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Para a súa tramitación polo Parlamento de Galicia achégolle 0 "Proxecto de

Lei da galeguidade", aprobado polo Consello da Xunta de Galicia na súa

reunión do día 31 de xaneiro de 2013.

Asemade achégase a certificación expedida polo secretario do Consello

visto e prace do Sr. Presidente da Xunta de Galicia, así como os documentos

aos que se refire 0 artigo 111 do Regulamento da Cámara.

Santiago de Compostela, 21 de febreiro de 2013

0 director xeral_deRelacións Institucionais

e Paríamentarias

co

Gonzalb José Ordóñez Puime

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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ALFONSO RUEDA VALENZUELA, VICEPRESIDENTE E CONSELLEIRO
DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA E
SECRETARIO DO CONSELLO DA XUNTA DE GALICIA,

( E R T I F I C O :

guc o Consello da Xunta de Galicia na súa reunión do día trinta e un de xaneiro de
dous mil trece adoptou, entre outros, o seguinte Acordo:

-Aprobar o Proxecto de lei da galeguidade, e a súa remisión ao Parlamento de
(ialicia"

F: para que conste asino esta certifícación. co visto e prace do Sr. Presidente en
Santiago de Compostela a trinta e un de xaneiro de dous mil trece.

V°.ÍQ Prace
(") PtyESIDENTE 4——
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EXPOSICION DE MOTIVOS
I

0 Estatuto de autonomía de Galicia, no seu título preliminar, salienta a
importancia que a diáspora dos seus fíllo e fillas dos últimos dous séculos supuxo
para o pobo galego establecendo que as comunidades galegas asentadas fóra de
Galicia poidan solicitar o recoñecemento da súa galeguidade. Tamén establece
que tal recofiecemento, entendendo este como o dereito a colaborar e compartir a
vida social e cultural do pobo galego, se regulará mediante unha lei do
Parlamento.
O Estatuto tamén reflicte a importancia da colaboración co Estado na
consecución de tal obxecto, procurando o impulso da acción deste no que atinxe
á articulación de tratados e convenios polos cales se tenda a favorecer os fins
destas comunidades e as aspiracións dos seus membros.
A Lei 4/1983, do 15 de xuño, de recoñecemento da galeguidade, e a posterior
normativa de desenvolvemento fixaron un marco legal efectivo que permitiu ás
comunidades galegas asentadas fóra de Galicia manter, mellorar e fortalecer as
súas relacións coa sociedade galega e coa Administración autonómica.
No marco desta lei, establecéronse as canles de participación das comunidades
galegas e creouse o Consello de Comunidades Galegas, que se converteron no
referente esencial da Administración galega á hora de definir e consensuar as
políticas a favor dos galegos e galegas residentes fóra de Galicia.

II
O desenvolvemento social, económico e político de Galicia, do Estado espafiol e
dos países de acollida dos cidadáns e cidadás galegos residentes fóra de Galicia,
desde a promulgación da Lei de recoñecemento da galeguidade, configuran hoxe
unha realidade que supera o marco inicial de desenvolvemento desta normativa
legal.
A globalización económica, a integración dos Estados en estruturas
supranacionais, o desenvolvemento e fortalecemento da sociedade civil e a
importancia das tecnoloxías da información e comunicación son factores clave
que incidiron de forma directa na evolución da galeguidade nestes últimos vinte e
oito anos.
A promulgación polo Estado español da Lei 40/2006, do 14 de decembro, do
Estatuto da cidadanía española no exterior, establece o marco xurídico e os
instrumentos básicos para garantir os dereitos e deberes dos/das residentes no
exterior, en termos de igualdade cos/coas residentes no territorio nacional.Tamén
a promulgación da Lei 52/2007, do 26 de decembro, pola que se recoñecen e
amplían dereitos e se establecen medidas a favor de quen padeceu persecución ou
violencia durante a Guerra Civil e a Ditadura (Lei da memoria histórica), supuxo
un incremento no Padrón de españois residentes no estranxeiro e, singularmente,
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de novos cidadáns e cidadás galegos que accederon ou recuperaron a
nacionahdade española.

Esta nova realidade no ámbito da galeguidade debe ser integrada nun novo marco
normativo que actualice a relación entre as comunidades galegas e o pobo
galego, faga máis efíciente o uso de recursos públicos a favor dos nosos/as
residentes no exterior e das comunidades que conforman e dea resposta ás novas
reaJidades socioculturais e económicas.

III
Neste novo marco normativo recóllense estas novas realidades froito da
evolucion da sociedade galega e das sociedades de acollida dos galegos e das
galegas fora de Galicia. Esta nova lei promove os procesos de unión ou fiisión
entre as comunidades galegas, o papel das comunidades como axentes de
cooperacion galega, a participación activa da xuventude e da muller na vida
asociativa das comunidades galegas, a protección do patrimonio das ditas
comunidades, especialmente o cultural, a consideración desas comunidades como
axentes da promoción cultural e de difüsión das posibilidades turísticas de
Gahcia no exterior.

Esta lei fomenta o uso e a utilización das tecnoloxías da información e da
comunicacion e a promoción de plataformas dixitais de intercambio a fín de
promover a comunicación entre a Galicia territorial e a Galicia exterior
Esta lei tamen trata de fomentar a importancia das relacións económico-
empresanais e o seu fortalecemento entre os axentes económicos das
comumdades galegas da Galicia exterior e os da Galicia territorial
Neste sentido, recoñécense novas formas de participación na galeguidade como
son as asociacións de carácter empresarial ou as redes sociais, en diversas
plataformas tecnolóxicas.

Por outra banda, esta lei pretende estruturar e dar forma defmitiva ao proceso de
reconecemento da galeguidade e ao rexistro das comunidades galegas asentadas
tora de Gahcia. Defínense as tipoloxías das distintas entidades, os requisitos e o
procedemento para acceder ao recoñecemento da galeguidade e a forma de
participacion das comunidades galegas, e sinálase o alcance deste recoñecemento
e as actuacions da Comunidade Autónoma de Galicia nas ordes social culíural e
economica. Así mesmo, regúlase o Rexistro da Galeguidade
Un dos fenómenos que caracterizan, de forma xenérica, as comunidades galegas
na actuahdade e o proceso de envellecemento dos seus asociados e asociadas e
en numerosos casos, o proceso desembocará a curto e medio prazo na
desapancion das propias entidades galegas. Esta lei promove a unión ou fiisión
de entidades galegas cun dobre obxectivo: por unha banda, fortalecer, a través da

l M union patnmonial e dos seus asociados e asociadas, as propias comunidades
^^^^^^ gaiegas e, por outra, protexer o patrimonio galego, especialmente o cultural fóra
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de Galicia. Nesta lei regúlanse os procedementos necesarios para reflectir estes
procesos de unión no Rexistro da Galeguidade e na representación destas
entidades no Consello de Comunidades Galegas.
Actualízase a regulación do Consello de Comunidades Galegas e súas ñincións.
Por último, recóllese o establecemento de instrumentos de colaboración cos
gobernos doutras comunidades autónomas, así como o impulso da acción exterior
do Estado en materia cultural e social. Así mesmo, e co obxectivo de articular
políticas eficaces de apoio á cidadanía galega residente no estranxeiro, solicítase
a colaboración do Goberno do Estado para a elaboración e actualización dun
censo dos residentes galegos no exterior.

IV
Esta lei comprende seis títulos, unha disposición adicional, catro disposicións
transitorias, unha disposición derrogatoria e dúas disposicións derradeiras.
C) título preliminar ten como finalidade determinar o obxecto e o ámbito de
aplicación da le-i, así como sinalar os seus fins, os diferentes tipos de entidades
galegas asentadas fóra de Galicia e as competencias da Administración
autonómica neste ámbito.
O título I determina o alcance e as actuacións que comporta o recoñecemento da
galeguidade e a inscrición das diferentes entidades no Rexistro da Galeguidade.
Este título comprende sete capítulos.
No capítulo I defínense as comunidades galegas, os fins que determinan o seu
recoñecemento, a tipoloxía das entidades galegas asentadas fóra da nosa
comunidade, os requisitos para o seu recoñecemento e o procedemento para
seren recoñecidas.
O capítulo II define outras entidades galegas e marca os requisitos e
procedementos para a súa inscrición no Rexistro da Galeguidade.
O capítulo III fai referencia á revogación do recoñecemento da galeguidade ou da
condición de centro colaborador da galeguidade.
0 capítulo IV fai referencia aos procesos de unión e fizsión das comunidades
galegas, á natureza destes procesos, aos fins, ao procedemento de cambio na
inscrición no Rexistro da Galeguidade e á participación no Consello de
Comunidades Galegas durante o proceso.
O título II recolle o alcance do recoñecemento da galeguidade nas ordes social,
cultural e económica.
() título III desenvolve as actuacións a favor da galeguidade pola Comunidade
Autónoma de Galicia nos ámbitos social, cultural e económico-empresarial.

i C) título IV crea o Rexistro da Galeguidade e establece as súas funcións e o seu
\ funcionamento.

/N i O título V aborda a participación dos galegos e galegas residentes fóra de Galicia
rA na vida de Galicia a través do Consello de Comunidades Galegas, establecendo a
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sua natureza, funcións, composición, funcións dos seus membros e
funcionamento. Este título comprende dous capítulos. No capítulo I regúlase o
Pleno do Consello de Comunidades Galegas e establécense as súas atribucións,
composición, funcionamento e constitución. O capítulo II establece as
atribucións da Comisión Delegada do Consello de Comunidades Galegas e
regula a súa composición, fixncionamento e acordos.
0 título VI céntrase nos acordos de cooperación e os tratados internacionais, as
competencias da Administración autonómica para establecer acordos de
cooperación ou convenios con outros gobernos autonómicos do Estado español,
para impulsar a acción exterior deste en materia social, cultural e de apoio ao
retorno dos/das emigrantes galegos/as e para colaborar na elaboración e
actualización dun censo de galegos/as residentes no estranxeiro.
Na disposición adicional recóllese a constitución do Consello de Comunidades
Galegas ao abeiro da presente lei.
A lei conta con catro disposicións transitorias dedicadas a regular,
respectivamente, a representación no Consello de Comunidades Galegas, o
réxime transitorio de procedementos iniciados con anterioridade á entrada en
vigor da presente lei e o réxime transitorio das comunidades galegas recoñecidas
e outras entidades inscritas ao abeiro da normativa anterior.
Así mesmo, conta cunha disposición derrogatoria na cal se derroga a Lei 4/1983,
do 15 de xuño, de recoñecemento da galeguidade, e calquera outra disposición,
de igual ou inferior rango, en canto contradiga o disposto na presente lei.
Por último, ten dúas disposicións derradeiras nas cales se autoriza o Consello da
Xunta de Galicia para ditar cantas disposicións sexan precisas para o
desenvolvemento e execución da presente lei e se dispón a súa entrada en vigor.

í \1/1
1 1

\ \ \ \
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TÍTULO PRELIMINAR: PRINCIPIOS XERAIS
Artigo 1.- Obxecto.

1 LZTr]eÍ,tenrPvT-ObXeCtO r 6 g U l a r ° d e r d t 0 d a s comunidades galegas
a entadas fora de Gahcm a colaboraren e compartiren a vida social e cultura

como esta'b e § ° * ° ^ ™ ^ 0 d a ™ galeguidade, e o seu alcance, así
ntTdade e a r &§ ^ * ^ 0 ^ ^ comunicación e apoio entre as

entdades e as comumdades galegas asentadas fóra de Galicia co pobo de
Galicia e as suas ínstitucións.

2. Esta lei ten tamén por obxecto recoñecer a existencia doutro tipo de entidades
galegas as cales se lles poderán recoñecer determinados dereito do
reconecidos ás comunidades galegas "creuos aos

$
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Artigo2.-Galeguidade.

- ~ POb0 galeg0, taI e r ^ K rr^:

^
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Artigo 3.- Cidadáns/ás galegos/as residentes fóra de Galicia
1. Son galegos/as, para os efectos desta lei, os/as cidadáns/ás

espanois/españolas residentes no estranxeiro aos cales o Estatuto de
autonomia de Galicia outorga dereitos políticos, así como tamén os/as
seus/suas descendentes.

2. Considéranse tamén galegos/as, para os efectos desta lei, os/as cidadáns/ás
espanois/españolas nacidos/das en Galicia e residentes noutra comunidade
autonoma do Estado español, así como tamén os/as seus/súas descendentes

i\
i \ i.

I Í \i
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Arügo 4.- Tipoloxía das entidades galegas

• 4 ^ « f f i S í :
 fóra ^ ™* Pô n ser reCoñecldas

a) Comunidades galegas.
b) Centros colaboradores da galeguidade
c Federacións de comunidades e/ou entidades
d) Centros de estudo e difüsión da cultura galega

2- T L S ^ ^ ^ ^ermmen refuWnta^ente.
G-JU >^:^^^^™ - — da
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M !
II í

f v
í

28



XUNTñ DE GflLIClfl

Artigo 5.- Competencias

"• As relactóns coas comunidade" gTLa ° in t 'T r 8™* 3 ""V"»»**:
entidades recoñecidas nesta lei ^ 1 " ^ fora de Galicia e outras

" p1.SSCtt:iae
s
PartÍCÍPaC'Ón n°S — * «*» «laoionados coas

demais normativa es atal e „ m C l d a d a n i a «pañola no exterior e

e- A coopcración e colaboración e se for „
actividades de entidades núhrJ caso, a coordinación das

no exterior da nosa ComuSdade Áü tóZ " " ^ " ^ reS¡dentes

asentadas fóra de Galicia A u t o n °ma e coas comunidades galegas

1 \i
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TITULO I: DAS ENTIDADES GALEGAS ASENTADAS FORA DE
GALICIA.
CAPÍTULO I: DAS COMUNIDADES GALEGAS.
Artigo 6.- Comunidades galegas.
1, Para os efectos desta lei, son comunidades galegas as entidades sen ánimo de

lucro, asentadas fóra de Galicia e constituídas por galegos/as, con
personalidade xurídica no territorio en que estean asentadas e que teñan por
obxecto principal os labores de protección, instrución ou lecer dos/das
galegos/as residentes fóra de Galicia e os seus/as súas descendentes, e/ou o
mantemento ou fomento dos lazos culturais, sociais ou económicos con
Galicia.

2. Desfrutarán da condición de comunidades galegas, nos termos sinalados no
artigo 7.1 do Estatuto de autonomía de Galicia e na presente lei aquelas
comunidades galegas que sexan recoñecidas de acordo co disposto nesta lei.

í \\
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Artigo 7.- Fins.
A Comunidade Autónoma de Galicia recoñece a galeguidade das comunidades
galegas asentadas fóra de Galicia e o seu dereito a colaboraren e compartiren a
vida social, cultural e económica do pobo de Galicia, cos seguintes fms:

a. Contribuír ao fortalecemento das comunidades galegas, á efícacia da súa
acción asociativa e ás súas actuacións a favor do conxunto dos/das
galegos/as residentes nas áreas onde actúan.

b. Conservar e promover os lazos das comunidades galegas con Galicia, a fin
de que os seus membros poidan seguir mantendo, cultivando e
transmitindo os valores identitarios de Galicia.

c. Fomentar o coñecemento da realidade social, cultural, lingüística,
económica e política de Galicia, promovendo e difiindindo as
potencialidades de Galicia nas súas sociedades de acollida.

d. Promover e fomentar os procesos de unión ou füsión entre as
comunidades galegas que estean asentadas tiun mesmo territorio.

e. Promover e coordinar, entre as comunidades galegas e a Xunta de Galicia,
accións de axuda, asistencia e protección dos galegos e galegas residentes
fóra de Galicia, de conformidade coas competencias e coa normativa da
nosa Comunidade Autónoma.

f. Promover o papel das comunidades galegas como axentes da cooperación
galega ao desenvolvemento nas súas sociedades de acollida, segundo o
establecido na Lei 3/2003, do 19 de xuño, de cooperación para o
desenvolvemento.

g. Favorecer, de xeito xeral, a adopción de vías estables e eficaces de
relación recíproca entre as comunidades galegas e Galicia, tanto coas súas
institucións públicas como privadas.

h. Promover e difiindir o patrimonio cultural galego das comunidades
galegas fóra de Galicia.

i. Preservar e poñer en valor o patrimonio cultural creado polas
comunidades galegas asentadas fóra de Galicia ao longo da súa historia.

j . Favorecer a participación efectiva da xuventude na vida asociativa das
comunidades galegas asentadas fóra de Galicia. Neste senso, promoverase

M 'i a necesaria renovación dos órganos de dirección das comunidades galegas
f A asentadas fóra de Galicia.
]; l : k. Promover a participación efectiva da muller na vida asociativa das

comunidades galegas asentadas fóra de Galicia. Neste senso promoverase
a participación efectiva das mulleres nos órganos de dirección das
comunidades galegas asentadas fóra de Galicia.

*! 5<
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1. Promover a constitución de comunidades galegas nos territorios onde non
existan e o peso demográfíco dos/das galegos/as residentes neles o permita
e raga necesario.

m. Potenciar as relacións sociais, económicas e culturais cos territorios onde
existan comumdades galegas, coas súas institucións e axentes sociais

n. Promover o uso das novas tecnoloxías da información e a comunicación
entre as comunidades galegas asentadas fóra de Galicia
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Artigo 8.- Requisitos.

Autonóma de ^ ^ f L ^ ^ ^ T XUrídico da Comunidade
comunidades S t a d 0 S ° " d e e s t e a n a sen fadas as ditas
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Artigo 9.- Procedemento.
1 O recoñecemento dunha entidade como comunidade galega iniciarase por

instancia de parte e obterase mediante acordo do Consello da Xunta de
Galicia por proposta do órgano competente en materia de emigración, logo
de informe da Comisión Delegada do Consello de Comunidades Galegas e
do/da titular encargado/a do Rexistro da Galeguidade.
O recoñecemento da galeguidade a unha entidade galega dará lugar á súa
inscrición, de oficio, no Rexistro da Galeguidade como comunidade galega.

2 A entidade interesada deberá presentar a seguinte documentación:
a) Acta ñindacional e estatutos vixentes da entidade.
b) Certificación do acordo, adoptado polo órgano competente da entidade, de

solicitar o recoñecemento da galeguidade de acordo co disposto nesta lei.
c) Documentación acreditativa do seu recoñecemento no territorio onde estea

establecida.
d) Memoria descritiva da historia da entidade desde a súa constitución.
e) Memoria indicativa das actividades levadas a cabo pola entidade, cando

menos, nos últimos dez anos.
f) Memoria económica e patrimonial en que conste a relación de bens

propiedade da entidade, especialmente daqueles de carácter cultural
relacionados con Galicia.

g) Certificación nominal dos/das socios/as da entidade en que conste a súa
vinculación con Galicia debidamente acreditada e cumpran co previsto
nos puntos l.b e 2 do artigo 8 desta lei.

h) Aqueloutra documentación que se determine regulamentariamente.
3. O prazo para resolver o recoñecemento da galeguidade será dun ano contado

desde a entrada da solicitude no rexistro do órgano competente en materia de
emigración da Comunidade Autónoma de Galicia.
Transcorrido o dito prazo sen resolver e notificar o acordo de resolución polo
órgano competente, entenderase desestimada a solicitude de recoñecemento
da galeguidade.

| 4. Aquelas entidades galegas que solicitaron o recoñecemento da galeguidade
\ \ como comunidades galegas e non lles foi concedido, poderán ser recofiecidas

j , ; noutra categoría das establecidas no artigo 4 desta lei polo órgano
|*M competente en materia de emigración, se cumpren os requisitos previstos
l¡ | para a categoría correspondente, e con manifestación previa da súa
lí ,\ conformidade.
a 5 \ : 5 . 0 procedemento para o recoñecemento da galeguidade ás comunidades

1 v galegas asentadas fóra de Galicia será desenvolvido regulamentariamente.

X
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CAPÍTULO II: OUTRAS ENTIDADES GALEGAS.
Artigo 10.- Dos centros colaboradores da galeguidade.
Son centros colaboradores da galeguidade aquelas entidades legalmente
constituídas fóra do territorio de Galicia, sen ánimo de lucro, que teñan por
obxecto no seus estatutos o mantemento ou recuperación dos lazos culturais,
sociais e económicos con Galicia ou desenvolvan algún dos fms que se recollen
no artigo 7 desta lei.
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Artigo 11.- Requisitos.
í - Para o recoñecemento dunha entidade como centro colaborador da

galegmdade deberá acreditar o cumprimento dos seguintes requisitos-
a) Estar constituída e recoñecida de conformidade co ordenamento xurídico

do hstado en que estea establecida.
b) Posuír unha actividade ininterrompida de, polo menos, dous anos con

proxección de continuidade nos mesmos fíns.
O Contar con máis de 100 asociados/das, dos/das cales unha porcentaxe que

se determmara regulamentariamente debe posuír a condición de galegos/as
ou descendentes deles/delas, conforme o disposto no artigo 4 desta lei

d) Que a sua estrutura e fimcionamento interno se rexan por principios
democraticos. y

e) Adoptar acordo e manifestar expresamente, pola canle do órgano
competente establecido nos seus estatutos, a vontade da entidade dq ser
reconecida como centro colaborador da galeguidade.

f) Aqueloutras que se determinen regulamentariamente.
2 O recoñecemento como centros colaboradores da galeguidade implicará o

acceso aos dereitos recoñecidos para as comunidades galegas que
regulamentariamente se determinen.

3. O recoñecemento como centro colaborador non constituirá o dereito de
participacion nos órganos de representación que se recollen no título III desta

4. Poderán ser recoñecidas como centros colaboradores da galeguidade aquelas
mstitucions sen ánimo de lucro, asentadas fóra do territorio de Galicia que
posuan unha sección diferenciada dentro da propia entidade, constituída por
galegos/as ou descendentes de primeiro grao destes/as. Para obter tal
reconecemento, estas entidades deberán estar recofiecidas de conformidade
co ordenamento xurídico do Estado en que estean establecidas, e a sección
di erenciada deberá cumprir co resto dos requisitos exixidos aos centros
colaboradores da galeguidade para o seu recoñecemento.

X*
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Artigo 12.- Procedemento

- A entidade deberá achegar a segumte documentación-
a Acta fundacional e estatutos vixentes da entidade '

hj Aqueloutras que se determinen regulamentariamente.

^
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Artigo 13.- Das federacións de entidades galegas.
1 As comunidades galegas e centros colaboradores da galeguidade poderán

constituír federacións con personalidade xurídica no territorio onde estean
asentadas, co fin de defender e integrar os seus intereses e facilitar o
cumprimento conxunto e coordinado dos seus fins e obxectivos.

2 Poderán inscribirse no Rexistro da Galeguidade aquelas federacións
constituídas no estranxeiro por entidades con domicilio social dentro dun
mesmo ámbito territorial e que estean compostas, como mínimo, por
dezaoito comunidades galegas e/ou centros colaboradores inscritos no
Rexistro da Galeguidade ou ben que integren o oitenta por cento das
comunidades galegas e/ou centros colaboradores, nese ámbito territorial.
Para estes efectos enténdese que o ámbito territorial será, cando menos, o
rexional no país en que teñan a súa sede.

3. No caso das comunidades galegas e/ou centros colaboradores asentados nas
comunidades autónomas españolas, agás a Comunidade Autónoma de
Galicia, poderán acceder ao Rexistro aquelas federacións compostas polo
oitenta por cento, cando menos, das entidades e centros colaboradores
domiciliados na dita comunidade autónoma, sempre que non exista outra
federación previamente inscrita na mesma comunidade autónoma e o número
de entidades que a compoñan sexa igual ou superior a seis.

A

l\¡
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Artigo 14.- Procedemento de inscrición das federacións de entidades galegas
asentadas fóra de Galicia.
1. A inscrición no Rexistro dunha federación levarase a cabo por instancia de

parte.
2. A documentación que deberá presentar a federación para a súa inscrición será

a seguinte:
a) Documentación acreditativa das entidades que conformen a federación, o

seu domicilio social e o seu correspondente número de inscrición no
Rexistro.

b) O acordo dos órganos competentes das entidades da súa vontade de se
federaren.

c) Os estatutos da federación en que se recolla algún dos fins que se
determinan no artigo 13.1 desta lei, e o seu fiincionamento, que deberá
rexerse por principios democráticos.

d) A documentación pola cal se determine o carácter temporal ou indefinido
da federación.

e) A sede social e o ámbito territorial da federación.
f) Aqueloutra documentación que regulamentariamente se determine.

3. Corresponderá ao órgano competente en materia de emigración a adopción do
acordo de inscrición da federación no Rexistro da Galeguidade, logo de
informe consultivo da Comisión Delegada do Consello de Comunidades
Galegas.

4. O prazo para resolver e notificar a inscrición será de seis meses desde a
entrada da solicitude no órgano competente en materia de emigración da
Xunta de Galicia.
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Artigo 15.- Dos centros de estudo e difusión da cultura galega.
A Comunidade Autónoma de Galicia apoiará aquelas entidades e organismos
constituídos por cidadáns/ás galegos/as residentes fóra de Galicia ou por
cidadáns/ás non galegos/as cuxo obxectivo ñindamental, recofiecido nos seus
estatutos, sexa o estudo e difusión da cultura galega e a súa lingua, e a súa sede
social estea radicada fóra de Galicia.
tstas entidades poderán inscribirse na sección correspondente do Rexistro da
Galeguidade segundo se determine regulamentariamente.

A Í
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Artigo 16.- Redes sociais no ámbito da galeguidade.

S§=|==~3:
^ ^laboracioncoaComunidadeAutónomadeGalicia S "
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CAPITULO III: DA REVOGACION DO RECOÑECEMENTO DA
GALEGUIDADE OU DA CONDICIÓN DE CENTRO COLABORADOR
DA GALEGUIDADE.
Artigo 17.- Revogación do recoñecemento da galeguidade ou da condición de
centro colaborador da galeguidade.
1 A revogación do recofiecemento da galeguidade a unha comunidade galega

ou dunha entidade galega como centro colaborador da galeguidade poderá
incoarse de oficio ou por instancia de parte.

2 Para a revogación de oficio do recoñecemento como comunidade galega será
preceptivo o informe da Comisión Delegada do Consello de Comunidades
Galegas.

3 Cando as comunidades galegas ou os centros colaboradores incumpran os
requisitos establecidos nesta lei e na súa normativa de desenvolvemento para
o seu recoñecemento, o órgano competente en materia de emigración incoará
de oficio o procedemento de revogación doseu recoñecemento.

4 O acordo de revogación será adoptado polo órgano competente para o seu
recoñecemento, logo de audiencia do interesado.

5 A solicitude de revogación do recoñecemento por parte dunha comunidade
galega ou da condición de centro colaborador da galeguidade dunha entidade
galega, adoptada por órgano competente desta, será aceptada sen máis
trámite pola Administración.

a
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Artigo 18.- Cancelación da inscrición no Rexistro da Galeguidade.
A revogación do recoñecemento supón a cancelación da súa inscrición no
Rexistro da Galeguidade.
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CAPITULO IV: DA UNIÓN OU FUSIÓN DAS ENTIDADES GALEGAS
Artigo 19.- Fins.

1. As entidades inscritas no Rexistro da Galeguidade poderán unirse ou
fiisionarse entre si co fín de defender e integrar os seus intereses e facilitar
o cumpnmento das fmalidades e obxectivos que lles sexan propios

- A Xunta de Galicia promoverá a unión ou íusión de entidades inscritas no
Kexistro da Galeguidade ao abeiro desta lei naquelas localidades ou
ambitos onde a súa realidade social así o aconselle, perseguindo o mellor
cumpnmento dos fms polos cales foron creadas.

3. As comunidades galegas poderán unirse ou fiisionarse a outras entidades
recofiecidas nesta lei.

4. As comunidades galegas e as entidades galegas recoñecidas como centros
colaboradores da galeguidade poderán unirse ou ñisionarse con outras
entidades non recoñecidas ao abeiro desta lei, sempre que a entidade
resultante cumpra cos requisitos- necesarios para seguir mantendo a súa
condicion de comunidade galega ou centro colaborador da galeguidade

S*
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Artigo 20.- Procedemento.
1 • As entidades galegas que inicien un proceso de unión ou fosión deberán

comunicalo ao Rexistro da Galeguidade, precedendo acordo dos seus
organos competentes.

2. Durante o proceso de unión ou fusión cada entidade manterá o seu
reconecemento como entidade galega e os dereitos que tal condición
comporta, de acordo con esta lei.

1 Mr*
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Artigo 21.- Recoñecemento.
1. A entidade resultante do proceso de unión ou fiisión deberá comunicarllo

ao órgano competente en materia de emigración para proceder ao seu
recoñecemento e inscrición. A documentación que deba acompañar a
solicitude determinarase regulamentariamente.

2. A Xunta de Galicia recoñecerá á entidade resultante do proceso de unión
ou fusión a antigüidade da creada coa data máis antiga ou ben a que a
propia entidade xustifique.

f *
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TÍTULO II: ALCANCE DO RECOÑECEMENTO DA GALEGUIDADE
Artigo 22.- Alcance do recoñecemento da galeguidade na orde social.
1. O recoñecemento da galeguidade das comunidades galegas implica na orde

social:
a) O dereito á información de cantas disposicións e resolucións adopten os

poderes da Comunidade Autónoma de Galicia nas materias
especificamente recoñecidas de interese para as comunidades galegas
asentadas fóra de Galicia, de acordo cos fins recollidos nos seus
respectivos estatutos.

b) O dereito a compartiren a vida social galega e colaborar na súa difixsión,
no ámbito territorial en que estean asentadas.

c) O dereito a colaboraren coa Comunidade Autónoma de Galicia no impulso
de accións de carácter socio-asistencial e sanitario a favor dos/das
galegos/as residentes no exterior, de acordo coas súas políticas e
regulacións.

d) O dereito a participaren nas accións desenvolvidas pola Xunta de Galicia
fóra do territorio da Comunidade Autónoma de Galicia, dentro do ámbito
territorial en que estean establecidas e sempre que a actividade teña
relación cos fins estatutarios da entidade.

e) O dereito a participar nos asuntos de interese social para os/as galegos/as
residentes fóra de Galicia, con carácter deliberativo e de asesoramento, a
través dos órganos de representación da galeguidade.

2 0 exercicio destes dereitos e a participación das comunidades galegas en
accións de carácter social que busquen a mellora de Galicia e das súas xentes
determinarase regulamentariamente.
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Artigo 23.- Alcance do recoñecemento da galeguidade na orde cultural.
1 O recoñecemento da galeguidade das comunidades galegas asentadas fóra de

Galicia implica na orde cultural:
a) O dereito á súa participación no coñecemento e estudo da realidade

cultural do pobo galego.
b) O dereito a coñeceren e difundiren a lingua galega no ámbito das súas

comunidades.
c) O dereito á información e acceso ao desenvolvemento cultural de Galicia e

a participaren na formulación de iniciativas para o fomento da cultura
galega.

d) O dereito ao acceso ás bibliotecas, recursos e arquivos dependentes da
Comunidade Autónoma.

e) O dereito a colaboraren, no marco das competencias atribuídas á
Comunidade Autónoma de Galicia, nos medios de comunicación social e
emisións de televisión dirixidos aos/ás galegos/as de dentro e fóra de
Galicia.

f) O dereito a colaboraren no impulso das actividades culturais e
espectáculos orientados a preservar e fomentar o gozo da lingua, cultura e
tradicións galegas.

g) O dereito a promoveren e difundiren, de acordo coas políticas e
normativas da Comunidade Autónoma de Galicia, as posibilidades
turísticas de Galicia e actuar como axentes difusores destas.

h) O dereito a intercambiaren experiencias e coñecementos no ámbito das
tecnoloxías da información e da comunicación. Para estes efectos, a Xunta
de Galicia fornecerá as estruturas de intercambio de información e
coñecemento a través de plataformas dixitais específicas para as
comunidades galegas asentadas fóra de Galicia.

i) O dereito a preservaren e diftindiren o patrimonio da galeguidade no seu
ámbito territorial.

j) O dereito a participaren nos asuntos de interese cultural para os/as
galegos/as residentes fóra de Galicia, a través dos órganos de
representación da galeguidade.

2. O exercicio dos dereitos e a participación das comunidades galegas en
accións que busquen promover a defensa ou o desenvolvemento da cultura
galega e o seu patrimonio determinarase regulamentariamente.

Áv
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Artigo 24.-Alcance do recoñecemento da galeguidade na orde económica.
I O recoñecemento da galeguidade das comunidades galegas implica na orde

do desenvolvemento económico de Galicia:
a) O dereito a recibiren inforaiación sobre a realidade económica de Galicia.
b) O dereito a manteren contacto cos axentes económicos e sociais da nosa

comunidade.
c) O dereito a colaboraren co goberno e os axentes económicos de Galicia no

impulso de actividades de carácter económico empresarial que fomenten o
desenvolvemento económico e a proxección económica de Galicia no
exterior e a súa internacionalización dentro do seu ámbito territorial.

d) O dereito a promoveren as relacións económicas entre os/as galegos/as
asentados fóra de Galicia e a nosa Comunidade.

e) O dereito a participaren en foros económicos e a formular iniciativas que
redunden no desenvolvemento e progreso de Galicia e na súa proxección
económica no ámbito internacional.

f) O dereito a participaren nos asuntos de interese económica para os/as
galegos/as residentes fóra de Galicia, a través dos órganos de
representación da galeguidade.

2. () exercicio dos dereitos e a participación das comunidades galegas en
accións que busquen o desenvolvemento económico de Galicia realizarase a
través dos órganos de representación da galeguidade, de acordo cos seus
estatutos e segundo se determine regulamentariamente.

\i

p
**?*=-

49



Ui

XUNTfl DE GflLICIfl

TÍTULO III: ACTUACIÓNS A FAVOR DA GALEGUIDADE QUE
DESENVOLVERÁ A COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA
Artigo 25.- Actuacións no ámbito social.
No ámbito social, a Comunidade Autónoma de Galicia desenvolverá,
principalmente, as seguintes actuacións:

a) Actuacións socio-asistenciais de carácter individual.
A Comunidade Autónoma de Galicia, de acordo coas súas políticas e
normativas, establecerá os medios axeitados para axudar de forma
individual e extraordinaria os/as galegos/as residentes fóra de Galicia, en
caso de extrema necesidade ou risco de exclusión social.

b) Actuacións de apoio ás iniciativas asistenciais das comunidades galegas
asentadas fóra de Galicia.
A Comunidade Autónoma de Galicia determinará as medidas de apoio ás
comunidades galegas e centros colaboradores da galeguidade a favor
dos/das galegos/as residentes no seu ámbito de actuación, con especial
atención aos/ás maiores e ás persoas que se atopen en situación de extrema
necesidade ou en risco de exclusión social.

c) Actuacións de apoio ás actividades sociais promovidas polas comunidades
galegas.
Á Comunidade Autónoma de Galicia determinará as medidas de apoio e
colaboración naquelas accións promovidas polas comunidades galegas
asentadas fóra de Galicia, que persigan a mellor integración e
participación dos/das galegos/as residentes no seu ámbito de actuación, na
vida da propia comunidade e na dos países ou comunidades autónomas
españolas de acollida e as súas xentes.

d) Actuacións de apoio á constitución de novas comunidades galegas.
A Comunidade Autónoma de Galicia fomentará, prestará apoio e
asesoramento para a constitución de novas entidades fóra de Galicia,
promovidas en lugares en que o asentamento de galegos/as o demandar e
non houber outras xa constituídas.

50



XUNTfl DE GflLICIfl

Artigo 26.- Actuacións no ámbito da igualdade de xénero.
A Comunidade Autónoma promoverá a igualdade entre as mulleres e os homes
ealegos residentes no exterior e determinará as medidas de apoio ás comunidades
salegas e centros colaboradores da galeguidade para este fin.

V
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Artigo 27.- Actuacións no ámbito cultural.
No ámbito cultural, a Comunidade Autónoma de Galicia, en colaboración coas
comunidades galegas asentadas fóra de Galicia, desenvolverá, entre outras, as
seguintes actuacións:

a) Actuacións de fomento e promoción no eido cultural.
A Comunidade Autónoma de Galicia organizará, a través das
comunidades galegas e coa colaboración de institucións especializadas,
servizos didácticos e audiovisuais que faciliten o coñecemento da lingua,
cultura e tradicións de Galicia.

b) Fondo editorial.
A Comunidade Autónoma de Galicia garantirá a adquisición con destino
ás comunidades galegas dun fondo editorial tendente a facilitar o
coñecemento da historia, a arte, a lingua e a realidade social de Galicia.
O Consello de Comunidades Galegas colaborará coa Xunta de Galicia no
establecemento dos criterios para a composición e distribución entre estas
do citado fondo.

c) Formación.
No marco das competencias da Comunidade Autónoma, a Xunta de
Galicia promoverá, en cooperación coas comunidades galegas, o
coñecemento e a formación na lingua, historia e cultura galegas nos
territorios onde as comunidades galegas estean asentadas.

d) Medios de comunicación da galeguidade.
A Comunidade Autónoma de Galicia promoverá aqueles medios de
comunicación orientados aos/ás galegos/as asentados fóra de Galicia, así
como as iniciativas de comunicación das propias comunidades galegas.

e) Intercambios.
A Comunidade Autónoma de Galicia fomentará a interrelación e os
intercambios de carácter educativo e cultural dirixidos ás comunidades
salegas asentadas fóra de Galicia, co obxecto de favorecer o coñecemento
da realidade social, económica e cultural de Galicia.

f) Plataforma tecnolóxica.
A Comunidade Autónoma de Galicia porá á disposición das comunidades
e entidades galegas asentadas fóra de Galicia e dos/das cidadáns/ás
galegos/as residentes fóra de Galicia unha plataforma tecnolóxica para
comunicar, informar e intercambiar coñecemento coas comunidades e
entidades galegas asentadas fóra da nosa comunidade.

g) Actuacións en defensa do patrimonio cultural da galeguidade.
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A Comunidade Autónoma de Galicia colaborará na preservación e
conservación do patrimonio cultural das comunidades galegas asentadas
f'óra de Galicia e velará polo seu destino en caso da disolución destas.
Nos casos en que a normativa o permita, aquel patrimonio cultural e, de
forma especial, o documental, sonoro e inmaterial que para a súa
preservación deba ser conservado en Galicia, será destinado, segundo o
caso, ao Arquivo da Emigración Galega e ao Arquivo Sonoro de Galicia,
órganos dependentes do Consello da Cultura Galega, que velará pola súa
conservación, catalogación e difusión.

Centro de Referencia da Emigración Galega e da Galeguidade.
A Comunidade Autónoma de Galicia promoverá, de acordo coas súas
políticas, normativa e dispoñibilidade orzamentaria, a creación dun centro de
referencia documental e museístico sobre a emigración, a súa memoria e a
galeguidade, a partir dos fondos do Consello da Cultura Galega e dos que as
propias comunidades galegas ou particulares poñan á súa disposición.

n
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Artigo 28.- Actuacións no ámbito económico.
1. No marco das competencias da Comunidade Autónoma, a Xunta de Galicia

favorecerá os encontros e intercambios de carácter económico empresarial
entre o tecido empresarial galego e as comunidades galegas asentadas fóra de
Galicia e o seu tecido empresarial.

2. A Comunidade Autónoma de Galicia, a través dos seus órganos e entidades
instrumentais do sector público autonómico, en colaboración cos axentes
económicos e coas comunidades galegas asentadas fóra de Galicia e os seus
membros, fomentará o desenvolvemento de foros, feiras e demais actividades
que persigan o coñecemento e a mellora da realidade económica de Galicia
nos territorios onde estean asentadas, a súa internacionalización e
desenvolvemento.

I V\ 1
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Artigo 29.- Akance.
As actuacións previstas neste capítulo V e outras que se poidan desenvolver nos
eidos social, cultural, de igualdade de xénero e económico en prol das
comunidades galegas e a súa relación con Galicia poderán ser obxecto de
desenvolvemento regulamentario.
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TÍTULO IV. DO REXISTRO DA GALEGUIDADE.
Artigo 30.- Creación do Rexistro.
1. Créase o Rexistro da Galeguidade, adscrito ao órgano competente da

Comunidade Autónoma en materia de emigración, no cal poderán inscribirse
as entidades galegas asentadas fóra de Galicia recoñecidas nesta lei.

