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1.2 Debate de toma en consideración da Proposición de lei, do

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda, de

modificación da Lei de ordenación da minaría de Galicia,

relativa á prohibición do uso de tecnoloxías mineiras a base

de cianuro en Galicia e a constitución de garantías

suficientes fronte ás indemnizacións por danos (doc. núm.

12866, 09/PPL-000012)
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Á MESA DO PARLAMENTO 

 

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

seus deputados Consuelo Martínez García e Antón Sánchez Garcia, a través do seu 

portavoz Xosé Manuel Beiras Torrado, ao abeiro do disposto no artigo 122 do 

Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición de lei de modificación da Lei 

de Ordenación da Minaría de Galiza, relativa á prohibición do uso de tecnoloxías mineiras 

a base de cianuro en Galiza e a constitución de garantías suficientes fronte ás 

indemnizacións por danos. 

 

Chámaselle biodiversidade ao conxunto de todos os seres vivos e especies que existen 

na terra e a súa interacción. Abarca á diversidade de especies de plantas e de animais 

que viven nun sitio, á súa variabilidade xenética, aos ecosistemas dos que forman parte 

estas especies e ás paisaxes ou rexións onde se atopan os ecosistemas. Tamén inclúe os 

procesos ecolóxicos e evolutivos que se dan a nivel de xenes, especies, ecosistemas e 

paisaxes.  

 

A gran biodiversidade é o resultado da evolución da vida a través de millóns de anos, 

cada organismo ten a súa forma particular de vida, que está en perfecta relación co medio 

que habita.  

  

 A humanidade obtén beneficios da biodiversidade en forma de: seguridade alimentaria, 

mantemento da súa saúde, seguridade enerxética, auga, materias primas, recreación, 

satisfaccións inmateriais, inspiración artística, entre outros. Polo mesmo, ben podemos 

dicir que a existencia da biodiversidade garante una boa calidade de vida para o ser 

humano e é un factor decisivo para a súa mesma supervivencia.  

 

En si, a biodiversidade aporta alimentos, auga doce e chans fértiles para sobrevivir, 

medicinas e fibras téxtiles para cuidarmos e outras materias primas. Os ecosistemas sans 

regulan o noso clima e absorben CO2, purifican a auga que bebemos, controlan as 

inundacións e frean a erosión, protexen e fertilizan o solo que sustenta a nosa comida. As  
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paisaxes e áreas naturais constitúen unha parte importante do noso patrimonio natural e 

da nosa cultura, ofrecendo entre outros valores, un ambiente san de ocio e recreo, paz e 

tranquilidade, descubrimento e aprendizaxe. En definitiva, a nosa vida e calidade de vida 

dependen do mantemento de hábitats e ecosistemas vivos e sans. 

 

A biodiversidade está diminuíndo a gran velocidade por mor de factores como os cambios 

no uso do solo, o cambio climático, as especies invasoras, a sobreexplotación e a 

contaminación de solos e da auga e  a modificación do hábitat pola sobreexplotación dos 

recursos naturais  

 

Entre os 4 factores directos que impactan e ameazan a biodiversidade encóntranse:  

 Destrución, deterioro e fragmentación de hábitats xerado por la minería, 

construción de presas, desenrolo urbano, estradas, gasodutos, oleodutos, etc.; 

 Contaminación xerada polo uso de combustibles fósiles e produtos químicos. 

 

A biodiversidade debe terse en conta na agricultura, a pesca e a silvicultura para lograr a 

súa conservación. Estes sectores dependen directamente da biodiversidade e inflúen 

directamente nesta.  

 

É imprescindible contar a todos os niveis con organismos sólidos que contribúan á 

conservación da biodiversidade e ao uso sostible dos ecosistemas.  A maior parte das 

medidas directas para deter ou frear a perda da biodiversidade deben tomarse a nivel 

local ou nacional.  

 

Cando o capital natural se deteriora perdemos valor e opcións. O capital natural é o stock 

de ecosistemas naturais que proporciona un fluxo de valiosos bens e servizos do 

ecosistema cara ao futuro. Ata hoxe temos desfrutado gratis dos produtos da natureza, 

agora coñecidos como “servizos ambientais”, como o oxíxeno, a auga limpa, o solo fértil, a 

polinización das flores que resulta na produción de froitos, entre outros moitos. Na 

linguaxe dos economistas, temos externalizado os custes. 
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Neste senso, o Parlamento Europeo acordou mediante resolución de 5 de maio de 2010 

pedir á Comisión “a prohibición completa do uso das tecnoloxías mineiras a base de 

cianuro na Unión Europea antes de finais de 2011, xa que é a única forma segura de 

protexer os nosos recursos hídricos e ecosistemas da contaminación por cianuro 

procedente das actividades mineiras”. 

 

A resolución lexislativa dos eurodiputados/as tamén apuntou de cheo ás recorrentes 

promesas das empresas e os gobernos, ao asegurar que a minería non crea emprego 

real nin duradeiro, é unha industria insegura e tanto a saúde humana como o ambiente 

corren perigo e remarcou que a minería en base a cianuro pon en risco as fontes de 

auga e a biodiversidade. 

 

Na resolución tamén se remarca a necesidade de que os 27 Estados membros non 

presten apoio "de forma directa o indirecta "a ningún proxecto mineiro que empregue 

cianuro, tanto dentro como fora de Europa. Solicita que os gobernos promovan a 

reconversión industrial das zonas mineiras facilitando apoio financeiro para a 

implementación de industrias alternativas, ecolóxicas, enerxías renovables e o turismo. 

"Conseguir un bo estado químico das augas, protexer os recursos hídricos e a diversidade 

biolóxica só pode lograrse mediante unha prohibición xeral do uso das tecnoloxías 

mineiras a base de cianuro”. 

 

O artigo 191 do Tratado de Funcionamento da Unión Europea di: 

 

1. A política da Unión no ámbito do medio ambiente contribuirá a alcanzar os seguintes 

obxectivos: 

 a conservación, a protección e a mellora da calidade do medio ambiente, 

 a protección da saúde das persoas, 

 a utilización prudente e racional dos recursos naturais, 

 o fomento de medidas a escala internacional destinadas a facer fronte aos 

problemas rexionais ou mundiais do medio ambiente e, en particular, a loitar 

contra o cambio climático. 
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2. A política da Unión no ámbito do medio ambiente terá como obxectivo acadar un nivel 

de protección elevado, tendo presente a diversidade de situacións existentes nas distintas 

rexións da Unión. Basearase nos principios de cautela e de acción preventiva, no 

principio de corrección dos atentados ao medio ambiente, preferentemente na fonte 

mesma, e no principio de quen contamina paga. 

 

A Directiva 2000\60\CE, di: A auga non é un ben comercial como os demais, senón un 

patrimonio que hai que protexer, defender e tratar como tal.  

 

E engade:  Á hora de determinar as sustancias perigosas prioritarias débese ter en conta 

o principio de cautela, en particular ao determinar os efectos potencialmente negativos 

que se derivan do produto e ao realizar la avaliación científica do risco. 

 

A Directiva 2012/42/UE da Comisión, de 26 de novembro de 2012,  modifica a Directiva 

98/8/CE do Parlamento Europeo e do Consello de xeito que se inclúa o cianuro de 

hidróxeno como sustancia activa no seu anexo I.  
 

A Lista Europea de Residuos (LER), Orden MAM/304/2002, de 8 de febreiro, pola que se 

publican as operacións de avaliación e eliminación de residuos e a lista europea de 

residuos. BOE 19/02/2003. (Inclúe a Corrección de erros do BOE 12/03/03), inclúe como 

residuos perigosos de conformidade coa Directiva 91/689/CEE  os “residuos da 

transformación física e química de minerais metálicos”, o que inclúe a utilización de 

cianuro na extracción de ouro. 

 

O propio Parlamento Europeo, na súa directiva 2000/60/CE advirte que a “posibilidade de 

que ocorra un accidente en minería con uso de cianuro é só cuestión de tempo" . 

 

Recorda tamén, que nos últimos 25 anos se rexistráronse máis de trinta accidentes 

importantes relacionados co uso de cianuro e recoñece que "non existe ningunha garantía 

real de que non se volva a producir un accidente semellante".  Alerta de que  algúns 

estados da Unión Europea  seguen planeando novos proxectos mineiros que empregan  

cianuro, o que denomina, sen eufemismo, "novas ameazas potenciais para a saúde 

humana e o medio ambiente". Denuncia, ademais, que as empresas mineiras "non contan 
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con seguros a longo prazo que cubran  custes en caso de accidente ou funcionamento 

defectuoso " e recorda que é necesario extraer toneladas de terra para producir dous 

gramos de ouro, o que xera unha enorme cantidade de residuos mineiros nas zonas de 

extracción".  

 

Durante a última década, houbo non menos de once accidentes graves e ducias de 

accidentes menores involucrando cianuro na minería do ouro. Estes accidentes deixaron 

un saldo de doce mortos inmediatos, e contaminaron centenares de quilómetros de ríos 

en Estados Unidos, Asia, África, Europa e América del Sur.  Un só accidente en Romanía  

matou 100 toneladas de peixes e contaminou a auga potable de 2.5 millóns de habitantes 

cando una represa fallou inundando un río con cianuro.  En Kyrgyzstan, un camión 

levando cianuro a una mina caeu dunha ponte a un río, deixando dúas persoas mortas, 

case cen  hospitalizadas e mil habitantes tratados por varios problemas de saúde.   

 

En España, no ano 1998 producíase preto de Doñana un dos accidentes medioambientais 

máis graves ocorridos en Europa: a rotura da balsa de residuos tóxicos da mina de 

Aznalcóllar. A catástrofe arroxou cifras tremendas: 7 millóns de metros cúbicos de lodos 

tóxicos de cianuro saíron da presa, a superficie contaminada foi de 4.634 hectáreas ao 

longo de 63 quilómetros do río Guadiamar, se utilizaron 500 camións de limpeza que 

durante 208 días recorreron un total de 17 millóns de quilómetros, realizáronse máis de 

15.000 análises científicos e apareceron 37,4 toneladas de peixes mortos e inundáronse 

miles de hectáreas de terras para cultivos.  

 

Turquía, varios estados de Estados Unidos, Hungría, República Checa, Alemaña xa 

prohibiron a utilización de cianuro na minaría. 

 

O cianuro é unha substancia química altamente tóxica empregada na minaría do ouro e 

que no Anexo VIII da Directiva marco sobre política de augas está clasificado como un 

dos principais contaminantes con poder para causar unha catástrofe irreversible no medio 

ambiente e na saúde humana, e polo tanto na biodiversidade. 
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A Directiva marco sobre políticas de augas obriga aos estados membros a acadar e 

manter o bo  estado dos recursos hídricos, así como a previr a súa contaminación por 

substancias perigosas. 

 

Tendo en consideración que o uso do cianuro na minaría de ouro  

1.- conta co rexeitamento dos concellos afectados, organizacións ecoloxistas, 

organizacións sociais, sindicatos, partidos políticos e da sociedade en xeral. 

2.- non creará moitos postos de traballo nin emprego de calidade. 

3.-  deixará terras de cultivo e pasto contaminadas durante centos de anos 

4.- deixará contaminadas augas subterráneas e superficiais 

5.- aumentará a posibilidade dun desastre ecolóxico sen precedentes na nosa terra 

6.- existen alternativas ao uso do cianuro na minaría 

 

O Grupo Parlamentar de AGE, recollendo a proposta das asociacións ecoloxistas ADEGA, 

Amigos da Terra, Federación Ecoloxista Galega, Salva la Selva, Sociedade Galega de 

Historia Natural e Verdegaia, ven formular a seguinte  

 

PROPOSICIÓN DE LEI 

 

Modificación da Lei 3/2008, do 23 de maio de ordenación da minaría de Galiza. 

 

UN. Artigo 1. Obxecto. A presente lei ten por obxecto o desenrolo do réxime xurídico das 

actividades mineiras en Galiza en condicións de sostibilidade e seguridade promovendo 

un aproveitamento racional compatible coa protección do medio ambiente. 

 

Para conseguir dito obxectivo prohíbese o uso de tecnoloxías mineiras a base de cianuro 

en toda a Comunidade Autónoma de Galiza como único xeito seguro de protexer os nosos 

recursos hídricos, os ecosistemas e a saúde pública fronte a contaminación por cianuro 

procedente das actividades mineiras. 
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DOUS. Artigo 33. Engádese un novo artigo 33.bis.- Seguro de accidentes e 

indemnizacións por danos. Todos os titulares dun permiso de explotación estarán 

obrigados a avaliar os danos que podería causar o accidente máis grave posible e a 

dispor dun seguro con cobertura suficiente para facer fronte ás indemnizacións por danos 

que cubra todos os gastos das medidas de reparación destinadas a restaurar o estado 

ecolóxico e químico orixinal en caso de accidente ou funcionamento defectuoso. 

 

Disposición derrogatoria. Quedan derrogadas cantas disposicións de igual ou inferior 

rango opúñanse ao disposto na presente lei. 

 

Disposición final. A presente lei entrará en vigor o mesmo día da súa publicación no 

Diario Oficial de Galicia. 

 

Santiago de Compostela, 24 de setembro de 2013. 

 

 

Asdo.: Consuelo Martínez García 

Antón Sánchez García 

Deputados do G.P. da AGE. 

Xosé M. Beiras Torrado 

Portavoz do G.P. da AGE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 
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Reunión do Pleno do Parlamento

Día: 25.11.2014        Hora: 10:00

Orde do día

 

 

1.  Debate de toma en consideración da Proposición de lei, do

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, galega de

fomento da corresponsabilidade (doc. núm. 16733, 09/PPL-

000015)
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Á MESA DO PARLAMENTO 

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

disposto no artigo 122 do Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición de 

lei galega de fomento da corresponsabilidade. 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

I 

O principio de igualdade real entre mulleres e homes, así como a prohibición de 

calquera tipo de discriminación por razón de sexo, forman parte do noso ordenamento 

xurídico. En consonancia, é obriga dos poderes públicos velar pola efectividade deste 

principio, removendo os obstáculos que dificultan ou impiden na práctica ás mulleres o 

goce de igualdade de dereitos nos ámbitos laboral, social, económico, asociativo ou de 

acceso ao lecer e a cultura.  

 

Porén, as mulleres non teñen garantida na realidade cotiá a igualdade. Todos os 

indicadores amosan a persistencia de discriminacións de xénero, a pesar dos cambios 

normativos e medidas de erradicación da desigualdade. A crise económica acentuou os 

discursos neoliberais que recortan os dereitos das mulleres, fundamentalmente no 

referido ao ámbito da saúde sexual e reprodutiva e ao dereito a maternidade das 

mulleres nunha sociedade igualitaria. Este último trócase pola suposta protección da 

xestación como se dun ser carente de dereitos se tratase e, polo tanto, necesitado de 

titorización. Esta ideoloxía atopa un caldo de cultivo ideal nunha situación de 

desemprego xeneralizado onde a linguaxe do traballo escaso e a necesidade de que as 

mulleres sigan a facer as tarefas de coidado nun momento de recortes dos servizos 

públicos están omnipresentes. 

 

24



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

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 

 

 

 

A constatación desta situación regresiva debe ser un revulsivo para mellorar e 

incrementar as actuacións que desenvolvan  neste terreo as administracións públicas, 

requirindo unha maior contundencia e eficacia das políticas públicas para acadar a 

igualdade de dereitos e oportunidades entre mulleres e homes, isto é, un reparto 

equilibrado de espazos, tempos e representación.  

 

O desigual reparto das tarefas reprodutivas e do coidado, e a conseguinte asimetría nos 

usos dos tempos, é un dos indicadores da falta de equidade de xénero. Todas as 

estatísticas demostran como os roles tradicionais de homes e mulleres persisten, ao 

tempo que limitan as posibilidades reais das mulleres á hora de desenvolver a súa 

carreira profesional, ou participaren en igualdade na vida social, económica e cultural. 

As tarefas reprodutivas e do coidado son imprescindíbeis para o benestar e mantemento 

da sociedade, mais non poden constituírse nunha barreira discriminatoria para a metade 

da mesma. 

 

O uso democrático dos tempos por parte de homes e mulleres é aínda unha materia 

pendente. Na actualidade as mulleres continúan responsabilizándose en solitario da 

conciliación da vida laboral, familiar e persoal, sometidas a unha dobre ou tripla 

xornada. Isto é produto, en boa medida, dunha situación herdada que consideraba o 

traballo realizado polas mulleres como invisible e carente de valor. As políticas públicas 

que se teñen posto en marcha para evitar esta situación non teñen acadado, ate o 

momento, os efectos esperados. A óptica que se ten empregado é do desenvolvemento 

de estratexias de conciliación da vida laboral e familiar, que comezaron a implantarse 

no ámbito europeo a partir da segunda metade do século XX. As políticas de 

conciliación nacen coa finalidade de que as mulleres poidan compatibilizar o traballo 

asalariado coa atención ás responsabilidades familiares. De feito, a análise do exercicio 

destes dereitos desvela que son abrumadoramente as mulleres quen fan uso dos 

mesmos. O feminismo ten posto de manifesto a necesidade de superar este enfoque, que 
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na práctica mantén os roles tradicionais de homes e mulleres en relación co coidado, 

apostando polas políticas de fomento da corresponsabilidade. 

 

A corresponsabilidade implica unha transformación da concepción dos roles de homes e 

mulleres en relación coas  tarefas do coidado e reprodutivas, incorporando a 

responsabilidade comunitaria nas mesmas. Búscase unha implicación equitativa de 

ambos proxenitores no coidado de fillos e fillas, no traballo doméstico, mais tamén 

implica unha reformulación das prioridades de gasto público, apostando pola dotación 

de servizos e recursos que atendan as demandas actuais neste ámbito. 

 

No estado español existe un marco normativo moi limitativo destes dereitos. A licenza 

de paternidade independente é de recente creación, tendo unha duración que fai dela 

algo máis simbólico que real. A lexislación sobre os dereitos de conciliación é mais ben 

escasa e o uso destes dereitos mantén unha brecha de xénero no seu exercicio, sen que 

se albisque vontade por modificar en profundidade esta lexislación.  

 

Os poderes públicos galegos teñen competencias limitadas á hora de abordar estes 

aspectos, mais iso non impide que exista un amplo abano de materias nas que podemos 

actuar. De feito, as competencias da comunidade autónoma no ámbito educativo, de 

promoción da igualdade ou en servizos sociais, debuxan un campo de actuación 

relevante á hora de impulsar medidas de corresponsabilidade. 

 

Esta lei pretende ser un avance no desenvolvemento das políticas de igualdade, 

abordando a necesidade que se articule unha relación nin xerarquizada, nin asimétrica 

de homes e mulleres, promovendo a incorporación dos varóns as tarefas domésticas e 

do coidado e apostando pola creación dunha rede de servizos públicos que dea resposta 

ás demandas que existen na sociedade galega. 
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II 

  

A presente lei estrutúrase en dous títulos, tres capítulos, dúas disposicións adicionais e 

dúas disposicións derradeiras. 

 

O título I establece o obxecto da lei, o seu ámbito de aplicación e os principios xerais de 

actuación dos poderes públicos en relación co fomento da corresponsabilidade. 

 

O Título II recolle, no Capítulo I, as medidas de sensibilización e formación en materia 

de corresponsabilidade no ámbito educativo, nos medios de comunicación, en campañas 

de sensibilización social e de implicación do conxunto do tecido asociativo. Regula a 

elaboración de estudos sobre o valor social e económico dos traballos do fogar e do 

coidado, a promoción de investigacións e estudos sobre a corresponsabilidade e a 

realización dun informe anual sobre a corresponsabilidade para avaliar o impacto das 

medidas e obxectivos contidos na lei. No Capítulo II recóllense as medidas de fomento 

do uso dos dereitos de conciliación, de fomento da corresponsabilidade no ámbito da 

empresa privada e do sector público. No Capítulo III inclúense as medidas para 

fomentar a corresponsabilidade social nas tarefas do coidado e reprodutivas, a través da 

extensión de servizos socio- comunitarios, o establecemento de axudas públicas para a 

contratación de persoal durante os permisos de maternidade e paternidade e a obriga de 

reservar espazos no planeamento urbanístico para a dotación de recursos que favorezan 

a conciliación. 

 

A Disposición Adicional Primeira establece prazos para a implantación de servizos 

sociocomunitarios. A Disposición Adicional Segunda fixa as medidas que debe tomar a 

Xunta de Galiza para a flexibilización dos horarios a fin de fomentar a 

corresponsabilidade. 
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Finalmente, a Disposición Derradeira Primeira faculta á Xunta de Galiza para o 

desenvolvemento regulamentario da Lei. A Disposición Derradeira Segunda establece o 

prazo para a entrada en vigor. 

 

 

TÍTULO I 

Obxecto, ámbito de aplicación e principios xerais 

 

Artigo 1. Obxecto da lei. 

Constitúe o obxecto desta lei: 

1ª) Desenvolver o principio de igualdade e non discriminación por razón de xénero. 

2ª) Impulsar un reparto equitativo entre homes e mulleres das tarefas do coidado e 

reprodutivas. 

3ª) Impulsar un reparto equitativo de uso dos espazos e os tempos entre homes e 

mulleres. 

4ª) Incentivar desde os poderes públicos galegos a sensibilización e formación no 

eido da corresponsabilidade. 

5ª)  Establecer as obrigas que lle corresponden á Xunta de Galiza para garantir a 

corresponsabilidade social nas tarefas de coidado e reprodutivas. 

 

Artigo 2. Ámbito de aplicación. 

A presente lei será de aplicación no conxunto do territorio galego. 

 

Artigo 3. Principios xerais. 

Para a consecución do obxecto desta lei, serán principios xerais de actuación do 

conxunto dos poderes públicos galegos, no exercicio das súas competencias: 
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a) O fomento dun uso equitativo dos tempos entre homes e mulleres, promovendo 

unha redistribución das tarefas do coidado e reprodutivas tanto no ámbito familiar 

como na responsabilidade social das mesmas. 

b) A eliminación dos estereotipos sociais que responsabilizan das tarefas domésticas e 

do coidado ás mulleres. 

c) O recoñecemento da maternidade como un valor social, evitando os efectos 

negativos no exercicio dos dereitos das mulleres e a promoción dunha paternidade 

corresponsábel, respectuosa cos diferentes modelos de familia que existen na 

sociedade galega. 

d) A adopción de medidas que posibiliten a compatibilidade real entre as 

responsabilidades familiares, laborais e sociais, atendendo especificamente as 

dificultades obxectivas para o exercicio das mesmas por parte das mulleres. 

e) A asunción da responsabilidade social nas tarefas derivadas da atención a menores 

e persoas dependentes a través da dotación dunha rede de servizos públicos 

suficiente e equilibrada en todo o territorio galego. 

 

 

TÍTULO II 

Políticas Públicas para fomentar a corresponsabilidade 

 

CAPÍTULO I 

Medidas de sensibilización e formación. 

 

Artigo 4. Promoción da corresponsabilidade no ámbito educativo.  

1. A administración educativa galega garantirá a inclusión de contidos relacionados coa 

corresponsabilidade no fogar e a ética do coidado no curriculum do ensino obrigatorio. 

2. A administración educativa elaborará un Plan de formación do Profesorado galego en 

Igualdade no que a corresponsabilidade e o valor do coidado serán eixos fundamentais. 
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3. Así mesmo, adoptará as medidas que sexan precisas para asegurar a capacitación do 

alumnado no eido da corresponsabilidade. 

4. As Universidades galegas desenvolverán programas de formación no ámbito da 

corresponsabilidade e a ética do coidado para o seu alumnado. 

5. As Universidades galegas impulsarán a inclusión curricular de contidos relacionados 

coa corresponsabilidade e a ética do coidado naqueles graos relacionados máis 

directamente coa formación de docentes. 

 

Artigo 5. Promoción da corresponsabilidade nos medios de comunicación. 

1. Os medios de comunicación de titularidade pública atenderán aos principios xerais 

recollidos no artigo 3 desta lei, incluíndo na súa programación accións tendentes a 

valorar e promover a corresponsabilidade e a eliminación de estereotipos sexistas. 

2. O disposto no apartado anterior tamén será aplicábel ás empresas de comunicación 

social que exploten unha concesión ou autorización dun servizo de comunicación 

audiovisual no ámbito do territorio galego.  

3. As administracións públicas galegas fomentarán que o conxunto dos medios de 

comunicación social desenvolvan un papel activo na eliminación de discriminacións de 

xénero e no fomento da corresponsabilidade como un valor social. 

 

Artigo 6. Campañas de sensibilización a prol da corresponsabilidade. 

1. A Xunta de Galiza realizará campañas de sensibilización social con carácter 

periódico, destinadas a fomentar a corresponsabilidade no ámbito familiar, incidindo 

nas vantaxes que esta ten para o conxunto da sociedade.  

2. A Xunta de Galiza realizará divulgación activa das medidas que se impulsen desde a 

administración galega para fomentar a incorporación equitativa dos varóns ao traballo 

doméstico. 
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3. A Xunta de Galiza colaborará coas entidades locais de Galiza para a realización 

conxunta de campañas de sensibilización social con carácter periódico, destinadas a 

fomentar a corresponsabilidade no ámbito familiar. 

 

Artigo 7. Colaboración co tecido asociativo. 

O departamento competente en materia de igualdade da Xunta de Galiza establecerá un 

plan de axudas con carácter anual destinado a incentivar ás asociacións e entidades 

sociais con sede en Galiza para realizaren actividades que promovan a eliminación de 

estereotipos sexistas, de fomento da corresponsabilidade e promoción da incorporación 

dos varóns ás tarefas domésticas e do coidado. 

 

Artigo 8. Estudos sobre o valor social e económico do traballo do fogar e do coidado. 

1. A Xunta de Galiza elaborará periodicamente informes e estudos sobre o valor 

económico do traballo no ámbito do fogar, o coidado de crianzas e atención ás persoas 

maiores e dependentes que se realiza na Galiza. 

2. Así mesmo, realizará unha difusión ampla dos resultados destes estudos co fin de 

valorizar e divulgar entre o conxunto da poboación galega a súa relevancia económica e 

social. 

 

Artigo 9. Investigación e estudos sobre a corresponsabilidade. 

A Xunta de Galiza promoverá acordos coas universidades galegas ou centros de 

investigación, a fin de profundar no estudo sobre o valor social e económico que 

supoñen os traballos derivados do coidado e da reprodución,  as consecuencias que para 

o exercicio dos dereitos das mulleres supón o desequilibrio que persiste na actualidade e 

as vantaxes sociais dun reparto equitativo das tarefas reprodutivas e do coidado. 

 

Artigo 10. Investigación anual sobre a corresponsabilidade. 
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1. A Xunta de Galiza realizará con carácter anual un informe sobre a 

corresponsabilidade na Galiza que detallará: 

a) o uso das dereitos de conciliación da vida persoal e familiar recoñecidos pola 

lexislación vixente por homes e mulleres,  

b) os problemas detectados para o exercicio dos mesmos, 

c) as medidas que se adoptarán para corrixir os problemas detectados neste ámbito, 

d) o seguimento e impacto das medidas adoptadas en aplicación da presente Lei. 

2. O informe a que se refire o parágrafo anterior será remitido ao Parlamento de Galiza, 

para a súa tramitación consonte o establecido no Regulamento da Cámara. 

3. Unha vez aprobado o devandito informe anual sobre corresponsabilidade, publicarase 

na paxina web institucional da Xunta de Galiza, sendo accesíbel integramente o seu 

contido. 

 

CAPÍTULO II 

Políticas públicas para fomentar un uso corresponsábel das medidas de 

conciliación 

 

Artigo 11. Fomento do uso dos dereitos de conciliación. 

1. A Xunta de Galiza realizará actuacións e programas destinados a incrementar o uso 

dos dereitos para a conciliación da vida persoal e familiar recoñecidos pola  lexislación 

vixente. Singularmente, estableceranse programas e axudas destinados especificamente 

para os varóns a fin de incrementar a utilización dos permisos de paternidade, redución 

de xornada por fillos/as menores de tres anos a cargo ou excedencias por coidado de 

familiares. 

2. Os programas que se adopten preverán medidas destinadas a facilitar a 

reincorporación das persoas que se acollan ás mesmas, así como a evitar que resulten 

prexudicadas no seu desenvolvemento profesional. 
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Artigo 12. Fomento da corresponsabilidade no ámbito da empresa privada. 

1. A Xunta de Galiza establecerá un plan de incentivos destinados ás empresas que 

adopten medidas que amplíen os dereitos de conciliación e que fomenten a 

corresponsabilidade entre os seus traballadores e traballadoras.  

2. Terán prioridade as actuacións encamiñadas a unha reorganización dos tempos do 

traballo no ámbito da empresa privada que favorezan unha maior compatibilidade da 

vida laboral e familiar. 

 

Artigo 13. Fomento da corresponsabilidade nos plans de igualdade do sector público. 

1. A Xunta de Galiza garantirá que os plans de igualdade que se elaboren nas entidades 

e organismos do sector público galego conteñan un apartado específico destinado a 

promover a  corresponsabilidade. 

2. A Xunta de Galiza velará para que os plans de igualdade das entidades locais de 

Galiza e dos entes dependentes ou vinculados ás mesmas tamén inclúan un apartado 

relativo á promoción da corresponsabilidade.  

 

Artigo 14. Fomento da corresponsabilidade na negociación colectiva. 

1. A Xunta de Galiza impulsará a inclusión de medidas que fomenten a 

corresponsabilidade na negociación colectiva a través de recomendacións ou cláusulas 

tipo nesta materia.  

2. Ademais, promoverá a posta en marcha de actuacións de sensibilización e formación 

neste ámbito do conxunto dos axentes sociais que interveñen na negociación colectiva. 

 

CAPÍTULO III 

Medidas para fomentar a corresponsabilidade social nas tarefas do coidado e 

reprodutivas 

 

Artigo 15. Servizos sociocomunitarios. 
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A Xunta de Galiza asegurará a existencia de servizos públicos que faciliten a 

conciliación da vida persoal e familiar, realizando unha oferta suficiente e equilibrada 

en todo o territorio nacional. Con tal obxecto: 

a) Incorporará a educación de cero a tres anos no departamento competente en materia 

de educación. Deste xeito, garantirase unha dotación de prazas públicas en escolas 

infantís para nenos e nenas menores de tres anos, atendendo as necesidades detectadas 

nas diferentes comarcas da nación galega, que ofertarán horarios e calendarios amplos e 

axeitados as necesidades de pais e nais derivadas dos seus horarios laborais.  

b) Dun xeito específico, establecerá un programa específico de creación de escolas 

infantís en polígonos industriais e parques tecnolóxicos. 

c) Impulsará a creación dunha rede de ludotecas e espazos para a conciliación en 

colaboración coas entidades locais, a través da convocatoria anual de subvencións 

destinada a impulsar a construción destes equipamentos, así como o mantemento e 

dotación de persoal. 

d) Creará un servizo público de atención domiciliaria a menores, garantindo a súa 

cobertura en todo o territorio e priorizando a atención daquelas familias con menos 

recursos e a cobertura de demandas relacionadas coas obrigas laborais e formativas de 

nais e pais. 

e) Asegurará, a través da administración educativa, unha oferta suficiente en relación 

coa demanda de prazas en comedores escolares dos centros públicos e realizará unha 

oferta estábel de actividades extraescolares en todos os centros públicos de ensino. A 

oferta pública de prazas de comedor debe realizarse con valores de equidade e igualdade 

social. 

f) Garantirá unha oferta suficiente de prazas públicas en centros de día para a atención 

das persoas con dependencia e/ou discapacidade e de servizos complementares de apoio 

no fogar.  
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Artigo 16. Axudas públicas para a contratación de persoal durante os permisos de 

maternidade e paternidade. 

1. A Xunta de Galiza establecerá anualmente un sistema de axudas públicas dirixida as 

mulleres e homes afiliados aos Réxime Especial de Traballadores/as Autónomos, así 

como aos Réximes especiais Agrario e do Mar por conta propia, para a contratación de 

persoal de substitución no caso de estaren gozando do permiso de maternidade ou 

paternidade. 

2. A concesión das axudas efectuarase consonte o criterio da renda dispoñíbel da persoa 

beneficiaria.  

 

Artigo 17. Obriga de reserva de espazos para emprazar recursos sociocomunitarios de 

conciliación da vida laboral e familiar. 

