración do permiso por parto, do permiso por adopción ou acollemento e
do permiso do outro proxenitor por nacemento, acollemento ou adopción dun fillo será
de aplicación a aquel persoal funcionario que estea gozando de tales permisos no momento da entrada en vigor desta lei.

Disposición transitoria segunda. Réxime de transmisión de oficinas de farmacias
1. O réxime de transmisión previsto na nova redacción do número 2 do artigo 23
da Lei 5/1999, do 21 de maio, de ordenación farmacéutica, será de aplicación ás novas
oficinas de farmacia adxudicadas nos concursos públicos convocados con posterioridade
á entrada en vigor desta lei.
2. As oficinas de farmacia adxudicadas con anterioridade quedan sometidas ao réxime
de transmisión que lles fora aplicable antes da entrada en vigor desta lei.

Disposición transitoria terceira. Esixibilidade das novas obrigas introducidas na Lei
3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia
Serán inmediatamente esixibles desde a entrada en vigor desta lei as novas obrigas
que a nova redacción dada por esta lei á Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa
contra os incendios forestais de Galicia, impón ás persoas responsables e, en particular, as
que derivan das seguintes disposicións:
a) Letra c) do número 1 do artigo 21.
b) Letra a) do número 2 do artigo 21, no que respecta ás vivendas illadas situadas a
máis de 400 metros do monte.
c) Letra b) do número 2 do artigo 21.
d) Letras a) e b) do número 3 do artigo 21.
Malia o anterior, o incumprimento destas obrigas só será sancionable cando persista
transcorridos dous anos desde a entrada en vigor desta lei.
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Disposición transitoria cuarta. Montes con consorcios ou convenios coa Administración
1.

Os consorcios ou convenios de repoboación coa Administración forestal existentes
nos montes no momento da entrada en vigor desta lei serán obxecto de:
a) Cancelación de oficio nun prazo que rematará o 31 de decembro de 2021, nos
casos seguintes:
--

Montes que non presenten saldo debedor na data de entrada en vigor desta lei
ou en calquera momento dentro do prazo máximo estipulado.

--

Montes catalogados de dominio público que pasen a xestionarse de acordo co
establecido no artigo 34 e seguintes da Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes
de Galicia.

--

Montes que non consigan os fins para os cales se subscribise o convenio ou o
consorcio por causas relacionadas co estado legal, forestal, administrativo ou económico do monte.
Considerarase que non se cumpriron estes fins, entre outras causas, cando o
arborado existente ocupe unha superficie inferior ao 30% da total do consorcio
ou convenio, agás por afectación de incendios forestais posteriormente á data de
entrada en vigor desta lei, polo que neste caso de afectación de incendios forestais, a superficie arborada queimada considerarase como superficie arborada para
os efectos do cómputo desta porcentaxe do 30%.
Para efectos do cómputo dese 30% non se contabilizará o arborado cunha idade
inferior aos 5 anos.

b) Finalización nun prazo que rematará o 31 de decembro de 2021, momento en
que deberá asinarse un contrato temporal de xestión pública que substitúa ao
consorcio ou ao convenio finalizado. No caso de non se formalizar o devandito
contrato no prazo establecido, o titular do monte deberá aboar o saldo debedor
do convenio ou consorcio finalizado á Comunidade Autónoma, podendo para
isto aboalo nun único pagamento ou a través dun plan de devolución plurianual.
No caso de non se producir o aboamento total ou da cota anual disposta no devandito plan, procederase á súa anotación preventiva, en concepto de carga real,
das cantidades debidas á Comunidade Autónoma de Galicia no correspondente
rexistro da propiedade, e non poderán ter axudas ou beneficios de ningún tipo
mentres non regularicen a súa situación nos termos previstos nesta lei.
2.

O novo contrato de xestión pública, se procede dun convenio ou dun consorcio
finalizado, considerará, como primeira partida do anticipo reintegrable de novo contrato, a diferenza entre a suma das partidas de gastos sufragados pola Administración
forestal e os ingresos do consorcio ou do convenio, aplicando a partir dese momento
o réxime previsto para a contabilización.

3.

Sen prexuízo do anterior, considerarase liquidado o saldo debedor dos convenios
ou consorcios que sexan obxecto de finalización ou de cancelación cando os seus
titulares constitúan unha sociedade de fomento forestal ou pasen a formar parte dela.
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4.

Para os efectos contables, as débedas dos consorcios realizados pola Administración
forestal serán condonadas polo importe a que ascendía a devandita conta no momento da clasificación do monte como veciñal en man común.

5.

As cancelacións referidas no número 1 desta disposición transitoria publicaranse no
“Diario Oficial de Galicia” e na páxina web da consellería competente en materia de
montes.

6.

Nas cancelacións referidas no número 1 desta disposición transitoria, cando veñan
motivadas por non se teren conseguido os fins para os cales se subscribiu o convenio
ou o consorcio, e sempre que a causa non sexa atribuíble á persoa titular, considerarase que os predios se atopan libres de cargas, liquidándose o saldo debedor do
convenio ou consorcio coa Comunidade Autónoma.

7.

Entenderanse extinguidos, sen máis trámite, os convenios e consorcios existentes
en superficies que conten cun acordo de concentración parcelaria firme. No caso
de que na protocolización da acta de reorganización da propiedade ou na inscrición
dos títulos de concentración no rexistro da propiedade conste expresamente que os
predios se atopan libres de cargas, o saldo debedor do convenio ou consorcio coa
Comunidade Autónoma considerarase liquidado.

8.

Para o cálculo do saldo debedor do convenio ou consorcio non se terán en conta os
investimentos e cargos realizados pola Administración forestal con anterioridade ao
ano 2005, sen que isto supoña, en ningún caso, a existencia dun saldo favorable ao
titular do monte.

Disposición transitoria quinta. Proceso electoral das cámaras oficiais de comercio, industria, servizos e navegación de Galicia
As modificacións da Lei 5/2004, de 8 de xullo, de Cámaras Oficiais de Comercio,
Industria e Navegación de Galicia, introducidas nesta Lei serán de aplicación ao actual proceso electoral aberto pola Orde EIC/710/2017, do 26 de xullo, pola que se declara aberto
o proceso electoral para a renovación dos Plenos das Cámaras Oficiais de Comercio, Industria, Servizos e Navegación de España, cuxa convocatoria de eleccións na Comunidade
Autónoma de Galicia publicarase con posterioridade á entrada en vigor desta lei.
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