2- O Rexistro da Galeguidade será único para toda a Comunidade Autónoma e
contará con tantas seccións como se recoñecen no artigo 33.

3. No Rexistro serán inscritas de oficio, na súa correspondente sección, as
entidades galegas que teñan recoñecida a súa galeguidade ou condición de
centro colaborador da galeguidade de conformidade co disposto nesta lei. As
demais entidades serán inscritas na correspondente sección por instancia de
parte.

4. Os datos do Rexistro serán públicos e o acceso a eles polos/as cidadáns/ás
exercerase nos termos e nas condicións establecidos no artigo 37 da Lei
30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións
públicas e do procedemento administrativo común.
0 tratamento dos datos de carácter persoal que se conteñan no Rexistro da
Galeguidade realizarase de acordo co previsto na normativa vixente en
materia de protección de datos.

5. A inscrición no Rexistro non validará os actos nulos nin os datos incorrectos.
6. A estrutura e funcionamento do Rexistro da Galeguidade serán determinados

regul amentar i amente.

ñ
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Artigo 31.- Funcións.
Son funcións do Rexistro:
1. A inscrición das entidades galegas e dos actos inscritibles establecidos nesta

lei e demais normativa de desenvolvemento.
2. O depósito e arquivamento da documentación a que se refire esta lei e a

normativa de desenvolvemento.
3. A solicitude de documentación, emisión de informes, certificados e elevación

de propostas de recofiecemento ou cancelación.
4. Calquera outra función que se lle atribúa regulamentariamente.

t\
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Artigo 32.- Datos inscritibles.
1. As entidades galegas teñen a obriga de comunicar ao Rexistro da

Galeguidade todas aquelas circunstancias relativas ás ditas entidades que
requiran inscrición segundo o que se estableza regulamentariamente.

2. En todo caso, deberá deixarse constancia no Rexistro da Galeguidade dos
actos e documentos seguintes:
a) Acta ñindacional ou documentación equivalente.
b) Estatutos e acordos de modificación.
c) Documentación acreditativa de recoñecemento das entidades de

conformidade co ordenamento xurídico do Estado en que estean
establecidas.

d) Nomeamento, suspensión, cesamento ou renuncia dos membros dos
órganos directivos.

e) Constitución, modificación, unión, ñxsión, escisión ou extinción da
entidade.

0 Denominación e símbolos das entidades inscritas.
A denominación e símbolos das entidades galegas non poderá incluír
termo ou expresión que induza a erro ou coníüsión sobre a súa propia
identidade ou sobre a clase ou natureza desta, en especial, mediante a
adopción de palabras, conceptos ou símbolos, acrónimos e similares
propios de persoas xurídicas diferentes, sexan ou non de natureza
asociativa.
Non serán admisibles as denominacións que inclúan expresións contrarias
ás leis ou que poidan supoñer vulneración dos dereitos fiindamentais das
persoas.
Tampouco poderá coincidir, ou asemellarse de maneira que poida crear
confusión, con ningunha outra previamente inscrita no Rexistro da
Galeguidade, nin con calquera outra persoa xurídica pública ou privada,
nin con entidades preexistentes, sexan ou non de nacionalidade española,
nin con persoas físicas, salvo co consentimento expreso do/da interesado/a
ou os/as seus/súas sucesores/as, nin cunha marca rexistrada notoria, salvo
que o solicite o/a titular desta ou se faga co seu consentimento.

I 1 * g) Domicilio social, datos postais, telefónicos e telemáticos.
s/>* 3. As entidades galegas deberán comunicar ao Rexistro da Galeguidade

\ s calquera modifícación que afecte os datos sinalados no punto segundo. A
\ | falta de tal comunicación poderá significar a suspensión dos dereitos

establecidos nesta lei, de conformidade co procedemento que se estableza

3

resulamentariamente.
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Artigo 33.- Organización.
:. O Rexistro da Galeguidade organízase nas seguintes seccións:

a) Comunidades galegas.
b) Centros colaboradores da galeguidade.
c) Federacións de comunidades e entidades.
d) Centros de estudo e difiisión da cultura galega.
e) Redes sociais relacionadas coa galeguidade.

2 Poderán crearse outras seccións regulamentariamente.
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Artigo 34.- Cancelación da inscrición.
I A inscrición dunha entidade galega poderá ser cancelada de oficio ou por

instancia de parte, nos seguintes casos:
a) Por revogación do recoñecemento como entidade galega por

incumprimento dos requisitos establecidos para tal recofiecemento.
b) Por extinción ou disolución da entidade.
c) Por incumprimento reiterado dos fins e das obrigas establecidas nesta lei e

na normativa regulamentaria de desenvolvemento.
d) Por inactividade da entidade por un período de dous anos debidamente

probada.
e) Por incumprimento da obriga de comunicar e acreditar calquera

modificación da documentación que se determine regulamentariamente.
f) Por sentencia xudicial firme que declare a falsidade de datos ou

documentos que constasen na inscrición.
g) Por cancelación ou perda de eficacia das autorizacións preceptivas

outorgadas no seu día polos organismos competentes para a súa válida
constitución.

h) Por realización de accións ou omisións en materia de subvencións
tipificadas como infraccións moi graves pola normativa vixente da
Comunidade Autónoma de Galicia en materia de subvencións.

i) Aqueloutras causas de cancelación que se establezan
regulamentariamente.

2. Nos procedementos de revogación iniciados de oficio pola Administración
deberase dar audiencia ao interesado.
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TÍTULO V. DO CONSELLO DE COMUNIDADES GALEGAS.
Artigo 35.- Natureza xurídica.
I. O Consello de Comunidades Galegas é o órgano colexiado de representación

e participación das comunidades galegas asentadas fóra de Galicia.
2 O Consello terá carácter deliberante e exercerá funcións consultivas e de

asesoramento á Administración autonómica para os efectos de cumprir os
fms desta lei.

3 O Consello de Comunidades Galegas adscríbese ao órgano competente en
materia de emigración da Comunidade Autónoma de Galicia, que exercerá as
funcións recoñecidas nesta lei.

4 As previsións contidas neste título, en relación ao Consello de Comunidades
Galegas, serán obxecto do correspondente desenvolvemento regulamentario.
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Artigo 36.- Funcións do Consello de Comunidades Galegas.
1 Son funcións do Consello de Comunidades Galegas as seguintes:
a) Elaborar e presentar informes, propostas e recomendacións en materia de

emigración e galeguidade á Comunidade Autónoma de Galicia, a través do
órgano competente en materia de emigración.

b) Canalizar as propostas que, en materia de emigración e galeguidade, xurdan
das comunidades galegas asentadas fóra de Galicia.
Coñecer e informar as comunidades galegas das disposicións normativas que
en materia de emigración e galeguidade as afecten, en especial, das
elaboradas pola Administración da Comunidade Autónoma de Galicia.

d) Establecer canles de colaboración con outros órganos de participación de
emigrantes similares existentes no Estado español.

e) Calquera outra ftinción que lle poida corresponder conforme a presente lei e
normativa de desenvolvemento, e que non estea expresamente atribuída a
outros órganos.

2. As propostas, acordos, informes ou recomendacións dos órganos do Consello
serán canalizadas polo seu presidente a través do órgano administrativo
competente en materia de emigración da Xunta de Galicia.

3. Todos os órganos da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia
quedan vinculados a colaborar co Consello de Comunidades Galegas no
exercicio das súas ftincións, dentro do seu ámbito de competencias.

c)

i ;

I !
f ;

•í v:

62



XUNTFI DE GfíLICIfl

Artigo 37.- Composición.
] O Consello de Comunidades Galegas terá a seguinte composición :
a) Presidencia:

O/a presidente/a da Xunta de Galicia.
b) Vicepresidencia:

A persoa titular do órgano competente en materia de emigración da Xunta
de Galicia.

c) Vogais:
1( As persoas titulares dos órganos e representantes das entidades instmmentais

do sector público autonómico de Galicia con competencias en materia de:
Presidencia e administración pública.
Educación e ordenación universitaria.
Industria e comercio.
Traballo e servizos sociais.
Xuventude
Muller e igualdade.
Cultura.
Sanidade.
Relacións exteriores e cooperación internacional.
Deporte.
Turismo.

2° Unha persoa representante do Consello da Cultura Galega.
3° Unha persoa representante da Real Academia Galega.
4° Unha persoa representante do Sistema universitario de Galicia.
5° Unha persoa representante de cada unha das comunidades galegas inscritas

no Rexistro da Galeguidade.
d) Secretaría:

Actuará como secretario/a do Consello de Comunidades Galegas, con voz
pero sen voto, un/unha ftincionario/a nomeado/a polo/a titular do órgano da
Xunta de Galicia competente en materia de emigración.

2. En caso de ausencia o de enfermidade e, en xeral, cando concorra algunha
causa xustificada, os membros titulares do Consello de Comunidades
Galegas poderán ser substituídos/das polos/as seus/súas suplentes.

>-4 •'
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Artigo 38.- Funcións da Presidencia do Consello de Comunidades Galegas.
1. Son funcións da Presidencia do Consello de Comunidades Galegas:

a. Exercer a superior representación do Consello.
b. Convocar, presidir, dirixir e suspender, por causas xustificadas, as sesións

dos seus órganos e adoptar as medidas que coide pertinentes para a súa boa
marcha.

c. Dirimir os empates co seu voto para efectos de adoptar acordos.
d. Nomear os/as vogais representantes das distintas áreas xeográficas na

Comisión Delegada, logo da súa elección.
e. Someter á consideración do Pleno e da Comisión Delegada cantas propostas

considere oportunas para cumprir mellor os fins desta lei.
í'. Aprobar a orde do día das sesións dos órganos do Consello de Comunidades

Galegas.
g. Visar as actas e certificacións dos acordos dos órganos do Consello de

Comunidades Galegas.
h. Decidir o lugar de celebración do Pleno do Consello de Comunidades

Galegas, logo de consulta á Comisión Delegada. Asegurar o cumprimento
desta lei e da normativa de desenvolvemento.

i. Exercer cantas outras ñmcións sexan inherentes á súa condición de
presidente/a do Consello de Comunidades Galegas.

2. Nos casos de vacante, ausencia, enfermidade ou outra causa legal o/a
presidente/a será substituído/a polo/a vicepresidente/a.

l\l
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Artigo 39.- Funcións da Vicepresidencia do Consello de Comunidades
Galegas.
1. Son funcións da Vicepresidencia do Consello de Comunidades Galegas:

a) Exercer as funcións atribuídas ao/á presidente/a do Consello de
Comunidades Galegas en caso de ausencia, vacante, enfermidade ou outra
causa legal.

b) Todas aquelas que sexan delegadas polo/a presidente/a.
c) Asistir o/a presidente/a nas correspondentes sesións do Consello.

2. As funcións da Vicepresidencia non serán delegables. No caso de ausencia
do/da presidente/a e vicepresidente/a, vacante, enfermidade ou outra causa
legal, exercerá as funcións da Presidencia do Consello a persoa que designe
o/a presidente/a de entre os restantes membros vogais.

i'
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Artigo 40.- Funcións dos vogais.
l Son funcións dos vogais do Consello de Comunidades Galegas:

a. Participar nos debates do Pleno do Consello de Comunidades Galegas.
b. Exercer o seu dereito a voto e formular o seu voto particular, así como

expresar o senso do seu voto e os motivos que o xustifican.
c. Formular rogos e preguntas.
d. Cantas outras funcións sexan inherentes á súa condición.

2, Os/as vogais representantes das comunidades galegas no Pleno do Consello
de Comunidades Galegas elixirán, cada un dentro da súa área xeográfica, as
comunidades galegas que os/as representarán na Comisión Delegada do
Consello de Comunidades Galegas.

3. Para o desenvolvemento das súas fiincións, recibirán con anticipación
suficiente, como mínimo respectando os prazos previstos no artigo 17.1 da
Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e fiincionamento da
Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia,. as
convocatorias das reunións coa inclusión da orde do día e a información
sobre os temas que figuren nela.
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Artigo 41.- Funcións da Secretaría do Consello de Comunidades Galegas.
Son funcións da Secretaría do Consello de Comunidades Galegas:
1 Asistir ás reunións do Consello con voz pero sen voto.
2. Efectuar a convocatoria das sesións por orde do/da presidente/a, así como as

citacións aos membros do Consello.
3. Recibir os actos de comunicación dos membros do Consello e realizar as

notificacións, peticións de datos, rectificacións ou calquera outra clase de
escritos de que deban ter coñecemento.

4. Preparar o despacho dos asuntos e redactar as actas das sesións.
5. Expedir as acreditacións que habiliten os/as vogais representantes das

comunidades galegas inscritas no Rexistro da Galeguidade para asistiren ao
Pleno do Consello de Comunidades Galegas.

6. Expedir certificacións das consultas, ditames e acordos aprobados.
7. Cantas outras ñincións sexan inherentes á súa condición de secretario/a.

* \\¿

H

67



XUNTFI DE GflLIClfl

Artigo 42.- Funcionamento.
1 O Consello de Comunidades Galegas funcionará en Pleno ou en Comisión

Delegada.
2. Poderán constituírse comisións de estudo no seo do Consello de

Comunidades Galegas para tratar dos asuntos propios que se lles
encomenden e elevar propostas ao Pleno ou á Comisión Delegada para o seu
debate e aprobación.

3. O ftincionamento do Consello de Comunidades Galegas someterá a súa
actuación aos principios de eficiencia, eficacia e economía.

4. O fimcionamento do Consello de Comunidades Galegas desenvolverase
segundo o previsto nesta lei e nas disposicións que a desenvolvan. No non
previsto na súa regulamentación específica, observarase o disposto no
capítulo 2 do título II da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime
xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo
común. Así como, no seu carácter básico, no previsto na sección 3a do
capítulo I do título I da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e
funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de
Galicia.

w
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CAPÍTULO I. DO PLENO DO CONSELLO DE COMUNIDADES
GALEGAS.
Artigo 43. Atribucións.
1. Son atribucións do Pleno do Consello de Comunidades Galegas:

a) Deliberar sobre os asuntos contidos na orde do día da convocatoria e, en
particular, sobre os informes, estudos e propostas que sexan sometidos ao
seu exame e consideración.

b) Establecer os criterios xerais a que se terá que suxeitar a actuación da
Comisión Delegada do Consello de Comunidades Galegas durante o
período do seu mandato.

c) Aprobar as correspondentes memorias anuais elaboradas pola Comisión
Delegada nas cales se dá conta da aplicación efectiva desta lei e propor á
Xunta de Galicia as medidas convenientes para o mellor cumprimento dos
seus fins.

d) Elaborar e presentar informes, propostas e recomendacións en materia de
emigración e galeguidade á Comunidade Autónoma de Galicia, a través
do/da seu/súa presidente/a.

e) Ser informado das disposicións normativas que en materia de emigración
e galeguidade desenvolvan as diferentes administracións.

f) Calquera outra función que lle poida corresponder conforme esta lei e a
normativa de desenvolvemento, e que non estea expresamente atribuída a
outros órganos.

2. As propostas, acordos ou suxestións do Pleno serán canalizadas polo/a seu/súa
presidente/a a través do órgano competente en materia de emigración da Xunta
de Galicia.
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Artigo 44.-Composición.
0 Pleno do Consello de Comunidades Galegas estará composto por todos os seus
membros, enunciados no artigo 37 do presente título.

\ \ i
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Artigo 45.- Funcionamento.
1. As convocatorias do Pleno do Consello de Comunidades Galegas

corresponden ao/á seu/súa presidente/a. Serán publicadas no Diario Oficial de
Galicia mediante resolución da Consellería, centro directivo ou entidade do
sector público autonómico competente en materia de emigración.

2. O Pleno reunirase en sesións ordinarias coa periodicidade que se determine
regulamentariamente, e en sesións extraordinarias, cando o/a presidente/a o
considere necesario ou o soliciten as dúas terceiras partes dos seus membros.

3 Poderanse incluír e tratar nas sesións do Pleno os asuntos relacionados coas
súas funcións nos termos previstos no artigo 19.3 da Lei 16/2010, do 17 de
decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do
sector público autonómico de Galicia.

4. O funcionamento do Consello de Comunidades Galegas someterá a súa
actuación aos principios de eficacia, eficiencia e economía.

5,, O lugar de celebración dos plenos do Consello de Comunidades Galegas será
determinado polo/a presidente/a e celebrarase en Galicia ou nunha localidade
que teña, ao menos, unha comunidade galega asentada no seu territorio.
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Artigo 46.- Constitución do Pleno do Consello de Comunidades Galegas
1. 0 Pleno quedará validamente constituído en primeira convocatoria sempre

que estean presentes o/a presidente/a e o/a secretario/a ou, de ser o caso
aqueles/as que os substitúan, e a metade ao menos dos seus membros En
segunda convocatoria, quedará validamente constituído sexa cal for o

T Z T J m T ü ^ aSÍStenteS' S6mpre qUe eStean P r e s e n t e s o/a Presidente/a
2. Os/as representantes das comunidades galegas acreditarán a súa

representación por certificación do órgano competente segundo os seus

3. Poderán incorporarse ás sesións do Pleno, con voz pero sen voto, aquelas
persoas que o/a presidente/a do Consello de Comunidades Galegas xulgue
oportuno que asistan pola súa relevancia nas materias que se vaian tratar
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Artigo 47.- Acordos.
(')s acordos do Pleno do Consello de Comunidades Galegas serán adoptados por
maioría simple dos membros asistentes ao Pleno. En caso de empate, será
dirimente o voto do/da presidente/a.
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CAPÍTULO II: DA COMISIÓN DELEGADA DO CONSELLO DE
COMUNIDADES GALEGAS
Artigo 48.- Atribucións.
]. Son atribucións da Comisión Delegada do Consello de Comunidades

Galegas:
a. Asumir as funcións que corresponden ao Pleno do Consello de

Comunidades Galegas no período en que este órgano non estea reunido.
b. Preparar as sesións do Pleno, tanto ordinarias como extraordinarias,

fixando os relatorios que se deban estudar e discutir nel.
c. Someter á aprobación do/da presidente/a aqueles asuntos que os membros

da comisión consideren que deben ser incluídos na orde do día, tanto do
Pleno como da Comisión Delegada.

d. Elaborar a memoria anual que preceptúa o artigo 43, alínea d) desta lei,
tendo en conta a proposta presentada polo órgano competente en materia
de emigración da Xunta de Galicia.

e. Elaborar informes e consultas previos á aprobación polo Consello de
Goberno da Xunta de Galicia do recoñecemento da galeguidade ás
entidades galegas asentadas fóra de Galicia.
Estes informes e consultas elevaranse ao órgano competente en materia de
emigración da Xunta de Galicia.

f. Manter a comunicación coas comunidades galegas e recoller aqueles
asuntos que sexan considerados de interese polas comunidades galegas da
súa área xeográfica específica e dar traslado deles ao órgano competente
en materia de emigración da Xunta de Galicia.

g. Informar as comunidades galegas de todos aqueles asuntos relacionados
co ámbito da emigración e a galeguidade.

h. Informar o Pleno do Consello de Comimidades Galegas das actuacións
desenvolvidas durante o seu período de funcionamento.

i. Aqueloutras funcións que lle sexan delegadas polo Pleno do Consello de
Comunidades Galegas.

2. A Comisión Delegada do Consello de Comunidades Galegas será elixida e
renovada na forrna que se determine regulamentariamente, de acordo co
previsto nesta lei.
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Artigo 49.- Composición.
1. A Comisión Delegada estará composta por:
a) O presidente/a do Consello de Comunidades Galegas.
b) O/a vicepresidente/a do Consello de Comunidades Galegas.
c) Catro comunidades galegas en representación das asentadas nas comunidades

autónomas de España.
d) Catro comunidades galegas en representación das asentadas fóra de España

en países de Europa, África e Asia.
e) Catro comunidades galegas en representación das asentadas en países de

América e Oceanía.
0 Un/unha representante por cada comunidade galega que teña máis de 35.000

socios/as que cumpran co sinalado para eles no artigo 8.2 desta lei para o seu
recoñecemento.

2. En casos de delegación do/da presidente/a, vacante, ausencia, enfermidade
ou outra causa legal, actuará como tal o/a vicepresidente/a do Consello de
Comunidades Galegas.
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Artigo 50.- Funcionamento.
!. A convocatoria da Comisión Delegada corresponde ao/á presidente/a do

Consello de Comunidades Galegas.
2. Reunirase en sesión ordinaria con periodicidade anual e na forma que

regulamentariamente se determine. En sesións extraordinarias, por
convocatoria do/da presidente/a cando este/a o considere necesario pola
transcendencia dos asuntos que se vaian tratar ou cando o solicite a metade,
ao menos, dos seus membros.

3. O/a presidente/a fixará a orde do día, que se comunicará xunto coa
convocatoria e a documentación necesaria dos asuntos que se vaian tratar con
anticipación suficiente, como mínimo respectando os prazos previstos no
artigo 17.1 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e
funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de
Galicia, a través do órgano competente en materia de emigración da Xunta
de Galicia.

4. A titularidade da representación nas sesións da Comisión Delegada
corresponde ás comunidades galegas electas no Pleno, sendo estas
comunidades as que designarán o/a seu/súa representante de conformidade
cos seus regulamentos.

5. O/a presidente/a do Consello de Comunidades Galegas, ou o/a
vicepresidente/a por delegación daquel, decidirá o lugar de celebración da
Comisión Delegada do Consello de Comunidades Galegas, tendo en conta os
principios recollidos no artigo 41.3 desta lei.

6. A Administración da Comunidade Autónoma de Galicia dotará os membros
da Comisión Delegada dos medios tecnolóxicos necesarios para facilitar o
cumprimento das súas funcións, a permanente información e comunicación
entre si e coas correspondentes comunidades galegas que representan e os
restantes órganos do Consello.
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Artigo 51.- Acordos.
Os acordos serán adoptados por maioría simple dos membros asistentes. En caso
de empate, será dirimente o voto do/da presidente/a.
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TÍTULO VI. DOS ACORDOS DE COOPERACIÓN E OS TRATADOS
INTERNACIONAIS.
Artigo 52.- Impulso da acción do Estado en materia social e cultural.
A Comunidade Autónoma de Galicia, ao abeiro do recollido nos artigos 7.2 e
35.3 do Estatuto de autonomía de Galicia, poderá solicitar do Estado español que
celebre e presente para a súa autorización, se é o caso, ás Cortes Xerais tratados
ou convenios que permitan o establecemento de relacións de carácter social e/ou
cultural con outros Estados con que manteña particulares vínculos culturais ou
lingüísticos ou onde existan comunidades galegas co fin de fomentar e promover
os valores sociais e culturais do pobo galego.
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Artigo 53.- Comunidades autónomas.
A Comunidade Autónoma de Galicia, para o mellor cumprimento dos principios
recollidos nesta lei, poderá establecer acordos ou convenios de cooperación con
outras comunidades autónomas, logo de autorización das Cortes Xerais, segundo
o establecido no artigo 35.2 do Estatuto de autonomía de Galicia.
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Artigo 54.- Censo de cidadáns/ás galegos/as residentes no exterior.
A Xunta de Galicia, co obxectivo de poder articular políticas de apoio aos/ás
cidadáns/ás galegos/as residentes no exterior, solicitará, se procede, a
colaboración do Estado español para elaborar e actualizar un censo de galegos e
galegas residentes no exterior coa periodicidade que rexe para o Padrón
municipal de habitantes.
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Disposición adicional. Constitución do Consello de Comunidades Galegas.
A constitución do Consello de Comunidades Galegas ao abeiro desta lei terá
lugar cando se cumpra o prazo legal de funcionamento do XI Consello de
Comunidades Galegas creado pola Lei 4/1983, do 15 de xuño, de recoñecemento
da galeguidade.
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Disposición transitoria primeira. Réxime transitorio da representación no
Consello de Comunidades Galegas.
Ata a efectiva constitución do Consello de Comunidades Galegas ao abeiro desta
lei. seguirá en funcionamento o Consello de Comunidades Galegas creado pola
Lei 4/1983, do 15 de xuño, de recoñecemento da galeguidade, que se rexerá pola
normativa que lle resultaba de aplicación no momento de entrada en vigor da
presente lei.

A
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Disposición transitoria segunda. Réxime transitorio de procedementos de
recoñecemento iniciados con anterioridade á entrada en vigor da presente
lei.
Os procedementos de recoñecemento da galeguidade ás comunidades galegas e
outras entidades galegas, iniciados con anterioridade á entrada en vigor da
presente lei, tramitaranse de conformidade co disposto nela.
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Disposición transitoria terceira. Réxime transitorio das comunidades
galegas inscritas e recoñecidas.
1. As comunidades galegas recoñecidas ao abeiro da Lei 4/1983, do 15 de xuño,

conservarán a súa condición e causarán inscrición de oficio no Rexistro da
Galeguidade, sempre que cumpran os requisitos que a presente lei establece.

2. No caso de teren que acreditar os requisitos para proceder a súa inscrición,
poderán facelo desde a entrada en vigor da presente lei e durante un período
de seis meses.
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Disposición derrogatoria única. Derrogacióii normativa.

0QDecrtr3g/aid9a87Ld 'Tf' '" "• * XUfl°' dC rec0»—<° «"• gakguidade;
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Disposición derradeira primeira. Habilitación normativa.
Habilítase o Consello da Xunta de Galicia para ditar cantas disposicións sexan
precisas para o desenvolvemento e a execución desta lei.
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Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor.
Esta lei entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de
Galicia.

Alfonso Rueda Valenzuela.
Vicepresidente e Conselleiro de Presidencia,
Administracións Públicas e Xustiza.

88



Proxecto de lei da galeguidade

Anteproxecto de lei da galeguidade
Memoria xustifícativa da Secretaría Xeral da Emigración
Informe, da Secretaría Xeral da Emigración, sobre normativa afectada polo
anteproxecto
Memoria económico fínanceira da Secretaría Xeral da Emigración
Informe da Asesoría Xurídica Xeral
Informe de impacto de xénero da Secretaría Xeral de Igualdade
Memoria, da Secretaría Xeral da Emigración, da adaptación do anteproxecto ás
observacións feitas pola Asesoría Xurídica Xeral
Memoria, da Secretaría Xeral da Emigración, da adaptación do anteproxecto ás
observacións feitas pola Secretaría Xeral de Igualdade
Memoria, da Secretaría Xeral de Emigración, xustifícativa da non necesidade de
solicitude do ditame do Consello Económico e Social
Informe de accións informativas coas Comunidades Galegas do exterior
desenvolvidas pola Secretaría Xeral da Emigración
Certifícación da publicación do anteproxecto na web da Secretaría Xeral da
Emigración
Informe da Secretaría Xeral da Presidencia
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Á Mesa do Parlamento 

 
 

O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro 

do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte emenda á 

totalidade, de devolución, ao Proxecto de lei da galeguidade (doc. num. 4176) 

en base aos seguintes motivos: 

 

O Proxecto de lei da galeguidade presentado pola Xunta de Galiza ao Parlamento 

galego, representa unha clara oportunidade perdida á hora de dotar ao noso 

corpus lexislativo dunha auténtica Lei de Cidadanía Galega no Exterior. 

 

Non deixa de ser elocuente a este respeito a definición que o Proxecto de lei fai 

no Artigo 3 dos “Cidadáns/ás galegos/as residentes fóra de Galicia”: 

 

“Son galegos/as, para os efectos desta lei, os/as cidadáns/as españois/españolas 

residentes no estranxeiro aos cales os Estatuto de autonomía de Galicia outorga 

dereitos políticos, así como tamén os/as seus/súas descendentes. Considéranse 

tamén galegos/as, para os efeitos desta lei, os/as cidadáns/cidadás 

españois/españolas nacidos/das en Galicia e residentes noutra comunidade 

autónoma do Estado español, así como tamén os/as seus/súas descendentes”. 

 

Por moito que este artigo do Proxecto de Lei non faga senón reproducir o que 

establece o Artigo 3 do Estatuto de Autonomía a respeito do goce da “condición 

política de galegos”, non deixa de ser sintomático que, unha vez establecida no 

Estatuto de Autonomía, unha comunidade organizada que recoñece ás e aos seus 
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membros a titularidade de dereitos e deberes propios da cidadanía, isto é, a 

existencia dunha cidadanía galega, no proxecto de lei se obvie esta referencia e se 

defina a condición de galegos/as como unha simples derivación da cidadanía 

española. 

 

En congruencia con esta visión, no Proxecto de lei non se contempla o 

desenvolvemento dos dereitos dos/as cidadáns/ás no exterior a participar nos 

asuntos públicos do noso país en aspectos tais como promover e participar en 

iniciativas lexislativas populares, poder dirixirse ao valedor do pobo ou realizar 

peticións aos poderes publicos de Galiza.  

 

Tampouco no que atinxe a garantir a efectividade dos dereitos de “segunda 

xeración”, en particular o acceso a dereitos e prestacións sociais. Máis ben ao 

contrario,  a obsesión do Proxecto de lei é limitar o alcance destes dereitos. Serva 

como xemplo o Art. 25 a): “ A Comunidade Autónoma de Galicia, de acordo 

coas súas políticas e normativas, establecerá os medios axeitados para axudar 

de forma individual e extraordinaria os/as galegos/as residentes fóra de 

Galicia, en caso de extrema necesidade ou risco de exclusión social”.  

 

O Grupo Parlamentar do BNG é plenamente consciente da necesidade de regular 

con rigor as condicións de acceso á cidadania no que atinxe ás/aos descendentes, 

moitas veces persoas sen vínculo algún con Galiza. Máis, unha vez adquirida a 

condición de cidadáns/ás, é obriga dos poderes públicos asegurar a efectividade 

dos dereitos inherentes a esta condición, dun xeito obxectivo e previamente 

regulamentado. Caso contrario, estaríase reducindo de xeito espurio a 

consideración deste colectivo a unha simples “mercadoría eleitoral” e permitindo 
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así mesmo a asignación discrecional e arbitraria de dereitos, sen máis referencia 

que a “oportunidade” política. 

 

Para asegurar a efectividade destes dereitos é necesario ademais que os/as 

cidadáns/as galegos/as residentes no exterior computen á hora de avaliar o 

impacto da diáspora no custe dos servizos prestados pola administración 

autonómica e administracións locais, reclamando a inclusión deste factor nos 

criterios de distribución de fondos do sistemas de financiación autononómica e 

local. 

 

En troques de dotar ao noso país dunha Lei da Cidadanía Galega no Exterior, o 

proxecto opta por acotar o recoñecemento da galeguidade a entidades asociativas.  

 

O enfoque do Proxecto de lei é enormemente burocrático, regulamentista e 

centralizador. Está presidido pola idea central de reducir e concentrar as 

comunidades galegas, reducindo deste xeito as vías de participación da 

colectividade galega e a súa expresión plural. 

 

Curiosamente, ao tempo, pretende abrir o concepto de “galeguidade” a entidades 

non galegas, a través da figura de “Centros colaboradores da galeguidade”. 

Abonda con que teñan unha sección dentro da entidade constituída por galegos/as 

ou descendentes de primeiro grao para que poidan acceder a este recoñecemento. 

 

En definitiva o Proxecto está presidido pola idea de establecer un control político 

e burocrático sobre as comunidades galegas, mentres adoece dunha total falla de 

visión estratéxica no que atinxe a aproveitar o grande “capital relacional” que 
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representa a colectividade galega no exterior para a proxección económica, social 

e cultural do país no exterior, para crear e prestixiar a “marca Galiza” no mundo. 

 

As entidades galegas na emigración deber ter un papel que cumplir na 

visibilidade da nosa cultura e da imaxe de Galiza como pais diferenciado. Deben 

ser auténticas plataformas de impulso da nosa economía no exterior e de difusión 

da nosa creación e produción cultural. Nada disto, en cambio, reflíctese no 

Proxecto de Lei. 

 

Polas razóns devanditas, o Grupo Parlamentar do BNG solicita a devolución do 

Proxecto de lei da galeguidade. 

 

 
Santiago de Compostela, 14 de marzo de 2013 

 
 

Asdo.: Francisco Xesús Jorquera Caselas 

Portavoz do Grupo Parlamentar do BNG 

 
 
 
Asinado dixitalmente por: 
 
Francisco Xesús Jorquera Caselas na data 14/03/2013 12:22:18 
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Á Mesa do Parlamento 
 

 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a través do seu 
portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 112 do Regulamento da Cámara, 
presenta ante esa Mesa a seguinte emenda á totalidade ao Proxecto de lei 
da galeguidade, doc. núm. 4176 (Expediente: 09/PL-000008), con expresa 
petición de devolución, en virtude das seguintes consideracións: 
 
- O Proxecto de lei  esquece, intencionadamente, aos centos de miles de 
galegos e de galegas que residen fóra do territorio da Comunidade 
Autónoma, circunscribindo o seu campo de actuación exclusivamente ao 
movemento asociativo que, aínda que moi importante, non só non 
representa á totalidade do cidadáns galegos do exterior, senón que agrupa a 
unha escasa parte dos mesmos. 
 
- O Proxecto de lei se contradí entre o que enuncia na Exposición de 
Motivos II e o que recolle no texto articulado, xa que neste último, non fai 
ningunha referencia aos galegos e ás galegas que residen fóra da 
Comunidade Autónoma de xeito individual e unicamente pretende lexislar 
sobre as entidades asociativas. 
 
- Obvia o Capítulo  II da Constitución Española, especialmente os artigos 
14 e 19, e os artigos 3 e 4 do Estatuto de Autonomía de Galicia e, en 
consecuencia, outorga dereitos, exclusivamente, a entidades e non aos 
suxeitos do dereito subxectivo: á cidadanía galega que viven fóra da 
Comunidade Autónoma. 
 
- Recoñece, exclusivamente, ás comunidades galegas asentadas fóra de 
Galicia a colaborar e compartir a vida social e cultural do pobo galego sen 
establecer mecanismos de participación para os centos de miles de galegos 
e galegas que residen fóra de Galicia. 
 
- Pese ao anterior, o Proxecto de lei, no caso de aprobarse na súa 
literalidade,  faculta a Xunta de Galicia  a elaborar un censo da cidadanía 
galega que residen no exterior “co obxectivo de poder artellar políticas de 
apoio á cidadanía residente no exterior”, cando o Proxecto de lei non 
establece ningún mecanismo de relación directa con eles xa que o deixa 
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todo en mans das entidades asociativas que, como xa se dixo, teñen unha 
implantación moi desigual entre a diáspora galega. 
 
- Renuncia a integrar o inmenso potencial dos galegos e galegas espallados 
polo mundo nun proxecto común coa cidadanía galega residente na 
Comunidade Autónomo, para a construción  da Galicia do Futuro. 
 
 Pazo do Parlamento, 15 de marzo de 2013 
 
 

 

 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Abel Fermín Losada Álvarez na data 15/03/2013 11:15:11 
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Á MESA DO PARLAMENTO  

 

O Grupo Parlamentar da Alternativa Galega de Esquerda (EU-ANOVA), a 

iniciativa do seu deputado e portavoz Xabier Ron Fernández, ao abeiro do 

disposto  no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte emenda á totalidade, 

de devolución, ao Proxecto de lei da galeguidade (doc. 4176) consideranco os 

seguintes feitos: 

 

1. A pesar da gradilocuencia empregada na exposición de motivos, o 

proxecto de Lei non manifesta unha verdadeira adecuación ás novas 

realidades e necesidades da sociedade galega, tanto do interior coma do 

exterior de Galicia.  

2. A non agochada intención de fusionar comunidades galegas, faise 

mediante a aplicación do cacarexado mantra da austeridade ultraliberal, 

establecéndose unha comparación coa teima que ten o goberno da Xunta 

de fusionar Concellos. Coa escusa do envellecemento da poboación 

queren reducir a pluralidade existente no exterior.  

3. A finalidade da existencia das Comunidades Galegas non pode ser a 

competitiva. Nin pode ser simplemente promocionar as posibilidades 

turísticas de Galicia. Niso non pode consistir o que debera ser o cerne 

expresivo da cidadanía galega no exterior.  

4. Esta Lei debera conter elementos definitorios de como poder participar na 

vida política galega mediante as ferramentas da democracia participativa, 

algo totalmente ausente do artigo 2 onde se define que se entende por 

galeguidade.  

5. Non se poden alterar os dereitos consubstanciais á condición de cidadanía 

galega. Cómpre que se regulamente de forma obxectiva e precisa como 

acceden a esta condición os descendentes dun galego ou galega residente 

no extranxeiro.  E  unha  vez  que  se accede  a  esta  condición  non poden  
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existir novas condicionantes que establezan pautas discriminatorias en 

materia de participación cultural, social, e política, amais da económica 

que si aparece recollida no artigo 7. 

6. O proxecto de Lei debería conter todas as garantías para que unha 

concepción integral dos dereitos recoñecidos da cidadanía galega no 

exterior non podan ser obxecto de mercadeos electorais coma os que se 

veñen dando en todos os procesos electorais.  

7. En calquera caso, entendemos que a condición de cidadanía, no contexto 

da diáspora e dos novos procesos migratorios, debe entenderse coma un 

exercicio de permeabilidade entre a sociedade que acolle e a sociedade 

emisora.  

8. As comunidades galegas deben abrirse ás sociedades de acollida de forma 

natural. Non podemos fomentar pequenas illas sen relación intercultural e 

convivencial. Deben ser un axente máis de solidariedade e fraternidade 

internacionalista.   

9. O tempo que se lle solicita ás Comunidades Galegas para poder adquirir a 

condición de galeguidade, 10 anos, semella excesivo e non facilita, 

paradoxalmente, os dereitos de asociacionismo, que son, en èsencia, os 

que figuran neste Proxecto de Lei.  

10. Outra carencia é a ausencia de referencias ao dereito ao retorno que teñen 

os membros das Comunidades Galegas e a garantía da mellor información 

posible para que dito retorno se faga con pleno coñecemento da realidade 

administrativa e laboral de Galicia. Debera ser unha das funcións do 

Consello de Comunidades Galegas (art. 36). 

11. O acceso á condición de galeguidade semella unha carreira de obstáculos 

burocráticos.  

12.  Os Orzamentos de cada exercicio deben consignar de forma clara como 

se consigan os recursos económicos ás Comunidades Galegas do Exterior.  

 

Compostela, 15 de marzo de 2013. 
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Asdo: Xabier Ron Fernández 

Deputado e Portavoz S. do G.P. da AGE. 

 

 

 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 

José Javier Ron Fernández na data 15/03/2013 13:56:38 
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CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS
E XUSTIZA
Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

"ICEPRESIOENCIA E CONSEUERÍA DE PRESIDENCIA,
ADMINISTRAClONS PUBLICAS EXUSTCA

OIKCdÓN XERALDE REKCláttS INSmUaOHAIS E RM(UMEWTAR1AS
I ^ÁRLAMENnfó DEGALICIA"

RS/mv SEXiSTFT ):TR¿í. EMTRADA

; ' 5 XAM. 2013 |
i

Nun. . .•?.l*¿

15 XAN. 2013

S A I D A
Num LSf

Para a súa tramitación polo Parlamento de Galicia achégolle o "Proxecto de

Lei do Sistema universitario de Galicia", aprobado polo Consello da Xunta

de Galicia na súa reunión do día 10 de xaneiro de 2013.

Asemade achégase a certifícación expedida polo secretario do Consello co

visto e prace do Sr. Presidente da Xunta de Galicia, así como os documentos

aos que se refire o artigo 111 do Regulamento da Cámara.

Santiago de Compostela, 15 de xaneiro de 2013

O director xeral de Relacións Institucionais

e Parlamentánas

rdóñez Puime

Excma. Sra. Presidenta do Parlamento de Galicia
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ALFONSO RUEDA VALENZUELA, VICEPRESIDENTE E CONSELLEIRO
[)E PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA E
SECRETARIO DO CONSELLO DA XUNTA DE GALICIA,

C !• RTI F I C O :

Que (> Consello da Xunta de Galicia na súa reunión do día dez de xaneiro de dous mil
trccc adoptou. entre outros, o seguinte Acordo:

" Aprobar o Proxecto de lei do Sistema universitario de Galicia, e a súa remisión ao
Parlatnento de Galicia"'

h para que conste asino esta certificación, co visto e prace do Sr. Presidente, en
Santiago de Compostela a dez de xaneiro de dous mil trece.