1. Os distintos instrumentos de planeamento urbanístico deberán prever 

obrigatoriamente a reserva de espazos para a dotación de recursos sociocomunitarios 

destinados a favorecer a conciliación da vida laboral e familiar. 

2. De igual xeito, a Xunta de Galiza e as administracións locais de Galiza están 

obrigadas a que, nos desenvolvementos de solos produtivos financiados con fondos 

públicos, se reserven espazos para a dotación de recursos sociocomunitarios destinados 

a favorecer a conciliación da vida laboral e familiar. 

 

Disposición adicional primeira. Implantación de servizos sociocomunitarios. 

 

Para o desenvolvemento das medidas previstas no artigo 15 a Xunta de Galiza adoptará 

as medidas oportunas para garantir o cumprimento do seguinte obxectivo: 

 

A presentación dun “Plano de equipamentos públicos para a corresponsabilidade” que 

priorice os equipamentos para a infancia e as persoas maiores e dependentes. Este virá 

acompañado da súa correspondente memoria orzamentaria para efectivizar a creación 
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dun mínimo anual de 2.500 prazas públicas de Escolas Infantís co horizonte de garantir 

a cobertura da demanda actual nun prazo máximo de tres anos. No referido aos servizos 

as persoas maiores e dependentes a creación de prazas públicas será de 2.000 anuais 

garantindo a prestación de servizos públicos e de calidade naquelas áreas xeográficas 

máis envellecidas e na actualidade desprovistas de servizos.  

 

Disposición adicional segunda. Medidas de flexibilización horaria para fomentar a 

corresponsabilidade. 

 

1. No prazo de tres meses desde a entrada en vigor da presente Lei, a Xunta de Galiza 

elevará unha proposta á Comisión de Persoal da Xunta de Galiza, previa negociación na 

Mesa Xeral cos sindicatos representativos da función pública, que contemple medidas 

específicas de flexibilidade horaria dos empregados públicos da administración galega e 

das entidades do sector público galego por razóns de corresponsabilidade familiar, 

garantindo ao mesmo tempo a correcta prestación e atención dos servizos públicos.  

2. A Xunta de Galiza fomentará a extensión dos acordos que se acaden sobre 

flexibilidade horaria aos empregados públicos das administracións locais de Galiza e 

dos entes ou organismos vinculados ás mesmas, adaptándoas ás particularidades de cada 

administración ou ente. 

 

Disposición derradeira primeira. Desenvolvemento regulamentario. 

Autorízase á Xunta de Galiza a ditar cantas disposicións sexan necesarias para o 

desenvolvemento regulamentario e execución da presente lei. 

 

Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor. 

A presente lei entrará en vigor ao día seguinte da súa publicación no Diario Oficial de 

Galiza. 
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Antecedentes lexislativos da Proposición de lei galega de fomento da 

corresponsabilidade. 

 

- Lei 7/2004, do 16 de xullo, galega para a igualdade de mulleres e homes. 

- Lei 2/2007, do 28 de marzo, do traballo en igualdade das mulleres en Galiza. 

- Lei Orgánica 3/2007, do 22 de marzo, para a igualdade efectiva de mulleres e 

homes. 

 

Santiago de Compostela, 23 de decembro de 2013 

 

Asdo.: María do Carme Adán Villamarín 

Deputada do G.P. do BNG 

Francisco Xesús Jorquera Caselas 

Portavoz do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

María do Carme Adán Villamarín na data 23/12/2013 12:34:30 

 

Francisco Xesús Jorquera Caselas na data 23/12/2013 12:34:44 
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2. Comparecencias en pleno
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Reunión do Pleno do Parlamento

Día: 25.11.2014        Hora: 10:00

Orde do día

 

 

2.1 26116(09/CPP-000215)

Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

Da Sra. conselleira do Medio Rural e do Mar, por petición da

Xunta de Galicia, para informar da avaliación dos resultados

do funcionamento do Plan de prevención e defensa contra os

incendios forestais de Galicia (Pladiga) para o ano 2014

durante a época de alto risco

Publicación da iniciativa, 334, 04.09.2014
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Reunión do Pleno do Parlamento

Día: 25.11.2014        Hora: 10:00

Orde do día

 

 

2.2 25959(09/CPP-000211)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Da Sra. conselleira do Medio Rural e do Mar, por petición dos

dezaoito deputados e deputadas do G.P. dos Socialistas de

Galicia, para dar conta de como se está desenvolvendo a

campaña de incendios forestais e o funcionamento do

dispositivo tanto humano como material previsto no Pladiga

2014, aprobado no mes de xuño

Publicación da iniciativa, 334, 04.09.2014
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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 no artigo 

144 do Regulamento da Cámara, solicitan se proceda á tramitación da 

comparecencia en Pleno da Sra. conselleira do Medio Rural e do Mar, 

para dar conta de como se está desenvolvendo a campaña de incendios 

forestais, e o funcionamento do dispositivo tanto humano como material 

contemplado no Pladiga 2014 aprobado no mes de xuño. 

 

 Pazo do Parlamento, 18 de agosto de 2014 
 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 
José Luís Méndez Romeu na data 18/08/2014 10:23:31 
 

María Carmen Gallego Calvar na data 18/08/2014 10:23:40 
 
Juán Carlos González Santín na data 18/08/2014 10:23:42 
 
Pablo García García na data 18/08/2014 10:23:48 

 
María Soledad Soneira Tajes na data 18/08/2014 10:23:53 
 
María Concepción Burgo López na data 18/08/2014 10:23:59 

 
María Remedios Quintas Álvarez na data 18/08/2014 10:24:08 
 
Abel Fermín Losada Álvarez na data 18/08/2014 10:24:14 

 
Raúl Fernández Fernández na data 18/08/2014 10:24:20 
 
Manuel Vázquez Fernández na data 18/08/2014 10:24:25 
 

Francisco Manuel Caamaño Domínguez na data 18/08/2014 10:24:32 
 
Beatriz Sestayo Doce na data 18/08/2014 10:24:37 
 

José Manuel Gallego Lomba na data 18/08/2014 10:24:42 
 
María Carmen Acuña do Campo na data 18/08/2014 10:24:48 
 
José Antonio Sánchez Bugallo na data 18/08/2014 10:24:53 

 
José Ramón Val Alonso na data 18/08/2014 10:24:58 
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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 

 
Patricia Vilán Lorenzo na data 18/08/2014 10:25:00 
 

Ricardo Vicente Docasar Docasar na data 18/08/2014 10:25:02 
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Orde do día

 

 

2.3 24597(09/CPP-000185)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Da Sra. conselleira do Medio Rural e do Mar,  por petición

dos 18 deputados do G.P. dos Socialistas de Galicia, para dar

conta da posta en marcha do dispositivo de efectivos, tanto

materiais como humanos, para a prevención e extinción de

incendios nesta campaña, así  como as actuacións levadas a

cabo ata o día de hoxe. (Procedemento de urxencia)

Publicación da iniciativa, 310, 01.07.2014
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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 da Excma. Sra. conselleira 

do Medio Rural e do Mar, para dar conta da posta en marcha do 

dispositivo de efectivos, tanto materiais como humanos, para a prevención 

e extinción de incendios nesta campaña e as actuacións levadas a cabo ata o 

día de hoxe. 

 Pazo do Parlamento, 27 de xuño de 2014 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
José Luís Méndez Romeu na data 27/06/2014 11:28:38 
 
María Carmen Gallego Calvar na data 27/06/2014 11:28:46 

 
Pablo García García na data 27/06/2014 11:28:49 
 
María Remedios Quintas Álvarez na data 27/06/2014 11:28:55 
 

Juán Carlos González Santín na data 27/06/2014 11:29:05 
 
María Soledad Soneira Tajes na data 27/06/2014 11:29:15 
 
María Concepción Burgo López na data 27/06/2014 11:29:22 

 
Abel Fermín Losada Álvarez na data 27/06/2014 11:29:29 
 
Manuel Vázquez Fernández na data 27/06/2014 11:29:34 
 

Francisco Manuel Caamaño Domínguez na data 27/06/2014 11:29:39 
 
Raúl Fernández Fernández na data 27/06/2014 11:29:45 
 
Beatriz Sestayo Doce na data 27/06/2014 11:29:51 

 
José Manuel Gallego Lomba na data 27/06/2014 11:29:56 
 
María Carmen Acuña do Campo na data 27/06/2014 11:30:01 
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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 

 
José Antonio Sánchez Bugallo na data 27/06/2014 11:30:05 
 
José Ramón Val Alonso na data 27/06/2014 11:30:10 
 

Patricia Vilán Lorenzo na data 27/06/2014 11:30:11 
 
Ricardo Vicente Docasar Docasar na data 27/06/2014 11:30:13 
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3. Mocións
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Reunión do Pleno do Parlamento

Día: 25.11.2014        Hora: 10:00

Orde do día

 

 

3.1 30144(09/MOC-000097)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Soneira Tajes, María Soledad

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en

relación con feitos obxecto de investigación xudicial.

(Moción, a consecuencia da Interpelación nº 27556, publicada

no BOPG núm. 349, do 01.10.2014, e debatida na sesión

plenaria do 11.11.2014)
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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, por iniciativa 

da súa deputada Mª Soledad Soneira Tajes, a través do seu portavoz e ao 

abeiro do disposto no artigo 151.2 do Regulamento da Cámara, presenta 

ante esa Mesa a seguinte Moción, para substanciar a Interpelación (doc. 

27556) debatida na sesión plenaria celebrada o día 12 de novembro de 

2014, sobre o coñecemento e actuación da Xunta de Galicia en relación con 

feitos obxecto de investigación xudicial. 

 

MOCIÓN  

 

 O Parlamento de Galicia insta a que: 

 

1.  O presidente da Xunta de Galicia compareza diante do Parlamento de 

Galicia para dar conta dos múltiples escándalos nos que se ve involucrado 

o Goberno galego e o propio presidente. 

 

2.  O Goberno, diante de presuntos casos de corrupción, dea explicacións 

públicas e compareza no Parlamento de xeito inmediato e urxente para 

informar á Cámara, sen necesidade de mediar petición expresa dos grupos 

parlamentarios .  

 

3. A Xunta de Galicia remita ao Parlamento, con carácter de urxencia e de 

xeito fidedigno, todas as preguntas con resposta escrita e todos os artigos 9 

presentados polos grupos parlamentarios en relación cos distintos casos de 

corrupción. 

 

 Pazo do Parlamento, 13 de novembro de 2014 

 

   Asdo.: Mª Soledad Soneira Tajes 

   Deputada do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

   Asdo.: José Luis Méndez Romeu 

   Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 
Asinado dixitalmente por: 
 

49



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 

María Soledad Soneira Tajes na data 14/11/2014 12:17:09 
 
Jose Luis Méndez Romeu na data 14/11/2014 12:17:35 
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Reunión do Pleno do Parlamento

Día: 25.11.2014        Hora: 10:00

Orde do día

 

 

3.2 30146(09/MOC-000098)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Paz Franco, María Tereixa

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en

relación coas débedas das comunidades de montes con

consorcios e/ou convenios (Moción a consecuencia da

Interpelación nº 27717, publicada no BOPG núm. 353, do

09.10.2014, e debatida na sesión plenaria do 11.11.2014)
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Á Mesa do Parlamento 

O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a 

iniciativa da súa deputada Mª Tereixa Paz Franco, 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 11 de 

novembro, sobre a política do Goberno galego en relación coas débedas das 

comunidades de montes con consorcio e/ou convenio (doc. núm 27717). 

 

Moción 

“O Parlamento de Galiza insta ao Goberno Galego a promover un modelo 

forestal orientado á ordenación preventiva do espazo forestal, á produción de 

calidade e a promoción do aproveitamento multifuncional do monte, para o cal 

partindo do potencial que supón a existencia dos montes veciñais en man común 

impulsará as seguintes medidas:  

Na aplicación da disposición transitoria novena da lei 7/2012, de montes 

de Galiza, a cancelación dos consorcios ou convenios farase a custe cero a favor 

dos titulares das terras tendo en conta as circunstancias de interese social e 

ambiental que concorren, tal e como establece a disposición adicional primeira 

da lei 43/2003. 

Establecemento de liñas de investimento publico para as comunidades de 

montes para a verificación das obrigas previstas na vixente lei de montes tales 
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como realización de deslindes, elaboración e aprobación de plans de ordenación 

e o establecemento de medidas de certificación forestal.” 

 

Santiago de Compostela, 14 de novembro de 2014 

 

Asdo. Mª Tereixa Paz Franco 

Deputada do G.P. do BNG 

 Francisco Xesús Jorquera Caselas 

Portavoz do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

María Tereixa Paz Franco na data 14/11/2014 12:43:35 

 

Francisco Xesús Jorquera Caselas na data 14/11/2014 12:43:52 
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3.3 30159(09/MOC-000099)

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Vázquez Díaz, Ramón e Ron Fernández, José Javier

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego

para loitar contra a pobreza infantil. (Moción a consecuencia

da Interpelación nº 28288, publicada no BOPG núm. 357, do

15.10.2014, e debatida na sesión plenaria do 11.11.2014)
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4. Proposicións non de lei en Pleno
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4.1 26664(09/PNP-001947)

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Díaz Pérez, Yolanda

Sobre a denuncia presentada contra un bombeiro da Coruña por

alteración da orde pública

Publicación da iniciativa, 339, 11.09.2014
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Á MESA DO PARLAMENTO GALEGO 

 

O Grupo Parlamentar de Alternativa Galega de Esquerda, ao través da súa deputada 

Yolanda Díaz Pérez, ao abeiro do recollido no artigo 160 do Regulamento da  Cámara 

presenta a seguinte proposición non de lei para o seu debate plenario, relativa á 

denuncia presentada pola subdelegación do goberno contra un bombeiro da Coruña 

acusado de alterar a orde pública. 

Exposición de motivos 

Ben pouco vale a orde pública cando se altera se un traballador público leva no seu 

camión un cartel contrario a que as persoas poidan ser botadas da súa casa. Esa orde 

pública o único que merece é a súa superación por outra organización da sociedade na 

que sexa inimaxinable que banqueiros, especuladores e corruptos obteñan dos 

poderes públicos cartos e prebendas. 

A denuncia presentada pola subdelegación do goberno contra un bombeiro, que en 

febreiro do 2013 non participou no desafiuzamento dunha anciá e semella que portou 

no camión un cartel alusivo á inxustiza que supón botar ás familias das súas casas, 

deixa ao desnudo a ignominia dun goberno e que castiga co raseiro da infamia. 

Alternativa Galega da Esquerda denuncia a persecución que sufre un traballador por 

atender a criterios de xustiza emanados da súa consciencia e que en ningún caso 

supuxo alteración da orde pública. Ao contrario, actitudes como a de ese traballador 

afirman a dignidade que posúe a xente do común e que tanto incomodo causa en 

sedicentes servidores públicos. 

O noso grupo apoia as mobilizacións convocadas en apoio do traballador e denuncia a 

actuación inquisitorial da subdelegación.  

En atención ao referido, o grupo parlamentar da Alternativa Galega da Esquerda 

presenta a seguinte proposición non de lei para o seu tratamento no Pleno: 

- O Parlamento Galego reproba a conduta inquisitorial da subdelegación do 

goberno ao acusar a un traballador pola mera expresión dunha opinión legal e 

lexítima ao actuar en conciencia no caso dun desafiuzamento. 
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Compostela, 3 de setembro do 2014. 

 

Asdo. Yolanda Díaz Pérez 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Yolanda Díaz Pérez na data 03/09/2014 13:36:19 
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4.2 28477(09/PNP-002065)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Sánchez Bugallo, José Antonio e 2 máis

Sobre a actuación que debe levar a cabo o Goberno galego en

relación coa taxación dos inmobles que está a realizar para

os efectos tributarios

Publicación da iniciativa, 360, 23.10.2014
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Á Mesa do Parlamento 

 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa dos seus 

deputados, José Antonio Sánchez Bugallo, José Luis Méndez Romeu (portavoz) 

e Juan Carlos González Santín,   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. 

 

 

Dende o inicio da crise dende o ano 2007, e Galicia ao igual ca no resto do 

Estado, veuse producindo un descenso continuado no prezo e na valoración das 

vivendas que se pode estimar no referido ás vivendas de nova construción nun 

descenso de aproximadamente un 25 %, e nas vivendas xa construídas de 

aproximadamente un 21 %.  

 

 

Sorprendentemente, e a pesar do anterior no mesmo período de tempo os valores 

catastrais incrementáronse aproximadamente na mesma proporción, é dicir, entre 

un 21 e un 25 % pasando a valoración catastral media de 29.000 euros no ano 

2007 a 37.000 no ano 2014. 

 

 

No referente ás taxacións de inmobles realizadas pola Xunta de Galicia e a 

aplicación da Orde do 26 de agosto 2013 e anteriormente da Orde do 27 de 

decembro de 2012 e desenvolvidas pola Orde de 27 de decembro de 2013, que 

contempla un axuste á baixa nas valoracións dos inmobles do 2 %, cifra que nada 

ten que ver coa caída real do valor dos inmobles producida nestes anos.  

 

 

A consecuencia do anterior véñense producindo desfases nalgúns casos 

realmente escandalosos entre as taxacións efectuadas pola Xunta de Galicia e o 

valor real do mercado, acadando en determinados inmobles diferenciais de ata 

50.000 euros por inmoble, tal e como se recolle en diferentes sentenzas do 

Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que vén fallando nos últimos meses 

contra as taxacións da Xunta de Galicia estimando nestas sentenzas que a Xunta 

aplica valoracións entre o 25 e o 40 % superiores ao valor real.  

 

 

Por todo o anterior presentamos a seguinte proposición non de lei para o seu 

debate en pleno. 
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O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego para que proceda á revisión das 

valoracións dos inmobles a efectos de que en ningún caso a taxación a efectos 

tributarios da Xunta de Galicia poida superar o valor real de mercado do 

inmoble. 

 

Pazo do Parlamento, 7 de outubro de 2014 
 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 
José Antonio Sánchez Bugallo na data 10/10/2014 13:30:48 
 
José Luís Méndez Romeu na data 10/10/2014 13:31:01 

 
Juán Carlos González Santín na data 10/10/2014 13:31:16 
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4.3 29206(09/PNP-002106)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Paz Franco, María Tereixa e Pombo Rodríguez, Cosme Eladio

Sobre as medidas que debe adoptar o Goberno galego en

relación coas condicións en que se está a prestar o servizo

de cátering en diversos comedores escolares públicos pola

empresa concesionaria

Publicación da iniciativa, 365, 30.10.2014
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Á Mesa do Parlamento 

O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), por iniciativa 

da deputada Tereixa Paz Franco e do deputado Cosme Pombo Rodríguez, ao abeiro 

do disposto no Regulamento da Cámara, formula a seguinte Proposición non de lei 

para o seu debate en Pleno, relativa á situación de prestación do servizo de catering 

nos comedores escolares públicos nas que a concesionaria é a empresa Serunión S.A. 

 

Nos últimos días téñense producido numerosas queixas de pais e nais sobre o 

servizo prestado no comedor de diversos centros escolares públicos, tanto en relación 

coa calidade da comida que se serve como nas condicións en que se fai este servizo. 

Actualmente a concesión da xestión do comedor escolar nestes centros para todo 

o curso 2014/15 outorgóuselle  á empresa Serunión, S.A. de procedente de fora de 

Galiza que foi beneficiaria de numerosas concesións da Consellaría de Educación. 

Anteriormente, durante o curso 2013/2014 este servizo fora adxudicado en moitos casos 

a pequenas empresas locais.  

Á vista dos datos que figuran na plataforma de contratación parece que o criterio 

de adxudicación foi só o económico sen ter en conta as condicións de calidade da 

prestación e sen que ese aforro repercutise no custe que ten para as familias. 

As queixas da comunidade educativa céntranse  sobre o material empregado 

pola empresa concesionaria do servizo: bandexa onde se depositan os alimentos nun 

estado pouco hixiénico, e das condicións hixiénico-sanitarias en que é transportada a 

comida.  

A continuación pódese constatar o estado da furgoneta na que se transporta a 

comida servida nalgúns destes centros que á vista está que non se trata dun vehículo 
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isotérmico que sería o mínimo esixíbel para o mantemento das adecuadas condicións 

dos alimentos. 
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Tamén existe unha gran preocupación das nais e pais tanto polo anteriormente 

exposto como pola elaboración dos menús que consideran escasos e pouco elaborados 

tanto nutricionalmente como na propia presentación,  e que mesmo como se pode 

apreciar nun estado de conservación, no caso dos frescos máis que cuestionábel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas denuncias son realizadas polso pais e nais e do alumnado de diversos 

centros educativos que teñen o comedor xestionado por esta mesma empresa e que 

denuncian unha problemática similar. 

A xuízo do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego estes feitos 

poñen ao descuberto de forma moi evidente o que xa vimos denunciando en diversas 
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ocasións. Que existe un claro deterioro no servizo e unha perda na calidade das comidas 

que se lle ofrece ao alumnado a través deste método de catering ao tempo que se pechan 

cociñas e se amortizan postos de traballo. 

Por outro lado consideramos inadmisíbel, mesmo un estafa, que a teor da 

normativa aprobada polo Goberno Galego en relación co repago dos comedores 

escolares haxa familias que teñan que aboar 4,5 € por día por un menú que se serve 

nestas condicións. 

Véxase cal é a ración que se lles ofrece a adolescentes polo prezo de 4,5 €: 
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Cinco croquetas, un anaco de pan, unha sopa, e unha peza de froita, en 

condicións lamentábeis. Menú miserento a prezo de luxo. 

A alarma non fixo máis que incrementarse cando a comunidade educativa 

coñeceu que esta empresa de catering está sendo investigada pola Comunidade de 

Castela-León por atoparse na sopa dun menú escolar larvas brancas de gurgullo dun 

centímetro de lonxitude. 

Consideramos no Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego que a 

gravidade dos feitos obrigan ao Goberno Galego a unha explicación e actuación 

inmediata en relación con estes feitos. 

 

Estas son as razóns polas que o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista 

Galego formula a seguinte proposición non de lei para o seu debate en Pleno: 

“O Parlamento de Galiza insta ao Goberno Galego a adoptar as seguintes 

medidas urxentes ante as denuncias dos pais e nais de diversos centros educativos 

públicos en relación coa baixa calidade do servizo de catering e das súas dubidosas 

condicións hixiénico-sanitarias prestado pola empresa Serunión S.A.: 

1.- Suspensión cautelar inmediata da prestación do servizo á empresa Serunión 

S.A. en todos os centros públicos nos que se teñen detectado deficiencias ou se teñan 

producido denuncias da comunidade educativa e posta a disposición do alumnado dun 

servizo que cumpra con todos os requirimentos de calidade e de hixiene. 

2.- Incio dunha exhaustiva investigación e auditoría acerca dos feitos 

denunciados: calidade  e cantidade dos menús, idoneidade de instalacións, utensilios, 

experiencia profesional, calidade do seu desempeño, e mesmo á vista dos feitos do 
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cumprimento da normativa vixente en materia hixiénico-sanitaria por parte da empresa 

concesionaria. 

3.- Estudo, en función dos datos das auditorías, da rescisión das concesión a dita 

empresa e a restitución dun servizo de comedor con menús elaborados no propio centro 

e que sexa de calidade nutricional e que cumpra as condicións hixiénico-sanitarias.” 

 

Santiago de Compostela, 17 de outubro de 2014 

 

Asdo.: María Tereixa Paz Franco 

Cosme Pombo Rodríguez 

Deputada e deputado do G.P. do BNG 

Francisco Xesús Jorquera Caselas 

Portavoz do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

María Tareixa Paz Franco na data 17/10/2014 13:50:09 

 

Cosme Eladio Pombo Rodríguez na data 17/10/2014 13:50:15 

 

Francisco Xesús Jorquera Caselas na data 17/10/2014 13:50:20 
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4.4 29248(09/PNP-002112)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Santos Regueiro, José Francisco e 7 máis

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia

en relación coa xestión da Sociedade Galega de Medio Ambiente

e o canon que cobra aos concellos polo tratamento do lixo

Publicación da iniciativa, 365, 30.10.2014
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A Mesa do Parlamento 
 
 
O Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a través do seu 
Portavoz e a iniciativa dos seus deputados José Francisco Santos 
Regueiro, Pedro Arias Veira, Moisés Blanco Paradelo, Hipólito 
Fariñas Sobrino, Berta Pérez Hernández, Cristina Romero 
Fernández, Miguel Tellado Filgueira e Gonzalo Trenor López, ao 
abeiro do disposto no artigo 160 e concordantes do Regulamento 
da Cámara, presentan ante esa Mesa, a seguinte Proposición non 
de lei para o seu debate en Pleno. 
 
 
Exposición de Motivos 

 
O desmesurado déficit de tarifa que se ven acumulando dende hai 
unha década alcanza unha cifra insostible en torno aos 30.000 
millons de €. Esto conlevou o Goberno do Estado a tomar medidas 
drásticas para a súa contención e reducción. 
 
Deste xeito, dende xaneiro do ano 2013, suspendéronse as primas 
ás enerxías renovables, coxeneración e residuos.  
 
Esta medida imprescindible alcanzou de cheo a Sociedade Galega 
do Medioambiente (SOGAMA), que e a sociedade xestora dos RSU 
da maior parte dos concellos galegos, xa que viña recibindo primas 
pola electricidade xerada como consecuencia da valorización de 
residuos na planta de Cerceda. 
 
Non obstante, dende mediados do ano 2014, entrou en vigor o novo 
RD e tamén a orden ministerial pola que se regulan as retribucións 
a percibir pola antedita actividade, e polo tanto a situación de 
incertidume económica na que estaba inmersa parece clarexarse 
aínda que o panorama económico non vai a ser tan favorable como 
antano. 
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Tamen esta sociedade está a sufrir o comportamento dalgúns 
concellos que se negan a pagar o canon correspondente polo 
tratamento do seu lixo, o que ocasiona perdas de importancia nas 
contas de Sogama. 
 
 
Polo exposto, o Grupo Parlamentario Popular de Galicia, presenta a 
seguinte Proposición non de lei en Pleno: 
 
 
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a continuar 
desenvolvendo unha xestión eficiente da Sociedade Galega do 
Medio Ambiente, a rebaixar o canon que se cobra aos concellos 
pola xestión dos RSU,dacordo co que permita o novo marco 
retributivo, ao tempo que esixa, polos medios ao seu alcance, que 
as facturas sexan atendidas co fin de garantir a sostenibilidade do 
sistema.” 
 
 

 
 

Santiago de Compostela, 20 de outubro de 2014 
 

 
 

 
 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 
Pedro Puy Fraga na data 20/10/2014 12:45:34 
 
Jose Francisco Santos Regueiro na data 20/10/2014 12:45:49 
 

Pedro Manuel Arias Veira na data 20/10/2014 12:46:05 
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Moisés Blanco Paradelo na data 20/10/2014 12:46:26 

 
Hipólito Fariñas Sobrino na data 20/10/2014 12:46:38 
 
Berta Pérez Hernández na data 20/10/2014 12:46:47 
 

Cristina Isabel Romero Fernández na data 20/10/2014 12:46:55 
 
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 20/10/2014 12:47:00 
 
Gonzalo Trenor Lopez na data 20/10/2014 12:47:11 
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4.5 29309(09/PNP-002119)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Acuña do Campo, María Carmen e 3 máis

Sobre a realización pola Xunta de Galicia dun estudo dos

casos de violencia de xénero nos que ás vítimas faleceron a

mans do maltratador despois de telo denunciado

Publicación da iniciativa, 365, 30.10.2014
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Á Mesa do Parlamento 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das súas 

deputadas e do seu deputado Carmen Acuña do Campo, Manuel Vázquez 

Fernández, Carmen Gallego Calvar e María Quintas Alvarez, a través do seu 

portavoz, e ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara, 

presentan a seguinte proposición non de lei para o seu debate en Pleno. 

 

Exposición de motivos 

Case un 30 % das mulleres que, o ano pasado, morreron vítimas de violencia de 

xénero, tiñan denunciado ao seu agresor e este ano imos polo mesmo camiño. 

Resulta difícil de asumir e de entender que, a pesar de terse atrevido a dar ese 

paso de denunciar, ao final foran igualmente asasinadas. 

Esta evidencia o que demostra é que algo está fallando, por iso consideramos 

imprescindible realizar unha análise detallada, en cada un deses casos, para 

descubrir onde estivo o fallo na seguridade da vítima e así evitar, na medida do 

posible, que se repita no futuro. 

Polo exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a 

seguinte proposición non de lei para o seu debate en Pleno: 

O Parlamento galego insta o Goberno galego a que: 

1. Se realice, de forma inmediata, un estudo pormenorizado das 

circunstancias que ocasionaron en cada caso que a vítima de violencia de 

xénero morrera a mans do maltratador, despois de ter denunciado en 

Galicia nos últimos cinco anos.  

2. Se presenten as conclusións na Cámara, para así poder implementar as 

medidas necesarias para evitar que eses casos se repitan.  

Pazo do Parlamento, 21 de outubro de 2014 

Asdo.: Carmen Acuña do Campo 

   Manuel Vázquez Fernández 

   Carmen Gallego Calvar 

   María Quintas Alvarez 

Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

Asdo.: José Luis Méndez Romeu 

Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia 
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Asinado dixitalmente por: 
 
María Carmen Acuña do Campo na data 21/10/2014 17:50:50 

 
Manuel Vázquez Fernández na data 21/10/2014 17:50:57 
 
María Carmen Gallego Calvar na data 21/10/2014 17:51:04 

 
María Remedios Quintas Álvarez na data 21/10/2014 17:51:06 
 
José Luís Méndez Romeu na data 21/10/2014 17:51:11 
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4.6 29407(09/PNP-002130)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Pontón Mondelo, Ana Belén

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en

relación coa xestión das infraestruturas viarias

Publicación da iniciativa, 365, 30.10.2014
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Á Mesa do Parlamento 

O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), por iniciativa 

da deputada Ana Belén Pontón Mondelo, ao abeiro do disposto no Regulamento da 

Cámara, formula a seguinte Proposición non de lei para o seu debate en Pleno, 

relativa á paralización de inmediato do proceso de privatización de infraestruturas 

viarias. 

 

Os procesos de privatizacións que se levaron adiante nas últimas décadas 

constitúen unha política fraudulenta que claramente beneficiou á intereses privados fronte 

ao interese público. De facto, comprobamos como se foron mesmo modificando as 

normas de funcionamento das propias administración coa finalidade de favorecer este 

tipo de procesos. As limitacións ao endebedamento público e os artificios contábeis son 

unha mostra elocuente deste proceder. 

Galiza non foi allea a este tipo de fenómenos, de feito este tipo de actuacións 

iniciáronse no ámbito das infraestruturas viarias, para estendérense cos gobernos de 

Feijóo ao ámbito sanitario, cun forte proceso de contestación social. 

 

Desde o BNG consideramos preciso frear os procesos privatizadores, razón pola 

que formulamos a seguinte proposición non de lei para o seu debate en Pleno: 

“O Parlamento insta á Xunta de Galiza a paralizar de inmediato o proceso de 

privatización de infraestruturas viarias, nesta dirección levaranse adiante as seguintes 

medidas: 
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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 

 

 

 

1. Paralizar a privatización da xestión da autoestrada Alto de Santo Domingo- 

Ourense (AG-53) e  o ramal ao Carballiño (AG-54). 

 

2.  Deixar sen afecto a reformulación do contrato coa concesionaria da Autovía 

da Costa da Morte e en respecto á lei de contratación pública e o contrato vixente, 

proceder a resolver o contrato para a construción da Autovía da Costa da Morte coa 

empresa concesionaria, impóndolle as penalidades previstas no prego, renunciando á 

formula concesional e asegurando a finalización das obras a través da execución dun 

contrato de execución de obra pública. 

3. Paralizar o proceso de negociación coas empresas concesionarias das 

autovías do Salnés e Barbanza e non aceptará ningunha suba do canon que se lle abona 

ás mesmas.” 

 

Santiago de Compostela, 23 de outubro de 2014 

 

Asdo.: Ana Belén Pontón Mondelo 

Portavoz s. do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Ana Belén Pontón Mondelo na data 23/10/2014 18:07:00 
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Reunión do Pleno do Parlamento
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Orde do día

 

 

4.7 29498(09/PNP-002135)

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Sánchez García, Antón e Díaz Pérez, Yolanda

Sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en

relación cos préstamos ou axudas públicas concedidas á

empresa Alimentos Lácteos, S.L., así como a súa xestión

Publicación da iniciativa, 369, 06.11.2014
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Á MESA DO PARLAMENTO: 

 

O Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda , a iniciativa dos deputados  

Antón Sánchez García e Yolanda Díaz Pérez, ao abeiro do disposto no artigo 160 do 

Regulmento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei, para o seu debate 

en Pleno. 