V'\ c Práce
() PRESJpENTE

V
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•XPOSICION DE MOTIVOS

As universidades son entidades, públicas ou privadas, con personalidade xurídica
propia dotadas de autonomía polo artigo 27.10 da Constitución española. O seu fin,
de acordo co artigo 1 da Lei orgánica 6/2001, de universidades, é prestar o servizo
público da educación superior mediante a investigación, a docencia e o estudo.

A Comunidade Autónoma de Galicia, en virtude do artigo 31 do seu Estatuto de
autonomía aprobado pola Lei orgánica 1/1981, asumiu a competencia plena sobre a
regulación e administración do ensino en toda a súa extensión, niveis e graos,
modalidades e especialidades, no ámbito das súas competencias, sen prexuízo do
disposto no artigo 27 da Constitución e nas leis orgánicas que, conforme o punto
primeiro do artigo 81 desta, o desenvolvan, das facultades que lle atribúe ao Estado
o punto 30 do número 1 do artigo 149 da Constitución e da alta inspección precisa
para o seu cumprimento e garantía.

Tendo como referencia a entón vixente Lei orgánica 11/1983, de reforma
universitaria, o Parlamento de Galicia, aprobou a Lei 11/1989, de ordenación do
Sistema universitario de Galicia (en diante, SUG), que transformou por completo o
panorama do ensino universitario na nosa comunidade coa creación das
imiversidades públicas da Coruña e de Vigo. As novas institucións uníronse á
centenaria de Santiago de Compostela integrando o SUG. A lei, apostando pola
cxpansión do ensino universitario de calidade como instrumento de transformación
social, baseou o modelo na descentralización e regulou a distribución dos diversos
centros universitarios, preexistentes e de previsible creación, nun total de sete
campus repartidos entre as catro provincias: A Coruña, Ferrol, Lugo, Ourense,
Pontevedra, Santiago de Compostela e Vigo.

Non obstante, a Lei 11/1989, ambiciosa en canto aos seus obxectivos e fínalidades,
i'oi modesta en canto á amplitude do seu articulado. Este feito, unido ás novidades
que. a nivel estatal, supuxo a promulgación da Lei orgánica 6/2001, de
universidades, e a súa modifícación pola Lei orgánica 4/2007, fixo necesario que o
Parlamento de Galicia completase o corpus normativo en materia universitaria,
para dar resposta ao mandato do lexislador estatal que dotou as comunidades
auíónomas de novas competencias de coordinación e xestión.

Deste xeito, en anos sucesivos, o Parlamento de Galicia aprobou a Lei 7/2001, do 2
de xullo, de control en materia de creación e recoñecemento de universidades,
csntros universitarios e autorización de estudos na Comunidade Autónoma de
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Gaüeia. a Lei 1/2003, de consellos sociais do SUG, e a Lei 2/2003, do Consello
Galego dc Universidades.

Ü marco normativo a nivel estatal viuse completado nos últimos tempos con novos
textos relevantes cuxos contidos foron considerados ao elaborar o presente texto,
como é o caso da Lei 14/2011, do 1 de xuño, da ciencia, a tecnoloxía e a
innovación. ou do Real decreto 1791/2010, do 30 de decembro, polo que se aproba
o Estatuto do estudante universitario.

li

Transcorridos máis de vinte anos desde a entrada en vigor da Lei 11/1989, de
ordcnación do SUG, resulta conveniente e necesario abordar unha actualización e
simplificación do conxunto normativo que regula o ensino universitario de Galicia.

Neste tempo, o SUG. o mesmo que o resto do Sistema universitario español,
experimentou cambios moi importantes, inducidos pola súa expansión territorial, o
incremento da actividade universitaria, a implantación do Espazo Europeo de
Educación Superior e as cada vez maiores exixencias da sociedade. Os novos
desafíos e problemas requiren novos contidos normativos que lles dean axeitada
resposta e iso pretende a presente lei. Os cambios provocados polo chamado Plan
Boloña incidiron de xeito profundo na concepción tradicional do ensino
universitario e afectaron o conxunto da comunidade universitaria e as súas
relacións co contorno, o que supuxo un novo revulsivo nese continuo avance sen o
cal non se podería entender a institución universitaria

Mentres en 1989 era necesario abordar carencias e desaxustes de carácter
fundamentalmente social e territorial, nos inicios do século XXI, unha vez
superadas as etapas de configuración e crecemento do sistema, os principais retos
son a consolidación do sistema académico dentro do Espazo Europeo de Educación
Superior. coa atracción dunha mostra extensa da sociedade e a redución das taxas
de abandono. o fortalecemento do número e nivel de persoal investigador, a
definición dun elenco claro e ben defínido de dereitos, liberdades e deberes dos
niembros da comunidade universitaria e facer pivotar a xestión da actividade
imiversitaria nos principios de efícacia e eficiencia, nunha época de dificultades
económicas a nivel nacional e internacional.

L.ogo dunha etapa de crecemento cuantitativo do SUG é chegado o momento de
ccntrarse en avances cualitativos e para percorrer este camifio cómpre unificar os
esforzos. Os poderes públicos, as universidades e a sociedade no seu conxunto
dcben compartir traballo e responsabilidades para acadar a máxima calidade,
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cficacia e eficiencia na prestación do servizo público de ensino superior
universitario. Deste xeiío farase posible o futuro crecemento do sistema mediante a
produción de mellores resultados, o aumento da calidade e a adecuación ás
cambiantes demandas da sociedade en cada momento.

ü ensino universitario é un servizo público, e o SUG é o seu provedor na nosa
comunidade, a través das institucións que forman parte del. Partindo desta premisa,
a lei recoñece o papel das universidades como puntal da sociedade do
coñecemento, institucións indispensables para lograr a cohesión económica e
social, polo que a formación que ofrecen debe dar resposta ás necesidades
relacionadas coa formación permanente, entendendo o estudo na universidade
como un contínuum na vida das persoas, debe atender a estas demandas e adaptarse
as novas necesidades sociais, de xeito que contribúa a fortalecer a cohesión social e
a reducir as desigualdades.

/\ educación. e en concreto a educación universitaria e a súa relación coa
investigación e a innovación, desempeña, ademais, un papel fundamental para o
progreso tanto a nivel individual como da sociedade no seu conxunto, e para
proporcionar o capital humano altamente cualifícado e a cidadanía formada que
Galicia necesita para xerar emprego, crecemento económico e prosperidade. Neste
marco. as universidades son os axentes fundamentais para impulsar e manter o
crecemento da nosa sociedade.

Desde esta perspectiva faise necesario atraer a cidadanía coa potencialidade
requirida. independentemente da súa orixe socioeconómica, e manter niveis de
formación axeitados no persoal da universidade. Ambos os aspectos son tidos en
conta na lei, que recolle a política de bolsas e axudas concibida como instrumento
para faciiitar o acceso do estudantado que, cumprindo cos niveis académicos,
necesite destas axudas financeiras para lograr culminar os seus estudos
nniversitarios e, por outra banda, o fomento de medidas de formación continua que
as universidades activarán para acadar maiores niveis formativos.

In pleno século XXI deben aproveitarse as vantaxes transformadoras das TIC e
outras novas tecnoloxías que enriquecen o ensino, melloran as perspectivas de

. aprendizaxe, apoian a aprendizaxe personalizada, facilitan o acceso mediante a
aprendizaxe a distancia e a mobilidade virtual, racionalizan a administración e

f\ | crean novas oportunidades de investigación.
\\ ¡
! \ |

; •_ ' A Adrninistración autonómica e as universidades teñen ao seu alcance formas
diversas de acadar estes obxectivos e a lei dispón o seu fomento e promoción para
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a súa aplicación de xeito que supoñan unha base firme para facilitar a igualdade de
acccso á formación universitaria.

A mobilidade. un dos piares en que se asenta o concepto de EEES, leva consigo
uaha maior riqueza e apertura a unha formación de máis calidade, por iso debe
í ;)mentarse a nivel nacional e internacional e debe asentarse sobre unhas bases
enraizadas no propio SUG. Partindo desta premisa, a lei pon as bases para o
fomento da mobilidade no propio sistema autonómico, tanto do estudantado como
do persoal das universidades, facilitando o mellor aproveitamento dos recursos
humanos con que conta a nosa comunidade co fm de benefíciar o conxunto da
comunidade universitaria galega, fínalidade para a cal se contará coa vontade de
coiaboración das universidades integrantes do SUG.

Non podemos obviar o feito de que en Galicia, como no resto de España, a
universidade pública é o lugar onde máis se investiga. O impulso da actividade
invesügadora é un obxectivo irrenunciable para calquera sociedade. É por iso
necesario fomentar unha maior integración entre os centros de investigación e os
sectores produtivos, incidir na cultura da calidade, da mellora da eficacia na
uíilización das infraestruturas e capital humano que permitan unha mellora
signifícativa na totalidade dos sectores produtivos e, pola súa vez, a potenciación
dunha universidade galega de calidade.

Así mesmo, o SUG mantén o compromiso da transformación do coñecemento
xerado a través da investigación académica en valores sociais e económicos
mediante accións que levan consigo unha actividade económica no proceso de
relación coa sociedade ou a empresa. Pero tamén se debe destacar o compromiso
coa responsabilidade social e o desenvolvemento sustentable mediante actividades
universitarias que supoñen unha contribución social respecto de ámbitos como a
cooperación ao desenvolvemento, a sustentabilidade ambiental, a integración e
aecesibilidade, entre outras.

A educación superior mellora as posibilidades individuais e debería dotar os
titulados/as dos coñecementos e competencias transferibles básicas que necesitan
para desempeñar con éxito profesións altamente cualifícadas. Mais os programas
de esíudos moitas veces tardan en adecuarse ás demandas da sociedade, o que
incide nos niveis de empregabilidade das persoas egresadas. A propia Comisión
Europea recomenda a participación dos empregadores e as institucións do mercado
de traballo na concepción e posta en práctica dos programas, o apoio aos
intercambios de persoal e a inclusión da experiencia práctica nos cursos, para
contribuír a adaptar os programas de estudos ás necesidades actuais e emerxentes e
fomentar a empregabilidade e o emprendemento.

13
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í) recoñecemento do papel esencial que o SUG ten no progreso social e, polo tanto,
a atribución de tan fundamentais roles ás institucións que del forman parte, debe ir
acompañada da exixencia por parte da sociedade de niveis de calidade do servizo
que prestan. A incorporación de permanentes controis da calidade provocaron un
cambio significativo na comunidade universitaria a todos os niveis. Esta cultura da
calidade, integrada e sentida xa como inherente á vida das institucións
universitarias, incide de xeito fundamental na mellora do servizo público que é o
cnsino universitario.

N'este senso, a lei afonda na cultura da avaliación da calidade, no cal xoga un papel
esencial a Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG)
que. desde a súa creación no ano 2001, desenvolveu o seu labor de garante da
calidade no noso sistema universitario.

A presente lei responsabiliza a Xunta de Galicia do exercicio das competencias de
ordcnación e coordinación das universidades integrantes do SUG, así como do
ílnanciamento das institucións públicas. Defíne o marco en que se desenvolverá o
ensino superior universitario no territorio da comunidade para procurar, con
escrupuloso respecto á autonomía universitaria, adecualo ás demandas do noso
tempo e xerar maiores niveis de desenvolvemento e benestar.

A norma destaca, así mesmo, o protagonismo de órganos imprescindibles para
facer posible o Sistema galego de universidades, en concreto, o Consello Galego de
Universidades. a ACSUG e os consellos sociais de cada unha das universidades.
'¡'odos eles, actuando en exercicio das funcións que a lei lles confire, contribúen á
construción dun sistema forte, modemo, competitivo e de calidade.

Pero o fortalecemento do sistema non será posible sen o labor das propias
universidades que, coa autonomía que lles é propia, en exercicio da súa
corresponsabilidade deberán crear un contorno de colaboración mutua, unificando
eslbrzos para acadar obxectivos que lles son comúns. Neste sentido a lei prevé a
creación duiiha nova figura xurídica, o consorcio interuniversitario, que afonda no
papel impulsor das universidades, comprometidas coa sociedade de que forman
parte indisoluble.

O SUG aspira a mellorar os seus niveis de calidade e internacionalización, nun
continuo proceso de modernización, o que exixe contar cunha regulación global e
sistemática no eido do ensino universitario da nosa comunidade autónoma.

Desdc unha perspectiva xurídico-formal, é facilmente comprensible a necesidade
da presente lei, na cal se integran e harmonizan nun único texto legal as diferentes

14
115



XUNTfl DE GflLICIfl

rcgulacións existentes ata o momento. Non se trata dunha simple refundición de
i extos preexistentes, promulgados en momentos diferentes e que daban resposta ás
concretas necesidades normativas e sociais, que serán derrogados coa entrada en
\ igor deste texto.

A lei nace con vocación de permanencia, tentando dar resposta ás necesidades
presentes e ás previsibles de futuro que deberá afrontar o ensino superior
universitario en Galicia. Por iso actualiza os contidos do marco xurídico existente
c, pola súa vez, introduce as novidad.es que permitan adaptarse aos cambios do seu
contorno e adiantarse a eles.

Acádase o obxectivo da simplificación e racionalidade normativa. unifícando nun
ísnico texto legal o corpus regulador do SUG, para poñer fín á fragmentación e
dispersión normativa e contribuír a unha maior seguridade xurídica e certeza na
apücación da regulación do ensino superior universitario na nosa comunidade
autónoma.

III

A lei componse dun título preliminar e sete títulos, desenvolvidos en 113 artigos,
ademais de 6 disposicións adicionais, 6 disposicións transitorias, 1 disposición
derrogatoria única e 2 disposicións derradeiras.

No denominado "Título preliminar" establécese o obxecto da lei e o seu ámbito de
aplicación, así como os obxectivos e fins propios do SUG, que nel se define.

() título I, baixo a rúbrica "Da ordenación", defme e potencia os principios a que
responde a actividade e a organización universitaria, reflicte as estruturas que
poderán integrar as universidades e fixa os criterios para a creación e implantación
de novas titulacións e centros, tendo en conta principios de descentralización e
equilibrio territorial. A lei estrutura un sistema de ordenación en catro niveis: un
para a creación ou recoñecemento de novas universidades públicas ou privadas,
cutro para que universidades de fóra do Sistema universitario galego poidan
impartir títulos oficiais en Galicia, un terceiro para que universidades de fóra do
Sistema universitario galego poidan ofrecer no noso territorio títulos non oficiais
debidamente confígurados de acordo coa normativa vixente nos seus lugares de
orixe, e o último. que establece a fórmula para autorizar a impartición de
titulacións oficiais na modalidade non presencial. Así mesmo, a lei recolle a
regulación da autorización de ceatros de universidades do SUG no estranxeiro, así
como de centros de universidades estranxeiras en Galicia, en liña coa cada vez
maior internacionalización dos estudos universitarios. Igualmente, contéñense
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previsións garantistas dos dereitos das posibles persoas beneficiarias do sistema,
mediante a regulación da oferta de prazas e o distrito único ou o cesamento de
actividades, encamiñadas a garantir os dereitos do alumnado afectado, e a reserva
de denominación e publicidade, protexendo o sistema ante posibles abusos neste
eido. Remata este título regulando un sistema de control no que se tipifican
infraccións e as súas correspondentes sancións.

(.) título II, denominado "Da coordinación", establece os mecanismos de
íbrtalecemento desta. Logo de residenciar a competencia de coordinación na Xunta
de Galicia. continúa coa regulación das funcións, composición e funcionamento do
Consello Galego de Universidades, órgano fundamental para o seu exercicio. Para
incrementar a calidade do asesoramento, intégrase nel a representación dos
departamentos da Administración autonómica con competencias directamente
rclacionadas coa actividade universitaria, así como as fíguras dos/as xerentes das
universidades. Así mesmo, prevese unha nova fórmula de colaboración entre as
universidades públicas integrantes do SUG que se articulará mediante a fórmula
dun consorcio interurniversitario.

0 título III, coa denominación "Da garantía da calidade universitaria", contén a
rcgulación do consorcio Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de
Galicia (en diante, ACSUG), que foi creada no ano 2001, de modo que o exercicio
das súas actividades se realice coas garantías axeitadas de independencia e
profesionalidade que caracterizan as principais axencias de avaliación europeas.

Complétase este título coa regulación da inspección de universidades, instrumento
complementario como garante do efectivo cumprimento das disposicións legais
que farán posible acadar os niveis de calidade desexados.

() título IV, baixo a denominación "Dos consellos sociais das universidades
públicas", incorpora e revisa contidos da Lei 1/2003, do 9 de maio, incidindo no
fundamental papel deste órgano de goberno das universidades, mediante o cal a
sociedade participa na institución universitaria a través de representantes das
prmcipais forzas sociais. Recolléronse demandas inducidas pola experiencia, para
avanzar na autoorganización destes órganos e propiciar fórmulas de coordinación
entre órganos semellantes de todo o sistema.

Co innovador título V, "Da comunidade universitaria", establécese e concrétase un
amplo catálogo de liberdades, dereitos e deberes do persoal docente e investigador,
do persoal de administración e servizos e dos estudantes. Esta regulación, que
complementa o disposto na Lei orgánica de universidades e no recentemente
aprobado Estatuto do estudante universitario, incide, ademais, na promoción da

ú
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mobiüdade dos membros da comunidade universitaria como instrumento de
¡ortalecemento do sistema, que poderán utilizar as institucións en exercicio da súa
üutonomía.

<) título VI. baixo a rúbrica "Da actividade universitaria: a docencia, a
investigación e a transferencia de coñecemento"1, está dedicado á regulación
dalgúns aspectos de planifícación, fomento e calidade respecto das tres misións
cjue. xunto coa actividade de estudo que as precede e sustenta, constitúen o
1 undamento da institución universitaria.

ü articulado da lei péchase cun título VII que, coa denominación "Do
llnanciamento das universidades do SUG", establece un marco sólido para a
necesaria planifícación económica e financeira das universidades galegas, fixando
os principios que rexerán o principal instrumento para este, que non é outro que o
plan de fínanciamento.

Nas seis disposicións adicionais, ademais de recoller a actual estrutura xeográfíca
do SUG nos sete campus universitarios existentes, incídese na obrigatoriedade de
pub'icidade das normas internas das universidades, en prol do principio de
transparencia. Ademais, recóllese a figura dos titores clínicos, garantes dunha
axeitada formación práctica destinada ao alumnado das titulacións da rama de
Ciencias da Saúde, que se encadran no eido da necesaria colaboración entre
universidades e institucións sanitarias. Regúlase tamén o sentido do silencio
administrativo, que será negativo naqueles procedementos recollidos no título I da
norma. e esbózase o marco en que se desenvolverán as relacións entre a
Administración autonóraica e as organizacións sindicais representativas dos
membros da comunidade universitaria do SUG. A última das disposicións
adicionais, relativa á autorización de titulacións, vincula a súa impartición ao
sometemenío á normativa vixente nesta materia na Comunidade Autónoma.

(.) réxime transitorio recolle un total de seis disposicións que abranguen desde a
adaptación da normativa propia de funcionamento do Consello Galego de
\ miversidades ou os estatutos das universidades públicas, en canto son afectados
polas disposicións contidas na lei, ata a necesaria adaptación dos convenios de
adscrición de centros ás universidades. Tamén se prevé a habilitación de persoal da
Administración autonómica para o exercicio dos labores de inspección previstas,
mentres non se proceda á necesaria modifícación da relación de postos de traballo,
o mandato de regulación das escolas de doutoramento e dos institutos
universitarios de investigación.
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TíTÜLO PRELIMÍNAR

Disposicións xerais

Artiao 1. Obxecto

A presente lei regula o Sistema universitario de Galicia, en diante SUG, con
respecto á autonomía universitaria, no marco do Sistema universitario español e do
Kspazo Europeo de Educación Superior.
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'\rtigo 2. Obxectivos efins do SUG

:. Recoñécense como obxectivos e fíns propios do SUG os seguintes:

a) A creación, transmisión e difusión da cultura e dos coñecementos e
métodos científicos, técnicos, humanísticos e artísticos, así como a
preparación de mulleres e homes para o exercicio profesional.

b) O fomento do pensamento crítico e da cultura da liberdade, a
solidariedade, a igualdade e o pluralismo, e a transmisión dos valores
cívicos e sociais propios dunha sociedade democrática. Presentarase especial
atención ao fomento da igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres
c homes. así como á igualdade de oportunidades para as persoas con
discapacidade.

c) O enriquecemento do patrimonio intelectual, cultural, científico e técnico
de Galicia, co obxectivo do progreso xeral, social e económico e o seu
desenvolvemento sustentable.

d) A promoción do galego, lingua ofícial e propia de Galicia, e a súa
coexistencia co castelán, tamén lingua oficial, e, se for o caso, con outras
linguas de interese para a docencia e a investigación.

e) O estreitamento de relacións de intercambio e colaboración con centros
de educación superior e institucións públicas e privadas do ámbito nacional
e internacional, con especial atención a Portugal e Iberoamérica.

.2. As universidades integrantes do SUG colaborarán cos poderes públicos no logro
destes fins e obxectivos.

ri
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Artigo 3. Unlversidades integrantes do SUG

1 0 Sistema universitario de Galicia está integrado pola Universidade da Coruña, a
1 niversidade de Santiago de Compostela e a Universidade de Vigo e, se é o caso,
aqueioutras que sexan creadas ou recoñecidas por lei do Parlamento de Galicia.

2 As urrversidades integrantes do SUG realizan o servizo público do ensino
superior universitario en Galicia mediante o exercicio da docencia, o estudo, a
investiíiación, a creación, a difusión e a transferencia de coñecemento.
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] ITIÍLO I

Da orrienación do SUG

CAPÍTULO I

Aspecíos xerais

Artigo 4. Réxime xurídico e principios de organización e actnación

1. Cada universidade goza de personalidade xurídica e patrimonio propio e réxese
pola normativa estatal de aplicación e as súas normas de desenvolvemento e pola
prescnte lei e o resto de lexislación aplicable.

As universidades públicas, ademais, rexeranse polos seus respectivos estatutos e os
regulamentos que os desenvolvan, e as universidades privadas rexeranse polas súas
rtormas de organización e funcionamento.

2. A organización e actividade das universidades públicas do SUG responderá aos
principios organizativos constitucional e legalmente establecidos de efícacia,
eficiencia no gasto, xerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación e
colaboración, con sometemento pleno á lei e ao dereito.

3. As universidades públicas someterán a súa actuación ás disposicións contidas na
l.ei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e de boas prácticas na Administración
pública galega.

4. A creación e extinción por parte das universidades de escolas, facultades,
deparíamentos, institutos universitarios de investigación, escolas de doutoramento
e aqueloutros centros ou esíruturas necesarios para o desempeño das súas funcións
lcvarase a cabo de acordo coas previsións expresas da lexislación estatal,
autonómica e dos estatutos e demais normativa interna de cada universidade.
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Artiao 5. Estrutura das universidades

As universidades poderán estar integradas polas estruturas mencionadas na Lei
orgánica 6/2001. de universidades, ou identificadas nos estatutos de cada
universidade pública ou nas normas de organización e funcionamento interno no
CÍÍSO de universi lades privadas, que serán:

Centros docentes:

• Escolas e facultades

• Centros de apoio no eido da saúde

• Centros para oferta de posgrao

• Calquera outro centro deseñado con este fín por cada universidade
nos seus estatutos ou nas súas normas de organización e
funcionamento interno

Unidades docentes:

• Departamentos

• Calquera outra unidade deseñada con este fin por cada universidade
nos seus estatutos ou nas súas normas de organización e
funcionamento interno

l'nidades de I+D+i:

• Institutos universitarios de investigación

• Unidades de investigación de excelencia

• Escolas de doutoramento

• Calquera outra estrutura ou unidade deseñada con este fin por cada
universidade nos seus estatutos ou nas súas normas de organización e
funcionamento interno
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Artigo 6. Creación de persoas xnrídicas

As universidades, cando para unha mellor organización dos seus servizos ou
consecución dos seus fíns o consideren oportuno e atendendo principalmente aos
principios de efícacia e eficiencia no gasto, poderán descentralizar funcións e
scrvizos en persoas xurídicas vinculadas a elas nos termos previstos na lexislación
orgánica de universidades.
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Artigo 7. Eqidlibrio territorial e campiis universitarios

\. As universidades públicas do SUG estrutúranse en campus universitarios,
concibidos como complexos organizativos territoriais e espazos de integración e
convivencia dos membros da comunidade universitaria. As universidades
procurarán a maior adaptación posible de todos os seus órganos de goberno,
centros e estruturas á súa respectiva estrutura territorial por campus, nun marco de
equilibrio territorial dentro do ámbito da Comunidade Autónoma.

2. Cada campus, ademais de ser sede dos seus propios órganos de gobemo contará,
en termos cualitativos e cuantitativos, coa axeitada dotación docente, de persoal de
administración e servizos, de infraestrutura en edifícios e equipamentos, de
servizos complementarios á docencia, á investigación e de servizos á comunidade
universitaria.

3. Os campus onde non teñan a súa sede os órganos centrais da universidade
poderán contar con vicerreitorías que exercerán, ademais daquelas competencias
que lles delegue o/a reitor/a, as que establezan os seus estatutos.

4. A Xunta de Galicia fomentará o avance das universidades públicas cara a unha
organización desconcentrada, de acordo coas previsións da Constitución, da
lexislación estatal sobre réxime xurídico das administracións públicas e co previsto
na presente lei.
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Artigo 8. Criterios sobre implantación de titulacións e centros

) . A creación e localización de novas titulacións, centros e, en definitiva, a
ordenación do SUG, seguirán unha programación que atenda á demanda
universitaria e á dispoñibilidade dos recursos humanos e materiais necesarios,
axusíándose aos seguintes criterios cuxa prelación, en caso de conflito, deberá ser
motivadamente determinada en cada caso concreto polo órgano competente para
adoptar a decisión de que se trate:

a) Cubrir as necesidades de titulados/as para o desenvolvemento cultural,
cienüfico, técnico e económico de Galicia.

b) Achegar a oferta á demanda social e ás previsións profesionais e laborais.

c) Afondar nunha singularización dos campus que recolla a demanda
ibrmativa do contorno.

d) Evitar a reiteración de titulacións na Comunidade Autónoma, agás cando
coincidan a demanda real de estudantes e a necesidade social de titulados/as.

e) Agrupar as titulacións por grandes áreas científicas para lograr un mellor
aproveitamento dos recursos e a xeración de sólidas liñas de investigación.

2. Cada unha das universidades integrantes do SUG poderá ser sede, polo menos,
dunha escola de doutoramento, creada individualmente pola universidade sede ou
conxuntamente con outras universidades, ou en colaboración con outros
organismos, centros, institucións e entidades con actividades de I+D+i, nacionais
ou estranxeiras.

3 A creación dunha escola de doutoramento necesitará a autorización previa da
consellería competente en materia de universidades. As escolas de doutoramento
axustaranse ao procedemento e requisitos que se establezan regulamentariamente,
que recollerán un proxecto académico de liderado intemacional no seu ámbito ou
ámbitos de actuación. O obxecto fundamental da escola de doutoramento será a
erganización. dentro do seu ámbito de xestión, do doutoramento nunha ou varias

A nin.as de coñecemento ou con carácter interdisciplinar, sen prexuízo de que,
;l \ ademais, poidan complementar os seus fíns e actividade con ensinanzas oficiais de

máster de contido fundamentalmente científico e outras actividades de formación
\ en investigación.
j \ 4. Só poderán establecerse na Comunidade Autónoma de Galicia centros
! v universitarios e impartirse ensinanzas universitarias de acordo cos requisitos e
\ procedementos previstos na lexislación estatal, na presente lei e na súa normativa
\ de descnvolvemento.
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Artigo 9. Centros de apoio á docencia e á investigación no eiclo da saúde.

1. Para a organización e bo desenvolvemento das titulacións no eido da saúde, as
universidades poderán crear ou participar na creación de novas estruturas que
cumpran unha función múltiple asistencial, docente de grao e posgrao, de
invesíigación. transferencia e innovación.

2. Con independencia da súa forma xurídica, a universidade determinará a súa
ratureza e obxectivos, e planificará os seus recursos segundo as necesidades
íormativas e de I+D+i. En todo caso, estas estruturas deberán cumprir a normativa
\ ixente no ámbito asistencial.

3. As universidades regularán nos seus estatutos as fórmulas precisas para permitir
a participación do persoal destas estruturas nas súas actividades docentes,
outorgando a venia docendi cando sexa necesario.

i v
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Aríigo 10. Oferta de prazas e acceso de estudantes

\, As universidades ofertarán para cada titulación un número de prazas acorde coas
suas posibilidades de impartir un ensino de calidade en función dos medios
humanos e materiais dispoñibles.

2. 0 SUG procurará garantir unha oferta de titulacións e prazas universitarias
suficientes para que o estudantado galego teña a opción de estudar nas
univcrsidades públicas de Galicia.

3. No suposto de que o número de prazas nunha titulación fose inferior á demanda,
a selección áo alumnado efectuarase conforme os criterios ou procedementos
previamente estabiecidos de acordo coa normativa aplicable, valorando sempre a
capacidade académica das persoas solicitantes.

4. Regulamentariamente poderán concretarse e desenvolverse sistemas de selección
acordes cos contidos deste precepto.
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Artigo 11. Distrito único

. Para os efectos do ingreso nos centros universitarios, as universidades públicas
iíitegrantes do SUG constitúense nun distrito único para os estudos de grao e
másíer.

2. Os/as estudantes poderán acceder a calquera das universidades do SUG, sempre
que reúnan os requisitos académicos necesarios.

3. Co fín de coordinar os procedementos de acceso á universidade, a consellería
competente en materia de universidades poderá regular, logo de informe do
Consello Galego de Universidades, o prazo máximo de que dispoñen as
universidades para determinar o número de prazas dispoñibles e os prazos e
procedementos para solicitalas.

A
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CAPITLILO II

Da creación e recoñecemento de universidades e centros

Sección 1". Creación e recoñecemento de imiversidades

Arligo 12. Creación e recoñecemento

A creación de universidades públicas e o recoñecemento de universidades privadas
realizarase mediante lei do Parlamento de Galicia, cando cumpran os requisitos
básicos exixidos na Lei orgánica de universidades, na presente lei, así como nas
disposicións regulamentarias que se diten no seu desenvolvemento, logo de
informe da ACSUG, do Consello Galego de Universidades e da Conferencia Xeral
de Política Universitaria.

_ S S B » '
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Artigo 13. Requisitos xerais para a creación ou recoñecemento dunha nova
wüversidade no SUG

Sen prexuízo dos requisitos básicos establecidos pola Lei orgánica de
universidades e as súas normas de desenvolvemento, a Comunidade Autónoma de
Galicia exixirá o cumprimento dos seguintes requisitos para a creación e
recoñecemento de universidades:

a) As universidades, públicas ou privadas, deberán contar cun campus
integrado por centros e departamentos ou estruturas docentes necesarias
para a organización e desenvolvemento de ensinanzas conducentes, como
mínimo, á obtención de oito títulos de carácter oficial e validez en todo o
temtorio nacional, dos cales, polo menos catro serán graos universitarios,
e dous, programas de doutoramento. A oferta das novas institucións
abranguerá, como mínimo, dúas ramas de coñecemento.

b) Ademais dos requisitos exixidos no punto anterior, as universidades
deberán garantir a implantación progresiva dos programas de
doutoramento e dos programas e liñas de investigación correspondentes ás
ensinanzas que impartan, así como as medidas axeitadas para facilitar a
incorporación das persoas egresadas ao mundo laboral.

c) As ensinanzas deberán abranguer ciclos completos cuxa superación
outorgue o dereito á obtención dos correspondentes títulos ofíciais con
validez en todo o territorio nacional.

d) A composición do equipo de profesorado deberá respectar os
requisitos para tal efecto previstos na Lei orgánica de universidades e a súa
normativa de desenvolvemento.

e) As universidades deberán contar, no momento do seu completo
funcionamento, cun equipo de persoal de administración e servizos
estruturado e suficiente para o cumprimento dos obxectivos da
universidade.

f) As universidades deberán dispoñer de espazos e equipamento abondo
para aulas, laboratorios, seminarios, bibliotecas, salón de actos e demais
servizos comúns, así como as instalacións axeitadas para o persoal docente
e investigador, de administración e servizos, e alumnado. Estas previsións
adaptaranse no caso de que toda ou parte da oferta de titulacións oficiais se
imparta en modalidade semipresencial ou virtual.

g) O catálogo de titulacións ofertadas deberá ser complementario e non
reiterativo respecto das titulacións preexistentes e consolidadas no SUG, e
valorarase especialmente a súa conexión con novas ramas xurdidas no
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campo científíco e con novas necesidades profesionais.

h) Para cada rama de coñecemento e de xeito previo ou simultáneo á
verificación de cada título, as universidades presentarán un plan de
desenvolvemento de titulacións con indicación da relación destas, prazos
previstos de implantación e medios para a súa posta en marcha. O
devandito plan será avaliado pola ACSUG.
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Artigo 14. Reqnisitos específicospara as nniversidadesprivadas

1. Para o recoñecemento dunha universidade privada será necesario cumprir,
ademais dos requisitos xerais establecidos no artigo anterior, as seguintes obrigas:

a) Garantir o funcionamento da universidade e de cada un dos seus
centros durante o período mínimo que permita fínalizar os seus
estudos ao alumnado que, cun aproveitamento académico normal, os
iniciou nela, conforme a normativa de permanencia desa
universidade.

h) Asegurar que as normas de organización e funcionamento polas que
debe rexerse a actividade e autonomía da universidade sexan
conformes cos principios constitucionais e respecten e garantan, de
forma plena e efectiva, o principio de liberdade académica que se
manifesta nas liberdades de cátedra, de investigación e de estudo.

c) Achegar os estudos económicos básicos que aseguren a viabilidade
fmanceira do proxecto, incluíndo, entre outras partidas, as que
aseguren o desenvolvemento da investigación, así como as garantías
do seu financiamento.

d) Destinar a bolsas e axudas ao estudo e á investigación a porcentaxe
dos seus recursos que se estableza desde a Xunta de Galicia. Na
adxudicación destas axudas teranse en conta non só o rendemento
académico do alumnado senón tamén as súas condicións
socioeconómicas.

2 De acordo coa normativa vixente, o profesorado das universidades privadas non
poderá ser persoal funcior \úo dos corpos docentes universitarios en situación de
servizo activo e destino nunha universidade pública, nin profesor/a contratado/a
doutor/a nas mesmas condicións.
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Artigo 15. Inicio e cesamento de actividades

1. ünha vez creada ou recoñecida por lei unha nova universidade, o inicio das súas
actividades requirirá autorización mediante decreto do Consello da Xunta de
Cialicia, por proposta da consellería competente en materia de universidades. Así
mesmo, o cesamento de actividades realizarase mediante decreto do Consello da
Xunta de Galicia.

2. A lei de creación ou recoñecemento dunha universidade recollerá, entre outros
aspecíos, os motivos que determinen o cesamento das actividades, así como os
requisitos que deben concorrer e as obrigas que deriven del. Corresponderá á
consellcría competente en materia de universidades comprobar o cumprimento dos
dcvanditos requisitos e compromisos, para cuxo efecto os órganos de goberno de
todas as universidades, os/as promotores/as de universidades privadas e os
membros da comunidade universitaria deberán prestar a colaboración precisa para
a realización das actividades inspectoras.

3. No caso de cesamento de actividades, a universidade non poderá admitir
novos/as aluranos/as pero deberá seguir existindo ata que todas as titulacións
oíertadas sexan extinguidas. A universidade está obrigada a garantir o axeitado
dcscnvolvemento efectivo das ensinanzas ata a súa fmalización por parte dos/as
cstudantes.
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Artieo 16. Autorización de imparüción cle ensinanzas por universidades non
pcrtencentes ao SUG

\. As uni\ ersidades e centros que non pertenzan ao SUG requirirán, para impartir
na Comunidade Autónoma de Galicia ensinanzas conducentes á obtención de
títulos de carácter ofícial e validez en todo o territorio nacional, baixo calquera
modalidade, a autorización da consellería competente en materia de universidades,
seaundo o procedemento previsto na n« /nativa vixente para as universidades do
SIJG. A titulación non poderá ser substancialmente coincidente en obxectivos e
contidos con titulacións xa existentes no SUG. O anterior enténdese sen prexuízo
do establecido na disposición adicional segunda da Lei orgánica de universidades e
dos requisitos que para unha maior garantía dos/as usuarios/as do servizo da
cducación superior universitaria poida establecerse regulamentariamente.

2. As universidades e centros que non pertenzan ao SUG poderán impartir
ensinanzas conducentes á obtención de títulos non oficiais, logo de comunicación á
consellería competente en materia de universidades, sempre que a súa
denominación non induza a confusión con calquera titulación de carácter oficial e
vdlidcz en todo o territorio nacional.

.î
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Sí'cción T\ Creación, modificación e supresión de centros

Artigo 17. Creación, modificación e snpresión de centros e nnidades de I+D+i

1. As universidades deseñarán e usarán as súas estruturas de xeito óptimo para
ciimprir as súas funcións, e só poderán crearse por esta razón. No seu deseño terase
e¡i conta especialmente a interacción entre as tres misións universitarias: docencia,
invcstigación e innovación, de xeito que se benefícien mutuamente. Para os efectos
da relación de postos de traballo, bastará que cada persoa membro do persoal
docente e investigador estea adscrita, polo menos, a unha das estruturas anteriores.

2. No caso das universidades públicas, a creación, modifícación e supresión dos
centros docentes e unidades de I+D+i, recollidas no artigo 5 da presente lei,
incluídos, de ser o caso, aqueles centros ou estruturas que organicen ensinanzas na
modalidade non presencial, serán aprobadas pola Xunta de Galicia, logo de
informe do Consello Galego de Universidades, ben por propia iniciativa, co acordo
do consello de goberno da universidade, ben por iniciativa da universidade,
mediante proposta do consello de goberno, en ambos os casos co informe previo
favorable do consello social.

Non obstante o anterior, a creación, modifícación e supresión das unidades de
í -D+i propias e das unidades docentes corresponde á universidade, de acordo co
establecido nos seus estatutos e demais regulación intema, así como o disposto
ncsta !ei e na súa normativa de desenvolvemento.

3. No caso das universidades privadas, o recoñecemento da creación, modificación
e supresión dos centros propios e estruturas a que se refíre esta lei efectuarao a
Xunta de Galicia, de acordo co previsto no capítulo I do título II da Lei 6/2001.

Non obstante o anterior, a creación, modificación e supresión das unidades de
i -D f i propias e das unidades docentes corresponde á universidade.

4. Os centros propios das universidades integrantes do SUG deberán estar situados
no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia. Excepcionalmente, no marco
clas políticas de colaboración e internacionalización, logo de acordo bilateral e
iníbrme da Conferencia Xeral de Política Universitaria, as universidades poderán
cstender a súa actividade a nivel extraautonómico.

A creación, modifícación ou supresión de centros propios ou estruturas das
V\ universidades do SUG no ámbito territorial doutra comunidade autónoma deberá

ser autorizada por decreto do Consello da Xunta de Galicia e pola outra
\ comunidade nos termos previstos nos números 2 e 3 deste artigo.

5. As estruturas universitarias contarán cun órgano de goberno coas funcións que
(\ se detcrminen segundo a normativa estatal e autonómica de aplicación e nos

.«4
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esíatutos da universidade pública ou nas normas de organización e funcionamento
no caso das universidades privadas. En todo caso, deberá quedar asegurada a
represeníación dos diferentes sectores da comunidade universitaria e procurarase a
presenza equilibrada de mulleres e homes.

6 As universidades, para o mellor cumprimento das súas ñincións ao servizo da
sociedade. poderán cooperar entre elas. con organismos públicos de investigación,
con empresas e con outros axentes do Sistema español de ciencia e tecnoloxía ou
pcrtencentes a outros países, mediante a creación de alianzas estratéxicas, en forma
dü consorcios, fundacións e calquera outro mecanismo previsto no ordenamento
xurídico que permita desenvolver programas e proxectos de excelencia nacional e
internacional.
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Artigo 18. Centros docentes

1. As escolas e facultades son os centros docentes encargados da organización das
ensinanzas e os procesos académicos, administrativos e de xestión conducentes á
obfención de títulos de grao. Así mesmo. poderán impartir ensinanzas conducentes
á obtención de títulos de máster e títulos propios e levar a cabo aqueloutras
ilmcións que determine a universidade.

2. As universidades, tendo en conta os principios de eficacia, eficiencia e
racionalización, deseñarán o seu elenco de centros docentes para dar o mellor
servizo formativo. Preferentemente organizaranse por ramas de coñecemento e o
número mínimo dependerá de factores como o mellor servizo docente, distancia
xeográiíca, número de estudantes ou persoal, mantendo a máxima eficiencia dos
rccursos así como a coherencia no eido disciplinar e unha dispoñibilidade de
recursos humanos axeitada.

3. As universidades poderán crear centros para a súa oferta de posgrao, títulos
propios ou formación continua, específicos para a impartición de títulos de máster,
cspecialmente aqueles de marcado carácter interdisciplinar, segundo o establecido
na presente lei e demais normativa de aplicación.

4. Unha vez acordada a creación ou recoñecemento, modificación ou supresión dos
centros. a Xunta de Galicia dará traslado ao Ministerio de Educación, para os
efectos da súa inscrición no Rexistro de Universidades, Centros e Títulos. No
suposto de centros situados noutra comunidade autónoma, a dita comunicación
le\ arase a cabo segundo o establecido na normativa de aplicación.

5. A proposta de creación dun novo centro docente deberá acompañarse dunha
mcmoria xustifícativa da súa necesidade, un informe sobre a dispoñibilidade dos
rccursos humanos. económicos e materiais que exixa o desenvolvemento das súas
actividades, así como un plan de avaliación da calidade que poderá incluír
avaliacións periódicas externas. A memoria xustificativa deberá relacionarse
neeesariamente coa actividade docente e investigadora prevista e a súa relación cos
outros centros existentes.

6. As íuncións dos centros docentes serán reguladas nos estatutos das universidades
públicas e? no caso de universidades privadas, nas normas de organización e
funcionamento. dentro do marco establecido pola normativa básica estatal e
autonómica.
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Sección 3". Denominación e publicidade

Artigo 19. Reserva de actividade e de denominación

Ningunha persoa física ou xurídica, nacional ou estranxeira, poderá exercer as
actividades legalmente reservadas ás universidades, nin usar e publicitar as
denominacións reservadas para elas, os seus centros, órganos, ensinanzas e
tiiulacions de carácter ofícial e validez en todo o territorio nacional, nin outras que
induzan a confusión, sen obter previamente os actos lexislativos e administrativos
necesarios conforme a lexislación estatal e a presente lei.
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Artigo 20. Publicidade

!. Non poderán ser obxecto de publicidade, comunicación comercial ou promoción
as universidades, centros, ensinanzas ou titulacións universitarias que non cumpran
cos requisitos necesarios para a súa creación e efectiva posta en funcionamento ou
impartición, ou que perdesen a súa eficacia por revogación, falta de renovación ou
cxtinción.

2 A prohibición anterior afecta tamén as ensinanzas conducentes á obtención de
títulos estranxeiros que, aínda que conten con autorizacións ou actos similares
prcvistos nos seus sistemas educativos, non conten coa autorización correspondente
da Xunta de Galicia.

3. Os títulos universitarios non oficiais non se poderán publicitar ou promocionar
de forma que poidan inducir a confusión cos títulos oficiais.

4. A consellería competente en materia de universidades velará polo cumprimento
do establecido neste artigo e, en xeral, por impedir ou facer cesar calquera
publicidade universitaria con difusión na Comunidade Autónoma que resulte
cnganosa ou que doutra forma poida afectar a capacidade dos/as potenciais
alumnos/as para tomar unha decisión con pleno coñecemento sobre os estudos que
preíendan cursar ou sobre a elección do centro, da universidade ou da modalidade
do ensino.
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CAPÍTULOIII

Adscrición de ceníros de ensino universitario ás universidades públicas

Artigo 21. Normas xerais

1. A adscrición de centros docentes, de titularidade pública ou privada, ás
universidades públicas ten como fmalidade esencial asegurar a súa articulación
dentro do SUG; esta debe producirse mediante convenio de adscrición entre as
pcrsoas titulares do centro que se pretende adscribir e a universidade de adscrición.

2 Os convenios de adscrición, subscritos polo/a reitor/a da universidade e o/a
rcpresentante legal da entidade titular do centro universitario, deberán incluír entre
as súas cláusulas, como mínimo:

a) a relación de ensinanzas universitarias de carácter oficial que se
impartirán no centro adscrito,

b) o plan de docencia, no cal constará o número de postos para o alumnado,
o cadro de persoal docente e de administración e servizos, con indicación da
vinculación xurídica e académica, fmanciamento e réxime económico desde o
kiicio ata a súa implantación total,

c) a duración da adscrición,

d) as normas de organización e funcionamento, que incluirán:

1) un órgano colexiado de goberno de que formen parte
representantes do profesorado, estudantes e persoal de administración
e servizos,

2) órganos unipersoais de goberno e os requisitos para o seu
desempeño

3) un número máximo de dous mandatos

4) un funcionamento acorde con principios democráticos.

e) un sistema obxectivo de selección do profesorado baseado na igualdade, a
publicidade, o mérito e a capacidade,

i) o procedemento para solicitar da universidade a venia docendi do seu
profesorado,

g) os criterios de admisión ás ensinanzas,

h) as previsións relativas ao réxime económico que rexerá as relacións entre
o centro adscrito e a universidade,
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i) o réxime de prezos que teñen que satisfacer os/as estudantes en cada unha
das ensinanzas que se imparta no centro,

j) o compromiso de todas as persoas asinantes de asegurar que, sen prexuízo
úv.s especialidades que poidan preverse ao respecto na normativa estatal ou
autonómica, as titulacións se impartirán respecíando os mesmos estándares de
calidade exixidos para o resto do SUG.

k) unha comisión de seguimento do convenio que velará pola correcta
execución e seguimento dos compromisos recollidos nel e resolverá, de ser o caso,
as dúbidas e controversias que poidan xurdir na súa aplicación e interpretación.

3. ()s centros docentes de ensino universitario adscritos ás universidades rexeranse
pola normativa estatal, pola presente lei, polas disposicións de desenvolvemento
tlestas e polos estatutos da universidade a que se adscriban, naqueles aspectos en
que. pola súa natureza, resulten aplicables, polas súas propias normas de
organización e funcionamento, e polo convenio de adscrición correspondente.
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Artigo 22. Autorización

\. H competencia do Consello da Xunta aprobar a adscrición ou a desadscrición a
unha universidade pública de centros docentes, de titularidade pública ou privada,
para iinpartir títulos universitarios de carácter oficial e validez en todo o territorio
nacional. A aprobación terá lugar mediante decreto, por proposta do consello de
gonerno da universidade e logo dos informes favorables do consello social da
universidade. da ACSUG e do Consello Galego de Universidades. Desta
autorización será informada a Conferencia Xeral de Política Universitaria.

2. Para a concesión da devandita autorización, a consellería competente en materia
ce universidades poderá solicitar información complementaria ao centro cuxa
adscrición se solicita co fin de comprobar que se garanten os obxectivos e fins do
SUG. 0 comezo das actividades dos centros adscritos será autorizado pola
eonseliería competente en materia de universidades.
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Artigo 23. Suspensión e revogación da adscrición

1. Sc. con posterioridade ao inicio das súas actividades, a Xunta de Galicia
anreciase que un centro universitario adscrito a unha universidade pública
incumpre os requisitos exixidos polo ordenamento xurídico ou os compromisos
adquiridos ao solicitarse o seu recoñecemento, ou se separase das funcións
institucionais da universidade, a consellería competente en materia de
universidades requirirá a universidade para que inste a regularización da situación
ín) prazo que se lle outorgue para o efecto.

2. Transcorrido o prazo sen que se produza a regularización, a consellería
competente en materia de universidades poderá acordar a suspensión provisional da
adscrición, logo de informe da universidade á cal estivese adscrito o centro e logo
da audiencia da persoa titular deste. A resolución de suspensión provisional
establecerá os seus efectos en relación co alumnado afectado e as actividades do
centro.

3. Unha vez finalizado o prazo sinalado na resolución de suspensión provisional
scn que se emenden as irregularidades que a orixinaron, procederase á revogación
da adscrición, sen prexuízo da garantía dos dereitos do alumnado conforme o
determinado no propio acto de revogación.

4. A revogación da adscrición acordarase por decreto do Consello da Xunta de
Galicia, logo de instrución do oportuno procedemento, en que se dará trámite de
audicncia á persoa titular do centro adscrito, e cos informes da universidade
correspondente e do Consello Galego de Universidades.

:". Da revogación da adscrición será informado o Consello de Universidades para
os cfectos da súa comunicación ao Rexistro de Universidades, Centros e Títulos, en
diante RUCT.
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( APITULOIV

Creación, supresión e adscrición de institutos universitarios de investigación

Artigo 24. Creación e supresión de insíitntos universitarios de investigación

1 Os institutos universitarios de investigación son centros dedicados á
investigación científíca e técnica, á innovación ou á creación artística. Poderán
orcanizar e desenvolver programas e estudos de posgrao, e proporcionar
asesoramento técnico no ámbito das súas competencias. Rexeranse pola Lei
orgánica de universidades, por esta lei, polos estatutos da universidade de que
dependan. poío convenio de creación ou de adscrición, se é o caso, e polas súas
propias normas.

2. Como regra xeral, os institutos universitarios de investigación tenderán ao
autofínanciamento das súas actividades.

3. Os institutos universitarios de investigación poderán ser constituídos por unha ou
mais universidades, ou conxuntamente con outras entidades, públicas ou privadas,
niediante convenios ou outras formas de cooperación, de conformidade cos
estatutos das universidades e demais normativa de aplicación.

4. Corresponde á Xunta de Galicia a creación ou supresión, mediante decreto, dos
mstituios universitarios de investigación, atendendo a criterios de excelencia
científica, técnica ou artística, e da súa conveniencia estratéxica para o fomento
destas actividades e o desenvolvemento económico e social de Galicia, sen
prexuízo do disposto na normativa básica estatal.

5. O acordo de creación recollerá os seguintes aspectos: denominación, centros e
institucións participantes e, se é o caso, condicións da participación das
administracións públicas.

6. O acordo de supresión adoptarao a Xunta de Galicia, logo dos informes do
consello social e do consello de goberno da universidade ou universidades
participantes, e á vista das avaliacións da actividade desenvolvida polos institutos
universitarios de investigación que cada cinco anos realizará a ACSUG.

P
44

145



XUNTfl DE GflLICIfl

Artigo 25. Achcriclón de institutos universitarios de investigación

I )e acordo co disposto no artigo 10.4 da Lei orgánica de universidades, mediante
eonvenio poderán adscribirse ás universidades públicas, como institutos
univcrsitarios de investigación, institucións ou centros de investigación de carácter
público e/ou privado. A aprobación da adscrición ou, se é o caso, a súa revogación
será acordada medianíe decreto do Consello da Xunta de Galicia, ben por propia
iniciativa. con acordo do consello de goberno da universidade e logo de informe
iavorable do consello social, ben por iniciativa da universidade mediante proposta
úo consello de goberno, co infonne previo favorable do consello social da
nniversidade e posta en coñecemento do Consello Galego de Universidades.

M
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( APÍTULOV

Autorización de centros universitarios no estranxeiro e de centros
estranxeiros en Galicia

Sección I". Centros universitarios no estranxeiro dependentes de universidades do
SUC,

Artigo 26. Creación e snpresión

1. A creación, modificación e supresión de centros de universidades do SUG,
propios ou adscritos, localizados no estranxeiro, que impartan ensinanzas
conducentes á obtención de títulos universitarios de carácter oficial e validez en
todo o territorio nacional, levarase a cabo segundo o establecido na normativa
básica estatal.

2. No caso das universidades públicas, a proposta de creación, modifícación e
supresión destes centros corresponde ao consello social da universidade e deberá
ser aprobada por acordo do Consello da Xunta de Galicia, logo dos informes do
consello de goberno da universidade e da Conferencia Xeral de Política
Universitaria. O acordo favorable á proposta será remitido ao Ministerio de
¡ ducación para a súa tramitación posterior segundo o punto anterior, ata a súa
inscrición no RUCT.

3. No caso de universidades privadas, a creación, modificación e supresión destes
centros efectuarase segundo o procedemento descrito no punto anterior, por
iniciativa da universidade e segundo o establecido nas súas normas de
íuncionamento.

v
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Artigo 27. Reqnisitos

()s centros dependentes de universidades do SUG localizados nun país estranxeiro
deberán reunir os requisitos establecidos para os centros universitarios na presente
lei c demais normativa de aplicación, coas reservas derivadas da lexislación do país
de que sc trate. e que sexan de aplicación en cada caso.
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Aríigo 28. Ensinanzas

1. Os centros universitarios no estranxeiro, dependentes de universidades do SUG,
organizaranse segundo o Sistema educativo español e poderán ofertar ensinanzas
conducentes á obtención de títulos ofíciais e validez en todo o territorio nacional
que fosen previamente verificadas segundo o disposto na lexislación vixente.

2. Cando se trate de títulos previamente verificados para a súa impartición noutro
ou outros centros dependentes da universidade, esta deberá instar, con carácter
previo á súa implantación, a correspondente modificación, segundo o
procedemento establecido na normativa estatal e autonómica vixente, co fín de que
0 tííulo sexa verifícado para a súa implantación no correspondente centro
localizado no estranxeiro.

3. Para que as universidades do SUG poidan impartir no estranxeiro ensinanzas
conducentes á obtención de títulos universitarios de carácter ofícial, deberán contar
coa autorización previa da Xunta de Galicia, segundo o procedemento regulado na
nonnativa vixente.

-!. As universidades do SUG poderán celebrar convenios con universidades e
insíitucións de ensino universitario de calquera Estado, en especial con institucións
pertencentes ao Espazo Europeo de Educación Superior, para a organización de
plans de estudo conducentes á obtención de títulos universitarios conxuntos, de
acordo coa normativa vixente.

í\

\\ !
\

'N
A

< = ^ ~ ^
48

149



XUNTfl DE GflLICIfl

Sección 2". Centros qne imparten en Galicia ensinanzas conducentes á obtención
de lítiilos estrcmxeiros

Artigo 29. Establecemento, antorización e denominación

!. O establecemento en Galicia de centros que, baixo calquera modalidade,
impartan ensinanzas conducentes á obtención de títulos, certifícados ou diplomas
<ie educación superior universilaria, de acordo con sistemas tducativos
csíranxeiros, así como as condicións que deben reunir os ditos centros, rexeranse
polo establecido na lexislación básica estatal.

2. O disposío no parágrafo anterior será de aplicación para cada unha das
cnsinanzas conducentes á obtención de títulos, certificados ou diplomas de
cducación superior universitaria de acordo con sistemas educativos estranxeiros
uue pretenda impartir o citado centro.

3. Corresponde á consellería competente en materia de universidades autorizar o
establecemento en Galicia dos centros referidos nesta sección, co informe previo da
Conierencia Xeral de Política Universitaria, e estará vinculado ás necesidades de
programación xeral do ensino universitario. Así mesmo, a autorización requirirá o
informe previo do Ministerio de Asuntos Exteriores, sen prexuízo do establecido
nos tratados ou convenios internacionais subscritos por España ou, se é o caso, da
apiicación do principio de reciprocidade.

4. () incumprimento das obrigas inherentes á boa práctica docente e investigadora,
a incorrecta información sobre as ensinanzas que imparten e sobre os títulos,
ceríificados ou diplomas a cuxa obíención conducen, así como a modificación de
calquera dos elementos conforme os que se outorgou a autorización, poderán
motivar a súa revogación.

5. Os centros a que se refire esta sección terán a denominación que lles
corresponda de acordo coas ensinanzas que impartan e non poderán utilizar
(ienominacións que, polo seu signifícado ou por utilizar unha lingua estranxeira,
poidan inducir a confusión sobre a natureza do centro, as ensinanzas que imparten
ou a natureza. validez e efectos dos títulos, certifícados ou diplomas académicos a
íiue aquelas conducen.
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Arügo 30. Reqnisitos

!. A autorización do establecemento dos centros e da implantación das ensinanzas
exixirá a acreditación documental dos seguintes aspectos:

a) Que o centro está debidamente constituído segundo á lexislación do
país conforme cuxo sistema educativo pretenda impariir as
ensinanzas, garantindo os/as seus/súas promotores/as que está
sometido aos procesos de avaliación, acreditación e inspección dos
órganos competentes do indicado sistema, se os houber.

b) Que as ensinanzas cuxa impartición se pretende están efectivamente
implantadas na universidade ou institución de educación superior
universitaria que expida o título, certifícado ou diploma, segundo o
establecido na Lei orgánica de universidades.

c) Que os plans de estudos das mencionadas ensinanzas se corresponden
en estrutura, duración e contidos cos que se imparten na universidade
ou institución de educación universitaria estranxeira matriz.

á) Que os títulos, certificados ou diplomas a cuxa obtención conducen
as anteriores ensinanzas teñan idéntica validez académica oficial no
país de orixe e a mesma denominación que os que expida a
universidade ou institución de educación universitaria estranxeira
matriz polos ditos estudos.

2. Os centros establecidos en Galicia que impartan ensinanzas de educación
superior universitaria conforme sistemas educativos estranxeiros deberán contar
coa iniraestrutura e medios materiais establecidos na normativa vixente.

3. A clotación de profesorado dos mencionados centros e a súa cualificación
clocente e investigadora deberá respectar, en todo caso, as mesmas condicións e
requisitos de calidade e dedicación exixidos na universidade ou institución
cstranxeira que expide o título, certifícado ou diploma correspondente ás
cnsinanzas impartidas no centro.
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Aríigo 31. Titularidade

Poderá ser íitular dun centro dos previstos na preseníe sección calquera persoa
! ísica ou xurídica, de nacionalidade española ou estranxeira, agás as que conten con
antecedentes penais por delitos dolosos ou fosen sancionadas administrativamente
con carácter firme por infracción grave en materia educativa ou profesional. En
lodo caso, a persoa titular do indicado centro deberá acreditar que conta coa
coiTespondente vinculación coa universidade ou institución estranxeira que expide
(• íílülo. certiíicado ou diploma, mediante o correspondente convenio.
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Aríigo 32. Inspección e avaliación

1. ()s centros que impartan en Galicia ensinanzas conducentes á obtención de
títulos estranxeiros quedarán sometidos á inspección das autoridades españolas,
estatais e autonómicas, no que respecta ao cumprimento da normativa vixente.

2. Así mesmo, estarán sometidos á avaliación da ACSUG, que emitirá o
correspondente informe, elaborado segundo o protocolo fixado para tal fín

3 A ACSUG dará conta de cada avaliación á Xunta de Galicia, á Conferencia
Xerai de Política Universitaria e ao Ministerio de Educación.
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Artigo 33. Recoñccemento deperíodos de estudos, títidos, certificados e diplomas

1. Os efectos dos estudos cursados nos centros a que se refire esta sección
axustaranse ao establecido pola normativa estatal específíca reguladora do
recoñecemenío en España de estudos e títulos estranxeiros de educación
universitaria.

2. Os estudos estranxeiros cursados en Espafla á marxe do previsto na lexislación
eslatal e autonómica carecerán de validez ofícial e tanto estes como os
correspondentes títulos, certifícados ou diplomas obtidos non serán obxecto, en
nkigún caso, de recoñecemento, segundo o establecido na normativa básica estatal.

3. Para os efectos de poder obter o recoñecemento en España dos períodos de
estudos. títulos. certifícados ou diplomas obtidos nestes centros, segundo a
lexislación estatal vixente nesta materia, os/as estudantes deberán acceder a eles
cumprindo coas condicións de acceso exixidas aos/ás candidatos/as a acceder aos
correspondentes estudos na universidade ou centro de ensinanza universitaria
matriz estranxeiro de que se trate en cada caso ou ben coas exixencias de titulación
establecidas para o acceso ás universidades españolas.

4. A entidade titular do centro poflerá en coñecemento dos/as estudantes, no
momento de efectuaren a matrícula, os aspectos a que se refíren os puntos
anteriores.
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CAPITULO VI

Das ensinanzas universitarias non presenciais

Artigo 34. Promoción

( o fin de favorecer a cohesión social, o equilibrio territorial e a igualdade de
acceso aos estudos superiores univer itarios, a Xunta de Galicia promoverá a
impartición de ensinanzas universitarias na modalidade non presencial por parte
das universidades do SUG.
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Artigo 35. Imparticiónpolas nniversidades do SUG

A impartición por parte das universidades do SUG de ensinanzas conducentes á
obtención de títulos de carácter oficial e validez en todo o territorio nacional, na
modalidade non presencial, estará sometida aos mesmos criterios e procedementos
rer¡uiridos para as ensinanzas presenciais, tendo en conta as posibles
especificidades derivadas desta modalidade.
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Arliao 36. Imparticiónpor universidades nonpertencentes ao SUG

A impartición de ensinanzas conducentes á obtención de títulos de carácter ofícial e
validez en todo o territorio nacional, na modalidade non presencial, por parte de
universidades con sede noutra comunidade autónoma, requirirá a autorización da
consellería competente en materia de universidades, segundo o procedemento
previsto na normativa vixente para as universidades do SUG. Na solicitude de
autorización, a universidade responsable do título deberá facer constar as
condicións de organización e impartición das ditas ensinanzas no territorio da
Comunidade Autónoma de Galicia.
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CAPITULOVII

Control de centros e ensinanzas universitarias

Sección 1". Disposicións xerais

Ariigo 37. Obxecto

!. 0 presente capítulo ten por obxecto tipificar as infraccións e sancións en relación
coas materias reguladas no presente título, así como establecer o procedemento
sancionador aplicable.

2. As infraccións cometidas neste ámbito serán sancionadas na vía administrativa
de acordo coas normas do procedemento sancionador, con suxeición á presente lei
e ás normas regulamentarias que a desenvolvan.

3̂  Cando as actuacións ou omisións poidan ser constitutivas de ilícito penal, a
consellcría con competencia en materia universitaria poñerao en coñecemento das
autoridades competentes e absterase de seguir o procedemento sancionador
mentrcs a autoridade xudicial non dite sentenza firme, teña lugar o sobresemento
ou o arquivameto das actuacións ou se produza a devolución do expediente polo
Ministerio Fiscai.
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Artigo 38. Suxeitos responsables administrativamente

í, Serán suxeitos responsables administrativamente as persoas físicas e/ou
xurídicas que incorran nas accións ou omisións tipificadas como infraccións na
presente lei.

2. Cando a comisión das infraccións tipiíicadas na presente lei sexa atribuíble a
varias persoas físicas ou xurídicas, responderán de forma solidaria das infraccións
uue, se é o caso. se cometan e das sancións que se impoñan.

3. As persoas que exerzan nunha entidade cargos de administración ou dirección
sjrán responsables das infraccións cando estas sexan imputables á súa conduta
dolosa ou neslixente.
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Sí-cción 2". Tipificación e cualificación das infraccións

Aríigo 39. Infraccións

i. Son iniraccións en materia de centros e ensinanzas universitarias as accións e
omisións tipiíicadas na presente lei.

2 As infraccións administrativas cualifícanse como moi graves, graves e leves, en
íiineión da natureza da contravención, da súa transcendencia e repercusión e, se é o
caso. da reincidencia nas mesmas condutas sancionables.

3 Cando a consellería competente en materia de universidades comprobe, no
exercicio das súas funcións, a existencia de posibles infraccións administrativas en
materias da competencia doutros órganos administrativos, daralles conta destas
para os efectos pertinentes. Igualmente, cando as posibles infraccións tipificadas na
presente lei sexan detectadas por outros órganos da Xunta de Galicia, actuando no
ambito das súas competencias, serán comuntcadas ao departamento competente en
maleria de universidades, o cal actuará no ámbito das súas competencias.
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Artigo 40. Infraccións moi graves

Terán a consideración de iníraccións de carácter moi grave:

a) A impartición, sen a preceptiva autorización, de estudos universitarios, en
calquera modalidade, na Comunidade Autónoma de Galicia.

b) A posta en ñmcionamento ou o cesamento das actividades dun centro ou
universidade sen obter previamente a autorización administrativa pertinente.

c) A publicidade enganosa respecto da existencia de autorización para a
impartición de estudos universitarios ou as condicións desta.

d) O incumprimento por parte das universidades, posteriormente ao inicio das
súas actividades, da normativa universitaria aplicable.

e) O incumprimento por parte dos centros estranxeiros autorizados da
normativa universitaria aplicable.

f) A falta de veracidade na documentación presentada que fose determinante
na concesión da autorización.

0) O incumprimento dos requisitos mínimos de calidade establecidos na
normativa aplicable no referente ao persoal docente e investigador, ao persoal
de administración e servizos, e aos espazos docentes e investigadores.

h) Acoller estudos universitarios en instalacións autorizadas para ensinanzas
dc distinto nivel de estudos.

1) Impedir o exercicio das funcións de inspección universitaria.

i) A comisión dunha terceira infracción grave nun período de tres anos.
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Artigo 41. Infraccións graves

Toran a consideración de infraccións de carácter grave:

a) O incumprimento ou extralimitación nas condicións polas cales se
autorizou a implantación dos estudos ou a creación do centro.

b) A utilización indebida, por parte de persoas físicas ou xurídicas, no ámbito
da Comunidade Autónoma de Galicia, das denominacións reservadas
legalmente a universidades, centros. titulacións e ensinanzas, ou o uso de
denominacións que induzan a confusión con elas.

c) Non informar os/as estudantes que se matriculen nos centros docentes que
impartan ensinanzas de acordo con sistemas educativos estranxeiros das
ensinanzas e títulos a que poden acceder e dos seus efectos académicos.

d) O cambio na titularidade de universidades ou centros sen a comunicación
prcvia requirida ou en contra do informe da Administración competente.

c) A publicidade, comunicación comercial ou promoción contraria ao
cstablecido no artigo 20 desta lei.

0 A comisión dunha terceira infracción leve nun período de tres anos.
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Arligo 42. Infraccións leves

Tcrán a consideración de infraccións de carácter leve outras infraccións das obrigas
expresamente previstas na normativa básica estatal en materia de universidades e
nu presente lei que non teñan a consideración de graves ou moi graves.
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Artigo 43. Prescrición das infraccións

1 As infraccións a que se refire a presente lei prescribirán as leves, ao ano; as
graves. aos tres anos, e as moi graves, aos cinco anos.

2 O prazo de prescrición das infraccións comezará a contar desde o día en que a
infracción se cometese. Este prazo interromperase mediante a iniciación, con
eoñeeemento da persoa interesada, do procedemento sancionador, e continuará se o
expediente sancionador permanecese paralizado máis dun mes por causa non
irnputable á persoa presuntamente responsable.
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Sccción 3(!. Das sancións

Artigo 44. Sancións

1 As infraccións tipifícadas nesta lei serán sancionadas da seguinte forma:

a) As infraccións moi graves, con multa de 30.000,01 a 300.000,00 €.

b) As infraccións graves, con multa de 3.000,01 a 30.000,00 €.

c) As infraccións leves, con apercibimento por escriío ou multa de 300,01 a
3.000.00 €.

2. As infraccións graves e moi graves poderán levar consigo as seguintes sancións
accesorias:

a) O peche total ou parcial das instalacións.

b) A revogación da autorización e/ou a suspensión da actividade cando a
infracción supoña un notorio prexuízo para o SUG ou danos irreparables
aos/ás alumnos/as.

c) A inhabilitación total ou parcial para o desenvolvemento de funcións e
actividades similares durante o período de tempo que se determine, nunca
superior a cinco anos.

3 Excepcionalmente. e no caso de multas valorables economicamente, en que a
sanción sexa inferior ao benefício obtido polo infractor como resultado da
infracción, estas poderán aumentarse ata o límite do beneficio obtido polo
infractor.

64

165



XUNTfl DE GflLICIfl

Artigo 45. Graduación das sancións

1. Na graduación da sanción teranse en conta os prexuízos ocasionados ao
alumnado, a natureza da infracción e da disposición infrinxida, o benefício ilícito
obtido. a transcendencia social da infracción, a neglixencia, a existencia de
intencionalidade, o incumprimento dos requirimentos efectuados pola
Adminisíración e as repercusións negativas que tivese para o SUG.

2. En ningún caso poderá obterse un beneficio derivado das infraccións
consideradas na presente lei.

3. As responsabilidades administrativas que deriven do procedemento sancionador
serán compatibles coa exixencia á persoa infractora da reposición ao seu estado
orixinario da situación alterada por ela, así como coa indemnización polos danos e
prexuízos causados. A devandita indemnización determinaraa o órgano competente
para a imposición da sanción, e debe, neste caso, comunicalo á persoa infractora
para a súa satisfacción no prazo de tres meses. No caso de non realizar o
pagamento, quedará expedita a súa exixencia por vía xudicial.

4. Terase en conta, como atenuante para a ílxación da sanción, que antes da
resolución definitiva do expediente incoado, se emenden satisfactoriamente as
actuacións que deron lugar ao seu inicio.
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Artigo 46. Reincidencia e concorrencia de infraccións e sancións

1. Para os efectos da presente lei. enténdese por reincidencia a comisión dunha
infracción de idéntica natureza, tipificación ou cualificación á que motivou a
sanción anterior nun prazo de cinco anos, en caso das infraccións moi graves; de
ires anos. en caso das infraccións graves, e dun ano, en caso das infraccións leves,
contados a partir da notificación da sanción.

Y-A\ tal suposto. requirirase que a primeira resolución sancionadora adquirise
lirmeza en vía administrativa.

2. Nos supostos de reincidencia, impoñerase a sanción pecuniaria na contía
ináxima prevista.

3. Se nun mesmo expedtente sancionador concorresen infraccións da mesma
natureza, cada unha destas poderá ser obxecto da correspondente sanción.

4. Non se poderán sancionar os feitos que fosen xa sancionados penal ou
administrativamente nos casos en que se aprecie identidade do suxeito, feito e
íundamento.
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Aríigo 47. Prescrición das sancións

:. As sancións que recolle a presente lei prescribirán as impostas por infracción
leve. ao ano; as iinpostas por infracción grave, aos tres anos, e as impostas por
infracción moi grave, aos cinco anos.

':. 0 prazo de prescrición das sancións comezará a contar desde o día seguinte a
aquel en que adquira firmeza a resolución pola que se impón a sanción. Este prazo
interromperase mediante o inicio, con coñecemento da persoa interesada, do
^rocedemento de execución, e continuará se o expediente permanecese paralizado
¡náis dun mes por causa non imputable ao infractor.
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Arligo 48. Publicidade das sancións

As sancións que comporten unha multa por contía superior aos 30.000 euros, así
como aquelas que supoñan as sancións accesorias previstas no parágrafo 2 do
artigo 44 desta lei, publicaranse no Diario Oficial de Galicia.

\)
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Sección 4". Do procedemento sancionador

Artigo 49. Procedemento

A tramitación dos expedientes sancionadores axustarase ao esíablecido na Lei
30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do
nrocedemento administrativo común, e ao Real decreto 1398/1993, do 4 de agosto,
polo que se aproba o Regulamento do procedemento para o exercicio da potestade
sancionadora.

69
170



XUNTfl DE GflLICIfl

Artigo 50. Medldas de carácterprovisorio

\. En caso de apreciarse unha situación de risco inminente ou prexuízo grave para
os/as usuarios/as, a persoa titular da consellería competente en materia de
universidades poderá adoptar medidas de carácter provisorio consistentes no peche
do centro onde se imparte a docencia ou na suspensión da actividade exercida, sen
prexuízo das accións legais de que poidan ser responsables as persoas físicas ou
xurídicas titulares do centro.

2. Dentro dos quince días seguintes á adopción das medidas de carácter provisorio,
o órgano competente adoptará o acordo de iniciación do procedemento
sancionador, que deberá pronunciarse expresamente sobre a confirmación,
modifícación ou levantamento daquelas. Transcorrido este prazo sen iniciarse o
procedemento sancionador ou en caso de que o acordo de iniciación non conteña
un pronunciamento expreso, as medidas provisorias quedarán sen efecto.

Contra o acordo de iniciación do procedemento sancionador poderá interpoñerse o
recurso que proceda.

í \
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Artigo 51. Órganos competentes

A competencia para impoñer as sancións reguladas na presente lei corresponde aos
seguiníes órganos:

a) A imposición cie sancións en caso de infraccións graves ou moi graves
corresponde á persoa titular da consellería competeníe en materia de
universidades.

b) A imposición de sancións en caso de infraccións leves corresponde á persoa
titular do órgano superior de dirección en materia de universidades.

71
172



XUNTfl DE GflLICIfl

Aríigo 52. Recursos

Conira as resolucións e actos ditados ao abeiro deste capítulo poderán interpoñerse
os recursos establecidos na Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico
das administracións públicas e do procedemento administrativo común, e na Lei
29/1998, do 33 de xullo, resuladora da xurisdición contencioso-administrativa.

A
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7ITULO II

I)a coordinación e da colaboración

CAPÍTIJLO I

Coordinación universitaria

Artigo 53. Competencias claXunta de Galicia

1. Corresponde á Xunta de Galicia. a través da consellería competente en materia
de universidades, coordinar ás universidades do SUG.

2. Co fin de facilitar a coordinación entre as universidades do SUG, e respectando
sempre os límites da lexislación vixente en materia de protección de datos de
carácter persoa!, as institucións universitarias deberán facilitarse entre si canta
información precisen para o desenvolvemento das súas respectivas competencias, e
proporcionarlla á consellería competente en materia de universidades. En todo
caso. calquera responsabilidade no uso dos datos comunicados ou cedidos entre a
Administración e as universidades será por conta de quen os reclamou para o
exercicio das súas competencias en aplicación da normativa sobre protección de
lales datos.
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Aríigo 54. Fins da coordinación universitaria.

A coordinación das universidades do SUG serve aos seguintes fms:

a) A planificación do SUG, para acadar a mellora da calidade da docencia,
invesíigación e xestión universitarias, con pleno respecto á autonomía
universkaria.

b) A fixación de directrices e criterios comúns respecto aos seguintes
asuntos:

1. A creación e recoñecemento de universidades.

. A creación, adscrición. desadscrición, modifícación ou supresión de
centros universitarios e institutos universitarios de investigación.

3. A adaptación da oferta de ensinanzas e da capacidade dos centros ás
demandas e necesidades da sociedade.

4. A implantación, modificación e supresión de cnsinanzas
conducentes á obtención de títulos universitarios de carácter oficial e
validez en todo o territorio nacional.

5. A asignación de retribucións adicionais ao persoal docente e
investigador.

6. Os prezos das ensinanzas ofíciais.

7. A política de bolsas, axudas e créditos para o estudo.

8. Cantas materias sexan de interese común das universidades.

c) A promoción e realización de actividades e estudos conxuntos no ámbito
da docencia, a invesíigación, a innovación, a xestión e a extensión
universitaria.

d) O establecemento e seguimento de programas conxuntos de actuación
nalgún dos ámbitos sinalados na letra anterior.

e) A promoción da cooperación entre as universidades galegas, as restantes
administracións públicas e outras institucións, públicas ou privadas, estatais
ou estranxeiras, para a execución de proxecíos de interese xeral,

i
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intercambios de persoal e posta en común de recursos para emprender
accións conxuntas nos ámbitos xa sinalados.
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CAPiTULOIi

Do Consello Galego de Universidades

Sección 1". Definición, adscrición e competencias do consello galego de
universidades

ArMgo 55. Definición e adscrición

1. O Consello Galego de Universidades é o órgano colexiado de consulta e
asesoramento da consellería competente en materia de universidades para o
dcsenvolvemento da política de coordinación e planificación do SUG.

2. Este consello estará adscrito organicamente á devandita consellería, que asumirá
os custos derivados do seu funcionamento con cargo aos seus orzamentt s.

3. As súa organización e funcionamento rexerase polo disposto na presente lei, na
normativa reguladora dos órganos colexiados e no seu regulamento interno.
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Artigo 56. Competencias do Consello Galego de Universidades

Corresponden ao Consello Galego de Universidades as seguintes competencias:

mauehsT " r e r S ° a ÚtlÚrá? COnSeHería C O mP e t e n t e e« ™teria de universidades
aquclas cuestions que decida someter á súa consideración, formulándolle cantas

^ l s ^ °P°rtUnaS ^ ° " ™ * poHtica

2. Informar sobre os proxectos de disposicións noimatívas autonómicas en materia
uni v LI sitaria.

L ^ » dotSS' ^ 0 ^ S°bre °S CrÍtWÍ0S Para ^ ™ i Ó " * »
4 Infomar sobre as propostas de creación e recoflecemento de universidades así
j.,...o sobre a creacón modificación e suprasión de centros universitarios,' de
r.s(,Lu.oS un.vers.tanos de investigación ou de calquera outra estrutura docente ou

iii vtScigauora.

5 Informar sobre as propostas de convenios para a adscrición de centros a unha

un versidade pubhca do SUG e nos supostos de revogación desta así como ser

u í m ^ d a ¿ ° r e 3 a d S C r Í d Ó n ^ Í n S t Í t U t°S U n i v e r s i t a r i o s d e investigación ás ditas

6. Informar sobre as propostas de implantación e supresión de ensinanzas que se
.mpartan en calquera modalidade, conducentes á obtención de títulos unive^skarios
u t a U i C t er oficial e validez en todo o territorio nacional.

7• Cortecer os plans de estudo das ensinanzas impartidas polas universidades
gaitgas e as suas modifícacións, logo da resolución de verifícación.

t ^ T asrP°T u6 C r e a d Ó n ' m o d i f í c a c i ó n ou supresión no estranxeiro de
ccnt o, dependentes dunha universidade galega para a impartición de ensinanzas
coaduccntes a obtención de títulos universitarios de carácter ofícial e validez en
oc o o territono nacional, así como sobre a impartición en centros situados en
!!;

i v"1"-?" . e n s i n a n z a s co"ducentes á obtención de títulos estranxeiros de educación

«. Impulsar programas de actuación interuniversitaria e con outras entidades
puhhcas: ou pnvadas. para a realización de es.udos, actividades e ensinanzas qué
incioan na mellora dos sistemas de calidade.

]l ^^:i™s regu!adoras d° acces°e p — - d ° a i —
11. Iníbrmar sobre as taxas e prezos públicos das ensinanzas oficiais.
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12. Coñecer os criterios e directrices de bolsas, axudas e créditos para o estudo e a
¡nvestigación que desenvolvan a Administración autonómica e as universidades do
SUG.

! 3. Todas aquelas outras que se determinen legal ou regulamentariamente

^
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Aríigo 57. Relacións de cooperación

t:n desenvolvemento das súas competencias, o Consello Galeao de Universidades
a travcs do/'a seu'súa presidente/a, poderá requirir a colaboración de persoas física¡
c/ou xundicas, así corao solicitar a información que precise de todos os órganos da
iiniversidadeeda ACSUG.

\i
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Sección 2". Composición do Consello Galego de Universidades

Artigo 58. Composición

1. 0 Consello Galego de Universidades está integrado polos seguintes membros:

a) O/A conselleiro/a competente en materia de universidades.

b) A persoa titular do órgano superior de dirección competente en materia
de ensino universitario.

c) A persoa titular do órgano superior de dirección competente en materiá de
ensino superior non universitario

d) Un representante de cada unha das consellerías competentes en materia
de investigación e desenvolvemento, orzamentos e sanidade designados
polas/os conselleiras/os entre as persoas titulares de órganos de dirección.

e) Os/as reitores/as das universidades integrantes do SUG.

f) As persoas titulares das xerencias das universidades integrantes do SUG.

g) Os/as presidentes/as dos consellos sociais das universidades intesrantes
do SUG.

h) Catro membros designados pola comisión do Parlamento de Galicia
competente en materia universitaria, en proporción á súa representación no
Pleno do Parlamento.

i) A persoa responsable da dirección da ACSUG.