 

A experiencia de Alimentos Lácteos é un dos grandes fiascos políticos no sector lácteo na 

historia deste país. 

Eugenio Montero e Arcadio López, destacados membros do Partido Popular, admitiron xa 

a súa responsabilidade na mala xestión na empresa Alimentos Lácteos ante o Xulgado do 

Mercantil de Lugo dentro do proceso xudicial para dirimir a responsabilidade dos 

administradores na quebra e posterior liquidación da empresa. 

Ademais da responsabilidade da xestión destes responsables, Alternativa Galega de 

Esquerda ven reclamando a depuración de responsabilidades políticas, pola xestión que 

dende a Xunta de Galicia se levou a cabo en Alimentos Lácteos, que conduciu a unha 

desfeita no sector cooperativo lácteo, coa quebra de varias cooperativas, traballadores 

despedidos e débedas con centos de gandeiros. 

Asimesmo é preciso dilucidar como foi o proceso de concesión dos préstamos  por 

Xesgalicia, ao redor de 8 millóns de euros, cando xa a empresa estaba en causa de 

disolución, e que xamais serán recuperados. 

A pesar de ter solicitada a información sobre os expedentes da súa concesión, ditos 

expedentes nunca se nos teñen feito chegar, ocultandoos ao Parlamento de Galicia. 

Non sabemos que é o que a Xunta de Galicia esconde, pero é imprescindible clarificar si 

os fondos públicos foron xestionados de xeito responsable e honrado. 

 

Por todo esto preséntase a seguinte Proposición non de lei, para o seu debate en Pleno: 

 

O Parlamento insta á Xunta de Galicia a: 

 

1) Facer públicos e poñer a disposición dos grupos parlamentarios os expedentes 

completos da concesión de préstamos ou axudas públicas á empresa Alimentos 

Lácteos. 
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2) Levar a cabo todas as actuacións necesarias para esclarecer o proceso polo que 

se concederon axudas e préstamos de diñeiro público ao proxecto de Alimentos 

Lácteos, e a depurar responsabilidades políticas si é o caso. 

 
3) Asumir responsabilidades políticas pola súa xestión de Alimentos Lácteos SL. 

 

Santiago de Compostela, 27 de outubro de 2014. 

 

 

 

Asdo.: Antón Sánchez García 

Yolanda Díaz Pérez 

Deputados e Portavoces S. do G.P. da AGE. 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 

Antón Sánchez García na data 27/10/2014 17:41:19 

 

Yolanda Díaz Pérez na data 27/10/2014 17:41:26 
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Reunión do Pleno do Parlamento

Día: 25.11.2014        Hora: 10:00

Orde do día

 

 

4.8 29709(09/PNP-002154)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Oubiña Solla, Rosa e 7 máis

Sobre as actuacións que debe levar a cabo a Xunta de Galicia

para o incremento das medidas contra a violencia de xénero en

todos os ámbitos e, en concreto, no educativo e no das

administracións

Publicación da iniciativa, 372, 12.11.2014

84



 

 

 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 

 

 

A Mesa do Parlamento 
 
O Grupo Parlamentario Popular de Galicia, a través do seu 
Portavoz, e por iniciativa das deputadas e deputados, Rosa 
Oubiña Solla, Javier Dorado Soto, Jaime Iñiguez Martínez, 
Aurelio Núñez Centeno, Marta Rodríguez Arias, Marta 
Rodríguez-Vispo Rodríguez, Miguel A. Santalices Vieira e 
Miguel Tellado Filgueira, 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 violencia de xénero é unha lacra que debe ser combatida dende 
tódolos ámbitos. Tratase dun problema que preocupa especial e 
sensiblemente ao conxunto da sociedade galega e por elo hai que  
incrementar os esforzos para erradicar a violencia de xénero, 
esforzos que deben ir dirixidos en múltiples direccións. 
 
Dende a perspectiva das administracións como actores principais 
da loita contra a violencia de xénero débese continuar 
incrementando o grao e a calidade da coordinación institucional por 
parte das administracións implicadas. Dende o Grupo Parlamentario 
Popular consideramos que a colaboración e coordinación entre as a 
administración local e autonómica é moi importante e pode  
contribuír dun xeito decisivo para optimizar a accesibilidade aos 
recursos e as prestacións dos servizos de atención ás mulleres 
afectadas por situación de violencia de xénero. 
 
Por outra parte e dende outra perspectiva que vai mais aló do papel 
das administracións públicas hai que sinalar que se ben é certo que 
se teñen producido notables avances no campo da igualdade real 
nas últimas décadas, aínda continúan existindo certos elementos de 
desigualdade e a violencia de xénero nace precisamente dela. 
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 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 

 

 

Precisamente dende este punto de vista adquire unha importancia 
fundamental o papel que pode xogar a educación como elemento 
decisivo para contribuír a erradicar certos modelos de relación 
baseadas no dominio e a submisión, non hai dubida de que a 
escola é unha ferramenta para a superación na nosa sociedade 
deste tipo de condutas violentas. 
 
Tendo en conta todo o exposto o Grupo Parlamentario Popular 
quere poñer en valor a acción decidida da Xunta de Galicia para 
incrementar e mellorar todos os medios dos que se dispón para 
loitas contra a violencia de xénero e impulsar a toma de novas 
medidas. 
 
Por todo elo, o Grupo Parlamentario Popular, presenta a seguinte 
proposición non de lei en Pleno: 
 
“O Parlamento de Galicia, insta á Xunta de Galicia a continuar 
incrementando as medidas contra a violencia de xénero, en tódolos 
eidos, e concretamente: 
 

1. No ámbito educativo, impulsando e realizando actividades 
para a prevención e a sensibilización da violencia de xénero 
dirixidas á comunidade escolar coas seguintes actuacións: 
 
a) Programas formativos para a prevención da violencia de 

xénero dirixidos ás ANPAS dos centros educativos. 
 

b) Elaboración de material didáctico para a prevención da 
violencia de xénero na escola. 

 
c) Xornadas de información e formación sobre a violencia de 

xénero nas redes sociais. 
 

2. No ámbito das administracións, coa  posta en marcha dun 
Plan de dinamización das mesas locais de coordinación 
contra a violencia de xénero de Galicia”. 
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Rúa do Hórreo, 63 

 15702 Santiago de Compostela 

 T. 981 551 510 

 F. 981 551 422  

 gp-pp@parlamentodegalicia.es 

 www.ppdegalicia.com 

 

 

Santiago de Compostela, 3 de novembro de 2014 
 
 
Asinado dixitalmente por: 
 
Pedro Puy Fraga na data 03/11/2014 17:03:37 
 

Rosa Oubiña Solla na data 03/11/2014 17:03:49 
 
Javier Dorado Soto na data 03/11/2014 17:03:56 
 

Jaime Iñíguez Martínez na data 03/11/2014 17:04:05 
 
Aurelio Alfonso Núñez Centeno na data 03/11/2014 17:04:18 
 
Marta Rodríguez Arias na data 03/11/2014 17:04:25 

 
Marta Rodríguez-Vispo Rodríguez na data 03/11/2014 17:04:30 
 
Miguel Ángel Santalices Vieira na data 03/11/2014 17:04:39 

 
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 03/11/2014 17:04:53 
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Reunión do Pleno do Parlamento

Día: 25.11.2014        Hora: 10:00

Orde do día

 

 

5. Interpelacións

88



 

 

Reunión do Pleno do Parlamento
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Orde do día

 

 

5.1 27138(09/INT-000995)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Sobre os criterios seguidos pola Xunta de Galicia para a

adxudicación dos contratos para a reserva de prazas en

distintos servizos de atención social ás persoas

(Procedemento de urxencia)

Publicación da iniciativa polo procedemento de urxencia, 342,

17.09.2014
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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, ao abeiro do disposto 

nos artigos 98 e 147 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a 

seguinte interpelación con trámite de urxencia. 

 

 

Xustificación da urxencia 

 

 

A urxencia vén derivada da alarma suscitada ante a posible entrada 

masiva das entidades privadas en substitución do sector público e das 

entidades de iniciativa social neste tipo de contratos coa 

Administración autonómica. 

 

A Consellería de Traballo e Benestar vén publicando ao longo do ano 

distintas resolucións pola que se anuncian contratacións para a reserva de 

prazas en distintos servizos de atención ás persoas, tanto sexan de atención 

residencial, como de atención diurna, ocupacional, etc. 

 

Algúns dos contratos son prorrogables ata 20 anos e por montos 

económicos no entorno dos 20 millóns de euros. 

  

As decisións que adopte a Administración autonómica no outorgamento 

destes servizos teñen un impacto importante no emprego público, nas 

entidades do terceiro sector e no tecido económico de Galicia, pero sobre 

todo, en quen máis impacta é nas familias das persoas que precisan estes 

servizos, fundamentalmente ante a posibilidade de desprazamentos fóra do 

seu entorno si as entidades adxudicatarias teñen as súas instalacións 

noutros concellos. 

 

Ante estas resolucións e adxudicacións, o Grupo Parlamentario dos 

Socialistas de Galicia interpela ao Goberno galego nos seguintes termos: 

 

1. Que criterios emprega o Goberno de Galicia para a adxudicación 

destas prazas? 
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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 

 

 

 

 

2. Prioriza o servizo público, as entidades sen ánimo de lucro ou as 

entidades que teñan contratadas persoas con algún grado de 

discapacidade ou plans que fomenten a igualdade? 

 

 

 

Pazo do Parlamento, 10 de setembro de 2014  

 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 
 
José Luís Méndez Romeu na data 10/09/2014 18:13:38 
 
María Carmen Gallego Calvar na data 10/09/2014 18:13:46 

 
Juán Carlos González Santín na data 10/09/2014 18:13:49 
 
Pablo García García na data 10/09/2014 18:13:56 
 

María Soledad Soneira Tajes na data 10/09/2014 18:14:01 
 
María Concepción Burgo López na data 10/09/2014 18:14:08 
 
María Remedios Quintas Álvarez na data 10/09/2014 18:14:15 

 
Abel Fermín Losada Álvarez na data 10/09/2014 18:14:22 
 
Raúl Fernández Fernández na data 10/09/2014 18:14:27 
 

Manuel Vázquez Fernández na data 10/09/2014 18:14:34 
 
Francisco Manuel Caamaño Domínguez na data 10/09/2014 18:14:39 
 
Beatriz Sestayo Doce na data 10/09/2014 18:14:44 

 
José Manuel Gallego Lomba na data 10/09/2014 18:14:50 
 
María Carmen Acuña do Campo na data 10/09/2014 18:14:56 
 

José Antonio Sánchez Bugallo na data 10/09/2014 18:15:02 
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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 

 
José Ramón Val Alonso na data 10/09/2014 18:15:07 
 

Patricia Vilán Lorenzo na data 10/09/2014 18:15:09 
 
Ricardo Vicente Docasar Docasar na data 10/09/2014 18:15:11 
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Reunión do Pleno do Parlamento

Día: 25.11.2014        Hora: 10:00

Orde do día

 

 

5.2 29357(09/INT-001065)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Sobre a política de formación laboral (Procedemento de

urxencia)

Publicación da iniciativa polo procedemento de urxencia, 365,

30.10.2014
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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 

 

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto 

nos artigos 98 e 147 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a 

seguinte interpelación polo trámite de urxencia. 

 

Xustificación da urxencia 

 

A urxencia vén motivada pola alarma social creada polas noticias 

aparecidas nos medios de comunicación sobre o tema 
 
A coñecida como Operación Zeta investiga toda unha trama que utilizaba 

recursos públicos para, teoricamente, formar a parados e outros colectivos 

de difícil inserción laboral. 
 
Polo que vamos coñecendo a través dos medios de comunicación, o cerebro 

de toda esta obra de enxeñería destinada a captación de recursos públicos 

que repercutían escasamente nos teóricos destinatarios das mesmas, mantén 

unha relación moi fluída co Partido Popular. A lo menos co da Coruña, do 

que, segundo os medios de comunicación, é militante. Incluso poñen na súa 

boca afirmacións nas que se gaba da súa vinculación política con esta 

formación, e dos cuantiosos fondos que tería aportado á mesma. 
 
En recentes declaracións, o Sr. Carlos Negreira, rexeita esas afirmacións 

dicindo que se houbese tales contribucións figurarían na contabilidade 

entregada polo Partido Popular ao Consello de Contas... Sorprendente 

afirmación de quen é responsable provincial do primeiro partido de Galicia 

e quen debe coñecer as declaracións de D. Pablo Crespo, ex secretario de 

organización do Partido Popular nos tempos de D. Manuel Fraga, 

afirmando que había entregado a contabilidade “B” desa formación ao 

propio Fraga e a José Cuíña Crespo. Afirmacións polas que, o Sr. Crespo,  

nin foi denunciado nin desmentido por ningún responsable actual desa 

formación política. Resulta pois un insulto a intelixencia a pretensión do 

señor alcalde da Coruña de que as achegas irregulares, se has houbese, se 

farían por canles legais.  
 
Todo este asunto parece que nos custou aos contribuíntes galegos un vinte 

millóns de euros, segundo as investigacións.  
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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 

Polo exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a 

seguinte interpelación. 

 

Cantas subvencións, axudas ou calquera tipo de achegas ten concedido a 

Xunta de Galicia  ás empresa Gecreri, S.L, Ade (Asociación de 

Empresarios Discapacitados de Galicia, Azetanet Formación e Consultoría 

e Fundefo (Fundación para el Desarrollo de la Empleabilidad y la 

Formación) . ao longo dos últimos cinco anos? 

 

Qué valoración fai a Xunta da xustificación das actividades 

subvencionadas? Qué tipo de controis administrativos foron realizados? 

 

Qué motivos explican o cese dun Director Xeral que está imputado nesa 

operación? 

 

 Pazo do Parlamento, 22 de outubro de 2014 
 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

José Luís Méndez Romeu na data 22/10/2014 17:14:15 
 
María Carmen Gallego Calvar na data 22/10/2014 17:14:26 
 

Juán Carlos González Santín na data 22/10/2014 17:14:28 
 
Pablo García García na data 22/10/2014 17:14:34 
 
María Soledad Soneira Tajes na data 22/10/2014 17:14:39 

 
María Concepción Burgo López na data 22/10/2014 17:14:46 
 
María Remedios Quintas Álvarez na data 22/10/2014 17:14:52 

 
Abel Fermín Losada Álvarez na data 22/10/2014 17:15:02 
 
Raúl Fernández Fernández na data 22/10/2014 17:15:08 

 
Manuel Vázquez Fernández na data 22/10/2014 17:15:24 
 
Francisco Manuel Caamaño Domínguez na data 22/10/2014 17:15:28 
 

Beatriz Sestayo Doce na data 22/10/2014 17:15:34 
 
José Manuel Gallego Lomba na data 22/10/2014 17:15:41 
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María Carmen Acuña do Campo na data 22/10/2014 17:15:45 
 
José Antonio Sánchez Bugallo na data 22/10/2014 17:15:49 

 
José Ramón Val Alonso na data 22/10/2014 17:15:53 
 
Patricia Vilán Lorenzo na data 22/10/2014 17:15:55 
 

Ricardo Vicente Docasar Docasar na data 22/10/2014 17:15:57 
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5.3 29513(09/INT-001070)

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Sánchez García, Antón e Solla Fernández, Eva

Sobre a política de contratación da subministración

enerxética prestacional, o mantemento e a conservación de

edificios e instalacións de centros sanitarios

Publicación da iniciativa, 369, 06.11.2014
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Á Mesa do Parlamento 

 

Antón Sánchez García e Eva Solla Fernández, deputado e deputada 

pertencentes ao Grupo Parlamentar da Alternativa Galega de Esquerda 

(EU-ANOVA), ao abeiro do disposto no artigo 147 do Regulamento da Cámara, 

presentan a seguinte Interpelación. 

 

No ano 2013, a Xunta (a través do SERGAS) adxudicou un contrato a Cofely 

España S.L de algo máis de 11 millóns de euros polos servizos de 

“subministración enerxética prestacional e mantemento e conservación de 

edificios e instalacións de centros sanitarios, con inclusión de servizos de 

redacción de proxectos, dirección facultativa de obras e coordinación de 

seguridade e saúde (cofinanciado pola Unión Europea, a través do programa 

operativo FEDER Galicia 2007-2013)”. A empresa adxudicataria (Cofely) tivo a 

insólita puntuación de 40,40 fronte aos 27,51 de Ferroser (a única que lle 

segue xa que Altair Ingeniería y Aplicaciones S.A fora excluída). 

Sabendo a relación no recente caso de corrupción que relaciona a dita 

empresa con políticos populares, pregaríamos máis explicacións e 

transparencia no correspondente a este caso. 

Por todo o exposto, os deputados que subscriben, formulan a seguinte 

interpelación: 

 

- Qué explicación pode dar a Xunta de Galicia ante a sinatura dun 

contrato de 11 millóns de euros cunha empresa vinculada á trama 

corrupta coñecida como “Púnica”? 

 

 

Santiago de Compostela, 28 de outubro de 2014. 
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Asdo.: Antón Sánchez García 

Deputado do G.P. da AGE. 

Eva Solla Fernández 

Deputada do G.P. da AGE. 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 

 

Antón Sánchez García na data 28/10/2014 16:56:25 

 

Eva Solla Fernández na data 28/10/2014 16:56:36 
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6. Preguntas para resposta oral do Presidente da Xunta
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6.1 30164(09/POPX-000102)

Grupo Parlamentario Mixto

Iglesias Sueiro, Carmen

Sobre as oportunidades que teñen na actualidade os nenos e

nenas do medio rural galego

101



GRUPO MIXTO 

PARLAMENTO DE GALICIA 

 

 

Parlamento De Galicia | Pregunta Oral ao Presidente da Xunta de Galicia 

 

1 

 

Á MESA DO PARLAMENTO GALEGO 

 

Carmen Iglesias Sueiro, deputada e voceira do G.P. MIXTO, ao abeiro do artigo 155 do 

Regulamento da Cámara e das normas supletorias de 29 de xaneiro de 2002, presenta 

a seguinte PREGUNTA dirixida ao Presidente da Xunta de Galicia, para a súa resposta 

oral no Pleno. 

 Considera vostede que, na actualidade, os nenos e nenas do rural teñen as 

mesmas oportunidades das que vostede presume ter tido e que lle levaron a 

chegar a ser presidente da Xunta de Galicia, coas políticas que están aplicando? 

 

No Pazo do Parlamento a 17 de novembro de 2014 

Asdo.: Carmen Iglesias Sueiro 
Deputada e Voceira do G.P. Mixto 
 
 
Asinado dixitalmente por: 
 
Carmen Iglesias Sueiro na data 17/11/2014 09:06:35 
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6.2 30176(09/POPX-000103)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Méndez Romeu, José Luis

Sobre a posibilidade de substitución dunha comparecencia ante

o Parlamento por unha pregunta parlamentaria

103



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 

 

José Luís Méndez Romeu, portavoz do Grupo Parlamentario dos 

Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 155.5 e normas 

complementarias do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a 

seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno, dirixida ao Sr. 

presidente da Xunta de Galicia. 

 

Sr. presidente, considera vostede que unha pregunta parlamentaria 

substitúe a una comparecencia ante o Parlamento? 

 

Pazo do Parlamento, 17 de novembro de 2014 

 

 

  Asdo.: José Luis Méndez Romeu 

   Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia  

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 
 
Jose Luis Méndez Romeu na data 17/11/2014 11:40:06 
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6.3 30200(09/POPX-000104)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Jorquera Caselas, Francisco Xesús

Sobre a xestión de cursos de formación sufragados pola Xunta

de Galicia
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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 

Francisco Xesús Jorquera Caselas, Portavoz do Grupo Parlamentar do 

Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no artigo 155.5 do 

Regulamento da Cámara e das normas supletorias do 29 de Xaneiro do 2002, formula a 

seguinte PREGUNTA dirixida ao Presidente do Goberno, para a súa resposta oral en 

Pleno. 

 

PREGUNTA AO PRESIDENTE: 

 

Aínda vai seguir sen asumir responsabilidades polo escándalo da presunta 

malversación de fondos públicos en cursos de formación sufragados pola Xunta de 

Galiza? 

 

Santiago de Compostela, 17 de novembro de 2014 

 

Asdo.: Francisco Xesús Jorquera Caselas 

Portavoz do Grupo Parlamentar do BNG 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 
 

Francisco Xesús Jorquera Caselas na data 17/11/2014 12:30:56 
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6.4 30209(09/POPX-000105)

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Díaz Pérez, Yolanda

Sobre a incidencia da corrupción nos servizos públicos e no

Estado de benestar
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Á MESA DO PARLAMENTO GALEGO 

Yolanda Díaz Pérez, Vicevoceira do Grupo Parlamentar da Alternativa Galega da 

Esquerda, Voceira aos efectos da formulación da pregunta ao Presidente, ao abeiro do 

artigo 155.5 do Regulamento da Cámara e das normas supletorias de 29 de xaneiro de 

2002, presenta a seguinte PREGUNTA dirixida ao Presidente da Xunta de Galicia, para 

a súa resposta oral no Pleno.  

 

-  Cantas tramas de corrupción poden aturar os servizos públicos e o estado do benestar no 

noso país? 

 

En Compostela, a 17de novembro do 2014. 

 

Asdo. Yolanda Díaz Pérez 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Yolanda Díaz Pérez na data 17/11/2014 18:21:28 
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7. Preguntas ao Goberno
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7.1 29618(09/POP-002681)

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Díaz Pérez, Yolanda e Ron Fernández, José Javier

Sobre a actuación policial en relación cun autobús que partía

dende Galicia o día 24 de outubro de 2014 con cidadáns

galegos para participar nunha concentración en Oviedo

Publicación da iniciativa, 369, 06.11.2014
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Á  MESA DO PARLAMENTO GALEGO 

 

Yolanda Díaz Pérez e Xabier Ron Fernández,  membros pertencentes ao Grupo 

Parlamentar da Alternativa Galega de Esquerda, ao abeiro do disposto no artigo 155 

do Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a súa resposta oral 

en Pleno,  relativa aos atrancos ao exercicio efectivo das liberdades políticas e civís 

no noso país. 

 

Quérennos súbditos e non cidadanía libre e con dereitos. Non outra circunstancia 

explica a detención dun autobús fletado polas Marchas da Dignidade. O pasado 24 de 

outubro partiu dende Galicia un autobús con destino Oviedo no que viaxaban 

activistas sindicais, políticos e sociais integrantes das MARCHAS DA DIGNIDADE para 

asistir a unha convocatoria de concentración na cidade asturiana notificada e con 

participación de miles de personas procedentes de varios puntos da xeografía 

española. 

 

Aproximadamente ás 10 horas da mañá a altura Matogrande en A Coruña o autobús 

foi retido por un operativo policial expresamente montado para interceptar o autobús 

que, con saída ás 7 horas de Vigo tiña paradas programadas en Pontevedra, Santiago, 

Ferrol e Coruña. 

 

O operativo policial de máis de 30 efectivos e 6 furgóns policiais tiña un claro obxetivo 

de obstaculizar o normal recorrido do vehículo e realizar un rexistro absolutamente 

arbitrario dos ocupantes, que foron obrigados a baixar do bus e esperar máis dunha 

hora na rúa. 
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Ante a gravidade dos feitos, o grupo parlamentar da Alternativa Galega da Esquerda 

formula a seguinte pregunta para a súa resposta oral na comisión: 

 

 

- Vai demandar o goberno galego  explicacións e depuración de responsabilidades 

políticas ao Ministerio de Interior pola actuación policial e o desmesurado operativo 

montado para entorpecer a asistencia de cidadás e cidadáns galegos e galegas a unha 

mobilización legal e solicitada de xeito administrativo en tempo e forma? 

 

 

Compostela, 30 de outubro do 2014. 

 

Asdo. Yolanda Díaz Pérez 

Asdo. Xabier Ron Fernández 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

José Javier Ron Fernández na data 30/10/2014 13:27:48 

 

Yolanda Díaz Pérez na data 30/10/2014 13:27:52 
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7.2 30118(09/PUP-000154)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Méndez Romeu, José Luis e 17 máis

Sobre as afirmacións do Sr. vicepresidente da Xunta de

Galicia, no Pleno do 29 de outubro de 2014, referidas aos

motivos da Sra. conselleira de Medio Ambiente, Territorio e

Infraestruturas para non comparecer no Parlamento de Galicia
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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 Socialista de Galicia, ao abeiro do disposto no 

artigo 155.5 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte 

pregunta urxente para a súa resposta oral en Pleno, dirixida a 

conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas: 

 

A urxencia vén motivada pola necesidade de coñecer os feitos 

acaecidos. 

 

O Sr. vicepresidente da Xunta informou o Parlamento, o día 29 de outubro, 

que asumía o debate dunha interpelación en substitución da Sra. conselleira 

de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, que conciliaba a vida 

familiar e institucional durante o período de maternidade. 

 

Dado que ese mesmo día unha persoa que dicía ser a conselleira de Medio 

Ambiente visitaba a empresa pública Sogama e que posteriormente o día 11 

a mesma conselleira xa reincorporada á actividade institucional permitiuse 

bromear sobre os equívocos frecuentes derivados da súa condición de irmá 

xemelga, a perplexidade deste Grupo tense incrementado. 

 

En consecuencia formulase a seguinte pregunta: 

 

A persoa que visitou Sogama na devandita data, como conselleira, quen 

era? 

 Pazo do Parlamento, 13 de novembro de 2014 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 
 
José Luís Méndez Romeu na data 13/11/2014 15:49:31 
 

María Carmen Gallego Calvar na data 13/11/2014 15:49:42 
 
Juán Carlos González Santín na data 13/11/2014 15:49:45 
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Pablo García García na data 13/11/2014 15:49:51 
 
María Soledad Soneira Tajes na data 13/11/2014 15:49:56 
 

María Concepción Burgo López na data 13/11/2014 15:50:01 
 
Abel Fermín Losada Álvarez na data 13/11/2014 15:50:07 
 
María Remedios Quintas Álvarez na data 13/11/2014 15:50:12 

 
Raúl Fernández Fernández na data 13/11/2014 15:50:18 
 
Manuel Vázquez Fernández na data 13/11/2014 15:50:26 
 

Francisco Manuel Caamaño Domínguez na data 13/11/2014 15:50:31 
 
Beatriz Sestayo Doce na data 13/11/2014 15:50:36 
 
José Manuel Gallego Lomba na data 13/11/2014 15:50:42 

 
María Carmen Acuña do Campo na data 13/11/2014 15:50:48 
 
José Antonio Sánchez Bugallo na data 13/11/2014 15:50:52 
 

José Ramón Val Alonso na data 13/11/2014 15:50:58 
 
Patricia Vilán Lorenzo na data 13/11/2014 15:51:00 
 
Ricardo Vicente Docasar Docasar na data 13/11/2014 15:51:02 
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7.3 30208(09/PUP-000155)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Puy Fraga, Pedro e 8 máis

Sobre a valoración do Goberno galego respecto da actuación da

Axencia Tributaria en relación co colectivo de emigrantes

retornados
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 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 

 

 

 

Á Mesa do Parlamento 
 
 
Pedro Puy Fraga, Pedro Arias Veira, Isabel García Pacín, Herminia 
Pouso Maneiro, Carmen Pardo López, Miguel Tellado Filgueira, 
Gonzalo Trenor López, Marta Rodríguez-Vispo Rodríguez, Aurelio 
Núñez Centeno e Francisco Santos Regueiro, deputados 
pertencentes ao Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao abeiro 
do disposto no artigo 155.5 e concordantes  do Regulamento da 
Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte Pregunta Oral urxente 
en Pleno. 
 
 
Xustificación da Urxencia 
 
 
A urxencia ven motivada pola necesidade de que o goberno galego 
explique canto antes en sede parlamentaria a súa valoración do 
sobre a actuación da Axencia Tributaria en relación co colectivo de 
emigrantes retornados aos que a AEAT lles abriu expedientes de 
comprobación a respecto da tributación das pensións que perciben 
polo traballo realizado no estranxeiro. 
 
Exposición de Motivos 
 
 
O pasado 17 de setembro de 2014 no transcurso da resposta a 
unha interpelación no Congreso dos Deputados o Ministro de 
Hacienda, Sr. Montoro, dixo en relación a actuación da Axencia 
Tributaria co colectivo de emigrantes retornados o seguinte: 
 
“En adelante, la actuación de la Agencia tributaria, por evidentes 
razones de eficiencia y coherencia —no tiene sentido liquidar algo 
para devolverlo a continuación—, se ajustará a las previsiones 
contenidas en el proyecto remitido al Parlamento hasta su definitiva 
aprobación o rechazo.” 
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 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 Senado de España acaba de aprobar o pasado 13 de novembro 
de 2014 o Ditame do Proxecto de Lei polo que se modifican a Lei 
35/2006, de 28 de novembro, do Imposto sobre a Renda das 
Persoas Físicas, o texto refundido da Lei do Imposto sobre a Renda 
de Non Residentes, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 5/2004, 
de 5 de marzo, e outras normas tributarias que foi remitido de novo 
ao Congreso para a súa aprobación, no que se recolle que non se  
lle aplicarán sancións ao colectivo de emigrantes retornados aos 
que a AEAT lles abriu expedientes de comprobación a respecto da 
tributación das pensións que perciben polo traballo realizado no 
estranxeiro, nin se lles aplicarán intereses de demora, así como que 
aqueles aos que xa se lles cobraron sancións e intereses lles serán 
devoltas estas cantidades. Así mesmo o proxecto prevé a apertura 
dun período extraordinario de seis meses a partir de 1 de xaneiro de 
2015 para a regularización definitiva desta situación na liña indicada 
anteriormente. 
 
Con todas estas medidas que figuran no proxecto que será 
aprobado proximamente polo Congreso, o Partido Popular e o 
Ministro deron cumprida resposta á Proposición non de lei aprobada 
polo Pleno desta Cámara o día 11 de setembro de 2013 que en 
síntese solicitaba que a AEAT non tratase a este colectivo como 
defraudadores fiscais. 
 
Por todo o exposto os deputados asinantes formulan a seguinte 
Pregunta oral urxente en Pleno: 
 
Como valora o goberno galego a actuación da Axencia Tributaria co 
colectivo de emigrantes retornados? 
 
 

Santiago de Compostela, 17 de novembro de 2014 
 

 

 
Asinado dixitalmente por: 
 
Pedro Puy Fraga na data 17/11/2014 17:40:59 
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Pedro Manuel Arias Veira na data 17/11/2014 17:41:10 

 
María Isabel García Pacín na data 17/11/2014 17:41:24 
 
María Herminia Pouso Maneiro na data 17/11/2014 17:41:32 
 

María del Carmen Pardo López na data 17/11/2014 17:41:53 
 
Miguel Ángel Tellado Filgueira na data 17/11/2014 17:42:05 
 
Gonzalo Trenor Lopez na data 17/11/2014 17:42:18 

 
Marta Rodriguez Vispo Rodriguez na data 17/11/2014 17:42:24 
 
Aurelio Alfonso Núñez Centeno na data 17/11/2014 17:42:29 
 

Jose Francisco Santos Regueiro na data 17/11/2014 17:42:36 

 

119



 

 

Reunión do Pleno do Parlamento

Día: 25.11.2014        Hora: 10:00

Orde do día

 

 

7.4 29825(09/POP-002701)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Adán Villamarín, María do Carme e Pontón Mondelo, Ana Belén

Sobre o impacto do trazado previsto para a liña de alta

tensión entre O Irixo e Lalín no conxunto forestal próximo ao

Monumento Natural das Fragas de Catasós e o Rego de Quintela

Publicación da iniciativa, 372, 12.11.2014

120



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

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 
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Á Mesa do Parlamento 

María do Carme Adán Villamarín e Ana Belén Pontón Mondelo, deputadas 

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

no Regulamento da Cámara, formulan a seguinte Pregunta para a súa resposta oral 

en Pleno. 

 

O trazado da liña eléctrica de alta tensión do Irixo a Lalín ameaza coa destrución 

de parte do conxunto forestal próximo ao Monumento Natural das Fragas de Catasós. 