2. O nomeamento e cesamento dos membros a que se refiren as letras a), b), c), d)
c) 1). g) e i) áo punto anterior determinará automaticamente a adquisición e' pe'rda
tia condición de membro do Consello Galego de Universidades.

Os acordos de designación dos membros elixidos polo Parlamento de Galicia serán
comunicados á persoa titular da consellería competente en materia de
universidades, quen procederá a nomealos/as mediante orde da súa consellería, que
se publicará no Diario Oficial de Galicia e producirá efectos a partir desa data.'

J. Na composición deste órgano de goberno procurarase a presenza equilibrada de
rnulleres e homes.

A
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Artigo 59. Estatuto xuridico dos membros do Conseilo Galego de Universidades

1. A duración áo mandato dos membros do Consello Galego de Universidades de
designación parlamentaria será de catro anos, e permanecerán en funcións desde a
expiración do devandito período ata a toma de posesión dos novos membros.

2. Os membros do Consello Galego de Universidades perderán a súa condición por
íermmación do mandalo, por renuncia, incapacidade declarada por resolución
xudicial fírrne, morte ou declaración de falecemento, por cesamento dos membros
que teñan esta condición por razón do seu cargo, ou condena xudicial fírme que
comporte a inhabilitación ou suspensión de emprego ou cargo público.

3. üs membros do Consello Galego de Universidades percibirán unicamente as
índemnizacións que, de acordo coa lexislación vixente, lles correspondan por razón
de servizo.

4. Regulamentariamente establecerase a posibilidade de delegación de voto
respectando as seguintes regras:

a) A delegación de voto será por escrito e motivada.

b) Cada persoa membro presente nunha sesión poderá asumir só unha
delegación.

c) A persoa que exerza a presidencia do consello, logo de verifícar que
existe quórum, informará os presentes das delegacións de voto recibidas.

x Hn relación cos membros designados polo Parlamento de Galicia observaranse
as seguintes regras:

a) A renuncia deberase presentar por escrito á persoa titular da presidencia
da comisión parlamentaria competente en materia universitaria, quen a
comunicará á persoa titular de consellería competente en materia de
universidades para a súa pubSicación no Diario Oficial de Galicia, e
producirá efectos a partir desa data.

b) As vacantes que se produzan entre os membros elixidos polo Parlamento
antes da fínalización do seu mandato cubriranse polo mesmo procedemento
empregado para a súa designación, no prazo máximo de tres meses, e
entenderase nomeado o membro sub tituto polo período que reste 'do
anterior mandato, sen prexuízo do disposto no parágrafo anterior.
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Sección 3". Organización e funcionamento do Consello Gaíego de Universidades

Artigo 60. Estnitnra interna e funcionamento

1. O Consello Galego de Universidades estrutúrase en órganos colexiados e
unipersoais.

2. Son órganos colexiados o Pleno, a Comisión de Titulacións e Centros, a
Comisión de Financiamento e Investimentos e as demais comisións que o Pleno
acorde constituír.

3. Son órganos unipersoais a Presidencia, a Vicepresidencia e a Secretaría.

4. As competencias e funcionamento destes órganos regularanse por esta lei e a súa
normativa de desenvolvemento.

I
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Artigo 61. Órganos colexiados

!. 0 Pleno áo Consello Galego de Universidades, integrado por todas as persoas
membros, exerce as competencias que correspondan ao consello en canto non
cslean encomendadas a outros órganos deste.

2. Rcunirase con carácter ordinario polo menos unha vez por cuadrimestre e
pouera facelo con carácter extraordinario cando así o acorde o/a presidente/a ou o
sonciten por escrito a maioría dos seus membros.

.3. 0 Pleno poderá crear comisións e designar de entre as persoas membros as
mlegrantes destas, nas cales estarán axeitadamente representadas as persoas
membros de designación administrativa, universitaria e parlamentaria.
4 A función das comisións consistirá en estudar, deliberar e propoñer ao Pleno a
adopcion de acordos sobre materias que lles foron atribuídas polo regulamento
iníerno ou no acordo de constitución.

^
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Artigo 62. Órganos unipersoais

!. 0/A presidente/a do Consello Galego de Universidades é o/a conselleiro/a
competente en materia de universidades e exerce, no Pleno e en todas as comisións,
as competencias propias da presidencia dun órgano colexiado, con voto de calidade
no caso de empate e aquelas que lle encomendan a presente lei, o regulamento
¡nterno e a restante normativa vixente.

2. O/a vicepresidente/a é a persoa titular do órgano superior de dirección
eompetente en materia universitaria, quen substituirá o/a presidente/a por
delegación expresa deste/a, así como no caso de vacante, ausencia, enfermidade ou
outra causa legal.

3. O/a secretario/a áo Consello Galego de Universidades será designado/a e
removido/a pola Presidencia entre funcionarios/as do grupo Al. Se a designación
recaesc nunha persoa que non fose membro do Conselío Galego de Universidades,
acíuará con voz e sen voto.
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Artigo 63. Sesións e acordos
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Artigo 64. Regulamento interno

O Conseilo Galego de Universidades elaborará o seu regulamento interno. O
devandito regulamento interno e as súas modificacións deberán ser adoptados por
decreto do Consello da Xunta.
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CAPITULOIIÍ

Da cohiboración entre as universidades públicas galegas

Artigo 65. Colahoración entre as universidades públicas

As universidades públicas do SUG poderán establecer convenios de colaboración
«11 proxectos conxuntos que impliquen a mobilidade do seu persoal, segundo o
previsto na presente lei, nos seus estatutos e demais normativa vixente de
aplicación.

Os proxectos e convenios referidos no punto anterior recollerán, como mínimo, a
duración da vinculación do persoal afectado, así como o seu carácter total ou
parcial. En todo caso, manterase a adscrición do persoal á universidade de
pcrtenza, computando os períodos de duración da vinculación para os efectos da
antisüidade.
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Artigo 66. Consorcio Intenmiversitario Galego

1. As universidades públicas do SUG constituirán un consorcio interuniversitario
para a xestión de servizos da súa competencia ou para a consecución de fms de
'interese común. A Xunta de Galicia poderá participar no dito consorcio a través do
departamento competente en materia de universidades.

2 O consorcio interuniversitario terá personalidade xurídica propia e a súa
actividade estará sometida ás normas que rexen a organización, funcionamento e
actuación das administracións públicas, así corao ao establecido no seu convenio
dc creación e nos seus estatutos que determinarán os fins, réxime orgánico,
íuncional e fmanceiro deste.

3 Poderá exercer por delegación as competencias e potestades administrativas das
administracións consorciadas que se recoñezan nesta lei ou nos seus estatutos.

4. Para a consecución dos seus fins, o Consorcio Interuniversitario Gaiego levará a
cabo as seguintes funcións:

a) Realizar actuacións de forma coordinada en materias de interese común.

b) Participar nos procedementos de acceso e admisión de estudantes
mediante unha fórmula de colaboración.

c) Planifícar, deseñar e implantar sistemas de xestión e informáticos comúns
no ámbiío da xestión universitaria.

d) Unifícar e integrar procesos e trámites para poder obter información
normalizada común, sen prexuízo das peculiaridades propias de cada
institución.

c) Xestionar de forma coordinada as políticas de inserción laboral das

universidades consorciadas.

f) Xestionar de forma coordinada as probas de acceso ao SUG.
0) Colaborar na adquisición e desenvolvemento de equipamentos, aplicacións

informáticas, subministracións de material científico, bibliográfico e
calquera outro tipo de recursos, para o aforro de custos e gastos de
implantación.

h) Calquera outra actuación que poida ser de interese para as institucións que
formen par : áo consorcio.

1) Acordar as accións necesarias no caso de titulacións que sexan
impartidas de xeito conxunto por máis dunha universidade do SUG.
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üa garaníía da calidade universitaria

CAPÍTULO I

Principios xerais

Artigo 67. Principios de calidade

1. As universidades, en colaboración coa Xunta de Galicia, potenciarán a calidade
cia docencia, a investigación e a transferencia como expresión da actividade
universitaria.

2. A ACSUG deseñará políticas de calidade que impliquen a avaliación da
actividade docente e investigadora do profesorado.

3. Na avaliación da calidade da docencia e a investigación universitarias terase en
conta a súa adecuación aos principios que inspiran esta lei, a súa contribución ao
coñecemento e ao desenvolvemento do contorno, a súa vinculación a programas e
proxectos educativos ou investiga ' -res e, en xeral, as súas implicacións éticas e as
súas repercusións sociais.

4. As universidades galegas e a Administración autonómica tenderán a establecer
programas de perfeccionamento que permitan desenvolver, se é o caso, unha
carreira investigadora e xerar recursos humanos en formación posdoutoral
suílcientes e para atender as demandas de persoal cualificado da sociedade galega.

5. As universidades, ao estableceren os procedementos e mecanismos a que se
refire o presente artigo e os recursos necesarios para levalos a bo termo, procurarán
uue o peso das cargas formais e procedementais derivado deles sexan racionais e
cfícienlcs.

6. A consellería competente en materia de universidades velará polo mantemento
dos niveis de calidade na actividade das universidades do SUG, mediante, entre
outros. o exercicio do labor de inspección.
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;\rtigo 68. Fomento da excelencia na actividade investigadora na nniversidade

1. As universidades prestarán atención á formación investigadora preferentemente
mediante a organización e desenvolvemento dos estudos de doutoramento.

2. As universidades fomentarán a existencia de programas de doutoramento
interdisciplinares e interuniversitarios, en especial, mediante a subscrición de
acordos con outras universidades coa fínalidade de facilitar a formación de redes de
docencia especializada e de investigación.

3.Así mesmo. poderán desenvolver programas de formación e perfeccionamento
que favorezan a excelencia na xestión de investigación polo persoal de
administración e servizos.

4. A consellería competente en materia de universidades e as universidades galegas
deben impulsar, estimular e axudar ás persoas investigadoras a participar nas
accións de financiamento competitivo, públicas e privadas, da investigación.

5. As universidades fomentarán a actividade universitaria de excelencia. Para iso
claborarán programas que faciliten a mobilidade do seu persoal docente e
invesligador.

íi. A Xunta de Galicia e as universidades. como parte esencial do sistema de
investigación, desenvolvemento e innovación de Galicia, deben impulsar o espazo
curopeo de investigación e a presenza activa das universidades neste espazo.
1. As universidades, no marco da normativa aplicable, regularán o réxime de
ücenzas e permisos de que poida beneficiarse o persoal docente e investigador, co
iln de potenciar as súas actividades docentes e investigadoras de acordo co
programa que s fíxe para a súa concesión.
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CAPiTULO II

Da calidade do Sistema universitario de Galicia

Aríigo 69. Natureza efrns

1 O consorcio ACSUG é a entidade encargada de promover a mellora da calidade
iio SUG. Está dotada de personalidade xurídica propia e a súa actividade suxeita ás
normas que rexen a organización, o funcionamento e a actuación das
administracións públicas, así como ao establecido no seu convenio de creación e no
seu estatuto.

2. A garantía da calidade do SUG constitúe a finalidade primordial da ACSUG, e
asume para este efecto no ámbito da Comunidade Autónoma a consecución de
lodos os obxectivos a que se refire a Lei orgánica de universidades.

3. Son iuncións da ACSUG todas aquelas que lle atribúa o ordenamento xurídico
vixeníe e, en particular:

a) Promover, en materia de calidade. a coordinación entre as universidades
galegas e entre estas e outras institucións.

b) Analizar os plans de estudo universitarios, avaliar o impacto e os
resultados das súas reformas e modificacións, e efectuar o seguimento da
súa aplicación práctica e a avaliación para a súa acreditación.

c) Emitir cantos informes estean previstos na normativa vixente en materia
de unive- -idades, centros, titulacións e persoal destas, así como cantos
sexan requiridos pola consellería competente en materia de universidades.

d) Elaborar informes e propostas en relación cos sistemas de educación
superior doutros países.

e) Avaliar e informar sobre a actividade do profesorado.

f) Realizar estudos e análises sobre a inserción laboral das persoas tituladas
universitarias do SUG.

-•-. Para o desenvolvemento dos seus fins, a ACSUG actuará de acordo cos
principios de coordinación e colaboración cos órganos de avaliación externa que
cxislan ou se constitúan a nivel estatal ou autonómico para fins similares nos seus
ámbitos respectivos, nos termos previstos pola lexislación orgánica de
universidades.

•?. A ACSUG tenderá, no exercicio das súas funcións, a incorporar os criterios,
recomendacións e directrices de boas prácticas da Asociación Europea para a
Garantía de Calidade na Educación Superior (ENQA), así como doutros
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organismos iníernacionais de recoñecido prestixio no eido da calidade da
cducación suoerior.
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Artigo 70. Estriitnra orgcinica

Os órganos de goberno e dirección da ACSUG son a Presidencia, a Dirección e o
Conseilo Reitor. en que estarán representadas as universidades do SUG. Na
composición deste órgano de goberno procurarase a presenza equilibrada de
muileres e homes.

A Comisión Galega de Informes, Avaliación, Certificación e Acreditación
(CGIACA). coino órgano superior de avaliación da calidade das universidades
aalegas. e o Consello Asesor, como órgano consultivo, realizarán as fimcións que
teñan atribuídas de acordo co establecido nos estatutos da ACSUG, e a demais
í'.ormativa que resulte de aplicación.
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CAPITULO III

Da inspección de universidades

Artigo 7 i. Actividade de inspección

1. A consellería competente en materia de universidades exercerá a inspección das
universidades, centros universitarios, centros adscritos e centros estranxeiros que
desenvolvan a súa actividade no ámbito territorial da Comunidade Autónoma de
Galicia.

2. As funcións inspectoras autonómicas desenvolveranas funcionarios/as
públicos/as de carreira, pertencentes aos grupos Al e A2, dependentes da
consellería competente en materia de universidades aos/ás cales se recoñece o
earácter de axentes da autoridade. Estarán dotados/as da correspondente
acreditación, que exhibirán no exercicio das súas funcións.

.5. Os actos ou feitos constatados na inspección autonómica reflectiranse nunha acta
normalizada no modo que se determine regulamentariamente. As actas de
mspección que expidan os/as funcionarios/as terán presunción de veracidade, sen
prexuízo de proba en contrario.

4. O carácter do labor inspector autonómico será complementario e,
ordinariamente, subsidiario, respecto do labor inspector das propias universidades
públicas sobre os seus respectivos centros e actividades, todo iso sen prexuízo da
alta inspección competencia do Estado. Para tales efectos, as universidades
públicas integrantes do sistema deberán regular e establecer mecanismos que
garantan o cumprimento destas funcións, así como atender aos eventuais
requirimentos para efectuar labores inspectores concretos por parte dos órganos
autouómicos con competencia en materia de inspección de universidades.
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Arligo 72. Funcións da inspección de nniversidades

As funcións da inspección de universidades serán as seguintes:

a) A comprobación e o control do cumprimento das disposicións e
uormaíiva vixente en materia de universidades.

b) A emisión dos informes técnicos que solicite a Administración
autonómica.

c) O asesoramento ao departamento competente en materia de universidades
cn todo o relacionado co desenvolvemento do seu labor inspector.

d) Outras funcións establecidas legal ou regulamentariamente.
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Artign 73. Obriga cle colaboración

i. As universidades. os centros, os/as representantes ou titulares das empresas ou
entidades promotoras ou, no seu defecto, os seus/as súas empregados/as
debidamente autorizados/as están obrigados/as a facilitar aos/ás funcionarios/as que
realicen a inspección o acceso ás dependencias e instalacións da entidade para o
exame de documentos, libros e rexistros que estean relacionados coa súa
actividade. Igualmente, están obrigados/as a facilitar a información e
documentación requirida pola inspección por calquera outro medio.

2. íistan taraén obrigados/as a facilitar ao persoal funcionario que realice a
inspección a obtención de copias ou reproducións da documentación a que fai
referencia o punto primeiro deste artigo.

3. Se non estivese presente o/a titu ar ou representante autorizado/a, o persoal
íuneionario que realice a inspección deixará constancia de tal feito e entregará o
requirimento á persoa que estea presente e previamente identifícada, advertindo
que no día hábil seguinte se procederá a realizar a inspección.

4. Se por requirimento da Administración se achega algún documento, este irá
asinado por unha persoa con facultade de representar a universidade, empresa ou
eníidade promotora.
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ITHILO IV

Dos consellos sociais das universidades públicas

CAPÍTÜLO I

FSaíureza e funcións

Artigo 74. Natureza do consello social

1 Os consellos sociais son órganos de participación da sociedade galega nas
universidades e impulsan a colaboración entre estas e aquela, mediante a
satisfacción polas universidades das necesidades do seu ámbito, contribuíndo
eficazmente ao desenvolvemento social, profesional, económico, tecnolóxico,
científico e cultural de Galicia e á mellora da calidade do servizo público da
educación superior universitaria.

2. Corresponde ao consello social de cada universidade a supervisión das
actividades de carácter económico da universidade e do rendemento dos seus
servizos e promover a colaboración da sociedade no fmanciamento da
universidade, así como cantas outras funcións lle sexan atribuídas pola presente lei
e demais normativa de aplicación.
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Artigo 15. Funcións do consello social

O consello social, para contribuír ao logro da excelencia na docencia, na
invesngación e a transferencia do coñecemento xerado no seo das universidades,
levará a cabo as seguintes funcións:

I. No ámbito da súa propia organización e funcionamento:

a) Aprobar e modificar o seu regulamento de organización e funcionamento, e
dispoñer a efectiva entrada en vigor deste e as súas modifícacións, logo da
publicación no Diario Oficial de Galicia.

b) Propoñer o cesamento dalgún dos seus membros á autoridade, entidade ou
institución que o designou, logo de declaración da súa situación de
incompatibilidade ou incumprimento grave ou reiterado das súas obrigas.

c) Informar a Xunta de Galicia sobre o réxime de retribucións ou
indemnizacións dos seus membros, conforme o disposto na normativa
vixente.

2 No ámbito da relación entre a universidade e a sociedade:

a) Aprobar un plan anual de actuacións destinado a promover as relacións
entre a universidade e o seu ámbito cultural, profesional, económico e social
ao servizo da calidade da actividade universitaria.

b) Aprobar. con carácter anual, unha memoria das súas actividades, que
remitirá ao Parlamento de Galicia e á consellería competente en materia de
universidades.

c) Fom^ntar a colaboración da sociedade no fmanciamento do ensino e da
investigación na universidade, contribuíndo á captación de recursos
económicos externos.

d) Realizar estudos sobre materias da súa competencia e, en particular, sobre a
adecuación da oferta de titulacións e do contido dos plans de estudo da
universidade ás necesidades sociais, sobre o rendemento académico do
alumnado e a inserción laboral das persoas tituladas universitarias, sobre a
investigación desenvolvida na universidade e a transferencia á sociedade dos
resultados '-esta e sobre calquera outra cuestión proposta pola consellería
competente en materia de universidades, de acordo coas funcións propias
desíe órgano.

e) ímp 'sar aquelas actuacións que permitan un maior achegamento do
estudaniado universitario ás demandas do mercado laboral e, en especial, a
sinaíura de convenios entre a universidade e outras entidades, públicas e
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privadas. orientadas a completar a formación do alumnado e tiíulados/as da
universidade e facilitar o seu acceso ao mundo empresarial.

0 Estimular a actividade investigadora da universidade, especialmente no
relativo á súa vinculación cos sectores produtivos, apoiando os proxectos de
I+d+i compartidos entre universidade, empresas e tecido social, así como as
políticas de transferencia e ditusión dos resultados obtidos nas investigacións
universitarias.

g) Favorecer as actividades orientadas a completar a formación científica
cultural e humanística dos/as universitarios/as, apoiando as súas
manifestacións no seo da universidade e asegurando a súa extensión ao
conxunto da sociedade galega.

h) Outorgar, se é o caso, axudas, premios, distincións e recoñecementos no

ámbito das súas funcións.

3, No ámbito económico, fmanceiro e patrimonial:

a) Supervisar as actividades de carácter económico da universidade.

b) Aprobar, por proposta do consello de goberno, a programación plurianual
da universidade, así como realizar o seu seguimento.

c) Aprobar, por proposta do consello de gobemo, o orzamento da
universidade e coñecer as contas das entidades públicas ou privadas
tlependentes dela. Os órganos responsables da execución do orzamento
deberán informar o consello social do estado de execución nas condicións
que determine o seu regulamento de organización e funcionamento.

d) Aprobar, con carácter previo á súa rendición ante o órgano de
tlscalización da Comunidade Autónoma, as contas anuais da universidade e
das entidades dependentes dela, calquera que sexa a forma xurídica que
adopten, podendo acordar de xeito motivado a realización de auditorías
extemas.

c) No caso de liquidación do orzamento con remanente de tesouraría
neaativo, proceder á redución do gasto no novo orzamento por contía igual
acTdéficit producido, nos termos establecidos pola lexislación estatal
vixente.

0 Fixar os prezos das ensinanzas propias, dos cursos de especialización e os
reierentes ás demais actividades autorizadas polas universidades, así como
intbrmar en materia de prezos públicos dos estudos universitarios oficiais,
dentro dos límites que estableza a Conferencia Xeral de Política
Universitaria.
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g) Aprobar. con carácter previo á súa remisión á Xunta de Galicia para a súa
autorización. as propostas de operacións de endebedamento.

h) Informar sobre o cadro de persoal e a relación de postos de traballo do
persoal docente e investigador e do persoal de administración e servizos da
universidade, con especificación da totalidade dos seus custos, das súas
modifícacións e dos gastos que supoñen, así como informar sobre os
convenios colectivos do persoal contratado, con carácter previo á súa
formalización.

i) Acordar, por proposía do consello de goberno da universidade, e dentro
dos límites fixados pola Xunta de Galicia, a asignación singular e individual
dc complementos retributivos adicionais, legados a méritos docentes,
investigadores e de xestión, aos membros do persoal docente e investigador
da universidade, logo de valoración dos méritos pola ACSUG.

j) Ser informado dos contratos ou convenios en que a universidade sexa
parte e daqueles que se celebren ao abeiro do artigo 83 da Lei orgánica
6/2001, do 21 de decembro, de universidades.

k) Aprobar, por proposta do consello de goberno, os regulamentos intemos
que regulan a xestión contractual e patrimonial da universidade e aprobar,
con carácter previo á súa realización, os actos de disposición sobre bens
inmobles e mobles de extraordinario valor da universidade e a desafectación
dos seus bens de dominio público. Para tal efecto, as universidades contarán
cun inventario, que deberán remitir ao consello social de acordo co que se
estipule no seu regulamento de réxime interno.

1) Aprobar, por proposta do consello de gobemo, a aceptación pola
universidade de herdanzas, doazóns ou legados.

m) Informar sobre a creación ou adscrición de colexios maiores e
residencias universitarias.

n) Aprobar a creación, modificación substancial ou extinción das
sociedades. fundacións ou outras entidades en cuxo capital ou fondo
patrimonial teña participación a universidade, calquera que sexa a forma
xurídica quc adopten, así como a súa integración nestas.

ñ) Velar para que, con carácter previo á aprobación das contas anuais da
universidade, se faga a auditoría correspondente, sen prexuízo das
competencias da Intervención Xeral da Comunidade Autónoma.

No ámbito da supervisión dc actividades universitarias:
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a) Supervisar o rendemento e caiidade dos servizos universitanos,
fbrmulando, se é o caso, suxestións e propostas ao consello de goberno da
universidade, orientadas, a promover a excelencia do ensino, investigación,
xestión e servizos.

b) Solicitar das administracións públicas, oído o consello de gobemo, a
realización de informes e inspeccións dos servizos que presta a
universidade, especialmente os de ensino, investigación, xestión e servizos.

c) Acordar, co/coa reitor/a, nos termos previstos na lexislación orgánica de
universidades, o nomeamento e o cesamento da persoa titular da xerencia.

d) Supervisar que a política de bolsas, axudas, exencións e créditos ao
estudo e á investigación que outorgue a universidade con cargo aos seus
orzamentos ordinarios se desenvolva segundo os principios de publicidade,
mérito e capacidade.

e) Emitir informe, con carácter previo á súa proposta á Xunta de Gahcia,
sobre os acordos do consello de goberno reh ;vos á implantación e
supresión de ensinanzas conducentes á obtención de títulos universitarios de
carácter oficial e validez en todo o territorio nácional, así como a creación,
modificación e supresión de centros, institutos universitarios de
investigación ou calquera outra ñgura que adopten.

0 Emitir informe, con carácter previo á súa proposta á Xunta de Gahcia,
sobre os acordos do consello de goberno relativos á adscrición ou
desadscrición á universidade de centros docentes, de titularidade pública ou
privada para impartir ensinanzas conducentes á obtención de títulos
universitarios de carácter oficial e validez en todo o territorio nacional,
mediante a aprobación do correspondente convenio, así como a adscnción
ou desadscrición de institutos ou centros universitarios de investigación de
institucións ou centros de investigación de carácter público ou privado.
c) Propoñer a creación e supresión de centros dependentes da universidade
si'tos no estranxeiro que impartan ensinanzas conducentes á obtención de
títulos universitarios de carácter oficial e validez en todo o terntono
nacional.
h) Aprobar as normas que regulen o progreso e permanencia na
universidade dos/as estudantes de acordo coas características dos
respectivos estudos.

i) Desienar de entre os seus membros pertencentes á representación social
os/as representantes do consello social nas entidades e institucións queS*
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corresponda e. en particular, os/as represeníantes no consello de gobemo da
universidade, nos termos establecidos na Lei orgánica de universidades.

5 () conscllo social desenvolverá ademais aquelas funcións que, de acordo coa súa
nalureza lle sexan atribuídas polos estatutos ou outra normativa interna da
universidade e po!o resto da normativa vixente.

I*
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Aríigo 76. Relacións de cooperación

: No exercicio das súas funcións, o consello social, a través do/a seu/súa
nresidente/a. poderá solicitar a colaboración de persoas físicas e xurídicas,
pcríencentes ou non ao ámbito universitario, así como conseguir a información que
precise de todos os órganos da universidade, da ACSUG e dos órganos similares a
nivel cstatal.

2. No exercicio das súas funcións, o consello social poderá manter relacións de
coiaboración con outras instiíucións e organismos estatais ou estranxeiros.

3 Os consellos sociais establecerán canles de colaboración e encontro para buscar
pusturas e estraíexias conxuntas, anualmente, coa fínalidade de que as
universidades poidan colaborar e adoptar solucións coordinadas, entre outros, nos
seguintes temas:

a) Réxime de permanencia do alumnado.

b) Mobilidade do persoal docente, alumnos e persoal de administración e
servizos.

c) Bolsas e axudas ao estudo.

d) Outros temas que sexan competencia dos consellos sociais.
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CAPITULO II

Membros do consello social

Artigo 77. Composición do consello social

! . () conseilo sociai está integrado por un máximo de vinte e oito persoas membros,
qne se designarán conforme o disposto nos puntos seguintes.

2 Son membros natos do consello social o/a reitor/a da universidade, o/a
sccretario/a xeral e o/a xerente da universidade.

Así ínesmo. serán persoas membros do consello social un/unha profesor/a, un/unha
cstudante e un/unha representante do persoal de administración e servizos,
eiixidos/as polo conselio de goberno da universidade de entre os seus membros na
¡brma que determinen os seus estatutos. En todo caso, os nomeamentos serán
publicados no Diario Oficial de Galicia.

3 A representación dos intereses sociais no consello social corresponde a
personalidades da vida cultural, profesional, económica. laboral ou social, de
acordo coa seguinte distribución:

a) O/a presideníe/a do consello social.

b) Seis membros designados polo Parlamento de Galicia.

c) Seis membros designados pola Xunta de Galicia.

d) Dcus membros designados polos sindicatos máis representativos no
terriíorio da Comunidade Autcnoma de Galicia.

e) Catro membros designados polas organizacións empresariais máis
represeníativas dos sectores estratéxicos da economía galega, na área de
infiiiencia da universidade.

A ; 0 Un membro designado polas corporacións dos municipios en que se

.. . ¡ sitúan os campus.
j ^ í 4. O'a presidente/a do consello social será nomeado/a por decreto do presidente da

Xunta de Galicia de acordo co previsto no artigo 83. Os restantes acordos de
designación de persoas membros do consello social serán comunicados á persoa
lilular da consellería competente en materia de universidades, quen procederá ao
sci¡ nomeamento mediante orde da súa consellería. Todas as designacións deberán
moúvar sufícientemente a adecuación das persoas en cuestión aos requisitos

\ exixidos pola presente lei. O decreto e ordes de nomeamento deberán publicarse no
{ \¿ Diario Oficial de Galicia.

_v—
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5. A condición de persoa membro do consello social adquírese unha vez cumpridos
o:i requisitos de designación, nomeamento e publicación no Diario Oficial de
Calicia. e produce efectos a partir desa data.

6. A duración do mandato dos membros do consello social sinalados no número 2
scrá establecida polos estatutos da universidade, e a duración do mandato dos
n.embros do consello social sinalados no número 3 será de catro anos, renovable
por unha soa vez.

7. NÍ\ composición deste órgano de gobemo procurarase a presenza equilibrada de
mulleres e homes.
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Artigo 78. Incompatibilidades

. A condición de persoa membro do consello social é incompatible co desempeño,
nor si ou por persoa interposta, de cargos directivos en empresas ou sociedades que
contralen coa universidade, así como coa participación superior ao 10% no seu
capital social. Quedan exceptuados desta incompatibilidade os contratos que se
subscriban segundo o regulado no artigo 83 da Lei orgánica 6/2001, do 21 de
decembro, de universidades.

2. Os membros do consello social designados en representación dos intereses
sociais non poderán pertencer á comunidade universitaria.

3. A infracción do réxime de incompaíibilidades previstas nesta lei. así como
doutras que poidan establecerse na normativa vixente, motivarán por parte do
consello social a proposta de remoción do membro en que concorran as ditas
circunstancias á instiíución, entidade ou organismo que efectuou a súa designación
ou, sc é o caso, elección.
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Aríigo 79. Cesamento e substitnción

1. Üs membros do consello social cesarán:

a) Por expiración do período de mandato. Non obstante, contínuarán nas
súas funcións ata a toma de posesión dos novos membros.

b) Por renuncia, incapacidade declarada por resolución xudicial firme, morte
ou declaración de falecemento. A renuncia presentarase por escrito á
autoridade, entidade ou institución designante e á presidencia do consello
sociaí. quen a comunicará á consellería competente en materia de
universidades, e publicarase no Diario Oficial de Galicia, data desde a que
producirá efectos.

c) Por cesamento no seu cargo, no caso de membros natos.

d) Por condena xudicial fírme que ocasione a inhabilitación ou suspensión
de ernprego ou cargo público.

e) Por decisión da autoridade, entidade ou institución que o/a designou, no
caso de incumprimento dos deberes e obrigas como membro do consello
social.

2 As vacantes que se produzan antes da fmalización do mandato cubriraas a
üiitoridade, entidade ou institución correspondente no prazo máximo de tres meses.
Se non se comunicase o acordo de designación, dentro do prazo anterior, á persoa
titular da consellería competente en materia de universidades, o posto permanecerá
vacante ata a fínalización do correspondente mandato.

() mandato do membro substituto estenderase só polo tempo que reste para concluír
o do substituído.
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Artigo 80. Dereitos e deberes

1 Os membros do consello social desenvolverán as súas funcións velando polos
intereses xerais da institución universitaria, e desempeñarán os seus cargos
persoalmente.

2. No exercicio das súas funcións os membros do consello social terán os dereitos e
deberes recoñecidos pola normativa sobre órganos colexiados, na presente lei e no
regulamento de organización e funcionamento de cada consello.

3. O regulamento de organización e funcionamento establecerá un procedemento
para que, en caso de que algún membro incumprise grave ou reiteradamente as súas
obrigas. o pleno propoña razoadamente o seu cesamento á autoridade, entidade ou
institución que o/a designou. Así mesmo, poderá prever fórmulas de delegación do
voio.
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CAPÍTULOIII

Organización, funcionainento e medios do consello social

/\rtigo 81. Esírv.íura interna

i. 0 ccnsello social estrutúrase en órganos colexiados e unipersoais.

?, Son óraanos colexiados o pleno e. se é o caso, a comisión executiva e as demais
coiTiisións que estableza o regulamento de organización e funcionamento ou que o
pieno acorde constituír.

:.'•. Son órganos unipersoais a presidencia, a secretaría e, se é o caso, unha ou varias
siccpresidencias, de acordo co que dispoña o regulamento de organización e
luncioiiamento de cada consello social.

1 \:
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Aríiao 82. Oreanos coiexiadost>

í. () pleno do consello social é o seu máximo órgano de goberno e está integrado
por todos os seus membros.

Z. O pleno do consello social reunirase con carácter ordinario polo menos unha vez
;¡o irimestre e poderá facelo, con carácter extraordinario, cando así o acorde o/a
presidenie/a ou o soliciten por escrito a maioría das persoas membros ou o/a
reitor/a da universidade

-. O regulamento de organización e funcionamento pode considerar a existencia
dunha comisión executiva, á cal corresponde a dirección ordinaria do consello
social e cantas comisións permanentes se xulguen necesarias para o cumprimento
cias funcións do órgano. Así mesmo, o regulamento determinará o procedemento
para a constitución polo pleno de comisións temporais.
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Artigo 83. Órganos unipersoais

I. 0,'a presidente/a do consello social será designado/a polo/a presidente/a da
Xunta de Galicia, entre personalidades da vida cultural, profesional, económica,
laboral e social non pertencentes á comunidade universitaria, por proposta da
persoa titular da consellería competente en materia de universidades, logo de
comunicación ao/á reitor/a da universidade.

() seu mandato é de catro anos, renovable por unha soa vez, e élle de aplicación o
previsto nesta lei con carácter xeral para o cesamento e substitución dos membros
cio consello social.

1 xerce. no pleno e en todas as comisións, as competencias propias da presidencia
dun órgano colexiado, con voto de calidade en caso de empate, e aquelas que lle
encomenda a presente lei, o regulamento de organización e ftincionamento e a
rcstante normativa vixente.

2. O/a secreíario/a do consello social será designado/a e removido/a por decisión
do presidente/a do órgano. Se a designación recaese nunha persoa que non fose un
membro do consello social, actuará con voz pero sen voto. Exerce, no pleno e en
iodas as comisións, as competencias propias da secretaría dun órgano colexiado e
aquelas que lle encomendan a presente lei, o regulamento de organización e
luncionamento do consello social e a restante normativa vixente.

/•
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Artigo 84. Acorclos do consello social

1. As decisións que tome o pleno do consello social en exercicio das súas funcións,
ou as comisións por delegación deste. adoptarán a forma de acordos, que esgotan a
vía administrativa e son impugnables directamente ante a xurisdición contencioso-
administrativa. sen prexuízo da interposición previa do recurso potestativo de
reposición. Non obstante, as decisións tomadas polas comisións en exercicio de
competencias propias poderán impugnarse en alzada ante o pleno do consello.

2. Os acordos adoptados polo consello social serán executivos de acordo co
previsto na Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das
administracións públicas e do procedemento administrativo común.

3. Corresponde ao/á reitor/a da universidade a execución dos acordos adoptados
polo consello social, que lle serán comunicados a través da secretaría do dito
consello.

^
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Artigo 85. Regulamento

1. Cada consello social elaborará o seu propio regulamento de organización e
luneionamento. que será aprobado pola consellería competente en materia de
un.iversidades e publicado no Diario Oficial de Galicia.

2. O regulamento do conseilo social regulará, como mínimo, o número e a
penodicidade das sesións ordinarias e o réxime das sesións extraordinarias do
pieno: o quórum para a válida constitución do órgano para os efectos da realización
de sesións, deliberacións e toma de acordos; o réxime de maiorías requiridas para a
adopción de acordos; o procedemento para apreciar os posibles incumprimentos
dos deberes; as atribucións da presidencia, da secretaría e a estrutura organizativa
áo órsano.
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Arligo 86. Orzamento e medios materiais e persoais

\. O consello social xestionará a súa partida orzamentaria específíca, que figurará
dcntro dos orzamentos da universidade, e nesta garantirase en todo caso a
suficiencia dos recursos asignados para o cumprimento das súas funcións. Para
cstes efectos o pian de fmanciamento das universidades do SUG esíablecerá unha
Lioíación económica nominativa.

2. Cada universidade garantirá que o seu consello social dispoña do persoal de
administración e servizos axeitado para o seu funcionamento, e establecerá, en todo
taso. a fisura lo/a secretario/a do consello social.

\i
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TITULOV

t)a comunidade universiíaria

CAPÍTULO I

Priiidpios xerais

\rtigo 87. A comunidade universitaria

\ comunidade universitaria galega está iníegrada polo conxunto das persoas que,
cn calidade de persoal docente e investigador, persoal de administración e servizos
: esíudantes, se integran en cada unha das universidades que compoñen o SUG.
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Artigo 88. Principios xerais

A Xunta de Galicia e as universidades do SUG, desde os seus respectivos ámbitos
de competencia, impulsarán as medidas necesarias para favorecer a mellora das
condicións de traballo e estudo dos membros da comunidade universitaria, a súa
formación e cualifícación profesional, e a súa participación activa nos órganos de
goberno e representación. Así mesmo, fomentarán o incremento das relacións
mteruniversitarias para a súa plena integración en ámbitos académicos nacionais e
internacionais.
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Artigo &9.A lingna

!• C) galego e o castelán son as linguas ofíciais das universidades de Galicia O uso
• as Imguas ohc.ais nas actividades universitarias rexerase pola Lei 3/1983 do 5

í c u ^ £ L x ^ : s
p r o p i a de Galicia'é a iingua de us° -™- -

--• A Xunta de Galicia e as universidades, no ámbito das súas comDetencias

^™ ,>:r e
c t , r r t o e °uso do gaies°en todos °s * - < * « « r £ S

os ̂  f S Í f !eS° "-' aCt¡VÍdade d ° C e n t e e investisadora poderá terse en conta para
t ^ L reCOneCemento d e "«tos individualizados do labor docenfe e
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'\rtigo 90. O/A valedor/a universitarioAa

• - De conformidade co previsto na lexislación orgánica de universidades cada
unna das universidades integrantes do SUG establecerá, na súa estrutura
or'anizativa. a íigura do/a valedor/a universitario/a. que terá a misión de velar polo
rcspecto aos dereitos e ás liberdades dos merabros da comunidade universitaria
,;níe as actuacions dos diferentes órganos de goberno e servizos universitarios.
: . As actuacións do/a valedor/a universitario/a, sempre dirixidas á mellora da
calidade universitaria en todos os seus ámbitos, non estarán sometidas a mandato
iiiiperativo de mngunha instancia universitaria e virán rexidas polos principios de
inüependencia e autonomía. Corresponderá aos estatutos de cada universidade
publica e as normas de organización e funcionamenío, no caso de universidades
pnvadas, establecer o procederaento para a súa elección ou designación, a duración
cio seu mandato e dedicación, así como o seu réxime de funcionamento.
3. No caso de que o Defensor do Pobo ou o Valedor do Pobo estean a coñecer dun
suposto concreto. en virtude do exercicio das súas respectivas competencias os/as
valedores/as umversitarios/as e os órganos de gobemo e administración das
universidades, en xeral, deberán prestar a máxima colaboración ao
desenvolvemento das súas funcións.

N
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Artigo 91. Rcpresentación en órganos colexiados.

1. Os membros da comunidade universitaria teñen dereito, de acordo coas
previsións da normativa aplicable, a ser representados/as e ser representantes dos
seus respectivos colectivos en órganos colexiados universitarios.

2. As universidades establecerán os procedementos e criterios polos que os
membros electos de órganos colexiados perderán a súa condición, no caso de
incumpriren as súas funcións.

119
220



'' •> €*
XUNTfl DE GflLICIfl

CAPÍTULO n

Do persoal docente e investigador das universidades públicas

Artigo 92. Persoal docente e investigador

1. Correspóndenlle ao persoal docente e investigador as obrigas docentes das
ensinanzas universitarias así como as investigadoras que sexan establecidas polas
universidades de acordo coa nonnativa vixente e respectando a liberdade de
cátedra e investigación.

2. O persoal docente e investigador das universidades públicas está composto por
persoal funcionario dos corpos docentes universitarios e por persoal contratado, de
carácter permanente ou temporal, con funcións docentes e investigadoras de acordo
co previsto na lexislación orgánica de universidades, a lexislación de ciencia,
tecnoloxía e innovación, apresente lei e demais normas de aplicación.

A
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Arligo 93. Coordinación, formación e mobilidade

1. A Xunía de Galicia poderá promover, no ámbito das súas competencias, a
adopción de raedidas para a consecución dunha política homoxénea sobre equipos
de invcstigación, negociación colectiva e prestacións asistenciais para o persoal
docente e investigador das universidades públicas do SUG, con pleno respecto á
autonomía e ás peculiaridades organizativas de cada universidade.

2. Será de aplicación ao persoal docente e investigador das universidades públicas
a regulación da mobilidade do persoal de investigación previsto na Lei 14/2011, do
1 de xuño, da ciencia, da tecnoloxía e da innovación. Para estes efectos, as
univcrsidades impulsarán, en colaboración coa consellería competente en materia
de universidades, programas que fomenten a formación permanente do persoal
docente e investigador, a súa mobilidade e as relacións con docentes e
investigadores da súa especialidade. Así mesmo facilitarán o réxime de licenzas e
permisos de que poida gozar o persoal docente e investigador co fín de incrementar
as súas actividades de intercambio, a súa achega ao sistema de innovación e
dcsenvolvemento, ás actividades de transferencia de coñecemento ou a súa
participación en actividades académicas noutras universidades ou centros de
investigación.

3. As universidades e a Xunta de Galicia facilitarán e fomentarán a mobilidade do
persoal docente e investigador, que será regulada por cada universidade na súa
rcgulameníación interna, nos convenios que se establezan entre universidades e
entre esías e outros organismos públicos, e nos acordos que se establezan entre a
Coinunidade Autónoma de Galicia e o Estado ou outras comunidades autónomas.
Para os efectos previstos neste punto, as universidades establecerán canles de
colaboración ou coordinación que permitan en cada caso un óptimo aproveitamento
dos recursos humanos do SUG.

4. As universidades galegas promoverán a mobilidade, dentro do SUG, do seu
persoal docente e investigador para o que acordarán, co consenso dos
representantes sindicais. as fórmulas que posibiliten tal medida.
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.rtigo 94. Complementos retributivos autonómicosJX

'fendo en conta os límites máximos de custos de persoal que os orzamentos xerais
da Xunta de Galicia establezan para cada unha das universidades públicas do SUG,
e segimdo o procedemento que se determine regulamentariamente, o consello
sociaí. por proposta do consello de goberno da universidade e logo de valoración
positiva da ACSUG, poderá acordar a asignación, singular e individualizada, de
eomplementos retributivos legados ao exercicio da actividade e dedicación
docente. invesíigadora, de transferencia de cofiecemento ou de xestión, nos termos
establecidos na Lei orgánica de universidades.
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Arligo 95. Dereitos, deberes e réxime disciplinario

\. O persoal docente e investigador das universidades galegas ten os dereitos e
deberes recoñecidos na normativa estatal, autonómica e nas normas
regulamentarias que, respectando o disposto na devandita normativa, sexan
ciaboradas polas universidades.

2. Na elección de materias que se impartan conforme o plan de ordenación docente,
atenderase preferentemente á especialización docente de cada profesor/a. Na
elección de horarios de impartición das materias terá preferencia o profesorado de
maior categoría académica. e no caso de igualdade, o de maior antigüidade nesta,
íodo iso sen prexuízo das medidas de conciliación da vida familiar e laboral
previstas na presente lei.

3. Respecto do persoal funcionario dos corpos docentes universitarios que presten
os seus servizos na universidade, corresponderá ao/á reitor/a adoptar as decisións
relativas ás situacións administrativas e réxime disciplinario. Así mesmo,
eorresponde ao/á reitor/a a aplicación do réxime disciplinario no caso do persoal
íaboral.
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Artigo 96. Conciliación da vidafamiliar e laboral

Ü»li
I d t , ^ reC°fieCÍd0S "eSte a " « 0 - ' ^ " i - n s e ao rematar o curso

h Í
\¡

r\í

124
225



XUNTfl DE GflLICIfl

Arugo 98. Coordmación, promoción e mobüidade

¡. A Xunta de Galicia poderá promover, no ámbito das súas corapetencias a
adopc.cn de ™edidaS para a consecución dunha política homax'nea obre
ugocacon colecva e prestacións asistenciais para o persoal de administac 6n e

P=d5 — s t : : s p k n o — á — -
lex.slac.on bas.ca sobre emprego pOblico e as normas autonómica que ^ 1 ^ de

: « i r;;,sarcto aos principios — i s d s « ™ « t

ef.cer.te da msftución universitaria. Así mesmo, as universfdádesTpulsTrán
P,og,™aS q u e fomen,en a formación permanen,e do persoal d e i ^ S S ^
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Artigo 99. Dsreitos, deberes e réxime disciplinario

1. 0 persoai de administración e servizos das universidades galegas ten os dereitos
e aeoeres recoñecidos na normativa estatal, autonómica e nas normas
reguiameníanas que, respectando o disposto na devandita normativa, elaboren as
urnversidades.

:. Corresponderá ao/á reitor/a adoptar as decisións relativas ás situacións
auministrativas e réxime disciplinario dos/as funcionarios/as de adrainistración e
servizos que desempeñen funcións nesa universidade, a excepción da separación do
scrvizo, que sera acordada polo órgano competente sesundo a lexislación da
luncion pubhca. Corresponde ao/á reitor/a a aplicación do réxime disciplinario no
caso do persoal laboral.

I
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\riigo 100. Conciliación da vidafamiliar e laboral

1. As universidades do SUG prestarán especial atención ao dereito de conciliación
ua vida íamihar e laboral do seu persoal de administración e servizos.

2. Ademais doutros dereitos recoñecidos legal e regulamentariamente e da
aphcacioii das medidas concretas acordadas en cada universidade, o persoal de
admmistración e servizos das universidades galegas terá os seguintes dereitos:

a) Terú preferencia na elección de quendas, sempre que sexa posible, quen
teña ao seu cargo un fíllo/a menor de doce anos, ou precise encargarse do
coidado directo dun familiar, ata o segundo grao de consanguinidade, que
por razóns de idade, accidente ou enfermidade, non poida "valerse por si
mesmo e non desenvolva actividade retribuída. Igual réxime aplicarase a
quen teña ao seu cargo exclusivo e conviva no mesmo domicilio con
íamiliar/es ata o segundo grao de consanguinidade que tefia recofiecido o
grao III de dependencia (gran dependencia)

b) Obter flexibilización de horario en dúas horas no caso de familias
monoparentais que se atopen nalgunha das situacións previstas no parágrafo
antenor, sempre que sexa posible.
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CAPITULO ÍV

Do esíutlaníado

A.ríigo 101. Acceso

A Xunta de Galicia garantirá o acceso ás universidades e centros do SUG conforme
os principios de publicidade, igualdade, mérito e capacidade.

A
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102. Mobilidade no Espazo Enro¡: -o de Educación SuperiorAríiso

1. As universidades, nos seus plans de estudos e na estrutura orsanizativa da
docencia, facilitarán o acceso de estudantes do SUG a outras universidades do
Espazo Europeo de Educación Superior para continuar os seus estudos ou
desenvolver unha paríe deles. Igualmente, favorecerase a chegada ás universidades
da Comunidade Autónoma de estudantes procedentes doutros sistemas europeos
universitarios coa mesma fmalidade.

2. As universidades deberán establecer programas de acollida e estancia para
estudantes europeos/as, e para este fin poderanse establecer axudas específícas.

:(1
\l
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Aríigo \Q3. Dereitos

I Son dereitos dos/as estudantes do SUG os recoñecidos na Constitución na

t ' 1UUn °VSTlCa d e u m v e r s i d a d e s> no Estatuto do estudante universitariÍ
•loulras normas legais e regulamentarias e. en particular, os seguintes:

a) O esíudo.

b) Recibir unha formación de calidade.

c) Non sufrir discriminación ningunha por razón de nacemento, xénero
onentacion sexual, etnia, discapacidade, opinión, relixión ou calquera outra
circunstancia persoal ou social. ^quera ourra

í e u n S C n n P l e n ^ e n t e " ^ ^ ** a s o d a c i ó n ' iníbrmación, expresión e
rcunion nos ambitos umversitarios, conforme as condicións xerais que se
establezan para fecelas plenamente compatibles coas actividades de
docencia, mvestigación e transferencia.

e) Ter unha representación activa e participativa. no marco da
«sponsabihdade colectiva, nos órganos de goberno e representad^ £
umversKiade, nos termos establecidos no Estatuto do estudante universitario

IZrsST™ £StatUt0S °U ^0™38 dG ° ^ n i z a c i ó n e funcionamento

0 Ser informados/as correctamente do contido dos plans de estudos e da
• orma de superar as disíintas materias que formen parte deles.

g) Ser avaliados/as obxectivamente no rendemento académico a través de
metodos e cnterios que se farán públicos con antelación, garantindo a
cxistencia de sistemas de revisión. ^ídimnao a

h) Ter dereito de acceso ao campus e ás súas instalacións de uso público ou

u n i t S L Í aC°r^ ° C°aS ^ Para td efeCt° estable^das por cada
unnersidade, e. no caso concreto de estudantes de doutoramento
vincu ado^as a universidade por medio de bolsas de estudo o f i c i S T ^

, c Z T f S ' '"' ad6maÍS' aCCCSO ^ determinad- espazos « s e r ^ S de
n csíudo ou de acceso restnnxido.•ü

f ' T ^ , C O m U a M a d e Uni™-Sita™ e d - mecanismos exis.en.e^am a•v súa tutela.
i

] ,;• Lstar aebidamente informado/a da natureza dos estudos que cursan. Para
ldl e f e C t° °S / a S e s t u d a n ^ s que se matriculen en estudos autorizados na

1 V
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Comunidade Autónoma pero non homologados en España, asinarán unha
declaración explícita de coñecemento desa condición.

k) Recibir unha atención que facilite compaxinar os estudos coa actividade
laboral e outras circunstancias persoais tales como embarazo, lactación ou
cargas tamihares, que prevexa cada universidade nos seus estatutos ou
normativa interna.

1) Recibir información sobre a actividade emprendedora.

s institucións universitarias promoverán a participación do seu estudantado na
\ula umversitana, poñendo en marcha un plan de participación universitaria que
iomente o asociacionismo estudantil, elaborado co conxunto das asociacións e
organizacions de estudantes que concorran nos procesos electorais da universidade

"> A
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Arrigo 104. Deberes e réxime disciplinario

1. Os/as estudantes teñen os deberes esíablecidos no Estatuto do estudante
universitario e no resío de normativa aplicable e, en particular, os seguintes:

a) 0 estudo.

b) Coñecer e cumprir os estatutos e demais normas regulamentarias das
universidades.

c) Respectar o dereito ao estudo dos/as seus/súas compañeiros/as, así como
o exercicio polo persoal docente, investigador e o persoal de administración
c servizos das súas funcións.

d) Usar con respecto e dilixencia os materiais e espazos universitarios.

e) Respectar a propiedade intelectual e absterse da utilización ou
cooperación en procedementos fraudulentos nas probas de avaliación, nos
traballos que se realicen ou en documentos oficiais da universidade.

í) Exercer, se é o caso, as responsabilidades propias do cargo de
representación para o que foron elixidos.

2. O procedemento disciplinario será o especificamente previsto para ese ámbito na
iexislación estatal, e, supletoriamente, o previsto na lexislación autonómica que
resulte de aplicación. A tipificación das infraccións, sancións e medidas
coinplementarias do réxime sancionador para os/as estudantes universitarios/as terá
cn conta o principio de proporcionalidade, de xeito que garanta os dereitos de
deíensa do estudante e a eficacia no desenvolvemento do procedemento.

Á M
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Artigo 105. Inserción laboral

1. As universidades, flmdamentalmente a través dos consellos sociais, deben
onentar o alumnado na súa incorporación ao mundo laboral e favorecer a súa
inserción neste, promovendo a relación e a colaboración entre o alumnado, unha
\ ez titulado, os axentes económicos e as institucións sociais.

2. A Xunta de Galicia e as universidades deben favorecer a capacidade
cmprendedora do persoal das universidades e dos/as seus/súas estudantes, para
impulsar a creación de empresas ou iniciativas innovadoras nos seus ámbitos de
acmación.
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Artigo 106. Programas de actuación conxunta

A consellería competente en materia de universidades e as universidades
promoverán programas de actuación conxunta que favorezan a consecución dos
seguintes obxecíivos:

a) A mobilidade do alumnado co fin de mellorar a súa formación integral e o
coñecemento do ámbito social, cultural e académico.

b) A participación do alumnado nas tarefas de cooperación ao
desenvolvemento.

c) O asociacionismo, a participación e o espírito cívico e solidario dos/as
estudantes como expresión da súa formación integral e da contribución dos
csíudos universitarios á xeración dunha cidadanía libre, crítica e
democrática.
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Artigo IC7. Axudas e bolsas

!. Scn prexuízo das competencias do Estado, a Xunta de Galicia articulará unha
poliiica en materia de axudas e bolsas ao esíudo e á investigación, mediante
convocatorias anuais, para garantir que todo o estudantado que cumpra as
condicións para cursar estudos universitarios con aproveitamento poida acceder, en
condicións de igualdade, aos estudos universitarios e poida desenvolvelos sen ser
cxcluído por razóns económicas.

2. Esa política deberá ter en conta as particulares condicións sociais e xeográfícas
de Galicia e o mapa de titulacións do SUG, sen prexuízo do disposto na normativa
orgánica das universidades.

3. O rcgulado neste artigo enténdese sen prexuízo das bolsas, axudas e créditos ao
estudo que poidan establecer as universidades, que só poderán beneficiar os/as que
t;on fosen previamente destinatarios/as de ningunha outra medida económica de
r.xuda ao estudo para a mesma finalidade nun mesmo curso académico.

r\i
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l)a actividade universitaria: a docencia, a investigación e a transferencia de
ccñecementos

Artigo 108. Docencia

1. A docencia na universidade é un dereito e un deber do profesorado, que se debe
¡üender coa máxima efíciencia e rigor, co fin de proporcionar unha formación
proíosional, científíca, técnica, artística, cultural e humana do estudantado.

2. As universidades ouíorgarán atención prioritaria á calidade da docencia,
procurando os medios necesarios para tal fm.

137
237



XUNTfl DE GflLICIfl

Arligo 109. Investigación

I As universidades, pola súa dimensión, recursos e número de persoas
investigadoras, son axentes esenciais para o desenvolvemento das políticas
públicas de I+D+i ao servizo da sociedade.

.2. A invesligación, como proceso de xeración de coñecemento, é unha actividade
fundamental para garantir a calidade da docencia e para favorecer a transmisión de
coñecemento á sociedade.

?. A organización e a planificación interna das universidades deberá ter en conta o
seu papel esencial para proporcionar á sociedade a tecnoloxía e coñecemento
ijnprescindibles para o progreso económico e social.

4. A investigación universitaria, tanto básica como aplicada, abrangue todas as
áreas do coñecen nto, isto é, as ciencias experimentais e da saúde, as áreas
técnicas, as humanidades, as artes e as ciencias sociais e xurídicas.

5. A investigación -' un dereito e un deber do persoal docente e investigador das
univcrsidades. Para o seu desenvolvemento garantirase tanto a liberdade de
mvestigación como a mobilidade do persoal docente e investigador de xeito que
poida mellorar a súa capacitación profesional e acadar os seus obxectivos de
investigación.

6. A investigación, sen prexuízo da libre creación e organización polas
universidades das estruturas que, para o seu desenvolvemento, aquelas determinen
e da libre investigación individual, levarase a cabo, principalmente, en grupos de
investigación, departamentos e institutos universitarios de investigación.
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Artigo 110. Transferencia de coñecemento

!. A transferencia de coñecemento é o meca israo polo que o valor creado na
universidade a través da investigación retorna á sociedade. Pola súa contribución
ao desenvolvemento e ao crecemento económico, a transferencia constitúe unha
actividade fundamental para a universidade.

2. Para potenciar a transferencia de coñecemento é necesario que a investigación se
oriente desde a súa orixe á satisfacción de necesidades reais da sociedade civil e
dos sectores económicos, polo que debe facilitarse o contacto cos axentes que
renresentan a sociedade e a economía.

3. As universidades deberán ademais garantir o apoio técnico, xurídico e de xestión
nara facer posible a transferencia de tecnoloxía e de coñecemento.

\ \
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Artigo 111. Carreira investigadora

!. A carreira investigadora é a secuencia das actividades de formación e produción
uue realiza o/'a investigador/a ao longo de toda a súa vida profesional.

'?.. A carreira investigadora comeza coa etapa predoutoral, na cal se recibe a
íbrmación que capacita para adquirir a condición de investigador/a, e culmina coa
obtención do título de doutor/a. A universidade é responsable de garantir o
udecuado desenvolvemento desta eíapa, xa que é a única institución capacitada
para ontorgar o doutoramento, sen prexuízo de que esta etapa poida realizarse en
colaboración con outros organismos públicos de investigación, centros
iccnolóxicos ou empresas.

3. A carreira investigadora continúa coa eíapa postdoutoral, que pode ser
desenvolvida tanto no ámbito universitario como noutros organismos de
investigación públicos ou privados. Cando se desenvolva na universidade, esta
iacilitará os medios para que o/a investigador/a complete a súa formación e
desenvolva a súa tarefa profesional nas mellores condicións.

4. A üversidade poderá estabilizar o persoal investigador que completase a etapa
posdoutoral, seguindo en todo caso os criterio: de publicidade, obxec Jvidade,
concorrencia, igualdade, mérito e capacidade.

« ^
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Do fhiünciamenío das universidades públicas do SUG

Arligo 112. Financiamento das universidadespúblicas

1. As universidades integrantes do SUG gozan, de acordo coa normativa vixente,
cic autonomía económica e financeira e dispoñerán dos recursos necesarios para o
exercicio das súas funcións condicionados ás dispoñibilidades orzamentarias da
Xunía de Galicia. No exer:icio da súa actividade económico-financeira, as
universidades públicas rexeranse polo previsto na Lei orgánica de universidades e
na lexislación fínanceira e orzamentaria aplicable ao sector público, con especial
somctemento aos principios de efíciencia e transparencia.

2. Son ingresos das universidades públicas do SUG os procedentes das taxas e
prezos públicos por servizos académicos e demais dereitos que legalmente se
establezan, as transferencias procedentes da Xunta de Galicia, en aplicación do
modelo de fmanciamento vixente, e cantos outros ingresos de dereito público e
privado poidan obter.

A
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Arligo 113. Plan de financiamento do SUG

1. Corresponde á Xunía de Galicia a aprobación do plan de fmanciamento das
universidades públicas do SUG. O plan de fmanciamento responderá, entre outros,
;.K)s principios de estabilidade fínanceira, sufíciencia, eficiencia e equidade
¡.nstitucional e territorial.

2. No plan de fínanciamento valoraranse, entre outros aspectos, o grao de
euniprimento c a consecución dos obxectivos fixados por cada unha das
universidades no proceso de elaboración do dito plan.

3. As universidades públicas e a consellería competente en materia de
universidades foraentarán e impulsarán medidas e actuacións encamiñadas á
captación de recursos económicos externos.

;f1
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Disposición adicional primeira. Universidades e campns

A cntrada en vigor desta lei, as universidades integrantes do SUG enumeradas no
anigo 3. están organizadas e estruturadas xeográfica e academicamente, para os
cíecíos desta lei. nos seguintes campus:

a) Universidade da Coruña

1. A Coruña (sede da universidade)

2. Ferrol.

b) Universidade de Santiago de Compostela

1. Lugo.

2. Santiago de Compostela (sede da universidade)

c) Universidade de Vigo

1. Ourense.

2. Pontevedra.

3. Vigo (sede da universidade).

r\
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Disposición adicional segunda. Pnblicidade das normas internas universitarias

\. Todas as normas internas das universidades públicas deberán publicarse no
ÍJiario Oficial de Galicia ou en taboleiros ofíciais virtuais, para tal efecto dispostos
poias propias universidades. En todo caso, os estatutos das universidades deberán
publicarse no Boletín Oficial del Estado e no Diario Oficial de Galicia.

2. Na páxina principal da web de cada universidade existirá un enlace co seu
íaboieiro oficial virtual. Este taboleiro virtual consistirá nun directorio en que se
cncontren. debidamente sistematizadas para facilitar o seu manexo, os seus
cstatutos e todas as súas normas internas vixentes.

2. l'in virtude do principio de transparencia e para facilitar o coñecemento das
normas internas, sempre que se modifíque parcialmente un regulamento, será
r.ecesaria a publicación do texto completo vixente en cada momento.

i: W
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Disposición adicional terceira. Prazas de profesionais sanitarios

l)e acordo co disposto na lexislación saniíaria e universitaria correspondente,
poderán asignarse funcións de tutela práctico-clínica a profesionais das institucións
sanitarias que recibirán a denominación de titores/as clínicos/as, conforme os
acordos que para tal efecto se alcancen no seo das correspondentes comisións
mixtas. A mencionada comisión terá recoñecemenío curricular na carreira docente.
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Disposición adicional cuarta. Silencio administrativo

Nos procedementos regulados no título I da presente lei entenderase desestimada a
solicitude cando, transcorrido o prazo regulado para a súa resolución, non se ditase
resolución expresa. nos termos establecidos na Lei 30/1992, do 26 de novembro, de
réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo

tomun.

cr:
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Hisposición adiciona! quinta. Relación coas organizacións slndicais

('onsíiiuirase un órgano asesor con composición paritaria, entre a Xunta de Galicia
c as organizacións sindicais, e con carácíer permanente, para traíar aquelas
materias comúns ao persoal ao servizo das universidades públicas de Galicia. A súa
composición e funcións determinaranse por acordo dos seus membros.

I
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Disposición adicional sexta. Autorización de titnlacións

Caiquera titulación universiíaria que oferte e/ou imparta un centro ou universidade
no territorio da Comunidade Autónoraa de Galicia rexerase pola normativa vixente
nesla materia.
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Disposición transiíoria primeira. Regidamento interno do Consello Galego de
• niversidaües

Meníres non se aprobe o decreto do Consello da Xunta que desenvolva esta lei, en
rdación co Consello Galego de Universidades será aplicable o Decreto 313/2004,
•Jo 2 de decembro, poio que se aproba o Regulamento do Consello Galego de
i Jniversidades, en todo o que non se opoña ao establecido na presente lei.
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Disposición transitoria segunda. Actividades de inspección de universidades

Mentres non se aprobe a modifícación da relación de postos de traballo da
consellería competente en materia de universidades, na cal se determinen os postos
de traballo con luncións de inspección referidas nesta lei, poderanse habilitar
iransitoriamente funcionarios/as dos grupos Al e/ou A2 para a realización das ditas
actividades.

(\¡.'A
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Disposición transitoria terceira. Escolas de doutoramento

\'o prazo de dezaoito meses desde a entrada en vigor desta lei. a Xunta de Galicia
riprobará o decreto que regule o procedemento e requisitos para a creación de
cscolas íle doutoramento. En todo caso, calquera centro desías características
(ieberá axustarse aos requisitos previstos na normativa de aplicación,
independentemenle da data da súa creación. Para tal efecto, establecerase un
periodo transitorio de adaptación e un procedemento de verificación do
cumprimento de tales requisitos.
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Oisposición transiíoria cuarta. Centros adscritospreexistentes

3'ara que os centros adscritos a universidades clo SUG existeníes no momento de
cntrada en vigor desta lei poidan seguir desenvolvendo a súa actividade académica
universitaria, deberán adaptar o convenio de adscrición coa universidade, no prazo
de seis meses desde a entrada en viszor desta lei.

1 i\j
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Disposición transitoria quinta. Instiíutos universitarios de investigación

Os institutos universitarios de investigación existentes con anterioridade a esta lei
deherán adoptar as medidas necesarias para a súa adaptación e cumprimento das
disposicións reguladas nesta norma, nun prazo máximo de tres anos desde a
cmrada en viscr.
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Disposición transitoria sexta. Adaptación de estatutos

As universidades do SUG adaptarán os seus estatutos ao disposto na presente lei
nun prazo máximo de tres anos.

i-n canto non se produza a adaptación dos estatutos, os consellos de goberno das
iniiversidades poderán aprobar a normativa de aplicación que sexa necesaria para o
ciunprimento do establecido nesta lei.

154
254



XUNTfl DE GflLICIfl

Disposición derrogatoria única.

;. Ouedan derrogadas cantas normas de igual ou inferior rango sexan contrarias ao
disposto nesta lei.

l. Qaedan derrogadas de forma expresa:

a) A Lei 11/1989. do 20 de xullo, de ordenación do SUG.

b) A Lei 7/2001, áo 2 de xullo, de control en materia de creación e
recoñecemento de universidades, centros universitarios e autorización de
esíudios na Comunidade Autónoma de Galicia.

c) A Lei 1/2003, do 9 de maio, de consellos sociais do SUG.

d) A I.ei 2/2003, do 22 de maio, do Consello Galego de Universidades.

\J
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Disposición derradeira primeira. Habilitación para o desenvolvemento
regulamentario

() Consello da Xunta de Galicia ditará cantas disposicións sexan necesarias para o
desenvolvemento e execución desta lei.
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Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor

Esta lei entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de
Galicia.

-f¡;. Alfonso Rueda Valenzuela

Vicepresidente e Conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza
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Proxecto de lei do Sistema universitario de Galicia

Memoria proposta de inicio dunha disposición normativa de rango de lei para o
Sistema universitario de Galicia
Acordo de inicio da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
Borrador do anteproxecto
Memoria de análise de impacto normativo da Secretaría Xeral de Universidades
Taboa de vixencias
Acordo de apertura do trámite de audiencia
Certificación da publicación na web da Consellería de Educación e Ordenación
Universitaria
Certificación de informe favorable do Consello Galego de Universidades
Informe de impacto de xénero da Secretaría Xeral da Igualdade
Informe da Secretaría Xeral Técnica
Informe da Dirección Xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innovación
Memoria da Secretaría Xeral de Universidades
Informe da Dirección Xeral da Función Pública
Informe, da Secretaría Xeral de Universidades, sobre as modifícacións introducidas
unha vez concluido o período de información pública e recibidos informes
Informe da Dirección Xeral de Orzamentos
Memoria xustifícativa da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación
Universitaria
informe de legalidade da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación
Universitaria
Informe da Asesoría Xurídica Xeral
Informe, da Secretaría Xeral de Universidades, sobre as observación ao articulado
da Asesoría Xurídica Xeral
Informe da Asesoría Xurídica Xeral
Memoria da Secretaría Xeral de Universidades
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Grupo Parlamentario 

Rúa do Hórreo, s/n Parlamento de Galicia. Tfno: 981 551 530 – Fax: 981 551 418 · 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA gp-socialista@parlamentodegalicia.es 

 
Á Mesa do Parlamento 

 
O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a través do seu 
portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 112 do Regulamento da Cámara, 
presenta ante esa Mesa a seguinte emenda á totalidade ao Proxecto de lei 
do Sistema Universitario de Galicia (PL-000005, doc. núm. 2122), con 
expresa petición de devolución, en virtude das seguintes consideracións: 
 
 

 Falla totalmente a visión de conxunto sobre o sistema universitario,  
sen que en nada contribúa a optimizar a coordinación entre as 
Universidades nin a xerar novas solucións que as fagan máis 
competitivas, ao non promover unhas estruturas realmente 
articuladas e áxiles.  

 
 Denota a busca dun control político das Universidades por parte da 

Xunta de Galicia, atentando claramente contra a autonomía 
universitaria que está garantida pola Constitución. 

 
 Non aporta ningunha cuestión realmente nova, amosando a súa 

escasa ambición, con  formulacións claramente insuficientes, como o 
que se refire ás universidades privadas, onde  se solicitan requisitos 
claramente insuficientes para a súa constitución, ou as titulacións 
non presenciais, cunha redacción tan ambigua que non resolve 
ningún problema. 

 
 Existe unha regulamentación excesiva en moitos dos seus contidos, 

pero esta resulta ser practicamente nula en canto ás obrigas da Xunta 
de Galicia respecto das universidades. 

 
 A cuestión fundamental do financiamento do sistema universitario 

non queda resolto, ao non garantirse  a suficiencia económica do 
Sistema Universitario de Galicia,  para que poida desempeñar a súa 
labor con criterios de calidade e excelencia. 
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 Aspectos fundamentais non están presentes ou non o están 
suficientemente reflectidos, tal e como acontece,  entre outros,  ca 
figura do Profesorado Investigador ou no concepto de equilibrio 
docencia - investigación. 

 
 A estrutura de investigación do Sistema Universitario de Galicia non 

está contemplada en forma rigorosa e precisa, algo absolutamente 
necesario por canto as Universidades son as responsable do 80 % da 
investigación que se fai en Galicia. 

 
 Materias básicas tampouco están desenvolvidas con precisión e rigor, 

tal e como acontece por exemplo ca rendición de contas, mentres que 
moito do seu articulado aumenta a carga burocrática que vai en 
detrimento da axilidade e eficiencia necesaria nas Universidades. 

 
 É moi indicativo dos obxectivos que persigue o goberno autonómico, 

que o capítulo máis extenso con diferenza,  sexa o dedicado ao 
control de centros e ensinanzas universitarias e á  tipificación das 
infraccións e sancións. 

 
 Evidenciase a incoherencia existente entre os obxectivos declarados 

na exposición de motivos e o desenvolvemento do articulado,  así 
como a coa política que están a levar a cabo os gobernos do 
presidente Feijoo respecto do Sistema Universitario de Galicia. 

 
 

Pazo do Parlamento, 18 de febreiro de 2013 
 
Asdo.: Abel Losada Alvarez 
Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 
 
 
 
 
Asinado dixitalmente por: 
 
Abel Fermín Losada Álvarez na data 18/02/2013 13:40:49 
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OFICINA PARLAMENTAR 
Parlamento de Galiza 

Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545 
Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421 

gp-bng@parlamentodegalicia.es 
15702 Santiago de Compostela 

Galiza 
 

 

 

 

Á Mesa do Parlamento 

 

O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro 

do disposto no Regulamento da Cámara, presenta a seguinte emenda á 

totalidade, de devolución, ao Proxecto de lei do Sistema Universitario Galego 

(doc. 2.122) polos seguintes motivos: 

 

O proxecto de lei non é a regulación que o Sistema Universitario Galego precisa. 

E non o é, ao ver do Grupo Parlamentar do BNG, polas seguintes razóns: 

1.- Pola súa falta de ambición. O texto proposto é unha mera refundición da 

normativa vixente en materia universitaria, recortando mesmo os trazos máis 

positivos da mesma en materia lingüística ou de garantía da autonomía 

universitaria. 

2.- Por supor un grave atentado contra a autonomía universitaria. Ao limitar 

a autonomía financeira e a potestade de auto-organización das universidades 

sometendo o seu exervicio á previa autorización gubernativa e non avanzar na 

necesaria transparencia no funcionamento da ACSVG. 

3.- Por renunciar a estruturar un Sistema Universitario Galego (SUG) 

integrado e equilibrado. Nin se regulan as estruturas común existentes –como a 

CIUG ou BUGALICIA- nin se avanza na criazón doutras novas  ou na 

introducción de medidas como a mobilidade do persoal dentro do SUG ou 

escolas comúns de doutoramento. 
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4.- Porque introduce o “cabalo de Troia” das universidades privadas –

incluídas as que desenvolven a súa actividade a distancia- no SUG, prevendo 

mesmo a súa participación no Consello Galego de Universidades. 

5.- Porque non contempla ningún mecanismo nin garantía que asegure a 

sustentabilidade financeira do SUG nin tampouco a garantía de servizos 

mínimos como a dotación de bibliotecas e lugares de estudo, atención á 

diversidade e residencias e outros servizos ao estudantado. 

6.- Porque retrocede, conscientemente, na protección do galego como língua 

propoia do SUG. 

7.- Porque renuncia a criar un modelo de persoal propio das universidades 

galegas, especialmente grave polo que atinxe á necesaria estabilización dos 

investigadores. 

Por todas estas razóns, solicítase a devolución ao goberno do Proxecto de lei do 

Sistema Universitario Galego. 

 

Santiago de Compostela, 18 de febreiro de 2013 

 

Asdo.: Francisco Xesús Jorquera Caselas 

Portavoz do G.P. do BNG 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 
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Francisco Xesús Jorquera Caselas na data 18/02/2013 17:22:29 
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Á MESA DO PARLAMENTO  

 

O Grupo Parlamentar da Alternativa Galega de Esquerda (EU-ANOVA), a 

iniciativa dos seus deputados Xabier Ron Fernández, Ramón Vázquez Díaz e David 

Fernández Calviño,  ao abeiro do disposto  no Regulamento da Cámara, presenta a 

seguinte emenda á totalidade, de devolución, ao Proxecto de lei do Sistema 

Universitario de Galicia (doc. 2122) polos seguintes motivos: 

 

Este Grupo Parlamentar atopa unha fonda incoherencia entre os obxectivos e fins da 

norma e o contido articulado e as eivas do mesmo. Este proxecto de lei tenta ao 

respecto do sistema universitario galego unha sorte de exercicio de doma e castración. 

Tratase de procurar unha progresiva erosión do carácter público do sistema coa súa 

apertura ó mundo do lucro privado, de ataque aos dereitos do alumnado pola dobre vía 

do aumento do prezo das matrículas e da redución das axudas e bolsas, do 

empeoramento das condicións de traballo do PDI e PAS, nun contexto marcado polo 

estrangulamento orzamentario e a tentativa de virar a universidade de costas ás 

problemáticas, necesidades e intereses da sociedade galega. 

O proxecto non agocha que pretende transformar nunha sorte de alquimia negra o que 

se crea na universidade pública - docencia, investigación e coñecemento -  en cartos 

para as empresas privada. 

O proxecto tampouco agocha o seu carácter clasista en canto quere excluír  ou pór as 

maiores eivas para acceder o ensino superior ao alumnado pertencente á clase 

traballadora. 

264



 

  

O proxecto nega o necesario orzamento para desenvolver os obxectivos que marca o 

proxecto. Non se contempla unha memoria pluarianual que garanta financiamento 

suficiente para atender todas as necesidades da universidade. Non podemos compartir 

as consecuencias que para o emprego e a calidade da docencia e investigación 

universitaria aparella que non se dote dunha memoria económica que forneza as 

capacidades do sistema universitario público galego. Quizais o penúltimo golpe 

propinado ao financiamento universitario no actual proxecto de lei de orzamentos da 

Xunta podería supor a destrución duns 250 postos de traballo. 

Non podemos compartir o escenario que ao estrangular o financiamento universitario 

alimenta a espiral da suba das taxas ao alumnado que a súa vez sufre o recorte das 

bolsas, escenario que esquece o compromiso da convocatoria anual de becas ao estudo 

e de formación investigadora con cláusulas de revisión da contía. 

Proxecto que descoida a necesaria apertura do mundo universitario cara a realidade 

nacional do noso país, en particular no que atinxe ao emprego da lingua propia de 

Galicia. 

En resumo, o proxecto adoece das medidas positivas necesarias que fornezan o 

carácter público do noso sistema universitario e dean satisfacción as notables eivas sen 

resolver e que as políticas ultraliberais destes anos non deixaron de alimentar. 

 

Xa que logo, solicítase a devolución do Proxecto de lei do Sistema Universitario 

Galego. 

Santiago de Compostela, 18 de febreiro de 2013. 
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Asdo:  Ramón Vázquez Díaz 

Asdo: David Fernández Calviño 

Deputados do G.P. da AGE. 

Asdo: Xabier Ron Fernández 

Deputado e Portavoz S. do G.P. da AGE. 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Ramón Vázquez Díaz na data 18/02/2013 17:06:08 

 

David Fernández Calviño na data 18/02/2013 17:06:20 

 

José Javier Ron Fernández na data 18/02/2013 17:06:30 
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Partido dos 
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Grupo Parlamentario 

Rúa do Hórreo, s/n Parlamento de Galicia. Tfno: 981 551 530 – Fax: 981 551 418 · 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA gp-socialista@parlamentodegalicia.es 

Á Mesa do Parlamento 
 

Os deputados e deputadas abaixo asinantes, pertencentes ao Grupo 
Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto nos 
artigos 98 e 144 do Regulamento da Cámara, solicitan se proceda á 
tramitación da comparecencia urxente en Pleno da Excma. Sra. 
conselleira de Medio Rural e Mar, para informar das liñas de actuación 
da súa consellería. 
 
 Pazo do Parlamento,  3 de decembro de 2012  
 
 
Asinado dixitalmente por: 
 

Manuel Vázquez Fernández na data 03/12/2012 09:50:43 
 
Abel Fermín Losada Álvarez na data 03/12/2012 09:50:54 
 

María Carmen Gallego Calvar na data 03/12/2012 09:51:03 
 
José Luís Méndez Romeu na data 03/12/2012 09:51:11 
 

Pablo García García na data 03/12/2012 09:51:18 
 
María Remedios Quintas Álvarez na data 03/12/2012 09:51:25 
 
Juán Carlos González Santín na data 03/12/2012 09:51:33 

 
María Soledad Soneira Tajes na data 03/12/2012 09:51:41 
 
María Concepción Burgo López na data 03/12/2012 09:51:48 

 
Francisco Manuel Caamaño Domínguez na data 03/12/2012 09:51:53 
 
Raúl Fernández Fernández na data 03/12/2012 09:52:00 
 

Beatriz Sestayo Doce na data 03/12/2012 09:52:08 
 
José Manuel Gallego Lomba na data 03/12/2012 09:52:15 
 

María Carmen Acuña do Campo na data 03/12/2012 09:52:22 
 
José Antonio Sánchez Bugallo na data 03/12/2012 09:52:29 
 

José Ramón Val Alonso na data 03/12/2012 09:52:37 
 
Patricia Vilán Lorenzo na data 03/12/2012 09:52:40 
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Ricardo Vicente Docasar Docasar na data 03/12/2012 09:52:42 
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Partido dos 
Socialistas 
de Galicia 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Grupo Parlamentario 

Rúa do Hórreo, s/n Parlamento de Galicia. Tfno: 981 551 530 – Fax: 981 551 418 · 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA gp-socialista@parlamentodegalicia.es 

 
Á Mesa do Parlamento 

 
O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, a través do seu 
portavoz e ao abeiro do disposto nos artigos 98 e 144 do Regulamento da 
Cámara, solicitan  a esa Mesa se proceda á tramitación, á maior brevidade 
posible, da comparecencia urxente en Pleno do Excmo. Sr. presidente 
da Xunta de Galicia, para dar conta da súa relación co clan de 
contrabandistas e narcotraficantes liderado por Marcial Dorado. 
  
Pazo do Parlamento, 1 de abril de 2013 
 
 
 
 
Asinado dixitalmente por: 
 

Manuel Vázquez Fernández na data 01/04/2013 08:48:23 
 
Abel Fermín Losada Álvarez na data 01/04/2013 08:48:33 
 
María Carmen Gallego Calvar na data 01/04/2013 08:48:40 

 
José Luís Méndez Romeu na data 01/04/2013 08:48:44 
 
Pablo García García na data 01/04/2013 08:48:50 
 

María Remedios Quintas Álvarez na data 01/04/2013 08:49:03 
 
Juán Carlos González Santín na data 01/04/2013 08:49:13 
 
María Soledad Soneira Tajes na data 01/04/2013 08:49:22 

 
María Concepción Burgo López na data 01/04/2013 08:49:32 
 
Francisco Manuel Caamaño Domínguez na data 01/04/2013 08:49:38 
 

Raúl Fernández Fernández na data 01/04/2013 08:49:47 
 
Beatriz Sestayo Doce na data 01/04/2013 08:49:54 
 
José Manuel Gallego Lomba na data 01/04/2013 08:50:01 

 
María Carmen Acuña do Campo na data 01/04/2013 08:50:09 
 
José Antonio Sánchez Bugallo na data 01/04/2013 08:50:16 
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José Ramón Val Alonso na data 01/04/2013 08:50:45 
 
Patricia Vilán Lorenzo na data 01/04/2013 08:50:54 

 
Ricardo Vicente Docasar Docasar na data 01/04/2013 08:51:00 
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Á MESA DO PARLAMENTO GALEGO 

 

Os Grupos Parlamentares da Alternativa Galega da Esquerda (EU-ANOVA) e do Bloque 

Nacionalista Galego (BNG), por medio dos seus voceiros, Xosé Manuel Beiras Torrado e 

Francisco X. Jorquera Caselas respeitivamente,  ao  abeiro do recollido  nos artigos 144 e 98 do 

Regulamento da Cámara, presentan a petición da comparecencia polo trámite de urxencia do 

Presidente da Xunta de Galicia, en relación coas relacións mantidas cun narcotraficante 

condenado, que veñen de seren  reveladas recentemente  na prensa. 