Uns 2.000 pés serán cortados e fraccionaranse fragas e soutos. Concretamente a Fraga 

de Casas Vellas e a unidade paisaxística homoxénea disposta, coma mosaico de fragas 

de castiñeiros, pequenas carballeiras e minoritariamente agro, lonxitudinalmente polo 

rego de Quintela. No seu conxunto conforman unha unidade paisaxística indisoluble, 

dos mellores expoñentes de representatividade da paisaxe tradicional agroforestal doe 

Galiza. Por isto é necesario buscar unha alternativa ao trazado da LAT e que se estuden 

alternativas para a condución da liña do modo que non interfira con esta paisaxe 

necesitada de protección. 

Hai que lembrar que nas últimas décadas Lalín e a súa comarca sufriu fortes 

transformacións da súa paisaxe rural -autoestrada, AVE, parques eólicos, 

concentracións parcelarias…-, e os seus sistemas agroambientais e as súas paisaxes 

están en franca recesión. O entorno da parroquia de Catasós, a pesar da súa proximidade 

a autoestrada e ao AVE, veu salvando o mantemento das súas unidades paisaxística 

típicas predominadas por unha ampla cobertura de soutos e fragas e mosaico agrario en 

moi bo estado de conservación. Esta representación paisaxística antano atopábase 

estendida por todo o Concello e estase a converter progresivamente en relictual. Non 

resulta pois esaxerado dicir que o entorno agroforestal da zona de Catasós preserva 
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fidedignamente a historia da paisaxe do que foi o noso país nos últimos séculos antes de 

chegar a chamada modernización. 

Por outra banda, a declaración do Monumento Natural da Fraga de Catasós, polo 

Decreto 76/2000, de 25 de febreiro, protexeu unha pequena superficie desta unidade 

agroforestal, con 4,5185 hectáreas, pero que protexe exemplares únicos polo seu porte. 

Máis salientar que este espazo fica integrada dentro dunha unidade paisaxística superior 

tipo, conformada polo mosaico entre fragas, carballeiras e agro que abarcan unha 

superficie en continuo moito maior. O Monumento Natural xunto as teselas forestais 

contiguas, principalmente a da Fraga de Casas Vellas e aquelas outras dispostas 

regularmente por todo o rego de Quintela, manteñen unha indiscutible coherencia global 

ecolóxica, agroambiental e paisaxística.  

Así que o paso dunha liña eléctrica, que neste caso ademais acentúa o seu poder 

destrutivo por coller lonxitudinalmente a vertente do rego de Quintela e Casas Vellas, 

afectaría gravemente a integridade deste lugar.  

Ante esta situación existe a posibilidade de declarar Espazo Natural de Interese 

Local das Fragas de Casas Vellas e rego de Quintela -tal como recolle a Lei 9/2001 de 

conservación da Natureza de Galiza no seu artigo 17- dotaría dunha protección tan 

necesaria coma complementaria do pequeno espazo que constitúe o Monumento Natural 

a modo de  zona de amortecemento, coma cinto de protección paisaxística e corredor 

ecolóxico conectado coma un todo ao longo do val, polo que desempeñaría un 

importante elemento de enriquecemento para o Monumento da Fraga de Catasós. 

 

Por todo isto formúlase a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno: 
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Considera axeitada a Consellería de Economía e Industria a  resolución adoptada 

pola mesma para a licitación da LAT Irixo-Lalín? 

 

Santiago de Compostela, 6 de novembro de 2014 

 

Asdo.: María do Carme Adán Villamarín 

Ana Belén Pontón Mondelo 

Deputadas do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

María do Carme Adán Villamarín na data 06/11/2014 17:23:45 

 

Ana Belén Pontón Mondelo na data 06/11/2014 17:23:52 
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7.5 29673(09/POP-002688)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Prado Cores, María Montserrat

Sobre a contratación pública da Xunta de Galicia

Publicación da iniciativa, 372, 12.11.2014
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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 Regulamento da Cámara, 

formula a seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Pleno, relativa á anulación 

da adxudicación de 50 prazas a Euroconsultores Socio-Sanitarios,S.L. na contratación, 

por lotes, da xestión de servizos públicos para a reserva e ocupación de prazas no 

servizo de atención residencial para persoas maiores convocado por resolución do 11 de 

agosto de 2014, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Traballo e Benestar. 

 

O Bloque Nacionalista Galego ten presentado diversas iniciativas no Parlamento 

Galego a respecto da Residencia Valle-Inclán, situada no concello de Vilanova de 

Arousa, adicada ao coidado de persoas maiores. As iniciativas tiñan por obxecto que por 

parte da Consellería de Traballo e Benestar se procedera tanto a facilitar información 

sobre a situación desta residencia como a realizar cantas actuacións foran precisas para 

a resolución do conflito existente na Residencia Valle-Inclán, tanto no referido á 

situación laboral d@s traballador@s, despedimento de 39, incluída a totalidade do 

comité de empresa, como ao problema social, garantindo a prestación dun servizo de 

calidade ás persoas residentes como o respecto aos dereitos laborais. 

Esta Residencia estaba xestionada pola empresa Viajes Silgar, S.A, que resultou 

adxudicataria para a prestación, mediante concerto, para a reserva e ocupación de 110 

prazas de atención residencial para persoas maiores en situación de dependencia. A 

duración do contrato esténdese dese o 01.02.12 ao 31.12.14, cuia cuantía ascende a 

4.552.989 €. Existía constancia  de uso indebido dos fondos da sociedade, desvío de 

fondos recibidos da administración galega, creando outras sociedades coas mesmas 

persoas á fronte, cesión ilegal de traballador@s da empresa Viajes Silgar, SL, 
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adxudicataria do concurso coa Xunta, á empresa Nurtime, adebedamento de 

mensualidades @s traballador@s e non cumprimento das sentenzas condenatorias do 

Xulgado do Social de Pontevedra. 

Todo indicaba que estabamos diante dunha sucesión empresarial sen 

comunicación, de modificación substancial das condicións de traballo sen ningún tipo 

de negociación, contratación en fraude de lei, cesión ilegal de traballador@s. 

A Consellería, lonxe de actuar para solucionar a situación, amparou e encubriu 

as actuacións da sucesión de empresas, sendo en todo momento consentidora dunha 

operación de enxeñería empresarial e incomprensibelmente continuou transferindo 

fondos públicos a unha empresa que tiña coñecemento que xa non prestaba o servizo. 

A CIG presentou no Xulgado de Instrución nº 3 de Santiago unha querela, que 

foi admitida a trámite o 5 de agosto de 2014 coa cualificación de malversación, por 

considerar á Consellería de Traballo e Benestar  colaboradora e cómplice da mala 

xestión, xa que a pesar de ter remitido varios escritos á Consellería alertando das malas 

prácticas empresariais esta non actuou. 

O seguinte capítulo do cúmulo de despropósitos na  sucesión de empresas á 

fronte da xestión da Residencia Valle-Inclán é que Nurtime que substituíu a viajes Silgar 

nesa xestión, xa non está xestionando a mesma, senón que é outra empresa, 

Euroconsultores Socio SanitariosS.L. de tal xeito que  @s residentes é a esta á que lle 

están facendo os pagos pola súa estancia e coidados, na vez de facelo na conta xudicial 

establecida polo xulgado para pagar as indemnizacións @straballador@s despedid@s. 

Todos os datos apuntan a que unha vez máis esto responde a unha trama de 

desvío de fondos, neste caso para xustificar insolvencia e evitar que nin os acreedores 

de Nurtime e Viajes Silgar, nin traballador@s, nin Seguridade Social, nin Facenda 

poidan cobrar. 
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Non resulta extrano que na relación de conselleir@s de Euroconsultores Socio 

Sanitarios S.L estea entre outros Francisco Rodríguez Janeiro como administrador 

ademais de como apoderado, ao que hai que engadir como conselleiros a dous ex-altos 

cargos en gobernos do Partido Popular, José Jaime López Cossio,(ex-Director Xereral 

de Formación e Emprego) e Francisco Jesús Gallegos Martínez (ex-Director Xeral de 

Comercio e Consumo). A sucesión de empresas deste entramado empresarial coas 

mesmas persoas ao fronte é máis que obvia. 

É máis que evidente que están desviando a esta terceira empresa os cobros, 

empresa que non consta que teñan na seguridade social ningún traballador/a a cargo, nin 

que teña instalacións para levar a cabo a xerencia da Residencia.  

A resolución do 11 de agosto de 2014, da Secretaría Xeral Técnica da 

Consellería de Traballo e Benestar, anuncia a contratación por lotes, da xestión de 

servizos públicos para a reserva e ocupación de prazas no servizo de atención 

residencial para persoas maiores en situación de dependencia en concellos da 

Comunidade Autónoma Galega. 

Non é entendíbel que Euroconsultores Socio Sanitarios,S.L. se presentara ao 

procedemento de licitación destas prazas xa que como se dixo non consta que teña 

instalacións para facerse cargo d@s residentes, nin traballadores/as a cargo que consten 

de alta na Seguridade Social para poder prestar o servizo, é dicir que non estaría en 

condicións de cumprir cando menos coas condicións técnicas ou profesionais para poder 

concorrer a este contrato coa Administración Autonómica. 

Desta situación foi informada tanto a Conselleira de Traballo e Benestar, a 

Secretaría Xeral Técnica da Consellería como a mesa de contratación do concurso por 

escritos presentados no Rexistro Xeral da Xunta pola Confederación Intersindical 

Galega e o colectivo de ex-traballador@s da Residencia Valle-Inclán 
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Resulta polo tanto inexplicábel que non se teña recibido por parte da Conselleira 

@s traballador@s, a pesar de telo solicitado  en diversas ocasións, nin se teña atendido 

os escritos presentados, e que Euroconsultores Socio Sanitarios,S.L, puidera ter acadado 

a puntuación máis alta das empresas presentadas e se lle teña adxudicado por parte do 

órgano de contratación as 50 prazas do lote 7, que pode chegar a un importe de 

4.830.308euros si a duración do contrato chega á execución máxima do mesmo que é de 

5 anos e 3 meses. 

 

Por todo o exposto formulamos a seguinte pregunta para a súa resposta oral en 

Pleno: 

Considera o Goberno galego que se pode xustificar a adxudicación de contratos 

coa Xunta de Galiza a empresas, das que ten recibido información por escrito de formar 

parte de entramados empresariais que teñen realizado  un uso ilícito de fondos públicos 

e da máis que dubidosa veracidade da documentación presentada ao concurso? 

 

Santiago de Compostela, 3 de novembro de 2014 

 

Asdo.: Montserrat Prado Cores 

Deputada do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

María Montserrat Prado Cores na data 03/11/2014 10:44:38 
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7.6 29751(09/POP-002693)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Soneira Tajes, María Soledad e 2 máis

Sobre as afirmacións referidas á suposta pernoctación de

persoas implicadas na suposta fraude dos cursos de formación

nunha residencia oficial

Publicación da iniciativa, 372, 12.11.2014
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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 

 

Mª Soledad Soneira Tajes, Beatriz Sestayo Doce e Vicente Docasar 

Docasar, deputadas e deputado 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. 

 

 

Son certas as afirmacións que sitúan a persoas implicadas no sumario 

da operación Zeta pernoctando na residencia oficial da Presidencia da 

Xunta? 

 

Pazo do Parlamento, 4 de novembro de 2014 

 

  Asdo.: Mª Soledad Soneira Tajes 

 Beatriz Sestayo Doce  

 Vicente Docasar Docasar 

   Deputadas do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 
 
María Soledad Soneira Tajes na data 04/11/2014 17:59:39 

 
Beatriz Sestayo Doce na data 04/11/2014 17:59:48 
 
Ricardo Vicente Docasar Docasar na data 04/11/2014 17:59:53 
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7.7 30210(09/PUP-000156)

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Beiras Torrado, Xosé Manuel e 5 máis

Sobre as actuacións previstas pola Xunta de Galicia en

relación co conflito laboral existente na empresa Lantero,

asentada no polígono industrial do Pousadoiro, en Vilagarcía

de Arousa
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Á MESA DO PARLAMENTO GALEGO 

Xosé Manuel Beiras Torrado, Yolanda Díaz Pérez, Xabier Ron Fernández, Antón 

Sánchez García, Eva Solla Fernández, María Consuelo Martínez García, Juan Manuel 

Fajardo Recouso e Ramón Vázquez Díaz,  integrantes do Grupo Parlamentar da 

Alternativa Galega da Esquerda, 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  á fraude nos cursos de formación. 

 

 

XUSTIFICACIÓN DA URXENCIA 

 

O golpe de Estado laboral do PP en materia laboral está a comportar unha brutal 

rebaixa dos salarios e a práctica perda de forza da negociación colectiva, 

desequilibrando en extremo unha relación xa de seu desigual, a que enfronta a patróns 

e a traballadoras e traballadores  nunha formación económica e social capitalista. 

 

O conflito en Lantero forma parte do rego das consecuencia negativas  provocadas 

polas contrarreformas laborais feitas ao ditado dos homes de negro da troika e que 

causan unha práctica indefensión das traballadoras e traballadores no que atinxe aos 

seus dereitos fundamentais. Así se atopa a plantilla da empresa Lantero, mantendo 

unha folga de máis de 1 mes  diante dun ERE de redución de plantilla e sufrindo os 

peores procedementos da violencia patronal: despedimento do propio presidente do 

comité de empresa, a utilización da seguridade privada provista  con armas de fogo e 

cans de presa e co recurso constante a sen razón dos privilexios do  capital. 

 

 

Xa que logo,  o Grupo Parlamentar da Alternativa Galega da Esquerda presenta a 

seguinte pregunta para a súa resposta oral en Pleno: 
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- Que actuacións vai desenvolver a Xunta de Galicia  para que se respecten os 

dereitos fundamentais da plantilla da empresa Lantero, cuxa dirección promove 

unha espiral de violencia e vulneración dos dereitos da plantilla?  

 

Compostela,  17  de novembro  do 2014. 

 

Asdo. Xosé Manuel Beiras Torrado 

Asdo. Yolanda Díaz Pérez 

Asdo. Xabier Ron Fernández 

Asdo. Antón Sánchez García 

Asdo. Eva Solla Fernández 

Asdo. Juan Manuel Fajardo Recouso 

Asdo. Ramón Vázquez Díaz 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Xosé Manuel Beiras Torrado na data 17/11/2014 18:18:47 

 

Yolanda Díaz Pérez na data 17/11/2014 18:20:05 

 

Anton Sánchez García na data 17/11/2014 18:20:16 

 

Jose Javier Ron Fernandez na data 17/11/2014 18:20:22 

 

Ramón Vázquez Díaz na data 17/11/2014 18:20:30 

 

Juan Manuel Fajardo Recouso na data 17/11/2014 18:20:35 

 

Eva Solla Fernández na data 17/11/2014 18:20:38 
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7.8 29271(09/POP-002659)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

García Pacín, María Isabel e 7 máis

Sobre o impacto que vai ter na comercialización actual e no

futuro da produción primaria a aplicación do Decreto

125/2014, do 4 de setembro, polo que se regula en Galicia a

venda directa dos produtos primarios dende as explotacións á

persoa consumidora final

Publicación da iniciativa, 360, 23.10.2014
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Á Mesa do Parlamento 
 
Isabel García Pacín, José Manuel Balseiro Orol, Moisés Blanco 
Paradelo,Angel Camino Copa, Santiago Freire Abeijón, Vidal 
Martínez-Sierra López, Rosa Oubiña Solla e Miguel Prado Patiño, 
deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario Popular de 
Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 155.5 e concordantes  do 
Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a seguinte 
Pregunta Oral urxente en Pleno. 
 
  
Xustificación da urxencia: 
 
A urxencia ven dada pola entrada en vigor do “ Decreto125/2014, 
de 4 de setembro, polo que se regula en Galicia a venda directa dos 
produtos primarios dende as explotacións á persoa consumidora 
final”, polo inicio da súa aplicación e a necesidade de seguir 
informando da súa repercusión dende a Consellería do Medio Rural 
e Mar. 
 
Exposición de motivos: 
 
O pasado día 30 de setembro publicouse no D.O.G.A. o 
Decreto125/2014, de 4 de setembro, polo que se regula en Galicia a 
venda directa dos produtos primarios dende as explotacións á 
persoa consumidora final.  
 
Esta posibilidade de regular a venda directa está recollida na 
normativa comunitaria, que indica que son os estados membros os 
que deben regular estas actividades, respectando os principios 
básicos de seguridade alimentaria e de protección á persoa 
consumidora. 
 
E no caso de Galicia, son as consellerías de Sanidade e Medio 
Rural, as que posúen competencias para establecer as normas da 
venda directa dos produtos primarios pola persoa produtora ao 
consumidor final ou establecemento local de venta ao por menor 
para o abastecemento ao consumidor final, así como a creación 
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dunha sección no REAGA para a inscripción das explotación 
acollidas ao réxime de venda directa (SEVEDI).  
 
Coñecedores da ampla tradición galega de feiras e mercados 
locais, onde as explotacións con diferentes producións (mel e 
derivados, ovos, froitos, legumes, cereais, horta ...) as venden como 
renda única ou complementaria, e que estas vendas favorecen  a 
xeración de emprego, e o incremento da economía  no medio rural 
mediante a venda directa. 
 
Por todo o anteriormente exposto, os deputados asinantes, 
formulan a seguinte pregunta en Pleno: 
 
Como vai influír a aplicación do Decreto 125/2014, de 4 de 
setembro, polo que se regula en Galicia a venda directa dos 
produtos primarios dende as explotacións á persoa consumidora 
final, na comercialización actual e no futuro da produción primaria? 
 
 
Santiago de Compostela, a 20 de outubro de 2014. 
 
 
 
 
 
 
Asinado dixitalmente por: 
 
María Isabel García Pacín na data 20/10/2014 17:53:43 

 
José Manuel Balseiro Orol na data 20/10/2014 17:54:47 
 
Moisés Blanco Paradelo na data 20/10/2014 17:55:06 

 
Angel Camino Copa na data 20/10/2014 17:55:25 
 
José Santiago Freire Abeijón na data 20/10/2014 17:55:45 
 

Vidal Martínez-Sierra López na data 20/10/2014 17:55:59 
 
Rosa Oubiña Solla na data 20/10/2014 17:57:00 
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Jesús Miguel Prado Patiño na data 20/10/2014 17:57:12 
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1.1 Debate e votación do ditame, elaborado pola Comisión 5.ª, Sanidade, 

Política Social e Emprego, do Proxecto de lei de accesibilidade (doc. núm. 
16682, 09/PL-000015). 

  
 Publicación dictame da Comisión, BOPG n.º 371, do 11.11.2014 
 Publicación de emendas e votos particulares, BOPG n.º 371, do 11.11.2014 
 
 

      

 
Separata núm. 1 
 



1. Procedementos parlamentarios
1.1. Procedementos de natureza normativa
1.1.2. Propostas de normas

1.1.2.1. Proxectos e proposicións de lei

1.1.2.1.1. Proxectos de lei

Ditame emitido pola Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e

Emprego, sobre o Proxecto de lei de accesibilidade

A Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego, na reu-
nión do 6 de novembro de 2014, adoptou os seguintes acordos:

Aprobación do ditame da Comisión

- 16682 (09/PL-000015)
Presidencia da Xunta de Galicia
Proxecto de lei de accesibilidade
BOPG nº 220, do 03.01.2014

Santiago de Compostela, 10 de novembro de 2014
Pilar Rojo Noguera

Presidenta

Ditame emitido pola Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e

Emprego, sobre o Proxecto de lei de accesibilidade

A Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego, na
sesión do día 6 de novembro de 2014, á vista do Informe ela-
borado pola Ponencia sobre o Proxecto de lei de accesibili-
dade, de conformidade co disposto nos artigos 116 e seguin-
tes do Regulamento do Parlamento de Galicia, aprobou o
seguinte:

DITAME

Texto articulado

Exposición de motivos

1

A mellora da calidade de vida de toda a poboación e,
especialmente, das persoas con mobilidade reducida foi un
dos obxectivos fundamentais da actuación pública pola que
foi aprobada a Lei 8/1997, do 20 de agosto, de accesibilidade

e supresión de barreiras na Comunidade Autónoma de Gali-
cia, posteriormente desenvolvida polo Decreto 35/2000, do
28 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento de desen-
volvemento e execución da lei e o Código de accesibilidade.
Estas normas estableceron as bases para a supresión de
barreiras na edificación, nos espazos urbanos, no transporte e
na comunicación, e para a promoción da accesibilidade e a
mellora da calidade de vida e a autonomía das persoas con
discapacidade e mobilidade reducida.

Esta normativa comportou un importante avance en
Galicia, aínda que, despois dos anos que transcorreron desde
a súa promulgación, é necesario seguir avanzando para con-
seguir unha sociedade inclusiva e accesible que garanta a
autonomía das persoas, que evite a discriminación e que
favoreza a igualdade de oportunidades para todos os cida-
dáns, especialmente aquelas persoas que teñan unha disca-
pacidade física, sensorial ou intelectual, as persoas maiores
ou as que teñan calquera outra forma de diversidade que
comporte unha dependencia funcional.

A Constitución española, no seu artigo 9.2, establece
que os poderes públicos promoverán as condicións para
que a liberdade e a igualdade do individuo e dos grupos nos
que se integra sexan reais e efectivas, removerán os obstá-
culos que impidan ou dificulten a súa plenitude e facilita-
rán a participación de toda a cidadanía na vida política,
económica, cultural e social. Por outra parte, no seu artigo
49 establécese que os poderes públicos realizarán unha
política de previsión, tratamento, rehabilitación e integra-
ción dos diminuídos físicos, sensoriais e psíquicos, aos que
lles prestarán a atención especializada que requiran e aos
que ampararán especialmente para o gozo dos dereitos que
o título I lles outorga a todos os cidadáns. Así mesmo, o
artigo 4.2 do Estatuto de autonomía de Galicia atribúelles
aos poderes públicos de Galicia a promoción das condi-
cións necesarias para que a liberdade e a igualdade dos
individuos e dos grupos nos que se integran sexan reais e
efectivas, removendo os obstáculos que impidan ou difi-
culten a súa plenitude. 

Por outra parte, a Lei 13/2008, do 3 de decembro, de ser-
vizos sociais de Galicia, no seu artigo 3, establece como un
dos obxectivos do Sistema galego de servizos sociais o de
garantir a vida independente e a autonomía das persoas en
situación de dependencia.
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A Convención das Nacións Unidas sobre os dereitos das
persoas con discapacidade, do 13 de decembro de 2006, rati-
ficada polo Estado español e publicada no BOE o 21 de abril
de 2008, establece o compromiso de promover, protexer e
asegurar o pleno gozo dos dereitos humanos e liberdades
fundamentais en condicións de igualdade por parte das per-
soas con discapacidade e de promover o respecto á súa dig-
nidade inherente. A Convención convértese nun instru-
mento, con carácter vinculante, que defende e que garante os
dereitos das persoas con discapacidade en todos os ámbitos
da vida, como son a educación, a saúde, o traballo, a cultura,
o ocio e a participación social e económica, e considera a
accesibilidade como un elemento transversal de cada un dos
ámbitos. 

2

Seguindo os obxectivos da Convención das Nacións
Unidas, a Unión Europea elaborou a Estratexia europea
sobre a discapacidade 2010-2020, co obxectivo de que todas
as persoas con discapacidade poidan gozar dos seus dereitos
e beneficiarse plenamente da súa participación na economía
e na sociedade europeas. A Estratexia identifica oito áreas
primordiais de actuación, a primeira das cales é a accesibili-
dade aos bens e servizos, en especial aos servizos públicos,
e a utilización dos dispositivos de apoio ás persoas con dis-
capacidade. En consecuencia, esta lei recoñece expresa-
mente que, nun contorno accesible e sen barreiras, as per-
soas con discapacidade melloran, de forma significativa, as
súas habilidades e a súa autonomía, incrementan a súa parti-
cipación e autoxestión na vida diaria e social, evitan situa-
cións de marxinación, reducen a dependencia de terceiros e
incrementan a prevención desta dependencia.

Así mesmo, recoñécese que a accesibilidade ao contorno
ofrece oportunidades de mellora, ao dotar de condicións
adecuadas os postos de traballo, os centros escolares, os
establecementos, os comercios, os espazos culturais, os
transportes, os produtos e os servizos. Uns maiores niveis de
accesibilidade proporcionan máis actividade produtiva,
especialmente de renovación de innovación e deseño, e
incrementan o número de usuarios que, sen condicións favo-
rables, non poderían participar.

A Estratexia europea 2010-2020 sinala, así mesmo, a
conveniencia de regular a accesibilidade nos ámbitos da

comunicación e da información, e en bens e servizos, que
resultan ser dunha grande incidencia na autonomía das per-
soas con discapacidades sensoriais e na posibilidade de par-
ticipar en igualdade de condicións ca o resto das persoas
usuarias dos servizos. A grande evolución das tecnoloxías da
información e da comunicación (TIC) que se ten produ-
cido nos últimos anos exixe unha nova regulación normativa
que as prevexa, sendo que a súa presenza en todas as situa-
cións da vida diaria é constante, e visto que teñen sido un
elemento esencial para lles permitir ás persoas con discapa-
cidade ou con limitacións no acceso á información desen-
volver unha vida normalizada e poder relacionarse, for-
marse, traballar e gozar do lecer e da cultura en todos os seus
aspectos.

O marco legal estatal en materia de accesibilidade confi-
gurouse inicialmente a través da Lei 13/1982, do 7 de abril,
de integración social das persoas con discapacidade (Lismi),
que sentou as bases para a eliminación de barreiras arquitec-
tónicas e da comunicación e a promoción da accesibilidade.
Desenvolveuse, principalmente, a través da Lei 51/2003, do
2 de decembro, de igualdade de oportunidades, non-discri-
minación e accesibilidade universal das persoas con disca-
pacidade (LIONDAU), ditada ao abeiro da competencia
exclusiva que se lle reserva ao Estado para garantir a igual-
dade de todos os españois no exercicio dos dereitos e no
cumprimento dos deberes constitucionais, conforme o artigo
149.1.1º da Constitución. A presente lei amplía os ámbitos
de actuación ás telecomunicacións e á sociedade da infor-
mación; espazos públicos urbanizados, infraestruturas e edi-
ficacións; transportes; bens e servizos á disposición do
público; e relacións coas administracións públicas. A lei
baséase nos principios de vida independente, accesibilidade
universal, deseño para todos, diálogo civil e transversali-
dade. Tamén establece as condicións básicas de accesibili-
dade e non-discriminación, sen prexuízo das competencias
constitucional e estatutariamente atribuídas ás comunidades
autónomas, así como as atribuídas ás corporacións locais.

A partir da entrada en vigor da Lei 51/2003 prodúcese un
amplo desenvolvemento regulamentario da normativa sobre
accesibilidade, que dá lugar a unha pluralidade de normas,
entre as cales cómpre subliñar as seguintes: o Real decreto
1414/2006, do 1 de decembro, polo que se determina a con-
sideración de persoa con discapacidade; o Real decreto
1417/2006, do 1 de decembro, polo que se establece o sis-
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tema arbitral de queixas e reclamacións en materia de igual-
dade de oportunidades, non-discriminación e accesibilidade
por razón de discapacidade; o Real decreto 505/2007, do 20
de abril, polo que se aproban as condicións básicas de acce-
sibilidade e non-discriminación das persoas con discapaci-
dade para o acceso e a utilización dos espazos públicos urba-
nizados e edificacións; a Orde VIV/561/2010, do 1 de
febreiro, pola que se desenvolve o documento técnico de
condicións básicas de accesibilidade e non-discriminación
para o acceso e a utilización dos espazos públicos urbaniza-
dos; o Real decreto 173/2010, do 19 de febreiro, polo que se
modifica o Código técnico da edificación, aprobado polo
Real decreto 314/2006, do 17 de marzo; o Real decreto
1494/2007, do 12 de novembro, polo que se aproba o Regu-
lamento sobre as condicións básicas para o acceso das per-
soas con discapacidade ás tecnoloxías, produtos e servizos
relacionados coa sociedade da información e medios de
comunicación social; o Real decreto 1544/2007, do 23 de
novembro, polo que se regulan as condición básicas de acce-
sibilidade e non-discriminación para o acceso e a utilización
dos modos de transporte para persoas con discapacidade; o
Real decreto 1612/2007, do 7 de decembro, polo que se
regula o procedemento de voto accesible; e o Real decreto
422/2011, do 25 de marzo, polo que se aproba o Regula-
mento sobre as condicións básicas para a participación na
vida política e nos procesos electorais.

Doutra banda, en relación co réxime sancionador, a Lei
estatal 49/2007, do 26 de decembro, pola que se establece o
réxime de infraccións e sancións en materia de igualdade de
oportunidades, non-discriminación e accesibilidade universal
das persoas con discapacidade, establece un réxime de infrac-
cións e sancións, con carácter básico para todo o Estado, res-
pectando os ámbitos de decisión propia que constitucional-
mente lle corresponden ao lexislador autonómico para a
plena garantía e protección das persoas con discapacidade. 

Con posterioridade, a Lei 26/2011, do 1 de agosto, de
adaptación normativa á Convención internacional sobre os
dereitos das persoas con discapacidade, modificou algun-
has das normas relacionadas anteriormente para o cumpri-
mento dos compromisos adquiridos coa ratificación da
Convención.

En aplicación do previsto na disposición derradeira
segunda da Lei 26/2011, que establece o mandato de refun-

dición, regularización e harmonización das tres leis citadas
con anterioridade, resulta a publicación do Real decreto
lexislativo 1/2013, do 29 de novembro, polo que se aproba o
texto refundido da Lei xeral de dereitos das persoas con dis-
capacidade e da súa inclusión social, que responde ás modi-
ficacións experimentadas nestes anos na materia, así como
ao substancial cambio do marco normativo dos dereitos das
persoas con discapacidade.

A presente lei pretende constituír un texto integrador que
permita desenvolver, nun corpo normativo único, a diversi-
dade de disposicións de accesibilidade, que unifique, coor-
dine e estableza os criterios de aplicación, execución e con-
trol, de acordo cos criterios de proporcionalidade e axustes
razoables, no marco das condicións establecidas pola lexis-
lación básica estatal e polas directrices internacionais.

O artigo 27 do Estatuto de autonomía, nos seus puntos 3,
7 e 8, atribúelle á Comunidade Autónoma competencia
exclusiva en materia de ordenación do territorio e do litoral,
urbanismo e vivenda, e obras públicas que non teñan a cuali-
ficación legal de interese xeral do Estado ou cuxa execución
ou explotación non afecte outra comunidade autónoma ou
provincia, así como ferrocarrís e estradas non incorporadas á
rede do Estado e cuxo itinerario se desenvolva integramente
no territorio da Comunidade Autónoma e, nos mesmos ter-
mos, o transporte levado a cabo por estes medios e por cable.
Por outra banda, conforme o artigo 34.1 do Estatuto de auto-
nomía de Galicia, no marco das normas básicas do Estado,
correspóndenlle á Comunidade Autónoma o desenvolve-
mento lexislativo e a execución do réxime de radiodifusión e
televisión, nos termos e casos establecidos na lei que regule
o estatuto xurídico de radio e televisión.

Así mesmo, a Comunidade Autónoma ten competencia
exclusiva en materia de asistencia social, segundo o artigo
27.23 do Estatuto de autonomía.

A presente Lei de accesibilidade dítase tendo en conta o
Real decreto lexislativo 1/2013, do 29 de novembro, polo
que se aproba o texto refundido da Lei xeral de dereitos das
persoas con discapacidade e da súa inclusión social, que
prevé no artigo 23 que o Goberno, sen prexuízo das compe-
tencias atribuídas ás comunidades autónomas e ás corpora-
cións locais, regulará unhas condicións básicas de accesibi-
lidade e non-discriminación que lles garantan uns mesmos

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

85314

Número 371
11 de novembro de 2014



niveis de igualdade de oportunidades a todas as persoas con
discapacidade, e sinala que tal regulación será gradual no
tempo e no alcance e contido das obrigas impostas e que
abranguerá todos os ámbitos e áreas das enumeradas no
artigo 5. O Real decreto lexislativo 1/2013, do 29 de novem-
bro, polo que se aproba o texto refundido da Lei xeral de
dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión
social, ditouse ao abeiro da competencia exclusiva do
Estado para regular as condicións básicas que garantan a
igualdade de todos os españois no exercicio dos dereitos e o
cumprimento dos deberes constitucionais, conforme o artigo
149.1.1º da Constitución. Doutra banda, a sección 2ª do
capítulo II do título II dítase ao abeiro da competencia do
Estado en materia de lexislación procesual, conforme o
artigo 149.1.6º da Constitución.

Por todo o exposto, esta Lei de accesibilidade de Galicia
ten como obxectivos acadar unha sociedade inclusiva e
accesible que garanta a autonomía das persoas, evite a dis-
criminación e favoreza a igualdade de oportunidades para
toda a cidadanía, especialmente para as persoas que teñen
discapacidades, nun marco demográfico tendente ao incre-
mento da esperanza de vida e ao envellecemento da poboa-
ción; dispoñer dun marco normativo propio, simplificado e
eficiente, en materia de accesibilidade, adecuado ás directri-
ces internacionais e estatais, no exercicio das competencias
da Comunidade Autónoma de Galicia; e facer realidade o
concepto de accesibilidade e deseño para todos, nos proce-
sos, proxectos, produtos e servizos, de xeito que se facilite o
uso universal, con plena seguridade, do medio físico e que
se eviten gastos posteriores de eliminación de barreiras.

3

Esta lei comprende un título preliminar e catro títulos,
desenvolvidos en setenta artigos, ademais de sete disposi-
cións adicionais, seis disposicións transitorias, unha disposi-
ción derrogatoria e tres disposicións derradeiras.

O título preliminar establece o obxecto da lei, así como
os seus principios e definicións. Este título comprende dous
capítulos. No capítulo I recóllense o obxecto da lei e os prin-
cipios en que se fundamenta, así como as definicións de con-
ceptos que resultan necesarios para garantir unha interpreta-
ción axeitada desta lei. O capítulo II dedícase ao ámbito da
lei, e establécese como novidade o ámbito da sociedade da

información e das telecomunicacións e o acceso aos bens e
servizos das administracións públicas.

O título I consta de seis capítulos. No capítulo I regú-
lanse as barreiras arquitectónicas urbanísticas e pormenorí-
zanse os distintos elementos que acompañan a urbanización
e os espazos públicos, así como o mobiliario urbano. No
capítulo II contéñense as disposicións sobre barreiras na edi-
ficación, e establécese un réxime diferente cando se trata de
edificios de uso público e de edificios de titularidade pri-
vada, residenciais ou non residenciais; ademais, regúlanse os
requisitos de accesibilidade no caso de vivendas para per-
soas con discapacidade, que se fan extensivos a todas aque-
las vivendas sometidas a algún réxime de axuda pública. O
capítulo III dedícase ás barreiras no transporte público, e
establécense dous tipos de tarxetas de accesibilidade: a tar-
xeta de estacionamento para persoas con discapacidade, que
se lles concederá ás persoas con mobilidade reducida, de
cara a favorecer o uso e o aproveitamento dos transportes
privados; e a tarxeta de accesibilidade de persoas usuarias,
que se lles outorgará ás persoas con algunha limitación, de
cara a favorecer o uso e o aproveitamento dos transportes
colectivos. O capítulo IV, referido ás barreiras na comunica-
ción, recolle a necesidade de facer accesibles os sistemas de
comunicación e de sinalización a toda a poboación. O capí-
tulo V regula o símbolo internacional de accesibilidade, co
obxecto de identificar o acceso e a posibilidade de uso de
espazos, instalacións e servizos accesibles. E o capítulo VI
aborda a accesibilidade e o deseño para todos no acceso aos
bens e servizos das administracións públicas, así como as
relacións con estas.

O título II recolle as distintas medidas de control que
competen tanto á Administración autonómica como ás admi-
nistracións locais e aos distintos colexios profesionais.

O título III, baixo a rúbrica «Réxime sancionador»,
establece o concepto de infracción, no que se introduce a
definición de infracción continuada, a súa clasificación en
moi graves, graves e leves e as figuras da reincidencia e
reiteración. Introdúcese a posibilidade de aplicar circuns-
tancias atenuantes; regúlase o tipo de sancións, entre as
cales se establecen as sancións accesorias, así como as
multas coercitivas como medio de execución forzosa, e,
ademais, establécese a actualización da contía das san-
cións, a súa graduación e os suxeitos responsables. No
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referente ao procedemento sancionador, faise unha remi-
sión ás normas contidas nos artigos 134 e seguintes da Lei
30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das admi-
nistracións públicas e do procedemento administrativo
común, e ás súas normas de desenvolvemento. Convén
salientar a consideración de interesadas das asociacións,
federacións e fundacións relacionadas co ámbito da disca-
pacidade. Regúlanse de maneira concreta o inicio, as actua-
cións previas, o arquivamento de actuacións, a colabora-
ción entre administracións públicas no procedemento e a
posibilidade de adopción de medidas provisionais. Por
último, establécense os prazos de prescrición das infrac-
cións e sancións e o cómputo destes.

O título IV dedícase ao Consello Galego para a Promo-
ción da Accesibilidade e a Supresión de Barreiras, órgano de
participación e consulta en materia de accesibilidade, e á
Comisión Técnica de Accesibilidade, órgano administrativo
competente para a tramitación dos expedientes sancionado-
res derivados da aplicación da presente lei e da súa norma-
tiva de desenvolvemento, adscritos ambos ao departamento
da Administración autonómica competente en materia de
atención ás persoas con discapacidade.

O anteproxecto desta lei someteuse ao preceptivo ditame
do Consello Económico e Social de Galicia e do Consello
Galego para a Promoción da Accesibilidade e a Supresión de
Barreiras.

TÍTULO PRELIMINAR
Disposicións xerais

CAPÍTULO I
Obxecto, principios e definicións

Artigo 1. Obxecto

Esta lei ten por obxecto garantirlles ás persoas con dis-
capacidade a igualdade de oportunidades en relación coa
accesibilidade universal e co deseño para todos respecto dos
contornos, procesos, bens, produtos e servizos, así como en
relación cos obxectos ou instrumentos, ferramentas e dispo-
sitivos, de modo que estes se fagan comprensibles, utiliza-
bles e practicables por todas as persoas, en igualdade de con-
dicións de seguridade e comodidade e do xeito máis autó-
nomo e natural posible.

Artigo 2. Principios

Esta lei fundaméntase nos seguintes principios:

a) Accesibilidade universal. É a condición que deben
cumprir os contornos, procesos, bens, produtos e servizos, así
como os obxectos ou instrumentos, ferramentas e dispositi-
vos, para seren comprensibles, utilizables e practicables por
todas as persoas en condicións de seguridade e comodidade e
do xeito máis autónomo e natural posible. Este principio pre-
supón a estratexia de deseño por todas as persoas e enténdese
sen prexuízo dos axustes razoables que deban adoptarse.

b) Deseño para todas as persoas. A actividade pola que se
conciben ou proxectan, desde a orixe, e sempre que sexa posi-
ble, contornos, procesos, bens, produtos, servizos, obxectos,
instrumentos, dispositivos ou ferramentas, de tal xeito que poi-
dan ser utilizados por todas as persoas, na maior extensión posi-
ble, sen necesidade de adaptación nin de deseño especializado.

c) Inclusión social. É o proceso a través do cal as per-
soas participan plenamente da sociedade na que viven e na
vida económica, política e cultural. O concepto de participa-
ción enténdese como un proceso a través do cal se ten con-
trol sobre as iniciativas, as decisións e os recursos que afec-
tan a vida social, política, económica e cultural. A inclusión
social dá lugar ás seguintes actuacións:

1º. Cambios no marco lexislativo.

2º. Participación das propias persoas con discapacidade e
das súas familias ou das organizacións representativas.

3º. Promoción de habilidades e capacidades do colectivo
de persoas con discapacidade.

4º. Creación e fortalecemento de vínculos comunitarios.

5º. Redución dos factores de vulnerabilidade derivados
da situación de discapacidade.

6º. Estimulación da innovación e optimización no apro-
veitamento dos recursos.

7º. Prioridade nos obxectivos cualitativos sobre os cuan-
titativos.

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

85316

Número 371
11 de novembro de 2014



8º. Formulación dun enfoque multidimensional e inter-
disciplinar.

9º. Deseño de respostas específicas para as necesidades
particulares.

10º. Promoción da implicación ao máximo dos seguintes
axentes: institucións, entidades e organizacións representati-
vas.

d) Igualdade de oportunidades. É a ausencia de toda dis-
criminación, directa ou indirecta, por motivo de ou sobre a
base da discapacidade, incluída calquera distinción, exclu-
sión ou restrición que teña o propósito ou o efecto de obsta-
culizar ou de deixar sen efecto o recoñecemento, o gozo ou
o exercicio, en igualdade de condicións, por parte das per-
soas con discapacidade, de todos os dereitos humanos e
liberdades fundamentais nos ámbitos político, económico,
social, cultural, civil ou doutro tipo. E enténdese por igual-
dade de oportunidades a adopción de medidas de acción
positiva orientadas a evitar ou a compensar as desvantaxes
dunha persoa con discapacidade para participar plenamente
na vida política, económica, cultural e social. 

e) Vida independente. Situación na que a persoa con dis-
capacidade exerce o poder de decisión sobre a súa propia
existencia e participa activamente na vida da súa comuni-
dade, conforme o dereito ao libre desenvolvemento da per-
sonalidade. 

f) Diálogo civil. É o principio en virtude do cal as orga-
nizacións representativas das persoas con discapacidade e
das súas familias participan, nos termos que establezan as
leis e demais disposicións normativas, na elaboración, exe-
cución, seguimento e avaliación das políticas oficiais que se
desenvolvan na esfera das persoas con discapacidade. Estas
garantirán, en todo caso, o dereito dos nenos e das nenas con
discapacidade a expresaren a súa opinión libremente sobre
todas as cuestións que lles afecten e a recibiren asistencia
adecuada de acordo coa súa discapacidade e idade para
poder exercer ese dereito.

g) Normalización. É o principio en virtude do cal as per-
soas con discapacidade deben poder levar unha vida normal
e acceder aos mesmos lugares, ámbitos, bens e servizos que
estean á disposición de calquera outra persoa.

h) Transversalidade das políticas en materia de discapaci-
dade. É o principio en virtude do cal as actuacións que desen-
volven as administracións públicas non se limitan unicamente
a plans, programas e accións específicos pensados exclusiva-
mente para estas persoas, senón que comprenden as políticas
e as liñas de acción de carácter xeral en calquera dos ámbitos
de actuación pública, onde se terán en conta as necesidades e
as demandas das persoas con discapacidade.

Artigo 3. Definicións

Para os efectos desta lei, enténdese por:

a) Accesibilidade: conxunto de características que teñen
que reunir os contornos, procesos, produtos e servizos, así
como os obxectos e instrumentos, as ferramentas e os dispo-
sitivos, para seren comprensibles e utilizables por todas as
persoas en condicións de seguridade e comodidade e da
forma máis autónoma e natural posible.

b) Accesible: condición dun contorno, produto ou servizo
que se axusta aos requirimentos funcionais, dimensionais, de
iluminación e de comunicación que garantan a súa utilización
autónoma, segura e con comodidade para todas as persoas.

c) Axustes razoables: medidas de adecuación do contorno
físico e social e actitudinal ás necesidades específicas das per-
soas con discapacidade que, de xeito eficaz e práctico e sen
que supoñan unha carga desproporcionada, faciliten a accesi-
bilidade ou a participación dunha persoa con discapacidade en
igualdade de condicións que o resto da cidadanía. Para deter-
minar se unha carga é ou non proporcionada, teranse en conta
os custos da medida, os efectos discriminatorios que supoña a
súa non adopción para as persoas con discapacidade, a estru-
tura e as características da persoa, entidade ou organización
que ha de poñela en práctica e a posibilidade que teña de obter
financiamento oficial ou calquera outra axuda.

d) Barreiras: impedimentos, atrancos ou obstáculos que
limiten o acceso ao contorno físico, ao transporte, aos pro-
dutos, aos servizos, á información e ás comunicacións. Dis-
tínguense os grupos seguintes:

1º. Barreiras arquitectónicas: impedimentos, atrancos ou
obstáculos físicos que limitan ou impiden a interacción da
persoa co contorno.
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2º. Barreiras na comunicación: impedimentos para a
expresión e a recepción de información ou mensaxes, sexa
por comunicación directa ou a través dos medios de comuni-
cación.

3º. Barreiras actitudinais: actitudes ou omisións que,
directa ou indirectamente, xeran unha situación discrimina-
toria ao obstaculizar o gozo dos dereitos da persoa con dis-
capacidade en igualdade de condicións respecto doutra en
situación análoga.

e) Deseño para todas as persoas: deseño de contornos,
produtos, servizos, procesos, obxectos, instrumentos ou
ferramentas que garantan que estes poden ser utilizados por
todas as persoas na maior medida posible, sen necesidade de
adaptación. O deseño universal non exclúe os produtos de
apoio para grupos particulares de persoas con discapacidade
cando sexan necesarios.

f) Espazos públicos urbanizados: conxunto de espazos
peonís e vehiculares, de paso ou estancia, que forman parte
do dominio público ou que están destinados ao uso público
de forma permanente ou temporal.

g) Espazos libres públicos: áreas de uso público non edi-
ficadas, diferentes dos itinerarios.

h) Itinerario peonil: parte da área de uso peonil destinada
especificamente ao tránsito de persoas, incluídas as zonas
compartidas, de forma permanente ou temporal, entre estas
e os vehículos.

i) Medidas de apoio: aquelas que actúan como interme-
diario entre o contorno e a persoa con discapacidade, que lle
permiten mellorar a calidade de vida e/ou incrementar a
autonomía persoal. Clasifícanse en:

1º. Produtos de apoio: instrumento ou dispositivo que
lles permite ás persoas con discapacidade efectuar activida-
des que sen esta axuda non poderían facer ou que requirirían
un grande esforzo para a súa realización.

2º. Apoio persoal: persoa preparada para facilitar a
comunicación e/ou a mobilidade das persoas con discapa-
cidade, como un intérprete de signos ou un asistente per-
soal.

3º. Apoio animal: animal adestrado especialmente para
cubrir as necesidades concretas dunha persoa con discapaci-
dade, como un can de asistencia.

j) Mobiliario urbano: conxunto de elementos existentes
nos espazos públicos urbanizados e áreas de uso peonil cuxa
modificación ou traslado non xere modificacións substan-
ciais.

k) Obras de ampliación, modificación, reforma ou reha-
bilitación: obras que alteren a configuración arquitectónica
dos edificios, entendendo por tales as que teñan carácter de
intervención total ou as parciais que produzan unha varia-
ción esencial da composición xeral exterior, da volumetría
ou do conxunto do sistema estrutural, ou que teñan por
obxecto cambiar os usos característicos do edificio.

l) Obra de nova construción: obras de edificación,
excepto aquelas construcións de escasa entidade construtiva
e sinxeleza técnica que non teñan, de forma eventual ou per-
manente, carácter residencial nin público e que se desenvol-
van nunha soa planta.

m) Discapacidade: situación que resulta da interacción
entre as persoas con deficiencias previsiblemente permanen-
tes e calquera tipo de barreiras que limiten ou impidan a súa
participación plena e efectiva na sociedade, en igualdade de
condicións que as demais persoas.

Distínguense os grupos seguintes:

1º. Discapacidade física: discapacidade que dificulta ou
impide a mobilidade ou o movemento do corpo, ou de parte
do corpo, nas actividades básicas da vida diaria. Inclúense as
discapacidades de orixe orgánica.

2º. Discapacidade sensorial: discapacidade que afecta un
ou máis sentidos á vez. En función do sentido afectado, dis-
tínguese:

1. Discapacidade visual: ausencia ou diminución da
capacidade de ver, que dificulta ou impide a realización
normal das tarefas visuais e que provoca dificultades de
interacción entre o suxeito afectado e o seu contorno.
Inclúe a cegueira total e a baixa visión nos seus diferentes
graos.
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2. Discapacidade auditiva: falta total ou parcial para per-
cibir as formas acústicas.

3. Xordocegueira: combinación de discapacidade visual
e auditiva, en diferentes graos. Comporta dificultades para
a comunicación, o desprazamento e o acceso á informa-
ción.

3º. Discapacidade intelectual: funcionamento intelectual
inferior á media da poboación, con perturbacións na apren-
dizaxe, na maduración e no axuste social.

4º. Discapacidade mental: discapacidade que padecen as
persoas afectadas por trastornos cognitivos, de afectividade
ou de conduta que, pola súa intensidade ou gravidade, pre-
sentan necesidades de apoio psicolóxico e de socialización.

n) Persoas con mobilidade reducida: persoas que teñen
limitada a posibilidade de desprazarse ou de interactuar co
contorno con seguridade e autonomía, por causa dunha
determinada discapacidade física, sensorial ou intelectual.

ñ) Transporte público: medios de transporte que poden
ser utilizados polo público en xeral, sexa ou non sexa
mediante o pagamento dun prezo ou similar, para poder des-
prazarse entre dous lugares e que se levan a cabo por un ter-
ceiro. A consideración de transporte público inclúe tanto
material móbil coma edificios e/ou infraestruturas, xa sexan
en superficie ou subterráneas, ao servizo daquel. 

o) Uso residencial de vivenda: uso destinado a satisfacer,
con carácter permanente, as necesidades de habitación das
persoas mediante a utilización de vivendas. 

p) Discriminación directa: situación na que se atopa unha
persoa con discapacidade cando é tratada de maneira menos
favorable que outra en situación análoga por motivo de ou
por razón da súa discapacidade.

q) Discriminación indirecta: existe cando unha disposi-
ción legal ou regulamentaria, unha cláusula convencional ou
contractual, un pacto individual, unha decisión unilateral ou
un criterio ou práctica, ou ben un contorno, produto ou ser-
vizo, aparentemente neutros, poidan ocasionar unha desvan-
taxe particular a unha persoa respecto doutras por motivo de
ou por razón de discapacidade, sempre que obxectivamente
non respondan a unha finalidade lexítima e que os medios

para a consecución desta finalidade non sexan adecuados e
necesarios.

r) Discriminación por asociación: existe cando unha per-
soa ou grupo no que se integra é obxecto dun trato discrimi-
natorio debido á súa relación con outra por motivo ou por
razón de discapacidade.

s) Acoso: é toda conduta non desexada relacionada coa dis-
capacidade dunha persoa que teña por obxecto ou consecuen-
cia atentar contra a súa dignidade ou crear un contorno intimi-
datorio, hostil, degradante, humillante, ofensivo ou segregador.

CAPÍTULO II
Ámbito de aplicación

Artigo 4. Ámbito de aplicación

Están sometidas ás previsións desta lei todas as actua-
cións levadas a cabo na Comunidade Autónoma de Galicia
por entidades públicas ou privadas, así como polas persoas
individuais, en materia de:

a) Espazos públicos urbanizados, infraestruturas e edifi-
cación.

b) Transportes.

c) Telecomunicacións e sociedade da información.

d) Bens e servizos á disposición do público e relacións
coas administracións públicas.

TÍTULO I
Barreiras arquitectónicas, no transporte e na comunica-

ción. Símbolo internacional de accesibilidade

CAPÍTULO I
Disposicións sobre as condicións de accesibilidade para
o acceso e a utilización dos espazos públicos urbaniza-

dos

Sección 1ª . Características das urbanizacións

Artigo 5. Accesibilidade en espazos públicos urbanizados

1. As vías públicas, os parques e os demais espazos de
uso público deberán ser proxectados, construídos, restaura-
dos, mantidos, utilizados e reurbanizados de forma que
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resulten accesibles para todas as persoas. Para iso, os crite-
rios básicos que se establecen nesta lei, e na súa normativa
de desenvolvemento, deberán ser recollidos nos plans de
desenvolvemento (plans de sectorización, plans parciais,
plans especiais e estudos de detalle) ou nos plans xerais de
ordenación, cando incorporen a ordenación detallada dun
ámbito de desenvolvemento.

2. En zonas urbanas consolidadas, cando non se poida
cumprir algunha destas condicións, formularanse as solu-
cións alternativas que garantan a máxima accesibilidade
posible, para o cal se requirirá o ditame favorable da Comi-
sión Técnica de Accesibilidade. 

3. Nos informes técnicos que se emitan con carácter pre-
vio á aprobación definitiva dos instrumentos de planeamento
deberá facerse constancia expresa, con mención desta lei, de
que se cumpren os criterios exixidos nesta lei e na súa nor-
mativa de desenvolvemento.

4. As vías públicas, os parques e os demais espazos de
uso público existentes, así como as respectivas instalacións
de servizos e mobiliario urbanos, deberán ser adaptados gra-
dualmente, de acordo cunha orde de prioridades que terá en
conta a maior eficacia e a concorrencia ou o tránsito de per-
soas e as regras e condicións previstas regulamentariamente,
e sen prexuízo dos prazos establecidos na normativa básica
estatal de aplicación.

Para tal efecto, os entes locais terán que elaborar plans
especiais de actuación para adaptar as vías públicas, os par-
ques e os demais espazos de uso público ás normas de acce-
sibilidade. Con esta finalidade, os proxectos de orzamentos
dos entes públicos deberán conter, en cada exercicio orza-
mentario, as consignacións específicas para o financia-
mento destas adaptacións, dentro das dispoñibilidades orza-
mentarias.

Artigo 6. Itinerarios

1. Os itinerarios peonís, como parte da área de uso peo-
nil destinada especificamente ao tránsito de persoas, inclu-
índo as zonas compartidas de modo permanente ou temporal
entre estas e os vehículos, deseñaranse e realizaranse de
forma que resulten accesibles a calquera persoa e garantan
un uso non discriminatorio.

2. Para estes efectos, estableceranse regulamentaria-
mente os diferentes parámetros e características que aqueles
deben ter para ser considerados accesibles e deberán prever,
como mínimo, os seguintes aspectos, sen prexuízo de que
existan maiores exixencias contidas noutras normas de obri-
gado cumprimento:

a) Largura mínima libre de obstáculos.

b) Pendente máxima lonxitudinal.

c) Pendente máxima transversal.

d) Dimensión de vaos e illotes.

e) Dimensións de pasos de peóns.

f) Dimensións e características de escaleiras e ramplas
destinadas a salvar desniveis.

g) Limitacións aos vehículos, especialmente aos motori-
zados.

h) Nivel mínimo de iluminación.

i) Características do pavimento.

j) Condicións de comunicación e sinalización.

Artigo 7. Parques, xardíns e espazos libres públicos

1. Os parques, xardíns e demais espazos libres de uso
público deseñaranse e realizaranse de forma que lle resulten
accesibles a calquera persoa, e axustaranse aos criterios que
se establezan regulamentariamente.

2. Cando nestes espazos se instalen, de forma perma-
nente ou temporal, cabinas de aseo público nas áreas peonís,
estas deberán ser accesibles cumprindo coas normas de
accesibilidade universal que emanan desta lei e do posterior
desenvolvemento regulamentario.

Artigo 8. Aparcadoiros

1. En todas as zonas destinadas ao estacionamento de
vehículos lixeiros, estean situadas en superficie ou subterrá-
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neas, que se sitúen en vías ou espazos de uso público reser-
varanse, con carácter permanente e tan cerca como sexa
posible dos accesos peonís, prazas debidamente sinalizadas
para vehículos que transporten persoas con mobilidade redu-
cida; como mínimo, reservarase unha de cada corenta prazas
ou fracción. O número total destas prazas non se verá afec-
tado polas políticas restritivas do aparcadoiro que se leven a
cabo para fomentar a mobilidade sustentable. 

2. Os accesos peonís a estas prazas cumprirán as condi-
cións exixidas para ser accesibles.

3. As prazas reservadas para o uso de persoas con mobi-
lidade reducida deberán cumprir as especificacións e posuír
as dimensións que se establezan regulamentariamente (...).

Sección 2ª. Características dos elementos de urbanización

Artigo 9. Elementos de urbanización

1. Considéranse elementos de urbanización as pezas,
partes e obxectos recoñecibles individualmente que compo-
ñen o espazo público urbanizado (...), tales como pavimen-
tación, saneamento, rede de sumidoiros, distribución da
enerxía eléctrica, gas, redes de telecomunicacións, submi-
nistración e distribución de augas, iluminación pública, xar-
dinaría e todas aquelas que materialicen as previsións dos
instrumentos de ordenación urbanística.

2. O deseño, a colocación e o mantemento dos elementos
de urbanización que deban colocarse en áreas de uso peonil
garantirán a seguridade, a accesibilidade, a autonomía e a
non-discriminación de todas as persoas, nos termos que se
establezan regulamentariamente.

Sección 3ª. Características do mobiliario urbano

Artigo 10. Normas xerais

Todos os elementos de mobiliario urbano de uso público
se deseñarán e localizarán para que poidan ser utilizados de
forma autónoma e segura por todas as persoas, e dispoñe-
ranse de xeito que non se invada o ámbito de paso, nin no
plano do chan nin en altura, dos itinerarios peonís.

Artigo 11. Sinais e elementos verticais

1. Os sinais de tránsito, semáforos, postes de iluminación
ou calquera outro elemento vertical de sinalización que se

sitúe nun itinerario peonil deseñaranse e localizaranse de
maneira que non obstaculicen a circulación de calquera per-
soa e que permitan ser usados (...) coa máxima comodidade. 

2. Regulamentariamente estableceranse os parámetros e
as características que estes elementos deberán cumprir para
ser considerados accesibles e comprensibles, e en todo caso
deberán prever, como mínimo, a altura libre baixo os sinais,
a colocación nas beirarrúas e a situación de pulsadores e
mecanismos manuais, así como a implementación de técni-
cas como a lectura fácil ou o emprego de pictogramas sin-
xelos.

Artigo 12. Elementos vinculados a actividades comerciais

A disposición de quioscos, terrazas de bares e outras ins-
talacións similares que ocupen parcialmente as beirarrúas ou
os espazos públicos deberán permitir, en todos os casos, o
tránsito peonil, e axustaranse ás normas establecidas para os
itinerarios peonís. Estes elementos deberán ser accesibles a
todas as persoas.

Artigo 13. Outros elementos de mobiliario urbano

1. Os elementos de mobiliario urbano, tales como cabi-
nas ou fornelas telefónicas, caixeiros automáticos, máquinas
expendedoras e informativas e outros elementos análogos
que requiran manipulación, instalados en áreas de uso peo-
nil, deberán ser accesibles e deseñaranse e localizaranse de
maneira que non obstaculicen a circulación das persoas e
que permitan ser usados coa máxima comodidade.

2. Tamén deberán ser accesibles en canto ao deseño e á
situación as papeleiras, as caixas de correo e outros elemen-
tos análogos, e, así mesmo, deben estar dispostos de xeito
que non interfiran o tránsito peonil. 

3. Iguais condicións deberán posuír os elementos saíntes
que se sitúen nun espazo peonil, tales como toldos e outros
análogos, que deberán evitar, en todo caso, ser un obstáculo
para a libre circulación das persoas.

Para estes efectos, estableceranse regulamentariamente
os diferentes parámetros e características que aqueles deben
ter para ser considerados accesibles, e, en todo caso, deberán
prever, como mínimo, os seguintes aspectos:
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a) Altura de mecanismos e zonas de uso.

b) Localización nas beirarrúas.

c) Situación de interruptores e mecanismos manuais.

d) Sinalización facilmente comprensible.

e) Altura libre mínima baixo saíntes.

Artigo 14. Sinalización e información accesibles

1. Garantirase a fácil localización dos principais espazos
e equipamentos do contorno, mediante a sinalización direc-
cional que garanta a súa lectura por parte dos peóns desde os
itinerarios peonís, e facilitarase a súa orientación dentro do
espazo público en lectura fácil e con pictogramas sinxelos.
En especial, teranse en conta o tamaño, a cor do rótulo, a
inexistencia de cegamento, a posición, a altura e a orienta-
ción deste, e a inexistencia de obstáculos que impidan ou
dificulten a súa lectura. Nos espazos en que así se determine,
completarase esta sinalización con mapas urbanos e puntos
de información que faciliten a orientación e o desenvolve-
mento autónomo e comprensible polo espazo público.

2. Os itinerarios peonís dispoñerán dunha completa sina-
lización que asegure a situación e a orientación dos peóns
con calquera tipo de discapacidade. En particular, facilita-
rase a orientación no espazo público, coa colocación siste-
mática e axeitada de placas do nome da rúa e do número dos
edificios que garantan a súa lexibilidade.

Sección 4ª. Obras na vía pública

Artigo 15. Obras e intervencións na vía pública

1. No caso de obras, públicas ou privadas, ou outras
intervencións que afecten a vía pública, garantiranse unhas
condicións suficientes de accesibilidade e seguridade aos
peóns, en particular no relativo á delimitación das obras, que
se realizará con elementos estables, ríxidos e facilmente
detectables, de xeito que se garanta a seguridade do peón.

2. Nos itinerarios peonís das obras e intervencións garan-
tirase un paso continuo e seguro, sen resaltes no chan e sen
elementos saíntes. Se as obras e intervencións non permiten

manter o itinerario peonil accesible habitual, instalarase un
itinerario peonil accesible alternativo, debidamente sinali-
zado, que deberá garantir a continuidade nos encontros entre
este e o itinerario peonil habitual, non aceptándose en nin-
gún caso a existencia de resaltes.

3. As zonas de obras dispoñerán dunha sinalización ade-
cuada e rigorosa de delimitación, advertencia e perigo, que
debe ser perceptible por persoas con calquera tipo de disca-
pacidade. Garantirase a iluminación en todo o percorrido do
itinerario da zona de obras.

CAPÍTULO II
Disposicións sobre accesibilidade na edificación

Sección 1ª. Edificios de uso público

Artigo 16. Accesibilidade en edificios de uso público

1. Consideraranse, para os efectos desta lei, edificios de
uso público aqueles destinados a un uso que implique a con-
correncia de público.

2. Os edificios de titularidade pública ou privada desti-
nados a uso público proxectaranse, construiranse, reforma-
ranse, manteranse e utilizaranse de forma que garantan que
estes resulten accesibles, nas condicións que se determinen
regulamentariamente.

3. Nas ampliacións ou nas reformas dos edificios de uso
público que requiran para a súa adaptación medios técnicos
ou económicos desproporcionados, poderanse adoptar
excepcionalmente solucións alternativas ás exixencias inclu-
ídas nesta lei, que requirirán o ditame favorable da Comisión
Técnica de Accesibilidade.

Artigo 17. Reserva de prazas de aparcadoiro

Nos aparcadoiros que dan servizo aos edificios de uso
público establecerase regulamentariamente o mínimo de
prazas que se deberán reservar, debidamente sinalizadas,
para o seu uso por persoas con mobilidade reducida, así
como a súa localización e os seus accesos. Este mínimo de
prazas será independente da capacidade dos aparcadoiros, de
tal xeito que non se verá afectado polas políticas restritivas
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do aparcadoiro que se leven a cabo para fomentar a mobili-
dade sustentable.

Artigo 18. Accesos ao interior dos edificios

En todo edificio existirá un itinerario accesible e facil-
mente localizable que comunique polo menos unha entrada
principal accesible coa vía pública e coas prazas accesibles
de aparcadoiro. Cando existan varios edificios integrados
nun mesmo complexo, estarán comunicados entre si e coas
zonas comúns mediante itinerarios accesibles.

Artigo 19. Comunicación horizontal

1. Os espazos que alberguen os diferentes usos ou servi-
zos dun edificio público terán características tales que lles
permitan a súa utilización independente ás persoas con dis-
capacidade e estarán comunicados por itinerarios accesibles
e comprensibles.

2. Existirá polo menos un itinerario accesible a nivel que
comunique entre si todo punto accesible situado nunha mesma
cota, o acceso e a saída da planta, as zonas de refuxio que exis-
tan nela e os núcleos de comunicación vertical accesible.

3. Ao longo de todo o percorrido horizontal accesible
quedarán garantidos os seguintes requisitos:

a) A circulación de persoas en cadeira de rodas.

b) A adecuación da pavimentación para limitar o risco de
esvarón e para lles facilitar o desprazamento ás persoas con
discapacidade.

c) A comunicación visual de determinados espazos,
segundo o seu uso, atendendo as necesidades das persoas
con discapacidade auditiva.

Artigo 20. Mobilidade vertical

1. Entre os espazos accesibles situados en cotas distintas
existirá polo menos un itinerario accesible entre os diferen-
tes niveis que contará, como mínimo, cun medio accesible
alternativo ás escaleiras. Os edificios de uso público de
máis dunha planta contarán sempre con ascensor ou rampla
accesible. 