 

Compostela, 1 de abril de 2013. 

 

Asdo: Xosé manuel Beiras Torrado    Asdo: Francisco  X. Jorquera Caselas. 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Xosé Manuel Beiras Torrado na data 01/04/2013 13:49:25 

 

Francisco Xesús Jorquera Caselas na data 01/04/2013 14:01:04 
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Rúa do Hórreo, s/n Parlamento de Galicia. Tfno: 981 551 530 – Fax: 981 551 418 · 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA gp-socialista@parlamentodegalicia.es 

 
Á Mesa do Parlamento 

 

 O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa da súa 

deputada, Carmen Acuña do Campo, a través do seu portavoz e ao abeiro do 

disposto no artigo 151.2 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte 

Moción para substanciar a Interpelación debatida na sesión plenaria celebrada 

o día 26 e 27 de marzo de 2013, sobre os colapsos producidos nos servizos de 

urxencias dos distintos centros hospitalarios dende o ano 2009 (09/INT-

000126, doc. núm. 2360) 

 

Moción 

 

O Parlamento galego insta a Xunta de Galicia a: 

 

1.-  Que, de forma inmediata, remita á Cámara galega toda a información 

sobre os servizos de urxencias do sistema público de saúde de Galicia que foi 

solicitada polo Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia a través da 

interpelación debatida no Pleno do día 27 de marzo do presente ano. 

 

 

2.-  Dotar aos servizos de urxencias hospitalarios de Galicia dos recursos 

humanos, materiais e estruturais adecuados para garantir unha atención 

sanitaria nos mesmos de calidade e sen demoras. E definir, adecuadamente, os 

reforzos que se van precisar en cada un deses servizos nas épocas nas que 

previsiblemente se producen os repuntes estacionais.  

 

3.-  Facilitar a incorporación e permanencia nestes servizos de profesionais 

adecuadamente formados, a través de contratos laborais dignos que 

proporcionen continuidade e estabilidade ao cadro de persoal.  Organizar unha 

bolsa de profesionais, entre os que se atopen no paro, perfectamente 

adestrados para realizar os reforzos e os traslados urxentes.  

 

4.-  Garantir que a permanencia en observación dun doente nun servizo de 

urxencias hospitalario da rede pública galega nunca exceda das 24 horas.  Así 

mesmo, nunca poderá haber camas libres nalgún dos centros dun complexo 

hospitalario mentres haxa colapso no servizo de urxencias. 
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5.-  Iniciar de forma inmediata as reformas estruturais necesarias para que 

todos os complexos hospitalarios públicos galegos conten cos espazos 

adecuados e dotados dos profesionais necesarios para prestar a atención, e a 

observación de urxencia digna e de calidade.  

 

6.-  Humanizar todos estes servizos tanto no relativo a estancia e atención dos 

doentes, como na información facilitada aos seus familiares e acompañantes. 

 

7.-  Definir modelo de Triaxe que terá que ser común para todos os servizos e 

aplicado polo mesmo tipo de profesional. Triaxe que se repetirá cada 30 

minutos naqueles doentes que aínda non teñan sido atendidos. 

 

8.-  Unificar os protocolos utilizados nestes servizos en toda a rede Sergas, 

definir e instaurar en todos eles a mesma organización funcional.  

 

9.-  Realizar campañas informativas periódicas entre a poboación para a 

utilización correcta e escalonada dos servizos de urxencias galegos. 

  

10.- Recuperar o Plan de mellora de Atención Primaria para aumentar a 

capacidade resolutiva nese nivel.  

 

 

Pazo do Parlamento, 1 de abril de 2013 

 

Asdo.: Carmen Acuña do Campo 

Deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

Asdo.: Abel Losada Alvarez 

Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 
 

María Carmen Acuña do Campo na data 01/04/2013 16:33:42 
 
Abel Fermín Losada Álvarez na data 01/04/2013 16:33:50 
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Á Mesa do Parlamento 

 

O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), por 

iniciativa do seu deputado Cosme Pombo Rodríguez, ao abeiro do disposto no 

artigo 151.2 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Moción para 

substanciar a Interpelación (doc. núm. 2657) debatida na sesión celebrada o 27 

de marzo de 2013, relativa ás xestións para a conversión en públicas das 

vivendas que conforman os activos inmobiliarios do sector financeiro. 

 

Moción 

 

1º.- O Parlamento Galego acorda trasladar aos diferentes grupos parlamentares 

do congreso dos Deputados a solicitude de que na tramitación da ILP da 

“Proposición de Ley de regulación de los desahucios y de alquiler social” se 

respectan escrupulosamente os termos nos que foi presentada a iniciativa; 

fundamentalmente no referido a: Dación en pago na execución hipotecaria, 

Paralización dos desafiuzamentos e aluguer social e na  Aplicación retroactiva. 

2º.- O Parlamento Galego insta á Xunta de Galiza a adoptar as medidas 

necesarias Para: 

2.1.- Demandar da administración de Xustiza na Galiza a inmediata paralización 

de todos os desafiuzamentos en tramite no noso país, acolléndose a aplicación da 

sentencia do Tribunal de Xustiza da Unión Europea.  

2.2.- Reclamar do Goberno do estado a revisar a interpretación de retroactividade 

que se está realizando do Real-Decreto-Lei 20/2012, do 13 de xullo, de medidas 
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para garantir a estabilidade orzamentaria e de fomento da competitividade no 

referido á materia de vivenda protexida segundo o artigo 35. 

2,3.- Adoptar as medidas necesarias para manter as condicións pactadas en 

materia de vivenda protexida e anular as resolucións negativas baseadas en 

criterios interpretativos contrarios a dereito. De ser necesario, o goberno galego 

habilitará as partidas orzamentarias necesarias para manter as condicións 

pactadas cos propietarios/as e que causan dereito para estas persoas. 

2.4.- Adoptar as medidas necesarias para que no programa “Aluga”, se poida 

estender a duración do contrato, máis aló dos 5 anos, cando se trate de persoas 

que non teñen outra posibilidade de acceso a unha vivenda digna. 

2.5.- Reclamar do Goberno do Estado a transferencia das vivendas situadas na 

Galiza e adquiridas polo SAREB, a fin de constituír un patrimonio público de 

vivenda co que garantir o dereito a unha vivenda digna. Co fin de evitar, en todo 

caso, que nengún/ha desafiuzad@ poida quedar sen vivenda. 

 
 

Santiago de Compostela, 1 de abril de 2013 

 

Asdo.: Cosme Pombo Rodríguez 

Deputado do G.P. do BNG 

Francisco Xesús Jorquera Caselas 

Portavoz do G.P. do BNG 
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Asinado dixitalmente por: 

 

Cosme Eladio Pombo Rodríguez na data 01/04/2013 17:12:18 

 

Francisco Xesús Jorquera Caselas na data 01/04/2013 17:12:26 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

O Grupo Parlamentar da Alternativa Galega de Esquerda (EU-ANOVA), a iniciativa da 

súa deputada Consuelo Martínez García e a través do seu portavoz ,ao abeiro do 

disposto no artigo 151.2  do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Moción para 

substanciar a Interpelación (nº rexistro 1050)  debatida no Pleno celebrado os días 26 e 

27 e marzo de 2013.  

 

O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a adoptar as seguintes medidas: 

 

1.- Constituír, no prazo dun mes, a Mesa do Sector Naval de Galiza, con participación de 

empresas, representación dos traballadores e Xunta de Galicia. 

 

2.- Deseñar e aprobar un plan de viabilidade para o Sector Naval de Galiza. A Xunta 

garantirá a financiación e/ou avais bancarios precisos para a supervivencia do sector -for 

con medios propios como os do IGAPE ou esixindo da Administración Central que o faga 

por medio do ICO. 

 

3.- Dar  cumprida información no Pleno da Cámara, como mínimo unha vez ao trimestre, 

do desenvolvemento do plan de viabilidade do Sector Naval, da marcha das iniciativas e 

accións a desenrolar. 

 

Santiago de Compostela, 1 de abril de 2013. 

 

 

Asdo.: Consuelo Martínez García 

Deputada do G.P. da AGE. 

Xosé M. Beiras Torrado 

Portavoz do G.P. da AGE. 
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Asinado dixitalmente por: 

 

María Consuelo Martínez García na data 01/04/2013 19:13:59 

 

Xosé Manuel Beiras Torrado na data 01/04/2013 19:14:12 
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Á Mesa do Parlamento 
 
O Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a través do seu 
Portavoz e á iniciativa dos deputados Marta Rodríguez Arias, Miguel 
Santalices Vieira, Jaime Iñiguez Martínez, Susana López Abella e 
Aurelio A. Núñez Centeno, ó abeiro do disposto no artigo 160 e 
concordantes do Regulamento da Cámara, formulan a seguinte 
Proposición Non de Lei para o seu debate en Pleno. 
 
 
Exposición de Motivos 
 

O desenvolvemento progresivo da Lei de Dependencia, que cada 
vez chega a un maior número de usuarios, o aumento da carteira de 
servizos e a crise económica actual derivan na necesidade de 
optimizar os recursos dispoñibles. 

O contexto socioeconómico constitúe unha oportunidade para 
implementar modelos de xestión que permitan instaurar unha 
dinámica de mellora continua. 

A Xunta de Galicia xa ten tomado conciencia da necesidade de 
avanzar  na consecución do obxectivo de prestar un servizo á 
sociedade baseado nos principios de eficacia, eficiencia e equidade 
e redobrando os esforzos. Así, a Xunta ten levado a cabo 
numerosas medidas de mellora nesta área, dende melloras 
normativas, tecnolóxicas e dos procesos, que se traduciron nunha 
mellora da xestión e nunha mellora considerable na resposta ao 
cidadán. 

Un exemplo claro é a recente aprobación da carta de servizos do 
sistema para a autonomía e atención á dependencia, orientada á 
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mellora dos niveis de satisfacción dos usuarios do sistema como 
obxectivo principal. 

Por todo isto, 

“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a continuar 
implementando novos sistemas de calidade ligados á xestión do 
procedemento de dependencia, co obxectivo da mellora continua e 
dun aproveitamento estratéxico dos recursos.” 

 

 

 

Santiago de Compostela, 19 de decembro de 2012 

 

 
 
 
 
 
Asinado dixitalmente por: 
 
Pedro Puy Fraga na data 19/12/2012 11:06:07 

 
Marta Rodríguez Arias na data 19/12/2012 11:06:26 
 
Miguel Ángel Santalices Vieira na data 19/12/2012 11:06:47 

 
Jaime Iñíguez Martínez na data 19/12/2012 11:07:03 
 
María Susana López Abella na data 19/12/2012 11:07:18 

 
Aurelio Alfonso Núñez Centeno na data 19/12/2012 11:07:32 
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Á Mesa do Parlamento 

 

O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa da súa 

deputada Ana Belén Pontón Mondelo, ao abeiro do disposto no Regulamento da 

Cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei para o seu debate en Pleno, 

relativa as medidas urxentes que debe adoptar a Xunta de Galiza para o impulso e 

modernización do ferrocarril. 

 

O BNG considera de vital importancia a modernización e impulso das comunicacións 

ferroviarias na Galiza. Así, levamos durante décadas reclamando actuacións que 

evitaran a nosa marxinación neste ámbito. Porén, nin os deseños estatais, nin os 

sucesivos gobernos centrais deron unha solución acaída as demandas e necesidades que 

neste eido ten a nación galega.  

 

O Goberno Central optou por un deseño de alta velocidade que non atende as 

necesidades de comunicación interna das nosas vilas e cidades, e que ten como única 

obsesión, chegar canto antes a Madrid. Un deseño que claramente vai marxinar a cidade 

de Ferrol, que tampouco vai solucionar as conexións co Norte de  Portugal e que moi 

probabelmente deixará á provincia de Lugo sen servizos ferroviarios. Cómpre lembrar 

que non era esta a opción defendida polo BNG, que avogaba por modernizar a rede 

interior de Galiza, e incrementar as frecuencias e a calidade do servizo que se presta aos 

galegos e galegas. 

 

O Goberno do Estado ten feito pública a súa intención de privatizar Renfe. Unha 

medida que se enmarca na obsesión neoliberal deste goberno, e que no caso concreto de 

Galiza, vai supor a eliminación da maior parte das liñas que neste momento en 

funcionamento. De feito corren perigo certo de desaparición as liñas existentes entre A 

Coruña-Ferrol e A Coruña- Monforte. De consumarse as intencións do goberno, a maior 
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parte do territorio galego ficaría sen servizos de comunicación por tren, a pesar de ser 

este un elemento vital para os nosos intereses económicos e para o noso futuro. O BNG 

oponse rotundamente as intencións do Goberno central e avoga non só por manter uns 

servizos públicos ferroviarios, senón por mellorar as frecuencias e calidade dos mesmos 

no noso país. 

 

Ante esta situación é crucial unha resposta do Parlamento Galego e reclamar que a 

Xunta de Galiza abandone a súa complicidade con estes deseños. Durante a lexislatura 

pasada o Goberno Galego reiterouse en anuncios relativos á constitución dun ente 

ferroviario galego, mais o certo é que na práctica só foron enganos. En realidade, o 

goberno galego é cómplice dos deseños e marxinacións que sofre Galiza e non demostra 

interese real por superar esta situación. O goberno podía ter reclamado a transferencia 

desta competencia e previamente, negociar os investimentos precisos para mellorar as 

medios existentes, de xeito que a transferencia se faga nas debidas condicións. Mais 

nada disto fixo. 

 

Para o BNG é vital que defendamos o dereito de galegas e galegos a contar cun servizos 

de ferrocarril axeitados aos tempos que vivimos e en condicións similares aos que 

contan outros territorios do estado. 

 

Polo dito, formulamos a seguinte proposición non de lei para o seu debate en Pleno: 

 

O Parlamento insta á Xunta de Galiza a: 

 

1. Reclamar do Goberno do Estado os investimentos e actuacións necesarias para 

mellorar a liña Ferrol- A Coruña. Isto implica acometer un proxecto que duplique a 

vía, electrifique o servizo, acurte as distancias, coas variantes que sexan necesarias, e 

que posibilite a prestación de servizos de proximidade, media e longa distancia e que 
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sexa compatíbel para viaxeiros e mercadorías. Con carácter prioritaria nestas 

actuacións, iniciaranse os trámites precisos para construír o by pass de Betanzos-

Infesta. 

 

2. Iniciar de inmediato o proceso de negociación das transferencias en materia de 

ferrocarril interior -tanto os servizos prestados por Renfe como por Feve- co obxectivo 

de poder mellorar a prestación deste servizo no noso país e desenvolver as 

competencias que temos recoñecidas nesta materia. 

 

3. Creación dunha Compañía Ferroviaria Galega, coa finalidade de contar con este 

ente no prazo de seis meses. 

 

4. Esixir do goberno central que desista de inmediato do proceso de desmantelamento 

e privatización de servizos ferroviarios en Galiza, apostando polo mantemento e 

mellora dos servizos e frecuencuencias, nomeadamente nas liñas A Coruña- Ferrol; A 

Coruña-Lugo-Monforte e a liña coa que conta o Feve no noso territorio. 

 

Santiago de Compostela, 20 de decembro de 2012 

 

Asdo.: Ana Belén Pontón Mondelo 

Portavoz S. do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Ana Belén Pontón Mondelo na data 20/12/2012 09:53:56 
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Á Mesa do Parlamento 

 

O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego, a iniciativa da súa 

deputada Montserrat Prado Cores, ao abeiro do disposto no Regulamento da 

Cámara, presenta a seguinte proposición non de lei para o seu debate en pleno, 

relativa ao rescate como servizo público do Servizo de Salvamento Marítimo  

garantir o seu carácter gratuito e universal e mellorar os niveis de seguranza 

marítima. 

O sector pesqueiro galego é o que padece a maior taxa de sinistralidade de todo o 

Estado español. Aínda que representa, en canto á súa dimensión, apenas o 50% 

do do conxunto do Estado, sofre porén o 80% de sinistralidade mortal por razón 

de afogamento ou hipotermia. É este o contexto no que se está a producir un 

proceso de irresponsábel degradación, privatización e precarización do servizo de 

salvamento marítimo que opera na Galiza, e que xa ten provocado consecuencias 

irreparábeis. 

Así, a traxedia de Mercedes Veiga Mosteiro, percebeira de Oia que perdía a súa 

vida o pasado 12 de decembro de 2012, mentres desenvolvía o seu traballo, puña 

en evidencia o retraso na actuación do helicóptero "Pesca I" (adscrito ao Servizo 

de Gardacostas de Galiza, do Goberno galego, con base en Vigo), vulnerando o 

estabelecido no contrato que vincula á Xunta de Galiza coa empresa INAER 

Helicópteros Off Shore, S.A.U., en relación cos tempos de resposta. O resultado 

final foi o xa coñecido. Previamente, o 14 de novembro, o helicóptero "Pesca II" 

(este último con base en Celeiro), sufría un intolerábel retraso que impediu o 

rescate, fronte ás costas de Burela, do mariñeiro Francisco Berrocal, tripulante do 

pesqueiro "Regino Jesús". Aínda que foi outro helicóptero, dende A Coruña, o 
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que chegou ao lugar do sinistro, non foi posíbel salvar a vida deste traballador do 

mar. 

Lamentabelmente, en moi curto espazo de tempo, son varias as decisións do 

Goberno galego que viñeron a degradar, aínda en maior medida, os niveis de 

seguranza marítima existentes no litoral galego. Algúns exemplos: 

1ª) Agora cóbrase (Decreto 130/2012) polas actuacións de salvamento 

marítimo que realicen helicópteros, embarcacións, vehículos e persoal do 

Servizo de Gardacostas de Galiza. O salvamento e vidas humanas no mar 

pasa así a se converter nun mero negocio. Estabelécense tarifas de cobro 

para os buques pesqueiros que precisen de asistencia, aínda en risco de 

afundimento. 

2ª) Eliminación do "Seguro Colectivo de Accidentes no Mar", con cobertura 

automática a todas e todos os profesionais do mar (tripulantes –galegos, 

galegas ou de calquera nacionalidade embarcados en buques galegos-, 

persoal de bateas, percebeiras e percebeiros, mergulladores, mergulladoras, 

mariscadores a frote, mariscadoras a pé, membros da Cruz Vermella do 

Mar, etc.) que sufriran algún percance ou mesmo a morte. 

3ª) Venda á empresa privada INAER dos helicópteros de salvamento marítimo 

"Pesca I" e "Pesca II", de titularidade pública galega e recente adquisición, 

por un prezo que duplica o da súa venda. Sistemáticos retrasos -ademais dos 

xa indicados- sen que conste ningunha penalización á empresa 

adxudicataria, en numerosos operativos de salvamento marítimo. 

4ª) Matriculación nas Illas Canarias (2º Rexistro) dos dous buques maiores do 

Servizo de Gardacostas de Galiza: o "Sebastián Ocampo" e o "Irmáns 

García Nodal" (tamén de titularidade pública, mais xestionados pola 
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empresa privada REMOLCANOSA) a fin de acceder a avantaxes fiscais e 

posibilitar a degradación e desregulamentación das súas tripulacións. 

5ª) Eliminación no ano 2012, por vez primeira, do buque de apoio e asistencia 

sanitaria á frota pesqueira que acude á campaña do bonito no Océano 

Atlántico (por certo, non no caso da campaña do atún no Mar 

Mediterráneo). 

6ª) Supresión do "Seguro de mal tempo", de carácter voluntario, que evitaba 

perdas económicas por non sair ao mar de se produciren determinadas 

condicións económicas que dificultaran o exercicio da actividade pesqueira, 

marisqueira ou percebeira. 

Esta situación reviste unha extraordinaria gravidade. Estamos a falar de vidas 

humanas, e estas decisións incrementan os índices de risco até uns niveis 

absolutamente intolerábeis. Lamentabelmente non é posíbel devolver as vidas 

perdidas, mais si que estas traxedias sirvan para, ademais de deitar luz sobre o 

acontecido e depurar as responsabilidades que se deriven destes feitos, adoptar as 

medidas correctoras que eviten no futuro a reprodución de feitos desta natureza. 

Non se trata de aforro, senón de privatización e de obtención de beneficios 

económicos por parte de empresa privadas. O salvamento dunha vida humana 

debe ter a consideración de servizo público gratuíto, nunca de negocio 

empresarial. 

 

Por todo isto, o Grupo Parlamentar do BNG presenta a seguinte proposición non 

de lei en pleno: 

 

O Parlamento Galego insta á Xunta de Galiza a: 
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-Derrogar o Decreto 130/2012, do 31 de maio, para estabelecer, daquela, o 

carácter gratuíto e universal das operacións de salvamento marítimo que realicen 

unidades do Servizo de Gardacostas de Galiza. 

-Rescatar a venda dos helicópteros de salvamento marítimo "Pesca I" e "Pesca 

II", devolvéndoos á súa titularidade pública galega, e garantindo o cumprimento 

dos tempos de resposta estabelecidos (máximo de dez minutos) as 24 horas dos 

365 días do ano, a través do sistema de gardas presenciais na base, coas 

tripulacións precisas para o cumprimento deste cometido legal. 

-Recuperar o "Seguro Colectivo de Accidentes no Mar" e o "Seguro do mal 

tempo". 

 

Santiago de Compostela, 28 de xaneiro de 2013 

 

Asdo.: Montserrat Prado Cores 

Deputada do G.P. do BNG 

Francisco Xesús Jorquera Caselas 

Portavoz do G.P. do BNG 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 

María Montserrat Prado Cores na data 28/01/2013 11:40:20 

 

Francisco Xesús Jorquera Caselas na data 28/01/2013 11:40:59 
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Á MESA DO PARLAMENTO: 

O Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda, a iniciativa do 

deputado  Antón Sánchez García e a través do seu portavoz Xose Manuel 

Beiras Torrado, ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulmento da Cámara, 

apresenta a seguinte Proposición non de lei para o seu debate en Pleno 

 

O Consello da Xunta de Galicia do 2 de febreiro de 2012 aproba as novas 

autorizacións para aproveitamentos hidroeléctricos no río Xallas, acordo 

publicado no  Diario Oficial de Galicia do 30 de maio de 2012,” Acordo polo que 

aproba o proxecto sectorial de modificación relativo a un aproveitamento 

hidroeléctrico no río Xallas, Salto de Novo Castrelo, nos concellos de Dumbría 

e Mazaricos, provincia da Coruña, promovido pola sociedade Ferroatlántica, 

S.L” . 

 

Coa autorización da Xunta de Galicia construiranse novas instalacións 

hidroeléctricas no río Xallas cunhas actuacións, nos concellos de Dumbría e 

Mazaricos, que afectarán seriamente ao ecosistema do río, dañando unha zona 

de bosque de alto valor ecolóxico e ao propio caudal do río. 

 

Actualmente o río Xallas xa é dos ríos máis explotados de Europa, con sete 

aproveitamentos en 20 kilómetros. 

 

Non hai xustificación económica nin enerxética para estas instalacións. Non 

resolven un problema enerxético e a nivel laboral as cifras, como sempre, están 

máis que infladas.  

 

Tampouco a nivel ambiental. A suposta redución de CO2 habería se se deixara 

de producir electricidade a partir de outros combustibles ou de consumir 

enerxía fósil na medida en que se xera esta nova electricidade. Como iso non 

vai suceder, só se aumenta a capacidade de xeración de electricidade pero non 

hai  redución  real das  emisións  atmósfericas –das que, por certo, habería que  
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deducir as que se xeran pola construción da nova infraestrutura. 

 

Por outra parte, aínda existindo esa redución tamén habería que considerar os 

efectos de destrución ambiental pola construción de esas novas infraestruturas 

en zonas xa sobrecargadas e, por iso mesmo, con espazos moi sensíbeis a 

novas agresións. 

 

É unha sobrecarga que non se xustifica pola produción adicional que poida 

conseguir xa que non incrementará demasiado a produción existente.  

       

 A empresa Ferroatlántica utiliza unha argucia legal, permitida alevosamente 

pola Xunta de Galicia, para cobrar primas. 

 

Ferroatlántica saca ano tras ano pingues beneficios deste río.Para Galiza so 

queda o dano ao río. 

 

Ésta empresa incumpliu e incumple varios preceptos da lexislación ambiental e 

sobre protección de ríos coma son a ausencia de escalas salmoneiras ou a 

recomendación de non instalar novos aproveitamentos nos ríos galegos. 

Aínda que a empresa e a Xunta de Galicia falen de repotenciamento, na 

práctica o que se realizará será a instalación de novos aproveitamentos, 

agravando o impacto ambiental en zonas aínda non degradadas. 

   

Todo apunta a que só hai un beneficiario directo: Ferroatlántica, empresa que 

leva incumplindo a lexislación sectorial durante anos, perxudicando a calidade 

ambiental do río, e provocando un gravísmo desastre ambiental. 

Por todo o exposto, aresentase a seguinte Proposición non de lei, para o seu 

debate en Pleno: 

O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a anular e deixar sen efecto a 

aprobación dos Proxectos Sectoriais publicado o 30 de maio de 2012 no DOG 

de 20/05/2012.  
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Santiago de Compostela, 22 de febreiro de 2013. 

Asdo.: Antón Sánchez García 

Deputado do G.P. da AGE. 

Xosé M. Beiras Torrado 

Portavoz do G.P. da AGE. 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Antón Sánchez García na data 22/02/2013 13:56:05 

 

Xosé Manuel Beiras Torrado na data 22/02/2013 13:56:11 
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Á MESA DO PARLAMENTO 

O Grupo Parlamentario de Alternativa Galega de Esquerda (EU-ANOVA), a iniciativa da súa 

deputada, Yolanda Díaz Pérez, e ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da 

Cámara do Parlamento de Galicia, presenta a seguinte Proposición non de Lei para o debate 

en Pleno, relativa a situación dos puntos de encontro familiar. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

Están a se suceder no noso país unha serie de denuncias que poñen de manifesto a 

precariedade e deficiencias dos Puntos de Encontro Familiar, nun caleidoscopio de denuncias 

varias que ano tras ano amosan as eivas dun equipamento hoxendía  necesario para facilitar e 

presevar a relación entre as crianzas e  as súas familias en situacións de crise. 

O propio Valedor do Pobo aperturou nestes anos varias  queixas  de oficio para investigar o 

estado dos puntos de encontro familiar no noso país, logo das denuncias acaecidas ao 

respeito. Aínda nestes días houbo outra denuncia nun PEF de A Coruña polas fallas en materia 

de seguridade e falla de licenza de apertura. A institución do Defensor do Pobo caracterizou xa 

en 2009 as eivas máis salientables: saturación,  imposibilidade de realizar un traballo mediador 

para normalizar as relacións de parella dos proxenitores, a descoordinación e a necesidade de 

mellorar os recursos e a seguridade constitúen algunha das carencias detectadas. 

Xa que logo, Alternativa Galega de Esquerda entende necesario facer unha diagnose 

exhaustiva sobre o estado da totalidade dos devanditos centros existentes en Galicia para 

coñecer da idoneidade dos seus  equipamentos, capacidades e modelos de xestión, dos  

equipamentos de seguridade, e das plantillas que os atenden así como da súa cualificación 

para tal cometido. Outrosí de requerir os protocolos de actuación coas policías e os 

regulamentos que rixen as actividades deses servizos. 

Nomeadamente este Grupo parlamentar quere chamar a atención sobre a necesidade do 

cumprimento rigoroso dos principios de actuación, cuxo punto 5.D do Decreto 9/2009, de 15 

de xaneiro, que regulamentan este centros, prescribe a neutralidade, entendida esta como a 

non vinculación  a ningún grupo ideolóxico, político ou relixioso. 

Por todo isto, preséntase a seguinte  

 

PROPOSICIÓN NON DE LEI, para o seu debate en Pleno: 

 

O Parlamento Galego insta ao goberno galego a realizar unha auditoría sobre a totalidade dos 

Puntos de Encontro Familiar galegos de maneira que se actualice a información dos centros no 

que atinxe a súa plantilla e cualificación, medidas de seguridade, idoneidade dos 
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equipamentos, capacidades e modelos de xestión, e nomeadamente  o  grao de cumprimento 

do Decreto 9/2009 en particular o que se refire ao punto 5.D , e os protocolos de actuacións 

coas policías. 

O Parlamento Galego insta a Xunta de Galicia a programar e orzamentar un plano de 

actuacións urxentes que reparen as deficiencias materiais e humanas dos devanditos centros. 

 

Compostela,  1 de marzo  de 2013. 

 

Asdo: Yolanda Díaz Pérez 

Vicevoceira do GP de AGE 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Yolanda Díaz Pérez na data 01/03/2013 10:58:36 
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Á Mesa do Parlamento 
 
 O Grupo Parlamentario Socialista, por iniciativa dos seus 
deputados, José Luis Méndez Romeu e Vicente Docasar Docasar, a 
través do portavoz e ao abeiro do disposto no artigo 160 do 
Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte 
proposición non de lei para o seu debate en Pleno. 
 

Nas vindeiras datas, a Consellería de Cultura, Educación e 
Ordenación Universitaria promulgará a orde reguladora da admisión 
de alumnos en centros públicos de ensino. Nos últimos anos esa 
norma  incluía no artigo 6.1, a prohibición de utilizar os servizos 
complementarios dos centros para os alumnos domiciliados fóra da 
zona de influenza do centro ao que asisten. No borrador da orde para o 
vindeiro curso mantense a prohibición. 
 

Esa norma afecta seriamente a moitas familias das zonas 
urbanas e metropolitanas de Galicia, onde a distribución dos centros 
non se corresponde en moitos casos coa demanda das familias. As 
familias fan eleccións racionais cando solicitan un centro: a existencia 
doutros irmáns no mesmo, a organización da vida familiar, a 
conciliación laboral, etc. A privación posterior dos servizos só engade 
conflitos e semella dubidosa dende o punto de vista legal. Os alumnos 
son iguais pero menos para utilizar o servizo de restauración ou o 
servizo de transporte. 
 

Esa norma afecta a un grupo reducido de alumnos en cada 
centro e non distorsiona o seu funcionamento, en opinión dos 
directores. Pero si distorsiona ás familias ás que, en moitos casos, 
sufriron a adscrición forzosa a un determinado centro e logo a 
exclusión dos servizos de posteriores irmáns escolarizados neles. Ou 
que deben facer tortuosos itinerarios de escolarización, acudindo 
primeiro a un centro infantil que estea adscrito para así sortear o 
baremo ordinario. 
 

En consecuencia,  o Grupo Parlamentario Socialista presenta a 
seguinte proposición non de lei para o seu debate en Pleno. 
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O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego a: 
 

1.º)   Modificar a orde de admisión de alumnos nos centros de 
ensino, recoñecendo a todos os admitidos os mesmos dereitos para 
acceder aos servizos complementarios e á totalidade da oferta 
educativa, de recursos e servizos do seu centro. 
 

2.º)  Outorgar prioridade absoluta á escolarización de irmáns no 
mesmo centro de ensino. 
  

3.º)  Eliminar o requisito de antigüidade dun ano no domicilio 
familiar. A Constitución garante o dereito de libre residencia. 

 
Pazo do Parlamento, 1 de marzo de 2013 

 
 
 
 
 
 
 
Asinado dixitalmente por: 
 
José Luís Méndez Romeu na data 01/03/2013 13:25:49 
 

Ricardo Vicente Docasar Docasar na data 01/03/2013 13:26:32 
 
Abel Fermín Losada Álvarez na data 01/03/2013 13:27:24 
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Á Mesa do Parlamento 
 

 O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia por 
iniciativa dos seus deputados, José Antonio Sánchez Bugallo, Raúl 
Fernández Fernández e José Luis Méndez Romeu, e da súa 
deputada, Patricia Vilán Lorenzo, a través do portavoz e  ao abeiro 
do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara, presenta ante 
esa Mesa a seguinte proposición non de lei para o seu debate en 
Pleno. 
 

En moitos concellos galegos construíronse durante os últimos 
anos ao abeiro dos sucesivos plans nacionais da vivenda, 2002-2005, 
2005-2008, 2009-2012, miles de vivendas acollidas a distintos 
réximes de protección. Unha característica común aos sucesivos plans 
nacionais de vivenda é que as axudas se conceden por un período 
inicial de cinco anos, renovables automaticamente unha vez 
comprobado que os concesionarios seguen a cumprir os requisitos 
establecidos de cando lle foi concedida esta axuda. 
 

O Goberno de España unilateralmente decidiu a través do RD 
20/2012, publicado no BOE do 14 de xullo de 2012, suprimir as 
axudas de subsidiación de préstamos. Esta decisión supón que non se 
recoñecerán as solicitudes xa formuladas pero aínda non resoltas pola 
Comunidade Autónoma e, o que aínda é máis grave polo volume de 
familias afectadas que unha vez cumprido o prazo de cinco anos non 
serán renovadas as concedidas con anterioridade. 
 

Esta decisión política do Goberno do Partido Popular ten como 
consecuencia que miles de familias galegas, especialmente numerosas 
nos casos de Vigo e Santiago, por ser as cidades onde se construíron 
máis vivendas protexidas: San Paio de Navia en Vigo ou 
Pontepedriña, Castiñeiriño, Volta do Castro, Castro de Abaixo, 
Pontepereda, O Avío, Salgueiriños, Meixonfrío, As Cancelas ou os 
polígonos 6 e 7 de Fontiñas no caso de Santiago; tamén noutras 
cidades galegas como pode ser Novo Mesoiro na Coruña ou tantos 
outros polígonos e municipios de Galicia, todos eles irán vendo como 
ao cumprirse ese prazo perderán a axuda do Plan nacional de vivenda 
e as súas hipotecas experimentarán unhas subidas dunha media  de 
entre o 30 e o 60 %. 
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Trátase de vivendas protexidas e polo tanto de familias 

modestas e os graves problemas derivados da crise económica deberán 
engadir os derivados desta subida inesperada das súas cotas 
hipotecarias. 
 

Por todo o anterior o Grupo Parlamentario Socialista presenta a 
seguinte proposición non de lei para o seu debate en Pleno: 
 

O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego a manter a 
totalidade das axudas para a subsidiación de préstamos, incluídas as 
renovacións previstas para todos aqueles  que  a tivesen concedida con 
anterioridade ao 14 de xullo de 2012. 
 
 Pazo do Parlamento, 20 de marzo de 2013 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
José Antonio Sánchez Bugallo na data 20/03/2013 13:41:02 
 
Raúl Fernández Fernández na data 20/03/2013 13:41:18 
 

Patricia Vilán Lorenzo na data 20/03/2013 13:41:36 
 
Abel Fermín Losada Álvarez na data 20/03/2013 13:41:48 
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Á Mesa do Parlamento 
  
O Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a través do seu 
Portavoz, e por iniciativa dos deputados, Alejandro Gómez 
Alonso, Alberto Pazos Couñago, Javier Guerra Fernández e 
Javier Dorado Soto,  ao abeiro do disposto no artigo 160 e 
concordantes do  Regulamento da Cámara, presenta ante esa 
Mesa, a seguinte proposición non de lei  para o seu debate en 
Pleno. 
 
Exposición de motivos 
 
A autoestrada A-9 constitúe aínda hoxe, e desde a posta en servizo 
hai máis de trinta anos do seu primeiro tramo, a columna vertebral 
das comunicacións viarias en Galicia, ao unir cinco das sete 
grandes cidades e discorrer pola franxa litoral atlántica onde se 
asenta ao redor do 70% da poboación de Galicia.  
 
A súa transcendencia para a mobilidade dos galegos fai desta vía 
unha das máis utilizadas, cunha IMD de 26.500 vehículos/día en 
2009, que se elevan aos 60.114 vehículos/día na ponte de Rande, a 
infraestrutura que salva a ría de Vigo e enlaza as súas dúas beiras.  
 
Esta ponte de Rande terminada de construír en 1977 e que entrou 
en servizo co conxunto do tramo Vigo-Pontevedra en febreiro de 
1981, está na actualidade ao bordo do colapso, ao aproximarse ao 
máximo de 65.000 vehículos/día da súa capacidade, segundo se 
calculou no momento da súa construción, cantidade que no verán 
chega ata a excederse, ao rexistrar picos de ata 77.000 coches/día.  
 
Esta circunstancia motivou que ao longo dos últimos anos se 
propuxesen solucións para facilitar as comunicacións entre as dúas 
beiras da ría de Vigo, ben a través da ampliación da ponte 
existente, a posibilidade de construír unha ponte alternativa ou a 
construción dunha vía de alta capacidade gratuíta como alternativa 
á comunicación entre Pontevedra e Vigo. 
 
 

316



 

 
 GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR  

DE GALICIA 

Rúa do Hórreo, 63 
 15702 Santiago de Compostela 

 T. 981 551 510 

 F. 981 551 422  

 gp-pp@parlamentodegalicia.es 

 www.ppdegalicia.com 
 
 

O goberno do Estado, a través do Ministerio de Fomento, vén 
anunciando desde hai anos a súa intención de construír unha 
autovía gratuíta, a A-57, entre Vigo e Pontevedra, que paliaría o 
problema que orixina en Rande o elevado tráfico entre as dúas 
áreas urbanas e simultaneamente veu propugnando a ampliación 
da actual ponte da AP-9, como medida complementaria.  
 
Así, o anterior goberno na Xunta de Galicia, no que participaba o 
Partido Socialista, anunciaba -por medio do seu presidente, o 
alcalde de Vigo e a entón conselleira en materia de Obras Públicas 
– o 21 de setembro de 2007, con profusión de material gráfico e 
audiovisual, o proxecto de ampliación de Rande do Ministerio de 
Fomento facendo público o compromiso de levalo a cabo ao mesmo 
tempo que a autovía A-57.  
 
A ampliación consistía na construción de dúas plataformas laterais 
que albergarán un carril por cada sentido e, segundo a información 
facilitada daquela, as obras darían comezo en 2009 co 
financiamento da Xunta, Audasa e Fomento. 
 
Tal formulación, que polo visto contaba co beneplácito do primeiro 
Ministerio de Fomento socialista, e que foi posto en cuestión polo 
Ministro de Fomento José Blanco,  que ás poucas semanas de 
tomar posesión do seu cargo priorizaba a construción da autovía A-
57 ao afirmar publicamente que non asumiría nin faría a ampliación 
de Rande mentres non houbese unha autovía alternativa.  
 
O titular de Fomento xustificou a súa decisión en non ter seguridade 
total sobre o mantemento do tráfico na ponte coas obras e os 
prexuízos que diso se poderían derivar para Galicia e para Vigo.  
 
A postura do Ministerio -coa que mostraron a súa conformidade o 
propio alcalde de Vigo e a dirección do PSDEG-PSOE na 
Comunidade- sintonizaba co parecer do Goberno galego do Partido 
Popular  que desde un principio mantivera a necesidade de priorizar 
a execución da A-57 antes de realizar en desdobramento do viaduto 
sobre a ría. 
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Sen embrago, e a pesar de compartir ambas as Administracións a 
urxencia da A-57, o anterior  ministro de Fomento anunciaba na 
cidade de Vigo unha nova postura, ao priorizar novamente a 
ampliación da ponte cun carril máis en cada dirección. 
 
Despois de catro  anos daquela presentación, o único paso que se 
deu foi someter o proxecto a información pública (BOE 13-07-2010)  
e declarar que a ampliación non necesita informe de impacto 
ambiental. Hai que salientar que a anterior Xunta do Partido 
Socialista,  non presentou ningunha alegación a pesar de que tiña 
elaborado un informe que defendía claramente a necesidade de 
ampliar a ponte a dous carrís por cada sentido, reforzando a 
estrutura dos piares e substituíndo os tirantes actuais por uns novos 
para ampliar a vida útil outros 50 ou 60 anos.  
 