2. Dispoñerase en cada planta, fronte á porta do ascensor,
do espazo que lles permita o acceso aos usuarios e usua-
rias en cadeira de rodas ou a persoas con discapacidade con
outras axudas técnicas, excepto cando o espazo dispoñible
non o permita no caso de edificios existentes.

3. Dispoñeranse elementos de información que permitan a
orientación e o uso das escaleiras, as ramplas e os ascensores
a todas as persoas con independencia da súa discapacidade.

Artigo 21. Aseos

Os edificios de uso público dispoñerán de aseos accesi-
bles nas zonas de uso público, nos termos que se establezan
regulamentariamente e procurando a existencia de aseos
femininos e masculinos.

Artigo 22. Reserva de espazos

1. Nos salóns de actos e salas de espectáculos e locais
con asentos fixos dispoñeranse asentos convertibles, ben
sinalizados e localizables, ao carón do itinerario accesible,
para uso das persoas con mobilidade reducida ou con disca-
pacidade sensorial; nestes mesmos espazos e nas zonas de
espera con asentos fixos dispoñerase de prazas reservadas
para persoas usuarias de cadeira de rodas. 

2. Nestas mesmas zonas habilitarase tamén unha zona
onde estea instalado, sinalado de forma axeitada, un bucle de
indución ou un sistema alternativo que garanta a accesibili-
dade a persoas con discapacidade auditiva.

3. Os ditos espazos deberán contar con dispositivos e novas
tecnoloxías que faciliten a súa interacción e utilización por
parte de todas as persoas, considerando de forma específica a
atención ás persoas con discapacidade sensorial ou cognitiva.

4. As persoas con diversidade funcional que teñan como
medida de apoio cans gozarán plenamente do dereito a facer
uso deste tipo de espazos, sen que se poida ver limitada a súa
liberdade de circulación e acceso por esta causa.

Artigo 23. Utilización accesible do mobiliario

1. As características do mobiliario fixo e dos elementos
de información e comunicación, así como a disposición
deles, permitirán o seu uso a calquera persoa.

2. (...)
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Sección 2ª. Edificios de titularidade privada

Artigo 24.  Accesibilidade en edificios de titularidade pri-
vada de uso residencial de vivenda

1. Accesibilidade no exterior do edificio: a parcela dis-
poñerá, canto menos, dun itinerario accesible que comuni-
que unha entrada principal ao edificio e, en conxuntos de
vivendas unifamiliares, unha entrada á zona privativa de
cada vivenda, coa vía pública e coas zonas comúns exterio-
res, tales como aparcadoiros exteriores propios do edificio,
xardíns, piscinas, zonas deportivas, etc.

2. Accesibilidade entre plantas do edificio: os edificios
de nova construción e as vivendas plurifamiliares ou unifa-
miliares deberán ter itinerarios accesibles que permitan a
comunicación entre a vía pública, a entrada a cada vivenda
e as dependencias e as zonas de uso comunitario que estean
ao seu servizo mediante itinerarios accesibles. No caso das
vivendas unifamiliares e nos edificios plurifamiliares que se
establezan regulamentariamente, o itinerario accesible que
comunique a vía pública e a entrada á vivenda pódese subs-
tituír por unha previsión dun espazo suficiente que permita
no futuro a instalación dos produtos de soporte necesarios.
Os conxuntos residenciais formados por vivendas unifami-
liares considéranse edificios plurifamiliares en canto ás con-
dicións de accesibilidade que deben cumprir as súas zonas
comúns.

3. Accesibilidade nas plantas do edificio: os edificios
dispoñerán dun itinerario accesible que comunique o
acceso accesible a toda planta (entrada principal accesible
ao edificio, ascensor accesible, rampla accesible) coas
vivendas, coas zonas de uso comunitario e cos elementos
asociados a vivendas accesibles, tales como rochos, pra-
zas de aparcadoiro accesibles, etc., situados na mesma
planta. 

4. Os proxectos de reforma, rehabilitación ou restauración
de edificios de titularidade privada de uso residencial de
vivenda que afecten unha porcentaxe da superficie inicial
superior á que se estableza regulamentariamente ou que sexan
obxecto de cambio de uso deberán realizar as obras necesarias
para adecuarse ás condicións de accesibilidade que se deter-
minen regulamentariamente para cada suposto, en función do

uso, da superficie e do grao de intervención. Naqueles casos
en que o custo derivado da adaptación ao cumprimento destes
requisitos resulte desproporcionado respecto do custo total da
obra, realizarase unha proposta alternativa, que requirirá o
ditame favorable da Comisión Técnica de Accesibilidade.

5. En calquera caso, as reformas realizadas non poderán
menoscabar as condicións de accesibilidade existentes.

6. No que respecta ás obras de adaptación que leven a
cabo as persoas titulares ou as persoas usuarias de vivendas,
haberá que aterse ao disposto na Lei 15/1995, do 30 de maio,
sobre límites do dominio sobre inmobles para eliminar
barreiras arquitectónicas ás persoas con discapacidade.

Sección 3ª. Información, sinalización e seguridade no caso
de incendio

Artigo 25. Información e sinalización

1. Os edificios de titularidade privada dispoñerán da
información, da sinalización e da iluminación que sexan
necesarias para facilitar a localización das distintas áreas e
dos itinerarios accesibles, así como a utilización do edificio
en condicións de seguridade por calquera persoa.

2. A información de seguridade estará situada nun lugar
de fácil localización e permitirá a súa comprensión para todo
tipo de persoas usuarias, mediante o emprego de soportes
cunha linguaxe sinxela e lectura fácil.

3. A sinalización dos espazos e equipamentos dos edifi-
cios terá en consideración a iluminación e demais condi-
cións visuais, acústicas e, se é o caso, táctiles e en linguaxe
sinxela que permitan a súa percepción a persoas con disca-
pacidade sensorial ou intelectual.

4. A información e a sinalización manteranse actualiza-
das. Todas as adaptacións, adecuacións e novos servizos de
accesibilidade que se leven a cabo no edificio estarán debi-
damente sinalizados, tendo en conta os criterios de fácil
comprensión sinalados nos puntos anteriores.

Artigo 26. Seguridade no caso de incendio

1. Os edificios dispoñerán de ascensor de emerxencia
con accesos desde cada planta, que posibilitará a evacuación
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prioritaria de persoas con discapacidade física, en función
do seu uso e da altura de evacuación. Os elementos constru-
tivos que delimitan a caixa do ascensor e as súas zonas de
espera serán resistentes ao lume.

2. Dispoñeranse zonas de refuxio delimitadas por ele-
mentos resistentes ao lume para rescate e salvamento de per-
soas con discapacidade en todos os niveis onde non estea
prevista unha saída de emerxencia accesible.

3. Os percorridos de evacuación, tanto cara ao espazo
libre exterior como cara ás zonas de refuxio, estarán sinali-
zados conforme o establecido no Documento básico sobre
seguridade de utilización, DB SI3, do Código técnico da edi-
ficación, e contarán igualmente con sinalización óptica,
acústica e táctil axeitadas para facilitar a orientación de cal-
quera persoa.

4. O edificio dispoñerá dos equipos e das instalacións
adecuados para facer posible a detección do incendio, así
como a transmisión óptica e acústica da alarma aos ocupan-
tes, de xeito que se facilite a súa percepción por calquera
persoa.

Sección 4ª. Reserva de vivendas para persoas con discapa-
cidade

Artigo 27. Reserva de vivendas accesibles

1. Como mínimo un 4 % das vivendas totais previstas
nos programas anuais de promoción pública deberán reser-
varse para persoas con discapacidade, na forma que se esta-
bleza regulamentariamente.

2. A obriga establecida no punto anterior alcanzará,
igualmente, os proxectos de vivendas de calquera outro
carácter que constrúan, promovan ou subvencionen as admi-
nistracións públicas e demais entidades dependentes ou vin-
culadas ao sector público.

3. Nas promocións privadas de vivendas protexidas os
promotores deberán reservar a proporción mínima que se
estableza regulamentariamente e, en todo caso, respectarase
o mínimo indicado no punto 1, coa excepción das promovi-
das para uso propio por parte de comunidades de propieta-
rios, cooperativas de vivendas, asociacións legalmente cons-

tituídas ou por unha persoa individual, sempre que a vivenda
constitúa a súa residencia habitual e permanente.

4. Estas vivendas reservadas para persoas con discapaci-
dade deberán contar con características construtivas e de
deseño que garantan o acceso e desenvolvemento cómodo e
seguro das persoas con discapacidade. As plantas con viven-
das accesibles dispoñerán de ascensor accesible ou de ram-
pla accesible que as comunique coas plantas de entrada
accesible ao edificio e coas que teñan elementos asociados a
estas vivendas, tales como rochos ou prazas de aparcadoiro
da vivenda accesible e espazos de uso comunitario.

5. Nos edificios en que, de acordo co establecido ante-
riormente, se proxecten vivendas adaptadas, deberá reser-
varse igual número de prazas de aparcadoiro adaptadas vin-
culadas a elas e deberá establecerse un itinerario adaptado
que comunique os garaxes coas vivendas.

6. No caso das vivendas obxecto de reserva previstas neste
artigo e destinadas ao alugamento, poderán adxudicárselles a
persoas con discapacidade individualmente consideradas ou a
asociacións ou fundacións integradas no sector non lucrativo
da discapacidade, sempre que neste último suposto se desti-
nen por parte desas entidades a usos sociais de inclusión e pro-
moción da vida autónoma, como vivendas asistidas, vivendas
compartidas ou vivendas de apoio, ou a proxectos de vida
independente de persoas con discapacidade.

Artigo 28. Garantías para a realización de obras de adap-
tación

1. Nas promocións privadas de vivendas protexidas
poderanse substituír as adaptacións interiores de vivendas
reservadas para persoas con discapacidade, ao solicitarse a
cualificación provisional, polo depósito dun aval suficiente
dunha entidade financeira legalmente recoñecida que
garanta a realización das obras necesarias para as adapta-
cións correspondentes, segundo o tipo de limitación que
posúa a futura persoa usuaria, nos termos e nas condicións
que se establezan regulamentariamente.

2. No suposto de que resulten vacantes, o/a promotor/a,
logo da xustificación de falta de demanda ante o organismo
competente e obtida a correspondente acreditación, poderá
ofertar as vivendas para a súa adxudicación a persoas sen dis-
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capacidade, conforme os procedementos establecidos na nor-
mativa reguladora das ditas vivendas, recuperando o aval se
for o caso. Determinarase regulamentariamente o procede-
mento ante o órgano responsable de emitir esta acreditación.

Sección 5ª. Edificios de valor histórico-artístico

Artigo 29. Edificios de valor histórico-artístico

Os bens declarados protexidos como bens de interese cul-
tural ou incluídos en catálogos municipais ou en plans espe-
ciais de protección por razón do seu particular valor histórico-
artístico poderán ser obxecto daquelas solucións alternativas
que permitan as mellores condicións de accesibilidade posi-
bles sen incumprir a normativa específica reguladora destes
bens, e incorporarán os elementos de mellora que non alteren
o seu carácter ou os valores polos que son protexidos.

CAPÍTULO III
Disposicións sobre accesibilidade no transporte

Sección 1ª. Accesibilidade no transporte público

Artigo 30. Normas xerais

1. Os transportes públicos cuxa competencia corres-
ponda á Administración autonómica ou á Administración
local galega garantirán que o acceso e a utilización se reali-
zará de maneira segura por calquera persoa.

2. Os medios de transporte público deben garantir a acce-
sibilidade:

a) No acceso e na utilización dos espazos interiores e
exteriores de uso público que formen parte das infraestru-
turas.

b) No acceso ao material móbil e ás zonas habilitadas no
seu interior.

c) Nos produtos e servizos de uso público que formen
parte do material móbil, das infraestruturas ou dos sistemas
de información e de comunicación coas persoas usuarias.

3. Nas estacións de transporte público (terrestre, marí-
timo e aéreo) que sexan competencia da Comunidade Autó-

noma de Galicia ou da Administración local, e que se deter-
minen en razón da relevancia do tráfico de viaxeiros e via-
xeiras, promoverase a prestación de servizo de intérpretes de
lingua de signos e guías-intérpretes, de carácter presencial
ou mediante teleinterpretación, e de medios de apoio á
comunicación oral nos puntos de información e atención ao
público.

4. Estableceranse regulamentariamente as condicións de
accesibilidade que deberán cumprir os medios de transporte
público, sen prexuízo do establecido na normativa básica
estatal de aplicación.

Artigo 31. Adaptación das infraestruturas e do material
móbil existente

As administracións públicas competentes en materia de
transporte público de Galicia realizarán e manterán debida-
mente actualizado un plan de implantación progresiva da
accesibilidade dos transportes públicos, así como dos edifi-
cios, servizos, instalacións e mobiliario vinculados a eles, e
sen prexuízo do establecido na normativa básica estatal de
aplicación. 

Sección 2ª. Tarxetas de accesibilidade

Artigo 32. Tarxetas de accesibilidade

1. Establécense na Comunidade Autónoma de Galicia
dous tipos de tarxetas de accesibilidade: a tarxeta de esta-
cionamento e a tarxeta de persoas usuarias.

2. Poderán ser persoas beneficiarias das tarxetas de acce-
sibilidade as persoas con mobilidade reducida, segundo o
baremo establecido no Real decreto 1971/1999, do 23 de
decembro, de procedemento para o recoñecemento, a decla-
ración e a cualificación do grao de discapacidade, ou que
teñan recoñecida unha discapacidade visual que implique un
grao das limitacións na actividade igual ou superior ao 75 %.

3. A tarxeta de estacionamento, acreditativa da situación
das persoas con mobilidade reducida, concederáselles a
estas, con carácter persoal e intransferible, de cara a favore-
cer o uso dos transportes privados e para que o seu titular
poida gozar das facilidades de estacionamento relacionadas
con ela.
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Os concellos terán que aprobar normativas que garantan
e favorezan a accesibilidade de persoas con mobilidade
reducida e que, con respecto ás persoas titulares destas tar-
xetas, serán, como mínimo, as seguintes:

a) Reservas con carácter permanente de prazas de apar-
cadoiro debidamente sinalizadas para vehículos que trans-
porten persoas con mobilidade reducida. Situaranse próxi-
mas aos accesos peonís, dentro das zonas destinadas a apar-
cadoiro de vehículos lixeiros, ben sexan exteriores,
interiores ou subterráneos. O número destas prazas non se
verá afectado polas políticas restritivas do aparcadoiro que
se leven a cabo para fomentar a mobilidade sustentable.

b) Ampliación do límite de tempo cando este estea esta-
blecido para o aparcadoiro de vehículos de persoas con
mobilidade reducida.

c) Autorización para que os vehículos ocupados por estas
persoas poidan deterse na vía pública durante o tempo
imprescindible e sempre que non entorpezan a circulación
rodada ou peonil.

4. A tarxeta de persoas usuarias, acreditativa da situación
das persoas con mobilidade reducida, concederáselles a
estas, con carácter persoal e intransferible e con validez en
todo o ámbito da Comunidade Autónoma, de cara a favore-
cer o uso dos transportes públicos.

Os concellos terán que aprobar normativas que garantan
e que favorezan a accesibilidade de persoas con mobilidade
reducida, e que, con respecto ás persoas titulares de tarxetas,
serán, como mínimo, as seguintes:

a) Reserva de prazas nos transportes públicos.

b) Condicións para a bonificación nas tarifas dos trans-
portes de competencia municipal para as persoas que dispo-
ñan da tarxeta de accesibilidade. 

5. A Administración local velará, mediante as accións de
seguimento e vixilancia que considere oportunas, para evitar
o uso indebido destas tarxetas e poderá retiralas unha vez
que se comprobe un uso indebido e reiterado destas.

Artigo 33. Expedición das tarxetas de accesibilidade

1. As tarxetas de accesibilidade terán validez en todo o
territorio da Comunidade Autónoma de Galicia e correspón-

delle ao concello no que resida a persoa solicitante a súa
expedición, logo da acreditación da súa condición de persoa
con mobilidade reducida, segundo o baremo establecido no
Real decreto 1971/1999, do 23 de decembro, de procede-
mento para o recoñecemento, a declaración e a cualificación
do grao de discapacidade.

2. (...) A Administración xeral da Comunidade Autó-
noma, na normativa que desenvolva esta lei, establecerá as
características e os requisitos aos que deberán axustarse as
tarxetas de accesibilidade.

CAPÍTULO IV
Disposicións sobre accesibilidade na comunicación

Artigo 34. Accesibilidade dos sistemas de comunicación e
sinalización

1. As administracións públicas de Galicia deberán pro-
mover a supresión de barreiras na comunicación e o esta-
blecemento de mecanismos e alternativas técnicas e huma-
nas, como os/as intérpretes de lingua de signos que fagan
accesibles os sistemas de comunicación e sinalización a
toda a poboación, en todos os ámbitos e segundo o estable-
cido na Lei 27/2007, do 23 de outubro, pola que se recoñe-
cen as linguas de signos españolas e se regulan os medios
de apoio á comunicación oral das persoas xordas, con dis-
capacidade auditiva e xordocegas. Empregarase, así
mesmo, o sistema de lectura fácil e adaptaranse os sistemas
de comunicación para facelos accesibles e comprensibles
para todas as persoas.

2. As administracións públicas de Galicia fomentarán a
formación de profesionais intérpretes da lingua de signos e
de guías intérpretes de persoas xordas, con discapacidade
auditiva e persoas xordocegas, de xeito que se lle facilite a
comunicación directa á persoa, e así mesmo promoverán a
existencia nas distintas administracións públicas deste per-
soal especializado.

3. Os medios de comunicación audiovisual dependentes
das administracións públicas de Galicia realizarán e mante-
rán, debidamente actualizado, un plan de medidas técnicas
que permita gradualmente, mediante a incorporación da
subtitulación, a audiodescrición e a interpretación en lingua
de signos, garantirlles o dereito á información ás persoas
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con discapacidade, nos termos establecidos especificamente
na lexislación xeral audiovisual.

4. Así mesmo, garantirase o dereito das persoas xordas,
con discapacidade auditiva ou xordocegueira a acceder
acompañadas dos profesionais da lingua de signos e dos
medios de apoio á comunicación oral a todos os ámbitos de
participación, sexan da carácter público ou privado, cando a
persoa con discapacidade auditiva ou xordocegueira así o
requira.

Artigo 35. Sociedade da información e das telecomunicacións

No ámbito da sociedade da información e das telecomu-
nicacións, a Administración xeral e o resto do sector público
autonómico de Galicia velarán pola accesibilidade universal
e deseño para todos, en elementos como a sinatura electró-
nica e o acceso a páxinas web públicas, así como no acceso
aos servizos públicos. Así mesmo, promoverán medidas ten-
dentes a garantir unha progresiva mellora na accesibilidade
a webs e servizos privados. No ámbito das súas competen-
cias promoverán programas dirixidos a que por parte de
todos os operadores de telecomunicacións se garanta o
acceso universal aos servizos de atención á clientela e á
cidadanía da Comunidade Autónoma. De igual xeito, pro-
moverase o asinamento de convenios cos operadores de tele-
visión dixital e radio que desenvolvan a súa actividade no
ámbito da Comunidade Autónoma.

CAPÍTULO V
Símbolo internacional de accesibilidade

Artigo 36. Símbolo internacional de accesibilidade

1. Co obxecto de identificar o acceso e as posibilidades
de uso de espazos, instalacións e servizos accesibles, debe-
rase sinalar permanentemente co símbolo internacional de
accesibilidade homologado o seguinte:

a) Os itinerarios peonís accesibles dentro das áreas de
estancia, cando existan itinerarios alternativos non accesibles.

b) As prazas de aparcadoiro reservadas para persoas con
mobilidade reducida e os itinerarios peonís accesibles de
acceso a elas, incluídas as reservadas en instalacións de uso
público.

c) As cabinas de aseo público accesibles.

d) As paradas do transporte público accesible, incluídas
as de taxi, nas que exista un servizo permanente de vehículo
adaptado.

2. O deseño, estilo, forma e proporción do símbolo inter-
nacional de accesibilidade corresponderase co indicado pola
norma internacional ISO 7000, que regula unha figura en cor
branca sobre fondo azul Pantone Reflex Blue.

CAPÍTULO VI
Acceso aos bens e servizos á disposición do público e

relacións coas administracións públicas

Artigo 37. Acceso aos bens e servizos das administracións
públicas de Galicia

1. Forman parte do obxecto desta lei a accesibilidade e o
deseño para todos no ámbito do acceso aos bens e servizos
das administracións públicas, especialmente no referido aos
recursos humanos e materiais e ás oficinas de atención ao
público, así como no relacionado co acceso electrónico da
cidadanía aos servizos públicos e ao desenvolvemento da
Administración electrónica na Comunidade Autónoma de
Galicia.

2. As administracións públicas de Galicia adoptarán as
medidas necesarias para garantir a efectiva accesibilidade
universal de calquera persoa nas súas relacións coa Admi-
nistración, de acordo co marco normativo aplicable.

TÍTULO II
Medidas de control

CAPÍTULO ÚNICO
Instrumentos de control

Artigo 38. Instrumentos de control

Son instrumentos de control as licenzas, autorizacións,
visados e pregos de prescricións técnicas dos contratos
administrativos do sector público, sen prexuízo de calquera
outro que veña exixido pola normativa sectorial que, en cada
caso, resulte de aplicación.
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Artigo 39. Licenzas e autorizacións

1. Correspóndelles aos concellos e á Administración
xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, no ámbito das
súas competencias, exixir e verificar o cumprimento do dis-
posto nesta lei, e na súa normativa de desenvolvemento, nas
aprobacións de instrumentos urbanísticos e no outorgamento
de licenzas, autorizacións e cualificacións de vivendas
sometidas a algún réxime de protección pública, así como a
comprobación do cumprimento das normas de accesibili-
dade naquelas actividades suxeitas a comunicación previa
ou declaración responsable.

2. Para estes efectos, os distintos instrumentos urbanísti-
cos, así como os proxectos de edificación ou construción,
deberán facer constar expresamente na súa memoria que se
cumpre esta lei.

Artigo 40. Contratos administrativos

Os pregos de prescricións técnicas que rexan os contra-
tos administrativos do sector público definiranse (...) tendo
en conta criterios de accesibilidade universal e de deseño
para todas as persoas, tal como son definidos estes termos no
Real decreto lexislativo 1/2013, do 29 de novembro, polo
que se aproba o texto refundido da Lei xeral de dereitos das
persoas con discapacidade e da súa inclusión social. De no
ser posible definir as prescricións técnicas tendo en conta
criterios de accesibilidade universal e de deseño para todos,
deberá motivarse suficientemente esta circunstancia.

Artigo 41. Visado de proxectos técnicos

Os colexios profesionais que teñan atribuída competen-
cia no visado dos proxectos técnicos necesarios para a
obtención de licenzas, tanto se o visado se efectúa con carác-
ter obrigatorio como se ten carácter voluntario, denegaran-
lles os visados aos proxectos que conteñan algunha infrac-
ción das normas contidas na presente lei e nas disposicións
que a desenvolvan.

Artigo 42. Accesibilidade no transporte e na comunicación

As administracións públicas de Galicia con competencia
para regular e autorizar a concesión, o uso e a utilización dos
medios de transporte, os servizos da sociedade da informa-

ción e as telecomunicacións a que se refire esta lei observa-
rán nas súas disposicións e farán cumprir nos expedientes
que para tal efecto se tramiten as determinacións da presente
lei e as que se establezan regulamentariamente.

Artigo 43. Controis de execución

En todas as actuacións suxeitas ao cumprimento das
determinacións recollidas na presente lei e regulamentos que
a desenvolvan, a Administración competente na concesión
da autorización administrativa comprobará que a execución
se axusta ao proxecto aprobado, de acordo coas disposicións
recollidas na presente lei e nos regulamentos que a desen-
volvan.

TÍTULO III
Réxime sancionador

CAPÍTULO I
Disposicións xerais

Artigo 44. Competencia sancionadora

Correspóndelle á Administración xeral da Comunidade
Autónoma de Galicia a competencia para sancionar as con-
dutas tipificadas como infraccións en materia de accesibili-
dade nesta lei que se cometan no territorio da Comunidade
Autónoma de Galicia, sen prexuízo das responsabilidades
civís, penais ou doutra índole en que se poida incorrer.

Artigo 45. Obxecto das infraccións

Consideraranse infraccións administrativas en materia de
accesibilidade as accións e omisións que ocasionen vulnera-
cións do dereito á igualdade de oportunidades, non-discrimina-
ción e accesibilidade nos ámbitos a que se refire o artigo 4,
cando se produzan discriminacións directas ou indirectas, aco-
sos ou o incumprimento das exixencias de accesibilidade e de
realizar axustes razoables, así como o incumprimento das medi-
das de acción positiva legalmente establecidas, especialmente
cando deriven beneficios económicos para a persoa infractora.

Artigo 46. Actuacións ou omisións infractoras

1. Cada feito infractor, xa sexa unha actuación ou unha
omisión, será sancionado independentemente aplicando a
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sanción correspondente, agás no suposto de que un feito
constitúa dúas ou máis infraccións ou cando da comisión
dunha infracción derive necesariamente a comisión doutra
ou doutras, caso en que se impoñerá a sanción correspon-
dente á infracción máis grave.

2. Considérase que un feito infractor é independente dou-
tro cando a comisión dun poida realizarse sen a realización
doutro, e viceversa. Neste suposto impoñeranse tantas san-
cións como feitos realizados.

3. Será sancionada como infracción continuada a realiza-
ción dunha pluralidade de accións ou omisións que infrinxan
o mesmo ou semellantes preceptos administrativos, en exe-
cución dun plan preconcibido ou aproveitando unha idéntica
ocasión.

CAPÍTULO II
Infraccións e sancións

Artigo 47. Clasificación das infraccións

As infraccións clasifícanse en leves, graves e moi graves.

Artigo 48. Infraccións leves

Considéranse infraccións leves as condutas que incorran
en calquera incumprimento que afecte as obrigas meramente
formais do establecido no Real decreto lexislativo 1/2013,
do 29 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da
Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa
inclusión social, e nas súas normas de desenvolvemento, así
como nas previsións da presente lei e a súa normativa de
desenvolvemento.

Artigo 49. Infraccións graves

Considéranse infraccións graves as seguintes:

a) Os actos discriminatorios ou as omisións que supoñan
directa ou indirectamente un trato menos favorable á persoa
con discapacidade en relación con outra persoa que se atope
nunha situación análoga ou comparable.

b) O incumprimento das exixencias de accesibilidade, así
como a negativa a adoptar as medidas de axuste razoable, a

que se refire o artigo 66 do Real decreto lexislativo 1/2013,
do 29 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da
Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa
inclusión social, e as súas normas de desenvolvemento. 

c) O incumprimento dun requirimento administrativo
específico que formulen os órganos competentes para o
exercicio das competencias necesarias para lles dar cumpri-
mento ás previsións do Real decreto lexislativo 1/2013, do
29 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei
xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa
inclusión social, así como ás previsións da presente lei e da
súa normativa de desenvolvemento. 

d) Calquera forma de presión exercida sobre a persoa
con discapacidade ou sobre outras persoas físicas ou xurídi-
cas que inicien ou pretendan iniciar calquera clase de acción
legal.

e) O incumprimento por parte das persoas obrigadas das
normas sobre accesibilidade dos contornos, instrumentos,
equipos e tecnoloxías, medios de transporte, medios de
comunicación e dos produtos e servizos á disposición do
público que obstaculice ou limite o seu acceso ou utilización
regulares polas persoas con discapacidade.

f) A comisión, nun prazo de tres meses e por tres veces,
dunha infracción leve.

Artigo 50. Infraccións moi graves

Considéranse infraccións moi graves as seguintes:

a) Toda conduta de acoso relacionada coa discapacidade,
nos termos do artigo 66 do Real decreto lexislativo 1/2013,
do 29 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da
Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa
inclusión social, e as súas normas de desenvolvemento.

b) O incumprimento reiterado dos requirimentos admi-
nistrativos específicos que formulen os órganos competentes
para o exercicio das competencias necesarias para dar cum-
primento ás previsións do Real decreto lexislativo 1/2013,
do 29 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da
Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa
inclusión social, e as súas normas de desenvolvemento, así
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como ás previsións da presente lei e a súa normativa de des-
envolvemento.

c) Calquera forma de presión exercida sobre as autorida-
des no exercicio das potestades administrativas que se exer-
zan para a execución das medidas previstas no Real decreto
lexislativo 1/2013, do 29 de novembro, polo que se aproba o
texto refundido da Lei xeral de dereitos das persoas con dis-
capacidade e da súa inclusión social, e nas súas normas de
desenvolvemento, así como ás previsións da presente lei e a
súa normativa de desenvolvemento.

d) O incumprimento por parte das persoas obrigadas das
normas legais sobre accesibilidade na planificación, deseño
e urbanización dos contornos, produtos e servizos á disposi-
ción do público que impida o libre acceso e a utilización
regulares polas persoas con discapacidade.

e) O incumprimento por parte das persoas obrigadas das
normas legais sobre accesibilidade que impida ou que dificulte
gravemente o exercicio dos dereitos fundamentais e o gozo das
liberdades públicas por parte das persoas con discapacidade.

f) A comisión, nun prazo dun ano, de tres infraccións
graves.

Artigo 51. Sancións

1. As infraccións serán sancionadas con multas que irán
desde un mínimo de 301 euros ata un máximo de 1.000.000
de euros.

2. Para as infraccións leves, o importe da sanción irá
desde un mínimo de 301 ata un máximo de 30.000 euros.

3. Para as infraccións graves, o importe da sanción irá
desde un mínimo de 30.001 ata un máximo de 90.000 euros.

4. Para as infraccións moi graves, o importe da sanción
irá desde un mínimo de 90.001 ata un máximo de 1.000.000
de euros.

Artigo 52. Sancións accesorias

1. Cando as infraccións sexan moi graves, os órganos com-
petentes poderán propoñer, ademais da sanción que proceda, a

supresión, cancelación ou suspensión total ou parcial das axu-
das oficiais, consistentes en subvencións e calquera outra que
a persoa sancionada teña recoñecida ou solicitada no sector de
actividade en cuxo ámbito se produce a infracción.

Así mesmo, tamén poderá acordarse, adicionalmente, a
suspensión da actividade de que se trate por un período
máximo de tres anos.

2. Cando as infraccións sexan graves ou moi graves, os
órganos competentes poderán propoñer, ademais da sanción
que corresponda, a prohibición de concorrer a procedemen-
tos de concesión de subvencións ou calquera outra axuda no
sector de actividade en cuxo ámbito se produce a infracción
que sexa convocada pola Administración sancionadora.

Artigo 53. Prescrición das infraccións

1. As infraccións a que se refire esta lei cualificadas
como leves prescribirán ao ano; as cualificadas como gra-
ves, aos tres anos; e as cualificadas como moi graves, aos
catro anos.

2. O prazo de prescrición comezará a computarse desde
o día en que a infracción se cometeu. No caso de infracción
continuada, o prazo de prescrición empezará a computarse
desde o día en que se realizou a última das accións tipifica-
das incluídas naquela.

3. Interromperá a prescrición a iniciación do procede-
mento sancionador con coñecemento da persoa intere-
sada, e volverá transcorrer o prazo de prescrición se o
expediente sancionador está paralizado durante seis
meses por causa non imputable á persoa presuntamente
responsable.

Artigo 54. Prescrición das sancións

1. As sancións a que se refire esta lei cualificadas como
leves prescribirán ao ano; as cualificadas como graves, aos
catro anos; e as cualificadas como moi graves, aos cinco
anos.

2. O prazo de prescrición das sancións comezará a com-
putarse desde o día seguinte a aquel en que adquira firmeza
a resolución pola que se impoña a sanción.
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3. Interromperá a prescrición a iniciación do procede-
mento sancionador co coñecemento da persoa interesada, e
volverá transcorrer o prazo se aquel está paralizado
durante seis meses por causa non imputable ao infractor.

Artigo 55. Actualización da contía das sancións

A contía das multas previstas nesta lei poderá ser actua-
lizada mediante decreto do Consello da Xunta de Galicia,
segundo a evolución do índice de prezos de consumo na
Comunidade Autónoma de Galicia, e de acordo co estable-
cido na disposición adicional cuarta da Lei 49/2007, do 26
de decembro, pola que se establece o réxime de infraccións
e sancións en materia de igualdade de oportunidades, non-
discriminación e accesibilidade universal das persoas con
discapacidade.