E así no mes de abril de 2010 o ministro de Fomento anunciaba en 
Vigo os novos plans para a AP-9 –máis de 170 M€ para o conxunto 
da ampliación- fixando como data orientativa para o inicio das obras 
abril de 2011 e o remate para o ano 2014. 
 
Posteriormente o Consello de Ministros do 18-11-2011 aprobou 
mediante RD a modificación da concesión da AP-9 para a 
ampliación da capacidade nos treitos de Rande e Santiago Norte-
Sur. O custo da ampliación nestas dúas áreas ascende a 350 M€., 
incluíndo obras, expropiacións, reposicións e servidumes. 
 
Para compensar o investimento da empresa “establécese un 
incremento extraordinario” de tarifas nos percorridos con 
pagamento directo polos usuarios en todos os tramos, cun 
incremento do 1% anual acumulativo durante 20 anos.” 
 
A nova responsable de Fomento, Ana Pastor, ten sinalado a 
importancia das autovías A-57 e A-59 –ambas en fase de proxecto- 
para a vertebración do litoral galego, aínda que o Ministerio está 
procedendo a unha análise da planificación, tendo en conta as 
circunstancias económicas e as previsións de tráfico.  
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Neste senso, estase a valorar a necesidade de acometer a A-59 
Pontevedra-Vigo, tendo en conta a entrada en servizo do AVE 
atlántico en 2014 e a paulatina redución do tráfico que se vén 
rexistrando na ponte de Rande que se prevé ampliar. 
 
En relación coa ampliación da AP-9 en Rande, Ana Pastor antes de 
ser nomeada ministra xa mostrou a súa intención de revisar un 
convenio que cualificou de “indecente” e o Ministerio informou no 
pasado mes de febreiro de 2012 que está a traballar en distintas 
opcións coa intención de que o convenio asinado en novembro de 
2011 non teña repercusións no custo da autoestrada para os 
usuarios.  
 
Motivo polo cal, o Grupo Parlamentario Popular, presenta a 
seguinte proposición non de lei Pleno. 
 
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a dirixirse ao 
Ministerio de Fomento para: 
 

1. Que priorice a ampliación da autoestrada AP-9 en Rande na 
parte da ponte, no tramo comprendido entre a área de peaxe 
de Rande e a conexión coa vía do Morrazo. 

 
2. Que analice e poña en práctica as medidas necesarias para 

minimizar o impacto da autoestrada AP-9 ao seu paso pola 
zona de Chapela”. 
 

 
Santiago de Compostela, 20 de marzo de 2013 
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Asinado dixitalmente por: 
 
Pedro Puy Fraga na data 20/03/2013 17:10:54 

 
Alejandro Gómez Alonso na data 20/03/2013 17:11:08 
 
Jose Alberto Pazos Couñago na data 20/03/2013 17:11:15 

 
Javier Jorge Guerra Fernández na data 20/03/2013 17:11:35 
 
Javier Dorado Soto na data 20/03/2013 17:11:50 
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í PARLAMENTO DE GALlCIÁ j
j REXISTRO XERAL ENTRADA |

Á MESA DO PARLAMENTO GALEGO! i i
¡ 2 8 NOV. 2012

'ñi.I | !T>

O GRUPO PARLAMENTAR DE ALTERNATIVA GALEGA DE ESQUERDA ( EU-ANOVA)

ao abeiro do recollido nos artigos 147 e 148.1 do Regulamento, interpela ao goberno

da Xunta de Galicia en relación coa denegación de axudas para o pagamento de cretos

hipotecarios aos beneficiarios de vivendas de protección pública no barrio de Navia, en

Vigo.

Este Grupo Parlamentar ten coñecemento da denegación de axudas públicas para

axudar ao pagamento dos cretos hipotecarios aos propietarios e propietarias de vivendas

de protección oficial no barrio de San Paio de Navia, en Vigo; denegación que por medio

de resolucións administrativas está a remitir a Consellaría de Medio Ambiente da Xunta de

Galicia.

Nun pais e nun Estado onde estamos a sufrir as consecuencias da burbulla inmobiliaria

impulsada polos sucesivos gobernos do PSOE e do PP, este Grupo parlamentar ten mo¡

presente o enorme sacrificio que as familias traballadoras que viven no barrio de Navia

tiveron e teñen que facer para poder adquirir unha vivenda. Adquisición que se fai ao

abeiro dunhas axudas públicas que achegan unhas determinadas condicións, as

marcadas no RD-L 801/2005, de 1 de xullo, e que na resolución da concesión das

mesmas conlevan a prórroga delas, a instar polo administrado/a, por un prazo de

cinco anos

Agora, cando levamos cinco anos da meirande cirse económica capitalista dende a dos

anos 30, a Gran Depresión, a Consellaría de Medio Ambiente decide unilateralmente

denegar as axudas amparándose no malfadado RD-L 20/2012, de 13 de xullo, que no seu

artigo 35 suprime as axudas de subsidiación de préstamos amparadas no Plan Estatal de

Vivenda e Rehabilitación. A previsión do devandito decreto non establece que a

supresión das axudas teña carácter retroactivo, o que nos leva a afirmar que a actuación

denegatoria da Xunta de Galicia está a vulnerar o principio de irretroactividade das

normas sancionadoras, que contempla o artigo9.3 da Constitución, asemade do principio

se seguridade xurídica.
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Este Grupo Parlamentar, o da Alternativa Galega de Esquerda, valora como moi

prexudicial para as familias traballadoras acollidas ás axudas públicas para o pagemento

dos cretos hipotecarios de vivendas de protección oficial en San Paio de Navia esta

decisión da Consellaría, toda vez que as familias incorren nunha compra dun ben tan

íundamental como oneroso nesta sociedade, o da súa vivenda, na confianza que lles

reporta a liña de axudas públicas que agora, pola vía manu militari do decreto, se

esvaecen no trebón dos recortes.

Xa que logo, o Grupo Parlamentar de Alternativa Galega de Esquerda ( EU-

ANOVA) interpela á Xunta de Galicia para instar o mantemento das axudas económicas

concedidas no seu día, de conformidade coas condicións contractuais subscritas naquel

entón, e toda vez que o RD-L 20/2012 non estabelece o carácter retroactivo da supresión

das axudas.

O Grupo Parlamentar de Alternativa Galega de Esquerda insta á consellaría de medio

Ambiente a que estabeleza unha partida orzamentaria que supla a falla de financiamento

estatal e permita darlle continuidade ás axudas concedidas ao abeiro do Plan Estatal de

Vivenda.

Por último, que non menor, o Grupo Parlamentar de Alternativa Galega de Esquerda

insta a Xunta de Galicia a que reclame do Goberno Central a renovación do Plan de

Vivenda Estatal de maneira que as familias traballadoras que subscribiron ou subscriban

un creto hipotecario poidan facerlle fronte contando coas axudas públicas que fagan

efectivo o dereito á vivenda digna que o noso ordenamento legal prescribe.

Compostela, 28 de novembro de 2012. "PARLAMENTO DE " Ü Á U U A
REXiSTRO XERAL ENTRADA

? B NQV 2012
f

tt?' -(. A V. K ^ V

Dja¿ Pér£2Asdo: Yolanda

Vicevoceira d(fGfap"o Parlarhentar de Altemativa Galega de Esquerda
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Á Mesa do Parlamento 
 
José Luis Méndez Romeu, José Manuel Gallego Lomba e 

Beatriz Sestayo Doce, deputados e deputada pertencentes ao Grupo 
Parlamentario Socialista, ao abeiro do disposto no artigo 147 do 
Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte 
interpelación. 

 
No pasado mes de outubro, o Igape outorgou axudas a outras 

tantas empresas, coa seguinte distribución por liñas de financiamento: 
 

Liña N.º axudas Notas 
Re-invirta Ferrol 3 Media: 3.000 € 
Proxectos investimento 
empresarial 

1  

Internacionalización-
FEDER 

29  

Re-imaxina-
financiamento subsidiado 

17 12 axudas inferiores a 
3.000€ 

Produtores de uva-
financiamento custos 
liñas descontos 

562 106 axudas inferiores a 
100 € 
Todas inferiores a 4.000 
€ 

TOTAL 612  
 
 
Noutros termos, só un proxecto de investimento empresarial, 

unhas poucas axudas relevantes para os obxectivos propostos e un 
número elevado de axudas con cativa incidencia na evolución das 
empresas. Mesmo sorprende que o principal volume de actividade 
sexa para o financiamento dos custos financeiros e de xestión, dunha 
liña de desconto para produtores de uva, actividade máis pertinente da 
consellaría competente do medio rural. O importe dalgunhas das 
axudas, de 1,26 €, 2,54  ou 2,66 €, entre moitas inferiores a 100 €, 
permite cuestionar o rigor da actividade do Igape. 

 
O pasado mes de febreiro, o Parlamento galego a instancias do 

Grupo Parlamentario Socialista, aprobaba por unanimidade unha 
moción na que se instaba á Xunta a informar da eficiencia das axudas 
do Igape con importe inferior a 6.000 €. Entendía a Cámara así o 
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dubidoso beneficio dunha política de múltiples axudas de moi baixo 
importe. O Goberno ficou insensible a esa opinión dos representantes 
dos cidadáns e seguiu impulsando axudas a centenares de  pequenas 
axudas. 

 
Pero a crise, non está compasada cos discursos do Goberno e así 

as empresas en crise non consideran suficientes as liñas de apoio e non 
valoran a multiplicación das pequenas axudas. Dubidan da eficiencia 
de axudas inferiores a 100 € ou a 1.000 € ou a 3.000 €. 

 
Como o Igape non publica memorias de xestión, nin datos de 

seguimento das empresas axudadas, é imposible coñecer a eficiencia 
da Administración e o destino dos importes, por iso interpélase o 
Goberno galego nos seguintes termos: 

 
1.ª) Que valoración fai o Goberno galego das eficiencias das 

axudas do Igape a empresas por importe inferior a 6.000 €? 
 
2.ª) Que obxectivos tiñan as axudas de 1,26 €, 2,54 € e 2,66 €, 

outorgadas no pasado mes de outubro? 
 
3.ª) Son parte da estratexia da Xunta de Galicia para combater a 

crise? 
 
4.ª) Cal foi o custo de tramitación de cada unha delas? 
 
5.ª) Vai continuar o Igape outorgando axudas simbólicas na 

actual lexislatura? 
 
Pazo do Parlamento, 14 de decembro de 2012 
    

 
 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
José Luís Méndez Romeu na data 19/12/2012 12:45:44 
 
José Manuel Gallego Lomba na data 19/12/2012 12:45:58 
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Beatriz Sestayo Doce na data 19/12/2012 12:46:12 
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Á Mesa do Parlamento 

 
Carmen Gallego Calvar, Carmen Acuña do Campo e María Quintas 
Alvarez, deputadas pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas 
de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 147 do Regulamento da 
Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte interpelación. 
 
O risco de exclusión social é cada día maior en España e Galicia. O 
aumento do desemprego provoca un maior número de fogares sen ningún 
tipo de ingreso. A isto engádese a consolidación da redución e o 
esgotamento das axudas de protección social como a prestación por 
desemprego ou as rendas mínimas de inserción. 
 
Galicia é a comunidade autónoma que en decembro de 2012 encabezou o 
récord de España en aumento de persoas paradas rexistradas,  acadando a 
cifra de 278.787 persoas.  Dato moi similar ao ofrecido pola EPA con 
277.400 persoas desempregadas, e que representa un aumento do 70,5 % 
respecto ao ano 2009, o segundo maior aumento de todas as comunidades 
autónomas.  
 
Na actualidade o número de fogares con todos os seus membros en paro 
acada a cifra en Galicia de 91.900, cun incremento de 20.100 fogares dende 
hai 1 ano e do 106 % en relación ao 2009.   
 
Galicia está inmersa nunha profunda e grave crise social dentro do contexto 
xeral español, onde un 21 % da poboación vive por debaixo do umbral de 
pobreza e a infancia converteuse no colectivo máis vulnerable e afectado 
pola pobreza con máis de 2 millóns de nenos e nenas que viven nesta 
situación.  Igualmente xa hai un millón e medio de persoas paradas no 
Estado que non cobran prestación e máis de 300 desafiuzamentos diarios. 
 
Sen dúbida a crise e os recortes están afectando gravemente a cohesión 
social. A pobreza esténdese atrapando tamén ás clases medias rapidamente 
empobrecidas; intensifícase porque hai máis pobres e estes teñen menos 
que antes. O peor é que non hai ningunha sinal de mellora e a situación 
faise crónica.  
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A pesares disto o Partido Popular non só é incapaz de articular unha 
resposta senón todo o contrario, dende o momento da súa chegada ao 
Goberno da nación Mariano Rajoy puxo en marcha unha política 
descontrolada de recortes e axustes que provoca o desmantelamento dos 
servizos públicos básicos agravando máis a situación da cidadanía. 
 
Os fondos para programas que xestiona o Ministerio de Sanidade, Servizos 
Sociais e Igualdade para menores, o Plan de acción para persoas con 
discapacidade e os fondos para teleasistencia suprimíronos directamente do 
orzamento do Estado para 2013. Outros programas como o Plan concertado 
sufriron recortes brutais: 30 millóns de euros para 2013, unha merma do 40 
% respecto a 2012 (daquela foron 50 millóns) e do 65 % respecto ao 
orzamento do Goberno socialista en 2011. 
 
O Plan concertado é unha ferramenta fundamental para o desenvolvemento 
das prestacións básicas de servizos sociais cofinanciado polo Estado para 
axudar as corporacións locais a manter unha rede de servizos sociais de 
atención primaria; nacido para apoiar aos concellos no desenvolvemento 
das competencias que lle atribúe a Lei 7/1985 de 2 de abril, Reguladora das 
bases de réxime local e na lei autonómica. 
  
O Estado viña cofinanciando proxectos co obxectivo de proporcionar á 
cidadanía servizos sociais para cubrir as súas necesidades básicas, para 
dotar de apoio económico e técnico ás corporacións locais, para consolidar 
e ampliar a rede de servizos sociais municipais e para desenvolver as 
prestacións de servizos sociais de atención primaria entre as que están a 
axuda ao fogar e a teleasistencia previstas na Lei 39/2006 de 14 de 
decembro, de Promoción da autonomía persoal e atención ás persoas en 
situación de dependencia. 
 
Nos últimos días fomos coñecedores da decisión do Goberno central de 
retirar totalmente a súa achega para financiar os servizos sociais dos 
concellos. Trátase dunha decisión que pon en risco o futuro dos servizos 
sociais municipais xusto no momento no que as familias necesitan máis 
axuda, cando hai máis demanda, aumenta a pobreza e dispáranse os 
problemas sociais como os desafiuzamento (as peticións de axuda de 
emerxencia social incrementaron a nivel estatal un 200 %). 
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Xusto agora o Goberno de Mariano Rajoy abandona o Plan concertado e 
deixa nunha situación moi difícil aos concellos para soster estes servizos 
básicos e prohibe ao mesmo tempo o endebedamento para cumprir co 
obxectivo de déficit. 
 
Parella á esta decisión do Goberno central a Xunta de Galicia no orzamento 
para o ano 2013, que está en tramitación no Parlamento, reduce de xeito 
alarmante a partida dedicada ao Plan concertado, pasando dos 12.460.266 
euros do ano 2012 a 8.601.794 euros neste ano. 
 
Pero non é esta a primeira ocasión na que o Partido Popular no Goberno de 
Galicia adopta decisións de recortes nestes servizos sociais básicos. De 
feito, dende o ano 2009 pasamos de 20,5 millóns de euros no Plan 
concertado aos 8,6 previstos para este ano 2013. 
 
Por todo o exposto anteriormente, as deputadas que asinan interpelan ao 
Goberno galego nos seguintes termos: 
 

1. Considera a Xunta de Galicia que o financiamento que dedica o 
Goberno de España ao Plan concertado é a axeitada á situación social 
actual?  

2. Que xestións fixo a Xunta de Galicia diante do Goberno de España 
para impedir este grave recorte sobre os servizos sociais aos 
concellos e as persoas usuarias? 

3. Como se vai atender á poboación en risco de exclusión cos recortes 
acordados polo Goberno de España e polo Goberno de Galicia, 
mesmo nos orzamentos do 2013? 

 
 

Pazo do Parlamento, 29 de xaneiro de 2013 
 
 
Asdo.: Carmen Gallego Calvar 
   Carmen Acuña do Campo 
   María Quintas Alvarez 
Deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia 
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Asinado dixitalmente por: 
 
María Carmen Gallego Calvar na data 30/01/2013 09:43:45 

 
María Carmen Acuña do Campo na data 30/01/2013 09:43:52 
 
María Remedios Quintas Álvarez na data 30/01/2013 09:44:01 
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6.1 4614(09/POP-000391)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Rodríguez González, Román e 6 máis

Sobre a dinámica do programa de realoxo para persoas

afectadas por execucións hipotecarias posto en marcha pola

Xunta de Galicia

Publicación da iniciativa, 67, 12.03.2013
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Á Mesa do Parlamento 
 
 
Román Rodríguez González, Jaime Castiñeira Broz, Santiago Freire 
Abeijón, Alejandro Gómez Alonso, Antonio Mouriño Villar, Enrique 
Novóa López e Daniel Varela Suanzes – Carpegna, deputados 
pertencentes ao Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro 
do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da 
Cámara presentan a seguinte Pregunta para a súa resposta oral en 
Pleno. 
 
Unha das consecuencias máis descarnadas da actual crise 
económica é a execución de procesos de desafiuzamentos. 
Situación que ademais dos efectos individuais dos afectados, ten 
xerado unha serie de medidas tendentes a reducir a incidencia dos 
procesos de execución hipotecarios. 
 
Aínda que este é un proceso de máxima actualidade, leva larvado 
varios anos. Coa chegada do PP ao Goberno do Estado adóptanse 
as primeiras medidas neste senso. Tamén desde a Xunta de Galicia 
se adoptan, no ámbito das súas competencias, medidas plasmadas 
na Lei de Vivenda e no Decreto de medidas urxentes de carácter 
social en materia de vivenda. 
 
Recentemente, a Xunta de Galicia ten posto en marcha un 
programa de realoxo para afectados por execucións hipotecarias, 
cunha oferta de vivendas en base a unha serie de requisitos. 
 
Desde o Grupo Parlamentario Popular entendemos de gran interese 
esta medida, e por este motivo formúlase a seguinte pregunta: 
 
Cal ten sido a dinámica do programa de realoxo para afectados por 
execucións hipotecarias?. 
 
Santiago de Compostela, 5 de marzo de 2013 
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Asinado dixitalmente por: 
 
Román Rodríguez González na data 05/03/2013 10:02:23 

 
Jaime Castiñeira Broz na data 05/03/2013 10:05:28 
 
José Santiago Freire Abeijón na data 05/03/2013 10:05:36 
 

Alejandro Gómez Alonso na data 05/03/2013 10:05:50 
 
Antonio Mouriño Villar na data 05/03/2013 10:06:01 
 
Enrique Nóvoa López na data 05/03/2013 10:14:38 

 
Daniel Luis Varela Suanzes-Carpegna na data 05/03/2013 10:14:50 
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6.2 2794(09/POP-000228)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Paz Franco, María Tereixa e Pombo Rodríguez, Cosme Eladio

Sobre as actuacións da Xunta de Galicia logo da situación

preconcursal solicitada pola empresa Alimentos Lácteos, S.A.

Publicación da iniciativa, 46, 06.02.2013
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Á Mesa do Parlamento 
 
 

Tereixa Paz Franco e Cosme Pombo Rodríguez, deputada e deputado do 

Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no 

Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a súa resposta oral en 

Pleno, relativa ás actuacións da Xunta de Galiza logo da situación preconcursal 

solicitada pola empresa Alimentos Lácteos. 

 

Cando no ano 2009 a empresa Pascual anunciou a súa intención de 

desvincularse da planta láctea de Outeiro de Rei desde o ámbito cooperativo galego 

tentouse articular un proxecto de base cooperativa para facerse cargo desta planta. 

Inicialmente un total de 23 cooperativas, a práctica totalidade das existentes, estaban 

integradas neste proxecto que mesmo chegou a presentarlle ao Goberno Galego un 

completo plan de viabilidade e que o único que demandaba era un mínimo apoio por 

parte da administración galega. O proxecto chegou a estar tan avanzado que mesmo xa 

se tiña acadado un acordo coa familia Pascual en canto ás condicións en que se ía 

producir con aluguer, con opción de compra de dita planta. 

 

Lonxe de prestarlles o seu apoio, o Goberno galego e o Partido Popular, por 

razóns estritamente político partidarias torceron ese proxecto e promoveron que acabase 

facéndose cargo da factoría un reducido grupo de 6 cooperativas, á que posteriormente 

se lle sumou algunha outra, mais que non contaban con ningún plan de viabilidade, nin 

experiencia, nin base cooperativa suficiente para facer prosperar o proxecto. É máis, 

parte delas estaban nunha delicada situación económica. 
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Por desgraza non tivo que transcorrer moito tempo para constatar as valoracións 

que daquela fixo o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego e xa no ano 2010 

comezaron os problemas, xa que Alimentos Lácteos rematou o exercicio con perdas 

económicas. 

 

As principais eivas que lastran a súa viabilidade case de inicio é a necesidade de 

contar con capital circulante e de leite para envasar. Malia que por parte da Xunta de 

Galiza se fixeron diversas operacións, por valor de arredor de 6 millóns de euros, para 

dotar de liquidez á empresa nunca se deu resolto a situación que a cada paso se foi 

facendo máis insostíbel a pesar da “tutela” por parte da Xunta nas decisións 

empresariais que desde o mes de febreiro de 2012 se viron obrigados a aceitar en 

función do apoio recibido. 

 

En canto á materia prima para manter a súa actividade a situación tamén foi de 

mal en peor. A falta de pago da materia prima ás cooperativas e explotacións que lles 

facían as entregas provocou que moitas delas deixasen de fornecer o seu leite, levando á 

situación actual na que a súa produción  non chega nin á cuarta parte da súa capacidade 

produtiva.  

 

Por se o desastre non fose abondo hai que lembrar que no mes de maio se lles 

pediu aos gandeiros, aos que naquela altura se lles debían  entre cinco e seis meses de 

leite, un último esforzo que, en moitos casos sen eles sabelos se lles fixo partícipes de 

entregas de leite que tiñan por obxecto realizar unha ampliación de capital da empresa. 

É dicir pedíuselles que entregasen a súa materia prima que non ían cobrar. Como xa 

temos dito desde o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego unha estafa, 

estamos ante as participacións preferentes do sector lácteo, que ante a situación actual 

de preconcurso de acredores é probábel que acaben tendo unha “quita” do cento por 
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cento. 

 

 

E mentres se ía fraguando esta situación que todos os datos que se coñecían 

auguraban un empeoramento día a día, que fixo o Goberno Galego para evitar esta 

situación? Que fixo o Goberno Galego que ademais é o único responsábel de ter 

abortado un proxecto viábel e promover unha operación só movida por obxectivos 

partidarios? As únicas actuacións coñecidas son as de apoiar estas prácticas, mesmo 

amparando actuacións de auténtico engano aos e ás produtoras. 

Chegados á situación na que estamos hoxe o único valor que ten Alimentos 

Lácteos é o fondo de comercio das súas dúas marcas polo que é imprescindíbel que a 

Xunta de Galiza contribúa a preservar este activo. 

 

Estas son as razóns polas que o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista 

Galego, a través da deputada e do deputado asinantes, formula a seguinte Pregunta para 

a súa resposta oral ante o Pleno: 

 

Que actuacións ten previsto realizar a Xunta de Galiza para, en asunción da 

súa responsabilidade política na situación de Alimentos Lácteos, resolver as 

consecuencias das actuacións que desembocaron no escenario actual? 

                 

 Santiago de Compostela, 31 de Xaneiro de 2013 

 

 Asdo. Tereixa Paz Franco 

  Cosme Pombo Rodríguez 

  Deputada e Deputado do G.P. do BNG 
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Asinado dixitalmente por: 

 

María Tareixa Paz Franco na data 31/01/2013 17:32:59 

 

Cosme Eladio Pombo Rodríguez na data 31/01/2013 17:33:07 
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6.3 3129(09/POP-000258)

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Sánchez García, Antón e Vázquez Díaz, Ramón

Sobre as medidas previstas pola Xunta de Galicia en relación

coa viabilidade de proxecto empresarial de Alimentos Lácteos,

S.A., o pagamento aos gandeiros das cantidades que se lles

deben, así como a devolución dos recursos públicos investidos

Publicación da iniciativa, 51, 13.02.2013

343



 

 

 

 

 

Á MESA DO PARLAMENTO: 

 

Antón Sánchez García e Ramón Vázquez Díaz, deputados pertencentes ao 

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda (AGE), ao abeiro 

do disposto no artigo 155 do Regulamento da Cámara, presentan a seguinte 

Pregunta, para a súa resposta oral en Pleno. 

 

Alimentos lácteos S.A. é unha empresa láctea apoiada e impulsada pola Xunta 

de Galicia, adicada ao envasado e comercialización de leite líquido, na planta 

propiedade de Leche Pascual, en Outeiro de Rei. 

 

A situación actual é preocupante polos datos económicos, con cuantiosas 

perdas no peche dos exercicios 2010 e 2011, e pola perda de implicación dos 

gandeiros no proxecto debido a unha mala xestión e planificación empresarial, 

perdendo así a base cooperativa do proxecto e a finalidade de server como 

base para un gran grupo lácteo galego. 

 

Actualmente a empresa atópase na situación de preconcurso de acreedores e 

cunha importante situación de incertidume ante o futuro entre os traballadores. 

Parece ser que se está a negociar un plan de supervivencia da planta de 

Outeiro de Rei. 

 

Ante este contexto, ante o carácter estratéxico da aposta do actual goberno, 

traducida en importantes aportacións económicas de diñeiro público nestes 

dous últimos anos, formulase a seguinte  

 

Pregunta para a súa resposta oral en Pleno: 

 

Que medidas pensa tomar a Xunta de Galiza ante a situación de Alimentos 

lácteos, S.A. que supoñan a viabilidade do proxecto, que se pague aos  
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gandeiros e que se devolvan os cartos públicos invertidos? 

 

Santiago de Compostela, 4 de febreiro de 2013. 

 

 

Asdo.Antón Sánchez García 

Ramón Vázquez Díaz 

Deputados do G.P. da AGE 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Antón Sánchez García na data 05/02/2013 13:02:23 

 

Ramón Vázquez Díaz na data 05/02/2013 13:02:29 
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6.4 5819(09/PUP-000023)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Gallego Calvar, María Carmen e 3 máis

Sobre a actuación prevista polo Goberno galego en relación co

acordo parlamentario adoptado o 15 de marzo de 2013 respecto

das quitas e da vía de arbitraxe para as persoas afectadas

pola comercialización das participacións preferentes e das

obrigas subordinadas
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Á Mesa do Parlamento 

 
Carmen Gallego Calvar, Juan Carlos González Santín, Abel Losada 
Alvarez e José Antonio Sánchez Bugallo, deputada e deputados 
pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao 
abeiro do disposto no artigo 155.5 do Regulamento da Cámara, presentan 
ante esa Mesa a seguinte pregunta urxente para a súa resposta oral en 
Pleno. 
 

Xustificación da urxencia 
 
A urxencia vén dada polas decisións adoptadas polo Goberno de 
España e polo FROB coa aplicación da quita e o troco previsto que 
deixan a milleiros de aforradores galegos e galegas sen perspectivas de 
recuperar o seu diñeiro. 
 
O venres 22 de marzo o Consello de Ministros aprobou un Real  decreto lei 
sobre medidas en materia de participacións preferentes e débeda 
subordinada de entidades de crédito en reestruturación ou resolución e 
outras medidas de carácter financeiro. O mesmo día o FROB anunciou a 
quita tanto para participación preferentes como para obrigas subordinadas 
das entidade nacionalizadas. 
 
Estas decisións afectan aos galegos e galegas estafados e atrapados nas 
participacións preferentes e obrigas subordinadas de NGB e doutras 
empresas e entidades financeiras. 
 
As quitas establecidas son intolerables para todos aqueles que foron 
enganados, as vítimas do engano non poden pagar cos seus aforros o que 
fixeron os culpables da estafa que de momento están a salvo de asumir 
responsabilidades. 
 
O Grupo Parlamentario Popular votou na Comisión de Economía do venres 
anterior, o día 15 de marzo, a instancias dunha iniciativa do Grupo 
Parlamentario Socialista, unha transacción que foi apoiada unanimemente 
na que se desbotaban as quitas e se apostaba pola arbitraxe como solución 
xeneralizada para as persoas estafadas. 
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Ante esta situación e despois do acontecido o fin de semana posterior ao 
establecemento da quita, no que a única reacción do presidente da Xunta de 
Galicia foi pedir tranquilidade ante a quita e logo culpar ao PSOE da 
existencia das participacións preferentes e obrigas subordinadas, querendo 
obviar que foi o Goberno do Sr. Aznar cando o Sr. Rajoy era vicepresidente 
o que no ano 2003 lexislou para regularizar a situación destes produtos ante 
a ameaza da actuación da Fiscalía Anticorrupción; a deputada e os 
deputados que asinan formulan a seguinte pregunta para o seu debate en 
Pleno: 
 
Respectará o Goberno galego os acordos acadados por unanimidade no 
Parlamento de Galicia e en concreto, o acordo unánime acadado o 15 
de marzo pasado na Comisión de Economía?  

 
Pazo do Parlamento, 1 de abril de 2013 
 
Asdo.: Carmen Gallego Calvar 
   Juan Carlos González Santín 
   Abel Losada Alvarez 
   José Antonio Sánchez Bugallo 
Deputada e deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 
 
 
Asinado dixitalmente por: 
 
María Carmen Gallego Calvar na data 01/04/2013 12:29:31 

 
Juán Carlos González Santín na data 01/04/2013 12:29:42 
 

Abel Fermín Losada Álvarez na data 01/04/2013 12:29:49 

 
José Antonio Sánchez Bugallo na data 01/04/2013 12:29:54 
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6.5 5839(09/PUP-000026)

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Beiras Torrado, Xosé Manuel e 3 máis

Sobre a actuación da Xunta de Galicia en relación coa

actividade do Igape
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A MESA DO PARLAMENTO GALEGO 

 
 

 
Xose Manuel Beiras Torrado, Yolanda Díaz Pérez, Juan Manuel Fajardo Recouso e María 

Consuelo Martínez García, deputados e deputadas pertencentes ao Grupo Parlamentar 

da Alternativa Galega de Esquerda (EU-ANOVA), ao abeiro do recollido no artigo 155.5 do 

Regulamento da Cámara, presentan a seguinte PREGUNTA para a súa resposta oral no 

Pleno, con carácter urxente, relativa a parálise do IGAPE.  

 

XUSTIFICACIÓN DA URXENCIA 

 

A actividade económica e particularmente a industrial seguen a sufrer unha brutal contracción, 

con consecuencias moi negativas para o desenvolvemento económico e social da nosa 

sociedade.  

O principal elemento para  desenvolver unha política económica activa cara ás empresas do 

que dispón o goberno galego, o IGAPE, resta na parálise, atrapado nunha non pechada trama 

de corrupción. 

A destrucción de emprego non cesa de incrementarse clausurando proxectos de vida e 

esperanzas para centos de milleiros de galegas e galegos que non atopan un posto de traballo. 

 

En atención a estas razóns os deputados e deputadas que subscriben, formulan a seguinte 

pregunta de carácter urxente, para a súa resposta oral no Pleno: 

 

- Non semella irresponsable que a Xunta de Galicia manteña na máis absoluta 

paralise o Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE)? 

Compostela, 1 de abril de 2013. 

 

Asdo: Xosé Manuel Beiras Torrado 

Asdo: Yolanda Díaz Pérez 

Asdo: Juan Manuel Fajardo Recouso 

Asdo: María Consuelo Martínez García 
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Asinado dixitalmente por: 

 

Yolanda Díaz Pérez na data 01/04/2013 17:44:30 

 

Xosé Manuel Beiras Torrado na data 01/04/2013 17:45:01 

 

Juán Manuel Fajardo Recouso na data 01/04/2013 17:45:05 

 

María Consuelo Martínez García na data 01/04/2013 17:48:11 
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6.6 3954(09/POP-000342)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Gallego Calvar, María Carmen e 2 máis

Sobre o modelo que propugna a Xunta de Galicia para a

prevención da drogodependencia

Publicación da iniciativa, 60, 28.02.2013
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Grupo Parlamentario 

Rúa do Hórreo, s/n Parlamento de Galicia. Tfno: 981 551 530 – Fax: 981 551 418 · 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA gp-socialista@parlamentodegalicia.es 

 
Á Mesa do Parlamento 

 
Carmen Gallego Calvar, Carmen Acuña do Campo e María Quintas 
Alvarez, deputadas pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas 
de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da 
Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta 
oral en Pleno. 
 
En decembro do pasado ano un exdrogodependente vigués D.R. entrou no 
cárcere de  A Lama para cumprir dúas condenas por traficar con papelinas 
de heroína. Unha persoa moza e rehabilitada con dúas condenas, a todas 
luces excesivas, por feitos acaecidos en 2006 e 2009, que na actualidade 
mesmo colaboraba con oenegés que loitan contra a droga. 
 
Este caso é coñecido pola opinión pública pola vontade desta persoa, da súa 
familia e entorno de amizades que están levando a cabo unha intensa 
batalla, para conseguir un indulto que evite a súa permanencia en prisión e 
a súa probable recaída no consumo de drogas. 
 
Pero non é un caso único nin illado, milleiros de persoas todos os anos 
están nestas situación de risco que cando menos comprometen a súa 
rehabilitación e o inxente esforzo que o conxunto da sociedade realiza. 
 
A rehabilitación das persoas con adición ás drogas require dun esforzo 
persoal, familiar e social inmenso, acompañado de políticas públicas que 
atacan o problema de raíz tanto na prevención da drogodependencia como 
na inserción social das persoas rehabilitadas. 
 
Dende o ano 1985 no que se aprobou o Plan Nacional sobre Drogas a 
lexislación e a planificación a nivel estatal, autonómico e local tivo 
constantes cambios e adaptacións dados os patróns de consumo das 
distintas drogas, perfil das persoas consumidoras, actitudes sociais fronte as 
mesmas e abordaxe do fenómeno dende o punto de vista da prevención, da 
política asistencial e da inclusión social. 
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A cooperación entre administracións e destas coas oenegés permitiu 
grandes  avances sobre a  implantación dos programas preventivos, a 
ampliación e diversificación dos servizos asistenciais e a xeneralización das 
estratexias de prevención. 
 
O sistema de prevención implantado en Galicia foi recoñecido por varias 
institucións, como un modelo a imitar. As 53 unidades de prevención que 
existían ata a data están en proceso de desmantelamento por decisión 
política do Goberno Núñez Feijóo que pretende cambiar un modelo que 
funcionaba, en aras dun falso aforro que se converterá a medio prazo nun 
maior custo asistencial e que fará un sociedade máis desigual, con máis 
exclusión. 
 
Ante a alarma xerada nas familias, nos colectivos sociais, oenegés e 
concellos por esta situación, as deputadas que asinan formulan a seguinte 
pregunta para o seu debate en Pleno: 
 
Cal é o modelo que propugna a Xunta de Galicia para a prevención da 
drogodependencia en Galicia?  

 
 

Pazo do Parlamento, 19 de febreiro de 2013 
 
Asdo.: Carmen Gallego Calvar 
   Carmen Acuña do Campo 
   María Quintas Alvarez 
Deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia 
 
 
Asinado dixitalmente por: 
 
María Carmen Gallego Calvar na data 19/02/2013 10:56:13 
 

María Carmen Acuña do Campo na data 19/02/2013 10:56:18 
 
María Remedios Quintas Álvarez na data 19/02/2013 10:56:26 
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6.7 5840(09/PUP-000027)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Prado Cores, María Montserrat

Sobre as repercusións que vai ter para os doentes a redacción

que presenta o Anteproxecto de lei de garantías de prestación

sanitaria
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Á Mesa do Parlamento 

Montserrat Prado Cores, deputada do Grupo Parlamentar do Bloque 

Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no artigo 155.5 do 

Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Pregunta para resposta oral 

en Pleno, polo trámite de urxencia. 

 

XUSTIFICACIÓN DA URXENCIA 

A urxencia ven motivada pola alarma que está a producir entre a poboación 

o feito de que no Anteproxecto de Lei de garantías de prestacións sanitarias 

establecese que “se o paciente non tiverara recibido unha oferta para ser 

atendido no tempo máximo establecido, terá dereito a acudir a un centro 

privado da súa elección, ubicado no territorio da Comunidade Autónoma de 

Galicia e a ser reembolsado de acordo coas tarifas que se establezan 

regulamentariamente para o proceso realizado”. 

Diante desta medida que establece que @s pacientes adianten os cartos 

daqueles servizos da  sanidade privada aos que sexan derivados polo 

SERGAS, o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego, a través da 

deputada asinante, formula a seguinte Pregunta para a súa resposta oral en 

Pleno pola vía de urxencia:  

Que opinión lle merece ao Goberno galego a penalización que supón esta 

medida, tanto para @s doentes que rexeiten ser atendid@s nun centro 
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Galiza 
 

 

 

privado, como para @s que carecen de recursos para acollerse a esta 

posibilidade? 

 

Santiago de Compostela, 1 de abril de 2013 

 

Asdo.: Montserrat Prado Cores 

Deputada do G.P. do BNG 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 

María Montserrat Prado Cores na data 01/04/2013 16:35:56 

 

357



 

 

Reunión d  Pleno do Parlamento

Día: 09.04.2013        Hora: 10:00

Orde do día

 

 

6.8 3121(09/POP-000254)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Rodríguez Arias, Marta e 6 máis

Sobre as actuacións levadas a cabo pola Xunta de Galicia no

Ano do envellecemento activo e a solidariedade

interxeracional para o cumprimento dese obxectivo e a

prevención da dependencia

Publicación da iniciativa, 51, 13.02.2013
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Á Mesa do Parlamento 
 
Marta  Rodríguez Arias, Miguel Tellado Filgueira, Miguel Santalices 
Vieira, Jaime Iñíguez Martínez, Santiago Freire Abeijón, Marta 
Rodríguez–Vispo Rodríguez e Aurelio Núñez Centeno, deputados 
pertencentes ao Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro 
do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da 
Cámara presentan a seguinte Pregunta para a súa resposta oral en 
Pleno. 
 
 
Unha das grandes apostas a nivel europeo e estatal para a 
prevención da dependencia debe ser o impulso da autonomía das 
persoas que consiga retrasar esta situación e potenciar un 
envellecemento activo. 

Lograr este obxectivo supón implementar actuacións que faciliten 
aos maiores a posibilidade de manter a súa actividade tanto no 
campo do social como no laboral. 
 
Nunha situación como a actual, na que a porcentaxe de persoas 
maiores na nosa comunidade é case da cuarta parte da poboación, 
é necesario pensar tamén en persoas que non son dependentes, 
que aínda teñen a posibilidade achegar moitas cousas á sociedade 
e manter unha boa calidade de vida. 
 
Por esta razón formulamos a seguinte pregunta: 

Que actuacións levou a cabo a Xunta no ano do Envellecemento 
activo e a solidariedade interxeracional para cumprir con este 
obxectivo de envellecemento activo e prevención da dependencia?. 
 
 

Santiago de Compostela, 5 de febreiro de 2013 
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Asinado dixitalmente por: 
 
Marta Rodríguez Arias na data 05/02/2013 10:24:49 
 
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 05/02/2013 10:24:58 

 
Miguel Ángel Santalices Vieira na data 05/02/2013 10:25:21 
 
Jaime Iñíguez Martínez na data 05/02/2013 10:25:35 
 

José Santiago Freire Abeijón na data 05/02/2013 10:25:40 
 
Marta Rodríguez-Vispo Rodríguez na data 05/02/2013 10:25:47 
 
Aurelio Alfonso Núñez Centeno na data 05/02/2013 10:25:56 
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