Artigo 56. Graduación das sancións

1. As sancións aplicaranse en grao mínimo, medio e
máximo, segundo os seguintes criterios:

a) Intencionalidade da persoa infractora.

b) Neglixencia da persoa infractora.

c) Fraude ou conivencia.

d) Incumprimento das advertencias previas.

e) Cifra de negocios ou ingresos da empresa ou entidade.

f) Número de persoas afectadas.

g) Permanencia ou transitoriedade das repercusións das
infraccións.

h) Reincidencia, por comisión no prazo dun ano de máis
dunha infracción da mesma natureza, cando así fose decla-
rado por resolución firme.

i) Alteración social producida pola realización de condu-
tas discriminatorias e de acoso ou por inobservancia ou
incumprimento das exixencias de accesibilidade e das exi-
xencias de eliminación de obstáculos e de realizar axustes
razoables.

j) Beneficio económico xerado para a persoa autora da
infracción.

2. Consideraranse circunstancias atenuantes a realiza-
ción de actuacións que reparasen ou diminuísen o dano cau-
sado antes do inicio do procedemento sancionador.

Artigo 57. Multas coercitivas

1. Independentemente da sanción que corresponda polas
infraccións establecidas na presente lei, poderán impoñerse
multas coercitivas, segundo o disposto no artigo 99 da Lei
30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das admi-
nistracións públicas e do procedemento administrativo
común.

2. O importe destas será dun dez por cento sobre a con-
tía da sanción imposta por cada día que pase desde a notifi-
cación da resolución sen cumprirse o requirimento corres-
pondente. 

3. A imposición de multas coercitivas é independente da
imposición de multas en concepto de sanción que corres-
ponda impoñer e é compatible con estas.

CAPÍTULO III
Responsables das infraccións

Artigo 58. Suxeitos responsables

1. Son suxeitos responsables das infraccións as persoas
físicas e/ou xurídicas que incorran nas accións ou omisións
tipificadas nesta lei como infraccións.

2. Cando unha infracción se lle impute a unha persoa
xurídica, serán consideradas persoas responsables as persoas
que formen parte dos seus órganos reitores ou de dirección,
sempre que a conduta destas contribuíse, por acción ou omi-
sión imprudente, á comisión da infracción de que se trate.

3. No caso de infraccións cometidas por persoas xurídi-
cas que se extingan ou que se atopen en situación concursal
antes de seren sancionadas, a responsabilidade administra-
tiva deberáselles exixir tamén ás persoas físicas que compo-
ñan os órganos de dirección ou administración no momento
da comisión da infracción, sempre que a conduta destas con-
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tribuíse, por acción ou omisión imprudente, á comisión da
infracción de que se trate.

4. A responsabilidade será solidaria cando sexan varias
as persoas responsables e non sexa posible determinar o grao
de participación de cada unha delas na comisión da infrac-
ción.

5. Serán responsables subsidiarios ou solidarios as per-
soas físicas e xurídicas privadas polo incumprimento das
obrigas que supoñan o deber de previr a infracción adminis-
trativa cometida por outros.

6. As multas que se lles impoñan aos diferentes suxeitos
como consecuencia dunha mesma infracción terán entre si
carácter independente.

CAPÍTULO IV
Procedemento sancionador

Artigo 59. Iniciación do procedemento sancionador

1. Os procedementos sancionadores iniciaranse de oficio
por acordo do órgano competente, ben por propia iniciativa
ou como consecuencia de orde superior, por petición razoada
doutros órganos ou por denuncia.

Enténdese por:

a) Propia iniciativa: a actuación derivada do coñece-
mento directo ou indirecto das condutas ou dos feitos sus-
ceptibles de constituír infracción polo órgano que ten atribu-
ída a competencia de inicio.

b) Orde superior: a orde emitida por un órgano adminis-
trativo superior xerárquico da unidade administrativa que
constitúe o órgano competente para a iniciación, e que
deberá expresar, na medida do posible, a persoa ou as per-
soas presuntamente responsables, as condutas ou os feitos
que poidan constituír infracción administrativa e a súa tipi-
ficación, así como o lugar e mais a data ou o período de
tempo continuado en que os feitos se produciron.

c) Petición razoada: a proposta de inicio do procede-
mento formulada por calquera órgano administrativo que
non ten competencia para inicialo e que tivo coñecemento

das condutas ou dos feitos que poidan constituír infracción,
ben ocasionalmente ou ben por ter atribuídas as funcións de
inspección, indagación ou investigación. As peticións debe-
rán especificar, na medida do posible, a persoa ou as persoas
presuntamente responsables, as condutas ou os feitos que
poidan constituír infracción administrativa e a súa tipifica-
ción, así como o lugar e mais a data ou as datas ou o período
de tempo continuado en que os feitos se produciron.

d) Denuncia: o acto polo que calquera persoa, en cum-
primento ou non dunha obriga legal, pon en coñecemento
dun órgano administrativo a existencia dun determinado
feito que poida constituír unha infracción administrativa. As
denuncias deberán expresar a identidade da persoa ou das
persoas que as presentan, o relato dos feitos que poidan
constituír unha infracción administrativa e a data da súa
comisión e, cando sexa posible, a identificación das persoas
presuntamente responsables.

2. A formulación dunha petición non vincula o órgano
competente para iniciar o procedemento sancionador, aínda
que lle deberá comunicar ao órgano que a formulase os
motivos polos que, se é o caso, non procede a iniciación do
procedemento.

3. Cando se presente unha denuncia, deberáselle comu-
nicar á persoa denunciante a iniciación ou non do procede-
mento cando a denuncia vaia acompañada dunha solicitude
de iniciación.

4. Poderanse iniciar sucesivos expedientes sancionado-
res mentres o suxeito responsable persista na realización
dunha actuación ou omisión infractora, e aplicarase a reinci-
dencia ou a reiteración segundo proceda.

Artigo 60. Procedemento sancionador

1. As infraccións tipificadas nesta lei e na súa normativa
de desenvolvemento serán sancionadas de acordo coa nor-
mativa vixente sobre o procedemento sancionador prevista
nos artigos 134 e seguintes da Lei 30/1992, do 26 de novem-
bro, de réxime xurídico das administracións públicas e do
procedemento administrativo común, e no Real decreto
1398/1993, do 4 de agosto, polo que se aproba o Regula-
mento do procedemento para o exercicio da potestade san-
cionadora.
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2. As persoas con discapacidade, as súas familias e as
organizacións representativas e asociacións nas que se inte-
gran terán a consideración de interesadas nestes procede-
mentos, nos termos previstos no artigo 31 da Lei 30/1992,
do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións
públicas e do procedemento administrativo común.

3. Contra o acordo de arquivamento das actuacións ou
resolución desestimatoria expresa ou tácita da denuncia ou
posta en coñecemento da Administración de posibles infrac-
cións previstas nesta lei, as organizacións e asociacións refe-
ridas anteriormente estarán lexitimadas para interpoñer os
recursos ou, se é o caso, as accións que consideren proce-
dentes como representantes de intereses sociais.

Artigo 61. Actuacións previas

1. Con anterioridade á iniciación do procedemento pode-
ranse realizar actuacións previas, co obxecto de determinar
con carácter preliminar se concorren circunstancias que xus-
tifiquen tal iniciación. En especial, estas actuacións orienta-
ranse a determinar, coa maior precisión posible, os feitos
susceptibles de motivar a incoación do procedemento, a
identificación da persoa ou das persoas que poidan resultar
responsables e as circunstancias relevantes que concorran
nuns e noutros.

2. As actuacións previas serán realizadas polos órganos
que teñan atribuídas funcións de investigación, indagación e
inspección na materia ou pola persoa ou o órgano adminis-
trativo que determine o órgano competente para a iniciación
ou a resolución do procedemento.

Artigo 62. Arquivamento de actuacións previas

1. Procederá o arquivamento definitivo das actuacións
previas cando non existan indicios de que se realizase o feito
susceptible de constituír infracción ou cando este non
supoña a comisión dunha infracción en materia de accesibi-
lidade.

2. Procederá o arquivamento provisional das actuacións
previas cando non existan indicios de proba dun feito denun-
ciado susceptible de constituír infracción necesarios para a
iniciación dun expediente sancionador ou cando se descoñe-
zan os seus presuntos responsables.

3. Nos supostos de arquivamento provisional, se con
posterioridade a este aparecen indicios de proba do feito
denunciado susceptible de constituír infracción necesarios
para a iniciación dun expediente sancionador ou se se iden-
tifican os seus presuntos responsables, poderase iniciar o
expediente sancionador correspondente.

Artigo 63. Colaboración na tramitación dos procedementos

Todas as persoas físicas e xurídicas teñen o deber de
facilitar o labor dos órganos e das autoridades para a apli-
cación do disposto na presente lei, e para isto deben ache-
gar nun prazo razoable os datos, documentos, informes ou
aclaracións que, por seren necesarios para o esclarece-
mento dos feitos, lles sexan solicitados, e facilitar, co aviso
previo, o acceso ás súas dependencias, agás que estas coin-
cidan co seu domicilio, caso en que deberá obterse consen-
timento expreso ou o mandato xudicial correspondente.

Artigo 64. Medidas de carácter provisional

1. Consonte o previsto nos artigos 72 e 136 da Lei
30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das admi-
nistracións públicas e do procedemento administrativo
común, o órgano competente para resolver poderá adoptar
en calquera momento, mediante acordo motivado, as medi-
das de carácter provisional que resulten necesarias para ase-
gurar a eficacia da resolución que poida recaer e a boa fin do
procedemento e para evitar que se manteñan os efectos da
infracción e salvagardar os intereses xerais. 

2. Cando así o exixan razóns de urxencia inaprazable, o
órgano competente para iniciar o procedemento ou o órgano
instrutor poderán adoptar as medidas provisionais que resul-
ten necesarias.

Artigo 65. Caducidade

Se non se notificase resolución sancionadora logo de que
transcorra un ano desde o inicio do procedemento, producirase
a súa caducidade, segundo o establecido no artigo 44.2 da Lei
30/1992, de 26 de novembro, de réxime xurídico das adminis-
tracións públicas e do procedemento administrativo común.

Artigo 66. Órganos competentes para a imposición das san-
cións

Son órganos competentes para a imposición das sancións
previstas nesta lei os seguintes: 

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA

85334

Número 371
11 de novembro de 2014



a) Para as infraccións leves, o secretario ou secretaria
xeral ou o director ou directora xeral con competencias en
materia de atención ás persoas con discapacidade da conse-
llaría competente nesta materia.

b) Para as infraccións graves, a persoa titular da conse-
llaría competente en materia de atención ás persoas con dis-
capacidade.

c) Para as infraccións moi graves, o Consello da Xunta.

Artigo 67. Publicidade das resolucións sancionadoras

A resolución firme en vía administrativa dos expedientes
sancionadores por faltas graves e moi graves farase pública
cando así o acorde a autoridade administrativa que a adop-
tase, para o cal se solicitará con carácter previo o oportuno
informe da Axencia Española de Protección de Datos ou da
autoridade autonómica competente.

Artigo 68. Garantía de accesibilidade dos procedementos

Os procedementos sancionadores que se incoen segundo
o establecido nesta lei deberán estar documentados en sopor-
tes que sexan accesibles para as persoas con discapacidade e
será obriga da autoridade administrativa facilitarlles ás per-
soas con discapacidade o pleno exercicio dos dereitos pre-
vistos nestes procedementos.

TÍTULO IV

Consello Galego para a Promoción da Accesibilidade e
a Supresión de Barreiras. Comisión Técnica de

Accesibilidade

CAPÍTULO I

Consello Galego para a Promoción da Accesibilidade e
a Supresión de Barreiras

Artigo 69. O Consello Galego para a Promoción da Accesi-
bilidade e a Supresión de Barreiras

1. O Consello Galego para a Promoción da Accesibili-
dade e a Supresión de Barreiras, creado pola Lei 8/1997, do
20 de agosto, de accesibilidade e supresión de barreiras de

Galicia, é o órgano de participación e consulta en materia de
accesibilidade. 

2. O Consello Galego para a Promoción da Accesibili-
dade e a Supresión de Barreiras está adscrito á consellaría
competente en materia de atención ás persoas con discapaci-
dade e está composto por un número máximo de quince
membros, en representación da Comunidade Autónoma, das
corporacións locais, das entidades públicas e privadas e das
asociacións e colexios profesionais con interese na mate-
ria. A súa composición terá en conta o cumprimento da nor-
mativa en materia de igualdade.

3. Son funcións do Consello Galego para a Promoción da
Accesibilidade e a Supresión de Barreiras o asesoramento, a
información, as propostas de criterios de actuación e o
fomento do disposto nesta lei, así como aqueloutras que se
lle atribúan regulamentariamente.

4. A organización e o funcionamento do Consello Galego
para a Promoción da Accesibilidade e a Supresión de Barrei-
ras estableceranse regulamentariamente.

CAPÍTULO II
Comisión Técnica de Accesibilidade

Artigo 70. A Comisión Técnica de Accesibilidade

1. A Comisión Técnica de Accesibilidade, creada pola
Lei 8/1997, do 20 de agosto, de accesibilidade e supresión
de barreiras de Galicia, é o órgano administrativo compe-
tente para a tramitación dos expedientes sancionadores e
para o asesoramento técnico en materia de accesibilidade e
supresión de barreiras, e está adscrita á consellaría compe-
tente en materia de atención ás persoas con discapacidade.

2. A Comisión Técnica de Accesibilidade estará inte-
grada por representantes das consellarías competentes en
materia de atención ás persoas con discapacidade, urba-
nismo, vivenda e mobilidade. Establecerase regulamentaria-
mente a súa composición e réxime de funcionamento. 

3. Son funcións da Comisión Técnica de Accesibilidade:

a) O asesoramento técnico e a información en materia de
accesibilidade e supresión de barreiras.
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b) A incoación, tramitación e proposta de resolución á
autoridade competente dos expedientes sancionadores en
materia de accesibilidade.

c) Calquera outra función que lle poida ser encomendada
regulamentariamente. 

Disposición adicional primeira. Adaptación e supresión de
barreiras existentes

As administracións públicas de Galicia, no ámbito das
súas competencias, elaborarán os plans de adaptación e
supresión de barreiras previstos nesta lei, respectando os
prazos establecidos no Real decreto lexislativo 1/2013, do
29 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei
xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa
inclusión social. 

As administracións públicas de Galicia establecerán
anualmente, segundo as súas dispoñibilidades orzamentarias,
fondos para investimentos destinados ao cumprimento das
condicións básicas de accesibilidade e non-discriminación.

Disposición adicional segunda. Plans de evacuación e segu-
ridade

Determinaranse regulamentariamente os plans de evacua-
ción e seguridade dos espazos, edificacións e servizos de
concorrencia ou uso público, co fin de garantir a súa adecua-
ción ás necesidades das persoas con mobilidade reducida.

Disposición adicional terceira. Accións formativas e sensibi-
lización social

A Administración xeral da Comunidade Autónoma de
Galicia promoverá campañas informativas e educativas diri-
xidas á poboación en xeral, co fin de sensibilizala na discri-
minación que sufran as persoas con discapacidade cando
non existe accesibilidade.

Así mesmo, fomentará a realización de xornadas, cursos
e publicacións dirixidos a responsables políticos/as, funcio-
narios/as, profesorado galego e inspección educativa, técni-
cos/as e colectivos de persoas con discapacidade, co obxecto
de divulgar o contido desta lei e da demais normativa aplica-
ble en materia de accesibilidade e eliminación de barreiras.

Disposición adicional cuarta. Excepcións

Cando existan circunstancias específicas que non permi-
tan que un espazo, servizo ou instalación poida acadar o
cumprimento estrito da normativa vixente sen requirir
medios técnicos e económicos desproporcionados, as admi-
nistracións públicas que deban outorgar licenzas e autoriza-
cións de calquera tipo poderán adoptar solucións alternati-
vas. Establecerase regulamentariamente en que supostos e
con que limitacións se poden aceptar estas solucións alter-
nativas e en que casos será preceptivo o informe favorable
da Comisión Técnica de Accesibilidade.

Disposición adicional quinta. Instalación de ascensores e
vivendas de uso exclusivo para persoas con discapacidade

A exixencia da instalación de ascensor nos edificios de
vivenda de obra nova axustarase ao establecido no punto
I.B.3.4 («Ascensores») do anexo I das Normas de habitabi-
lidade de vivendas NHV-2010, do Decreto 29/2010, do 4 de
marzo, polo que se aproban as normas de habitabilidade de
vivendas de Galicia.

Nas vivendas de obra consolidada haberá que aterse ao
disposto na Lei de propiedade horizontal, así como nas
actualizacións da regulación autonómica correspondente
que resulten de aplicación.

Disposición adicional sexta. Accesibilidade e deseño para
persoas xordas, con discapacidade auditiva e xordocegas

Os aspectos de accesibilidade universal e deseño para
todas as persoas xordas, con discapacidade auditiva e xor-
docegas axustaranse ao establecido na Lei 27/2007, do 23 de
outubro, pola que se recoñecen as linguas de signos españo-
las e se regulan os medios de apoio á comunicación oral das
persoas xordas, con discapacidade auditiva e xordocegas, e
na súa normativa de desenvolvemento.

Disposición adicional sétima. Vivendas de promoción
pública

As vivendas de promoción pública reservadas a persoas
con discapacidade deberán adaptarse ás necesidades deriva-
das da discapacidade da persoa adxudicataria. (...) O promo-
tor estará obrigado a realizar as mencionadas adaptacións.
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Disposición adicional oitava. Información ao Parlamento

O departamento da Xunta de Galicia competente en
materia de accesibilidade remitirá ao Parlamento, con carác-
ter bianual, un informe sobre a aplicación desta lei.

Disposición transitoria primeira. Plans urbanísticos e ins-
trumentos de planeamento

Os plans xerais de ordenación urbana, as normas subsi-
diarias de planeamento e os demais instrumentos de planea-
mento que os desenvolven aprobados definitivamente no
momento da entrada en vigor desta lei adaptaranse ás deter-
minacións e aos criterios técnicos contidos nela e no regula-
mento de desenvolvemento na súa primeira revisión. Non se
superará, en todo caso, o prazo de cinco anos desde a entrada
en vigor desta lei e sen prexuízo do establecido no réxime
transitorio previsto no Real decreto 173/2010, do 19 de
febreiro, polo que se modifica o Código técnico da edifica-
ción, aprobado polo Real decreto 314/2006, do 17 de marzo,
en materia de accesibilidade e non-discriminación das per-
soas con discapacidade.

Malia o anterior, as prescricións contidas nesta lei preva-
lecerán sobre as eventuais determinacións que se opoñan a
ela contidas nos plans urbanísticos e demais instrumentos de
planeamento, así como nas ordenanzas municipais vixentes,
na data da súa entrada en vigor.

Disposición transitoria segunda. Proxectos de edificación e
urbanización en tramitación

Non será de aplicación o disposto nesta lei aos proxectos
de edificación e urbanización que teñan concedida licenza
de obra na data da súa entrada en vigor ou a teñan solicitada
e lles sexa concedida nun prazo non superior a un ano.

Disposición transitoria terceira. Tarxetas de accesibilidade

Mentres non se produza o desenvolvemento regulamen-
tario a que se refire o artigo 33 da presente lei, permanecerá
vixente a regulación contida ao respecto no Decreto
35/2000, do 28 de xaneiro, polo que se aproba o Regula-
mento de desenvolvemento e execución da Lei de accesibi-
lidade e supresión de barreiras da Comunidade Autónoma de
Galicia. 

Disposición transitoria cuarta. Normativa vixente

As normas sobre accesibilidade vixentes no momento da
entrada en vigor desta lei manterán a súa vixencia ata a
entrada en vigor do desenvolvemento normativo recollido
nela, sempre que non se opoñan ao establecido nela nin na
normativa básica estatal na materia.

Disposición transitoria quinta. Consello Galego para a Pro-
moción da Accesibilidade e a Supresión de Barreiras

Mentres non se produza o desenvolvemento regulamen-
tario a que se refire o artigo 69 da presente lei, permanece-
rán vixentes a organización e o funcionamento establecidos
no título VI do Decreto 35/2000, do 28 de xaneiro, polo que
se aproba o Regulamento de desenvolvemento e execución
da Lei de accesibilidade e supresión de barreiras na Comu-
nidade Autónoma de Galicia.

Disposición transitoria sexta. Comisión Técnica de Accesi-
bilidade

Mentres non se produza o desenvolvemento regulamenta-
rio a que se refire o artigo 70 da presente lei, permanecerán
vixentes as funcións e a composición da Comisión Técnica de
Accesibilidade establecidas no artigo 72 do Decreto 35/2000,
do 28 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento de des-
envolvemento e execución da Lei de accesibilidade e supre-
sión de barreiras na Comunidade Autónoma de Galicia.

Disposición derrogatoria única. Derrogación normativa

Quedan derrogadas cantas disposicións de igual ou infe-
rior rango se opoñan ao establecido nesta lei e, en concreto,
a Lei 8/1997, do 20 de agosto, de accesibilidade e supresión
de barreiras na Comunidade Autónoma de Galicia, agás o
establecido no parágrafo primeiro do punto 1 do artigo 40 e
no punto 1 do artigo 44 da dita lei.

Disposición derradeira primeira. Desenvolvemento regula-
mentario

No prazo de dous anos desde a entrada en vigor da lei, a
Xunta de Galicia aprobará o regulamento de desenvolve-
mento e o código de accesibilidade que conteña todas as nor-
mas técnicas aplicables na materia.
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No regulamento e no código de accesibilidade que se
aproben en desenvolvemento desta lei deberán adoptarse,
como mínimo, para definir a condición de accesible, os pará-
metros de accesibilidade que se definen no Real decreto
lexislativo 1/2013, do 29 de novembro, polo que se aproba o
texto refundido da Lei xeral de dereitos das persoas con dis-
capacidade e da súa inclusión social, e na súa normativa de
desenvolvemento.

Previamente á aprobación do regulamento de desenvol-
vemento e do código de accesibilidade, e ademais dos dita-
mes previos necesarios, tales instrumentos normativos debe-
rán ser obxecto de informe polas entidades locais a través
dos seus órganos representativos, naqueles aspectos en que
poidan resultar afectadas.

Disposición derradeira segunda. Plan galego de accesibili-
dade

A Xunta de Galicia, no prazo máximo de dous
anos desde a entrada en vigor desta lei, aprobará un Plan
galego de accesibilidade. No seu deseño, aplicación e segui-
mento participará o Consello Galego para a Promoción da
Accesibilidade e Supresión de Barreiras, e previamente á
súa aprobación darase conta ao Parlamento de Galicia.
Igualmente, de xeito anual remitirá ao Parlamento un
informe do seguimento e grao de cumprimento.

Disposición derradeira terceira. Habilitación para o desen-
volvemento regulamentario

Autorízase o Consello da Xunta para ditar as disposi-
cións precisas para o desenvolvemento e a execución do pre-
visto nesta lei.
Disposición derradeira cuarta. Entrada en vigor

Esta lei entrará en vigor aos tres meses da súa publica-
ción no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 6 de novembro de 2014

Marta Rodríguez Arias
Presidenta da Comisión

Pablo García Gacía
Secretario da Comisión (en funcións)

Mantemento de emendas e formulación de votos particulares

en relación co Proxecto de lei de accesibilidade

- 16682 (09/PL-000015)
Presidencia da Xunta de Galicia
Proxecto de lei de accesibilidade
BOPG nº 220, do 03.01.2014

Ordénase a publicación no Boletín Oficial do Parlamento de
Galicia das emendas mantidas e dos votos particulares for-
mulados ao Ditame emitido pola Comisión 5ª, Sanidade,
Política Social e Emprego.

— G.P. dos Socialistas de Galicia  (doc. núm. 29822).
— G.P. da Alternativa Galega de Esquerda  (doc. núm.
29851).
— G.P. do Bloque Nacionalista Galego  (doc. núm. 29842).

Santiago de Compostela, 10 de novembro de 2014
Pilar Rojo Noguera

Presidenta

2. Elección e composición do Parlamento, réxime e
goberno interior, organización e funcionamento

2.2. Composición do Parlamento e dos seus órganos

Acordo da Mesa do Parlamento, do día 10 de novembro de 2014,

polo que se toma coñecemento da baixa no G.P. da Alternativa

de Esquerda da deputada dona Consuelo Martínez García e a

súa incorporación ao G.P. Mixto

Examínase o escrito da deputada dona María Consuelo Mar-
tínez García no que manifesta o seu desexo de abandonar o
Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda e
integrarse no Grupo Parlamentario Mixto.

O 12 de febreiro de 2014 a Mesa, logo do parecer favorable
da Xunta de Portavoces, adoptou o seguinte acordo:

1º. Aprobar a composición das comisións parlamentarias e
da Deputación Permanente:

-Composición das comisións con representación proporcio-
nal: 14 membros.
-Composición das comisións con representación paritaria: 1
membro do Grupo Parlamentario Mixto.
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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 no artigo 119 do Regulamento da Cámara, 

comunícalle a esa Presidencia que mantén, para a súa defensa en Pleno, 

todas as emendas, presentadas ao Proxecto de lei de accesibilidade, agás as 

aprobadas ou transaccionadas (facendo constar que a emenda número 39 

foi rexeitada, agás o punto número 2 que foi transaccionado) 

09/PL-000015, doc. núm. 16682 

 

 

 Pazo do Parlamento, 6 de novembro de 2014 

 

 Asdo.: José Luis Méndez Romeu 

 Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia 
 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
 
José Luís Méndez Romeu na data 06/11/2014 16:40:50 
 



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

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), a través 

do seu portavoz, e ao abeiro do disposto no artigo 119 do Regulamento da 

Cámara MANTÉN, para a súa defensa en Pleno, todas as emendas presentadas 

ao Proxecto de lei de accesibilidade (09/PL-000015, doc. núm. 16682) que non 

foron incorporadas ao ditame da Comisión. 

 

Santiago de Compostela, 6 de novembro de 2014 

 

 

Asdo.: Francisco Xesús Jorquera Caselas  

Portavoz do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Francisco Xesús Jorquera Caselas na data 06/11/2014 17:54:47 

 



 

 

Á Mesa do Parlamento 

 

 O Grupo Parlamentario da ALTERNATIVA GALEGA DE 

ESQUERDA (EU-ANOVA), ao abeiro do disposto no Regulamento da 

Cámara, mantén, para a súa defensa en Pleno, todas as emendas 

presentadas ao Proxecto de lei de accesibilidade, doc. nº 16682 

(09/PL-000015), que non foron incorporadas ao Dictame da Comisión. 

 

 Santiago de Compostela, 7 de novembro de 2014. 

    

 

Asdo.: Xosé M. Beiras Torrado 

Portavoz do G.P. da AGE. 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Xosé Manuel Beiras Torrado na data 07/11/2014 11:23:51 
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Texto para Pleno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROXECTO DE LEI DE ACCESIBILIDADE 

 

 

 

 

  
Proxecto de lei: BOPG núm. 220, do 03.01.2014 
Emendas ao articulado: BOPG núm. 259, do 24.03.2014  
Informe da Ponencia: BOPG núm. 367, fascículo 2, do 04.11.2014 
Ditame da Comisión:BOPG núm. 371, do 11.11.2014 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Proxecto de lei de accesibilidade .  
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº1, de Substitución. 
  
Débese substituir o título polo seguinte: 
  
"Proxecto de lei de accesibilidade universal e inclusión social 
de Galicia" 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

TÍTULO PRELIMINAR 
Disposicións xerais 
 
CAPÍTULO I 
Obxecto, principios e definicións 
 
 
Artigo 1.  Obxecto 
 
Esta lei ten por obxecto garantirlles ás persoas con 
discapacidade a igualdade de oportunidades en relación coa 
accesibilidade universal e co deseño para todos respecto dos 
contornos, procesos, bens, produtos e servizos, así como en 
relación cos obxectos ou instrumentos, ferramentas e 
dispositivos, de modo que estes se fagan comprensibles, 
utilizables e practicables por todas as persoas, en igualdade de 
condicións de seguridade e comodidade e do xeito máis 
autónomo e natural posible. 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº2, de Substitución. 
  
Débese substituir o texto do artigo polo seguinte: 
  
"A presente lei ten por obxecto garantirlles a todas as persoas 
con diversidade funcional o exercicio real e efectivo de 
dereitos, en igualdade de condicións ca o resto de cidadáns e 
cidadás, mediante o cumprimento rigoroso por parte das 
administracións públicas das normas da accesibilidade 
universal, da promoción da autonomía persoal e de políticas 
activas para que a inclusión social sexa unha realidade e así se 
erradique calquera forma de discriminación, de conformidade 
cos artigos 9.2, 10, 14 e 49 da Constitución española e 4.2. do 
Estatuto de autonomía de Galicia e coa Convención 
internacional sobre os dereitos das persoas con discapacidade 
e os tratados e acordos internacionais ratificados polo Estado 
español e que obrigan o Goberno da Xunta de Galicia.  
 
Para que isto sexa posible, os contornos, os procesos, os bens, 
os produtos e os servizos deben cumprir co deseño para todas 
as persoas. Igualmente, os obxectos, os instrumentos, as 
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ferramentas e os dispositivos deben ser accesibles, 
manexables, informados, comprensibles e amigables." 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 2.  Principios 
 
Esta lei fundaméntase nos seguintes principios: 
 
a) Accesibilidade universal. É a condición que deben cumprir 
os contornos, procesos, bens, produtos e servizos, así como os 
obxectos ou instrumentos, ferramentas e dispositivos, para 
seren comprensibles, utilizables e practicables por todas as 
persoas en condicións de seguridade e comodidade e do xeito 
máis autónomo e natural posible. Este principio presupón a 
estratexia de deseño por todas as persoas e enténdese sen 
prexuízo dos axustes razoables que deban adoptarse. 
 
b) Deseño para todas as persoas. A actividade pola que se 
conciben ou proxectan, desde a orixe, e sempre que sexa 
posible, contornos, procesos, bens, produtos, servizos, 
obxectos, instrumentos, dispositivos ou ferramentas, de tal 
xeito que poidan ser utilizados por todas as persoas, na maior 
extensión posible, sen necesidade de adaptación nin de 
deseño especializado. 
 
c) Inclusión social. É o proceso a través do 
cal as persoas participan plenamente da sociedade na que 
viven e na vida económica, política e cultural. O concepto de 
participación enténdese como un proceso a través do cal se ten 
control sobre as iniciativas, as decisións e os recursos que 
afectan a vida social, política, económica e cultural. A inclusión 
social dá lugar ás seguintes actuacións: 
 
1º. Cambios no marco lexislativo. 
 
2º. Participación das propias persoas con discapacidade e das 
súas familias ou das organizacións representativas. 
 
3º. Promoción de habilidades e capacidades do colectivo de 
persoas con discapacidade. 
 
4º. Creación e fortalecemento de vínculos comunitarios. 
 
5º. Redución dos factores de vulnerabilidade derivados da 
situación de discapacidade. 
 
6º. Estimulación da innovación e optimización no 
aproveitamento dos recursos. 
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7º. Prioridade nos obxectivos cualitativos sobre os 
cuantitativos. 
 
8º. Formulación dun enfoque multidimensional e interdisciplinar. 
 
9º. Deseño de respostas específicas para as necesidades 
particulares. 
 
10º. Promoción da implicación ao máximo dos seguintes 
axentes: institucións, entidades e organizacións 
representativas. 
 
d) Igualdade de oportunidades. É a ausencia de toda 
discriminación, directa ou indirecta, por motivo de ou sobre a 
base da discapacidade, incluída calquera distinción, exclusión 
ou restrición que teña o propósito ou o efecto de obstaculizar 
ou de deixar sen efecto o recoñecemento, o gozo ou o 
exercicio, en igualdade de condicións, por parte das persoas 
con discapacidade, de todos os dereitos humanos e liberdades 
fundamentais nos ámbitos político, económico, social, cultural, 
civil ou doutro tipo. E enténdese por igualdade de 
oportunidades a adopción de medidas de acción positiva 
orientadas a evitar ou a compensar as desvantaxes dunha 
persoa con discapacidade para participar plenamente na vida 
política, económica, cultural e social.  
 
e) Vida independente. Situación na que a persoa con 
discapacidade exerce o poder de decisión sobre a súa propia 
existencia e participa activamente na vida da súa comunidade, 
conforme o dereito ao libre desenvolvemento da personalidade.  
 
f) Diálogo civil. É o principio en virtude do cal as organizacións 
representativas das persoas con discapacidade e das súas 
familias participan, nos termos que establezan as leis e demais 
disposicións normativas, na elaboración, execución, 
seguimento e avaliación das políticas oficiais que se 
desenvolvan na esfera das persoas con discapacidade. Estas 
garantirán, en todo caso, o dereito dos nenos e das nenas con 
discapacidade a expresaren a súa opinión libremente sobre 
todas as cuestións que lles afecten e a recibiren asistencia 
adecuada de acordo coa súa discapacidade e idade para poder 
exercer ese dereito. 
 
g) Normalización. É o principio en virtude do cal as persoas con 
discapacidade deben poder levar unha vida normal e acceder 
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aos mesmos lugares, ámbitos, bens e servizos que estean á 
disposición de calquera outra persoa. 
 
h) Transversalidade das políticas en materia de discapacidade. 
É o principio en virtude do cal as actuacións que desenvolven 
as administracións públicas non se limitan unicamente a plans, 
programas e accións específicos pensados exclusivamente 
para estas persoas, senón que comprenden as políticas e as 
liñas de acción de carácter xeral en calquera dos ámbitos de 
actuación pública, onde se terán en conta as necesidades e as 
demandas das persoas con discapacidade. 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº3, ao apartado a), de Substitución. 
  
Débese substituir no apartado a) a seguinte expresión: 
  
Onde di: "comprensibles, utilizables e practicables"  
Debe dicir: "accesibles, manexables, informados, 
comprensibles e amigables" 
 
__________________________________________ 
-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº6, ao apartado h) bis), de Adición. 
  
Débese engadir un novo apartado co seguinte texto: 
  
"i) Discriminación directa: é a situación en que se atopa unha 
persoa con diversidade funcional cando é tratada de maneira 
menos favorable ca outra en situación análoga por motivo de 
ou por razón da súa diversidade funcional." 
  
__________________________________________ 
-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº7, ao apartado h) ter), de Adición. 
  
Débese engadir un novo apartado co seguinte texto: 
  
"k) Discriminación indirecta: existe cando unha disposición legal 
ou regulamentaria, unha cláusula convencional ou contractual, 
un pacto individual, unha decisión unilateral ou un criterio ou 
práctica, ou ben un contorno, produto ou servizo, 
aparentemente neutros, poden ocasionar unha desvantaxe 
particular a unha persoa respecto doutras por motivo de ou por 
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razón da diversidade funcional, sempre que obxectivamente 
non respondan a unha finalidade lexítima e que os medios para 
a consecución desta finalidade non sexan axeitados e 
necesarios." 
  
__________________________________________ 
-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº8, ao apartado h) quater), de Adición. 
  
Débese engadir un novo apartado co seguinte texto: 
  
"l) Discriminación por asociación: existe cando unha persoa ou 
grupo en que se integra é obxecto dun trato discriminatorio 
debido á súa relación con outra por motivo ou por razón da 
diversidade funcional." 
 
  
__________________________________________ 
-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº9, ao apartado h) quinquies), de Adición. 
  
Débese engadir un novo apartado co seguinte texto: 
  
"m) Acoso: é toda conduta non desexada relacionada coa 
diversidade funcional dunha persoa que teña como obxectivo 
ou consecuencia atentar contra a súa dignidade ou crear un 
contorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante ou 
ofensivo." 
  
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 3.  Definicións 
 
Para os efectos desta lei, enténdese por: 
 
a) Accesibilidade: conxunto de características que teñen que 
reunir os contornos, procesos, produtos e servizos, así como 
os obxectos e instrumentos, as ferramentas e os dispositivos, 
para seren comprensibles e utilizables por todas as persoas en 
condicións de seguridade e comodidade e da forma máis 
autónoma e natural posible. 
 
b) Accesible: condición dun contorno, produto ou servizo que 
se axusta aos requirimentos funcionais, dimensionais, de 
iluminación e de comunicación que garantan a súa utilización 
autónoma, segura e con comodidade para todas as persoas. 
 
c) Axustes razoables: medidas de adecuación do contorno 
físico e social e actitudinal ás necesidades específicas das 
persoas con discapacidade que, de xeito eficaz e práctico e 
sen que supoñan unha carga desproporcionada, faciliten a 
accesibilidade ou a participación dunha persoa con 
discapacidade en igualdade de condicións que o resto da 
cidadanía. Para determinar se unha carga é ou non 
proporcionada, teranse en conta os custos da medida, os 
efectos discriminatorios que supoña a súa non adopción para 
as persoas con discapacidade, a estrutura e as características 
da persoa, entidade ou organización que ha de poñela en 
práctica e a posibilidade que teña de obter financiamento oficial 
ou calquera outra axuda. 
 
d) Barreiras: impedimentos, atrancos ou obstáculos que limiten 
o acceso ao contorno físico, ao transporte, aos produtos, aos 
servizos, á información e ás comunicacións. Distínguense os 
grupos seguintes: 
 
1º. Barreiras arquitectónicas: impedimentos, atrancos ou 
obstáculos físicos que limitan ou impiden a interacción da 
persoa co contorno. 
 
2º. Barreiras na comunicación: impedimentos para a expresión 
e a recepción de información ou mensaxes, sexa por 
comunicación directa ou a través dos medios de comunicación. 
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3º. Barreiras actitudinais: actitudes ou omisións que, directa ou 
indirectamente, xeran unha situación discriminatoria ao 
obstaculizar o gozo dos dereitos da persoa con discapacidade 
en igualdade de condicións respecto doutra en situación 
análoga. 
 
e) Deseño para todas as persoas: deseño de contornos, 
produtos, servizos, procesos, obxectos, instrumentos ou 
ferramentas que garantan que estes poden ser utilizados por 
todas as persoas na maior medida posible, sen necesidade de 
adaptación. O deseño universal non exclúe os produtos de 
apoio para grupos particulares de persoas con discapacidade 
cando sexan necesarios. 
 
f) Espazos públicos urbanizados: conxunto de espazos peonís 
e vehiculares, de paso ou estancia, que forman parte do 
dominio público ou que están destinados ao uso público de 
forma permanente ou temporal. 
 
g) Espazos libres públicos: áreas de uso público non 
edificadas, diferentes dos itinerarios. 
 
h) Itinerario peonil: parte da área de uso peonil destinada 
especificamente ao tránsito de persoas, incluídas as zonas 
compartidas, de forma permanente ou temporal, entre estas e 
os vehículos. 
 
i) Medidas de apoio: aquelas que actúan como intermediario 
entre o contorno e a persoa con discapacidade, que lle 
permiten mellorar a calidade de vida e/ou incrementar a 
autonomía persoal. Clasifícanse en: 
 
1º. Produtos de apoio: instrumento ou dispositivo que lles 
permite ás persoas con discapacidade efectuar actividades que 
sen esta axuda non poderían facer ou que requirirían un 
grande esforzo para a súa realización. 
 
2º. Apoio persoal: persoa preparada para facilitar a 
comunicación e/ou a mobilidade das persoas con 
discapacidade, como un intérprete de signos ou un asistente 
persoal. 
 
3º. Apoio animal: animal adestrado especialmente para cubrir 
as necesidades concretas dunha persoa con discapacidade, 
como un can de asistencia. 
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j) Mobiliario urbano: conxunto de elementos existentes nos 
espazos públicos urbanizados e áreas de uso peonil cuxa 
modificación ou traslado non xere modificacións substanciais. 
 
k) Obras de ampliación, modificación, reforma ou rehabilitación: 
obras que alteren a configuración arquitectónica dos edificios, 
entendendo por tales as que teñan carácter de intervención 
total ou as parciais que produzan unha variación esencial da 
composición xeral exterior, da volumetría ou do conxunto do 
sistema estrutural, ou que teñan por obxecto cambiar os usos 
característicos do edificio. 
 
l) Obra de nova construción: obras de edificación, excepto 
aquelas construcións de escasa entidade construtiva e 
sinxeleza técnica que non teñan, de forma eventual ou 
permanente, carácter residencial nin público e que se 
desenvolvan nunha soa planta. 
 
m) Discapacidade: situación que resulta da interacción 
entre as persoas con deficiencias previsiblemente 
permanentes e calquera tipo de barreiras que limiten ou 
impidan a súa participación plena e efectiva na sociedade, 
en igualdade de condicións que as demais persoas. 
 
Distínguense os grupos seguintes: 
 
1º. Discapacidade física: discapacidade que dificulta ou impide 
a mobilidade ou o movemento do corpo, ou de parte do corpo, 
nas actividades básicas da vida diaria. Inclúense as 
discapacidades de orixe orgánica. 
 
2º. Discapacidade sensorial: discapacidade que afecta un ou 
máis sentidos á vez. En función do sentido afectado, 
distínguese: 
 
1. Discapacidade visual: ausencia ou diminución da capacidade 
de ver, que dificulta ou impide a realización normal das tarefas 
visuais e que provoca dificultades de interacción entre o suxeito 
afectado e o seu contorno. Inclúe a cegueira total e a baixa 
visión nos seus diferentes graos. 
 
2. Discapacidade auditiva: falta total ou parcial para percibir as 
formas acústicas. 
 
3. Xordocegueira: combinación de discapacidade visual e 
auditiva, en diferentes graos. Comporta dificultades para a 
comunicación, o desprazamento e o acceso á información. 
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3º. Discapacidade intelectual: funcionamento intelectual inferior 
á media da poboación, con perturbacións na aprendizaxe, na 
maduración e no axuste social. 
 
4º. Discapacidade mental: discapacidade que padecen as 
persoas afectadas por trastornos cognitivos, de afectividade ou 
de conduta que, pola súa intensidade ou gravidade, presentan 
necesidades de apoio psicolóxico e de socialización. 
 
n) Persoas con mobilidade reducida: persoas que teñen 
limitada a posibilidade de desprazarse ou de interactuar co 
contorno con seguridade e autonomía, por causa dunha 
determinada discapacidade física, sensorial ou intelectual. 
 
ñ) Transporte público: medios de transporte que poden ser 
utilizados polo público en xeral, sexa ou non sexa mediante o 
pagamento dun prezo ou similar, para poder desprazarse entre 
dous lugares e que se levan a cabo por un terceiro. A 
consideración de transporte público inclúe tanto material móbil 
coma edificios e/ou infraestruturas, xa sexan en superficie ou 
subterráneas, ao servizo daquel.  
 
o) Uso residencial de vivenda: uso destinado a satisfacer, con 
carácter permanente, as necesidades de habitación das 
persoas mediante a utilización de vivendas.  
 
p) Discriminación directa: situación na que se atopa unha 
persoa con discapacidade cando é tratada de maneira 
menos favorable que outra en situación análoga por 
motivo de ou por razón da súa discapacidade. 
  
q) Discriminación indirecta: existe cando unha disposición 
legal ou regulamentaria, unha cláusula convencional ou 
contractual, un pacto individual, unha decisión unilateral 
ou un criterio ou práctica, ou ben un contorno, produto ou 
servizo, aparentemente neutros, poidan ocasionar unha 
desvantaxe particular a unha persoa respecto doutras por 
motivo de ou por razón de discapacidade, sempre que 
obxectivamente non respondan a unha finalidade lexítima e 
que os medios para a consecución desta finalidade non 
sexan adecuados e necesarios. 
  
r) Discriminación por asociación: existe cando unha 
persoa ou grupo no que se integra é obxecto dun trato 
discriminatorio debido á súa relación con outra por motivo 
ou por razón de discapacidade. 
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s) Acoso: é toda conduta non desexada relacionada coa 
discapacidade dunha persoa que teña por obxecto ou 
consecuencia atentar contra a súa dignidade ou crear un 
contorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante, 
ofensivo ou segregador. 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº10, ao apartado a), de Substitución. 
  
Débese substituir no apartado a) a seguinte expresión: 
   
Onde di: "para ser comprensibles e utilizables"  
Debe dicir: "para seren accesibles, manexables, informados, 
comprensibles e amigables para todas as persoas" 
  
__________________________________________ 
-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº11, ao apartado c), de Substitución. 
  
Débese substituir o texto do apartado c) polo seguinte: 
  
"c) Axustes razoables: priorización da adecuación: medidas de 
adecuación do contorno físico e social e actitudinal ás 
necesidades específicas das persoas con diversidade funcional 
que, de xeito eficaz e práctico, permitan a accesibilidade e a 
participación dunha persoa con diversidade funcional en 
igualdade de condicións ca o resto da cidadanía. As ditas 
medidas priorizarán os casos que a Comisión Técnica de 
Accesibilidade determine como máis urxentes ou necesarios.  
Para as obras de nova construción, e para aquelas que 
comprometan a Administración pública, o orzamento nunca 
poderá ser un argumento eximente de cumprir coas normas da 
accesibilidade universal definidas nesta lei".  
  
__________________________________________ 
-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº1, ao apartado c, de Adición. 
  
Débese engadir ao final do apartado c) do artigo 3 o seguinte 
contido: 
Engadir in fine: "En todo caso, nas obras de nova construción 
orzaranse e executaranse todas as actuacións necesarias para 
acadar unha accesibilidade completa daquelas." 
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__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº2, ao apartado c), de Adición. 
  
Artigo 3, apartado c). 
  
Débese engadir o seguinte ao final do apartado: 
  
“Para as obras de nova construción nunca se poderá 
considerar o orzamento como unha carga que evite a 
execución completamente accesible daquelas”. 
 
__________________________________________ 
-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº13, ao apartado j), de Substitución. 
  
Débese substituir no apartado j) o seguinte: 
   
Onde di: "j)"  
Debe dicir: "k" 
  
e así sucesivamente, renomear as letras que marcan os 
apartados do artigo 3, xa que a letra "j" non pertence ao 
alfabeto galego. 
 
__________________________________________ 
-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº14, ao apartado m), de Substitución. 
  
Débese substituir o texto do apartado m) polo seguinte: 
   
"n) Diversidade funcional: persoa que presenta algunha 
diversidade de tipo funcional (física, sensorial -visual, 
auditiva...-, cognitiva -intelectual-, orgánica), previsiblemente 
permanente, que, no momento de interaccionar con calquera 
tipo de barreira, lle limita ou impide a súa participación plena e 
efectiva na sociedade, en igualdade de condicións que as 
demais persoas." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº15, ao apartado m).1º, de Substitución. 
  
Débese substituir no apartado actual m) 1º a seguinte 
expresión: 
  
Onde di: "Discapacidade física: discapacidade que"  
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Debe dicir: "Diversidade funcional física: diversidade funcional 
que" 
 
__________________________________________ 
-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº16, ao apartado m).1º, de Substitución. 
  
Débese substituir no apartado actual m) 1º a seguinte 
expresión: 
  
Onde di: "Inclúense as discapacidades de orixe orgánica."  
Debe dicir: "Inclúese a diversidade funcional de orixe orgánica." 
 
__________________________________________ 
-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº17, ao apartado m).2º, de Substitución. 
  
Débese substituir no apartado actual m) 2º a seguinte 
expresión: 
  
Onde di: "Discapacidade sensorial: discapacidade que..."  
Debe dicir: "Diversidade funcional sensorial: diversidade 
funcional que..." 
 
__________________________________________ 
-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº18, ao apartado m).2º.1, de Substitución. 
  
Débese substituir a seguinte expresión no apartado actual m) 
2º, 1.:  
  
Onde di: "1. Discapacidade visual:" 
Debe dicir: "1. Diversidade funcional visual:" 
__________________________________________ 
-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº19, ao apartado m).2º.2, de Substitución. 
  
Débese substituir a seguinte expresión no apartado actual m) 
2º, 2.:  
  
Onde di: "1. Discapacidade auditiva:" 
Debe dicir: "1. Diversidade funcional auditiva:" 
 
__________________________________________ 
-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº20, ao apartado m).2º.3., de Substitución. 
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Débese substituir o texto do apartado actual m) 2º, 3. polo 
seguinte: 
  
"3. Xordocegueira. Diversidade funcional de tipo sensorial 
(visual e auditiva, en distintos graos) que xera nas persoas que 
a padecen problemas de comunicación únicos e necesidades 
especiais derivadas da dificultade para percibir de maneira 
global, coñecer e polo tanto interesarse e desenvolverse no 
seu contorno." 
  
__________________________________________ 
-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº22, ao apartado m)..3º, de Substitución. 
  
Débese substituir o texto do apartado actual m) 3º polo 
seguinte: 
  
"3º. Diversidade funcional cognitiva de tipo intelectual: consiste 
no funcionamento intelectual inferior á media da poboación, 
asociado a dificultades adaptativas e á alteración 
sensoriomotora e neurolóxica, que ocasiona dificultades na 
aprendizaxe, na maduración e nas relacións sociais. En virtude 
do grao de complexidade e severidade da diversidade funcional 
e das conseguintes dificultades de interacción co contorno, 
serán precisas medidas de apoio." 
  
  
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

CAPÍTULO II 
Ámbito de aplicación 
 
Artigo 4.  Ámbito de aplicación 
 
Están sometidas ás previsións desta lei todas as actuacións 
levadas a cabo na Comunidade Autónoma de Galicia por 
entidades públicas ou privadas, así como polas persoas 
individuais, en materia de: 
 
a) Espazos públicos urbanizados, infraestruturas e edificación. 
 
b) Transportes. 
 
c) Telecomunicacións e sociedade da información. 
 
d) Bens e servizos á disposición do público e relacións coas 
administracións públicas. 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº7, ao apartado d bis), de Adición. 
  
Débese engadir un novo apartado d bis) no artigo 4, que 
quedará redactado co seguinte contido: 
"d bis) Edificios, establecementos ou instalacións de 
concorrencia pública." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº8, de Adición. 
  
Débese engadir un novo punto 1 bis. no artigo 4, que quedará 
redactado co seguinte contido: 
"1 bis. Todos os contornos ou materias fixados no punto 
anterior terán que ser accesibles, manexables, informados, 
comprensibles e amigables para todas as persoas." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº26, ao apartado a), de Substitución. 
  
Débese substituir no apartado a) a seguinte expresión: 
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Onde di: "Espazos públicos urbanizados, infraestruturas e 
edificación.” 
Debe dicir: “Espazos urbanizados, infraestruturas e edificacións 
públicas.” 
  
__________________________________________ 
-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº27, ao apartado d) bis), de Adición. 
  
Débese engadir un novo apartado co seguinte texto: 
  
“e) Edificacións, establecementos ou instalacións de 
concorrencia pública." 
 
__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº12, ao apartado d) bis), de Adición. 
  
Artigo 4. Novo apartado e). 
  
Débese engadir un novo apartado e).: 
  
"e) Edificios, establecementos ou instalacións de concorrencia 
pública." 
 
__________________________________________ 
-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº28, ao apartado d) ter), de Adición. 
  
Débese engadir un novo apartado co seguinte texto: 
  
"f) Administración de xustiza." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº29, ao apartado d) quater), de Adición. 
  
Débese engadir un novo apartado co seguinte texto: 
  
"g) Patrimonio cultural, de conformidade co previsto na 
lexislación de patrimonio histórico." 
 
__________________________________________ 
-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº30, ao apartado d) quinquies), de Adición. 
  
Débese engadir un novo apartado co seguinte texto: 
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"h) Emprego." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº31, ao apartado d) sexies), de Adición. 
  
Débese engadir un novo apartado co seguinte texto: 
  
"i) Educación e formación permanente." 
 
__________________________________________ 
-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº32, ao apartado d) septies), de Adición. 
  
Débese engadir un novo apartado co seguinte texto: 
 
"k) Benestar e saúde."   
__________________________________________ 
-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº33, ao apartado d) octies), de Adición. 
  
Débese engadir un novo apartado co seguinte texto: 
 
"l) Acceso á cultura e ao deporte." 
 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

TÍTULO I 
Barreiras arquitectónicas, no transporte e na comunicación. 
Símbolo internacional de accesibilidade 
 
CAPÍTULO I 
Disposicións sobre as condicións de accesibilidade para o 
acceso e a utilización dos espazos públicos urbanizados 
 
Sección 1ª . Características das urbanizacións 
 
 

NON SE PRESENTARON EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 5.  Accesibilidade en espazos públicos urbanizados 
 
1. As vías públicas, os parques e os demais espazos de uso 
público deberán ser proxectados, construídos, restaurados, 
mantidos, utilizados e reurbanizados de forma que resulten 
accesibles para todas as persoas. Para iso, os criterios básicos 
que se establecen nesta lei, e na súa normativa de 
desenvolvemento, deberán ser recollidos nos plans de 
desenvolvemento (plans de sectorización, plans parciais, plans 
especiais e estudos de detalle) ou nos plans xerais de 
ordenación, cando incorporen a ordenación detallada dun 
ámbito de desenvolvemento. 
 
2. En zonas urbanas consolidadas, cando non se poida cumprir 
algunha destas condicións, formularanse as solucións 
alternativas que garantan a máxima accesibilidade posible, 
para o cal se requirirá o ditame favorable da Comisión Técnica 
de Accesibilidade.  
 
3. Nos informes técnicos que se emitan con carácter previo á 
aprobación definitiva dos instrumentos de planeamento deberá 
facerse constancia expresa, con mención desta lei, de que se 
cumpren os criterios exixidos nesta lei e na súa normativa de 
desenvolvemento. 
 
4. As vías públicas, os parques e os demais espazos de uso 
público existentes, así como as respectivas instalacións de 
servizos e mobiliario urbanos, deberán ser adaptados 
gradualmente, de acordo cunha orde de prioridades que terá 
en conta a maior eficacia e a concorrencia ou o tránsito de 
persoas e as regras e condicións previstas 
regulamentariamente, e sen prexuízo dos prazos establecidos 
na normativa básica estatal de aplicación. 
 
Para tal efecto, os entes locais terán que elaborar plans 
especiais de actuación para adaptar as vías públicas, os 
parques e os demais espazos de uso público ás normas de 
accesibilidade. Con esta finalidade, os proxectos de 
orzamentos dos entes públicos deberán conter, en cada 
exercicio orzamentario, as consignacións específicas para o 
financiamento destas adaptacións, dentro das dispoñibilidades 
orzamentarias. 
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EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº13, ao apartado 4, de Supresión. 
  
Artigo 5, apartado 4 
  
Débese eliminar no final do último parrágrafo do apartado 4: 
  
“..., dentro das dispoñibilidades orzamentarias”. 
 
__________________________________________ 
-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº9, ao apartado 4, de Adición. 
  
Débese engadir un novo parágrafo ao final do punto 4, que 
quedará redactado co seguinte contido: 
Engadir in fine: "Con esta finalidade, a Xunta de Galicia poñerá 
en marcha un programa específico que concrete axudas para o 
financiamento destes plans especiais de actuación por parte 
dos concellos." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº34, ao apartado 4, de Adición. 
  
Débese engadir no apartado 4, in fine, o seguinte texto: 
  
"e un cronograma claro e definido das actuacións que se van 
realizar no municipio e que conte coa participación dos 
colectivos implicados no eido da diversidade funcional." 
  
__________________________________________ 
-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº35, ao apartado 4 bis), de Adición. 
  
Débese engadir un novo apartado co seguinte texto:  
 
“5. Os entes locais elaborarán plans locais de accesibilidade 
universal e inclusión social, onde se recollan os principios 
reitores recollidos nesta lei, adaptados á realidade do seu 
municipio, tendo en conta o diálogo e a participación do tecido 
asociativo da diversidade funcional e restantes axentes sociais 
implicados dalgunha maneira no eido da diversidade funcional." 
  
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 6.  Itinerarios 
 
1. Os itinerarios peonís, como parte da área de uso peonil 
destinada especificamente ao tránsito de persoas, incluíndo 
as zonas compartidas de modo permanente ou temporal entre 
estas e os vehículos, deseñaranse e realizaranse de forma que 
resulten accesibles a calquera persoa e garantan un uso non 
discriminatorio. 
 
2. Para estes efectos, estableceranse regulamentariamente os 
diferentes parámetros e características que aqueles deben ter 
para ser considerados accesibles e deberán prever, como 
mínimo, os seguintes aspectos, sen prexuízo de que existan 
maiores exixencias contidas noutras normas de obrigado 
cumprimento: 
 
a) Largura mínima libre de obstáculos. 
 
b) Pendente máxima lonxitudinal. 
 
c) Pendente máxima transversal. 
 
d) Dimensión de vaos e illotes. 
 
e) Dimensións de pasos de peóns. 
 
f) Dimensións e características de escaleiras e ramplas 
destinadas a salvar desniveis. 
 
g) Limitacións aos vehículos, especialmente aos motorizados. 
 
h) Nivel mínimo de iluminación. 
 
i) Características do pavimento. 
 
j) Condicións de comunicación e sinalización. 
 
 

NON TEN EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 7.  Parques, xardíns e espazos libres públicos 
 
1. Os parques, xardíns e demais espazos libres de uso público 
deseñaranse e realizaranse de forma que lle resulten 
accesibles a calquera persoa, e axustaranse aos criterios que 
se establezan regulamentariamente. 
 
2. Cando nestes espazos se instalen, de forma permanente 
ou temporal, cabinas de aseo público nas áreas peonís, 
estas deberán ser accesibles cumprindo coas normas de 
accesibilidade universal que emanan desta lei e do 
posterior desenvolvemento regulamentario. 
 

NON TEN EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 8.  Aparcadoiros 
 
1. En todas as zonas destinadas ao estacionamento de 
vehículos lixeiros, estean situadas en superficie ou 
subterráneas, que se sitúen en vías ou espazos de uso público 
reservaranse, con carácter permanente e tan cerca como sexa 
posible dos accesos peonís, prazas debidamente sinalizadas 
para vehículos que transporten persoas con mobilidade 
reducida; como mínimo, reservarase unha de cada corenta 
prazas ou fracción. O número total destas prazas non se verá 
afectado polas políticas restritivas do aparcadoiro que se leven 
a cabo para fomentar a mobilidade sustentable.  
 
2. Os accesos peonís a estas prazas cumprirán as condicións 
exixidas para ser accesibles. 
 
3. As prazas reservadas para o uso de persoas con mobilidade 
reducida deberán cumprir as especificacións e posuír as 
dimensións que se establezan regulamentariamente (...). 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº38, de Substitución. 
  
Débese substituir a totalidade do artigo polo seguinte texto: 
  
"Artigo 8. Aparcadoiros 
 
1. En todas as zonas destinadas ao estacionamento de 
vehículos lixeiros, en superficie ou subterráneas, en vías ou 
espazos de uso público, reservaranse, con carácter 
permanente e sempre preto dos accesos peonís, prazas 
debidamente sinalizadas para vehículos que transporten 
persoas con mobilidade reducida. Como mínimo reservarase 
unha de cada 33 prazas ou fracción (Código técnico de 
edificación DB SUA 9, 1.2.3.2b). O número destas prazas non 
se verá afectado polas políticas restritivas do aparcadoiro que 
se leven a cabo para fomentar a mobilidade sustentable. 
  
2. Os accesos peonís que parten ou conducen a estas prazas 
deberán cumprir coas normas normas da accesibilidade 
universal que emanan desta lei e do posterior 
desenvolvemento regulamentario. 
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De todos os xeitos, cando as prazas estean baixo superficie, 
dispoñerase de forma preferente un ascensor accesible ou, tal 
como dispón a normativa (DB SUA 9, 1.1.1.2.), unha rampla 
accesible que comunique as prazas de aparcadoiro coa 
superficie.  
  
3. As prazas reservadas para o uso das persoas con 
mobilidade reducida deberán cumprir as especificacións e 
posuír as dimensións ditaminadas polas normativas hoxe en 
vigor (Código técnico da edificación DB SUA 9: accesibilidade, 
e Orde VIV 561/2010, do 1 de febreiro).” 
 
  
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Sección 2ª. Características dos elementos de urbanización 
 

NON SE PRESENTARON EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 9.  Elementos de urbanización 
 
1. Considéranse elementos de urbanización as pezas, partes e 
obxectos recoñecibles individualmente que compoñen o 
espazo público urbanizado (...), tales como pavimentación, 
saneamento, rede de sumidoiros, distribución da enerxía 
eléctrica, gas, redes de telecomunicacións, subministración e 
distribución de augas, iluminación pública, xardinaría e todas 
aquelas que materialicen as previsións dos instrumentos de 
ordenación urbanística. 
 
2. O deseño, a colocación e o mantemento dos elementos de 
urbanización que deban colocarse en áreas de uso peonil 
garantirán a seguridade, a accesibilidade, a autonomía e a non-
discriminación de todas as persoas, nos termos que se 
establezan regulamentariamente. 
 
 

NON TEN EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Sección 3ª. Características do mobiliario urbano 
  

NON SE PRESENTARON EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 10.  Normas xerais 
 
Todos os elementos de mobiliario urbano de uso público se 
deseñarán e localizarán para que poidan ser utilizados de 
forma autónoma e segura por todas as persoas, e 
dispoñeranse de xeito que non se invada o ámbito de paso, nin 
no plano do chan nin en altura, dos itinerarios peonís. 
 
 

NON SE PRESENTARON EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 11.  Sinais e elementos verticais 
 
1. Os sinais de tránsito, semáforos, postes de iluminación ou 
calquera outro elemento vertical de sinalización que se sitúe 
nun itinerario peonil deseñaranse e localizaranse de maneira 
que non obstaculicen a circulación de calquera persoa e que 
permitan ser usados (...) coa máxima comodidade.  
 
2. Regulamentariamente estableceranse os parámetros e 
as características que estes elementos deberán cumprir 
para ser considerados accesibles e comprensibles, e en 
todo caso deberán prever, como mínimo, a altura libre 
baixo os sinais, a colocación nas beirarrúas e a situación 
de pulsadores e mecanismos manuais, así como a 
implementación de técnicas como a lectura fácil ou o 
emprego de pictogramas sinxelos. 
 

NON TEN EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 12.  Elementos vinculados a actividades comerciais 
 
A disposición de quioscos, terrazas de bares e outras 
instalacións similares que ocupen parcialmente as beirarrúas 
ou os espazos públicos deberán permitir, en todos os casos, o 
tránsito peonil, e axustaranse ás normas establecidas para os 
itinerarios peonís. Estes elementos deberán ser accesibles a 
todas as persoas. 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº40, de Substitución. 
  
Débese substituir o texto do artigo polo seguinte: 
  
“A disposición de quioscos, terrazas de bares e outras 
instalacións análogas, dispoñibles nas áreas de uso peonil, 
deberá ser accesible para todas as persoas. En ningún caso 
invadirán ou alterarán o itinerario peonil accesible. Garantirase 
que ningún elemento ou situación poida supoñer un perigo para 
as persoas con diversidade funcional visual." 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 13.  Outros elementos de mobiliario urbano 
 
1. Os elementos de mobiliario urbano, tales como cabinas ou 
fornelas telefónicas, caixeiros automáticos, máquinas 
expendedoras e informativas e outros elementos análogos que 
requiran manipulación, instalados en áreas de uso peonil, 
deberán ser accesibles e deseñaranse e localizaranse de 
maneira que non obstaculicen a circulación das persoas e que 
permitan ser usados coa máxima comodidade. 
 
2. Tamén deberán ser accesibles en canto ao deseño e á 
situación as papeleiras, as caixas de correo e outros elementos 
análogos, e, así mesmo, deben estar dispostos de xeito que 
non interfiran o tránsito peonil.  
 
3. Iguais condicións deberán posuír os elementos saíntes que 
se sitúen nun espazo peonil, tales como toldos e outros 
análogos, que deberán evitar, en todo caso, ser un obstáculo 
para a libre circulación das persoas. 
 
Para estes efectos, estableceranse regulamentariamente os 
diferentes parámetros e características que aqueles deben ter 
para ser considerados accesibles, e, en todo caso, deberán 
prever, como mínimo, os seguintes aspectos: 
 
a) Altura de mecanismos e zonas de uso. 
 
b) Localización nas beirarrúas. 
 
c) Situación de interruptores e mecanismos manuais. 
 
d) Sinalización facilmente comprensible. 
 
e) Altura libre mínima baixo saíntes. 
 
 

NON TEN EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 14.  Sinalización e información accesibles 
 
1. Garantirase a fácil localización dos principais espazos e 
equipamentos do contorno, mediante a sinalización direccional 
que garanta a súa lectura por parte dos peóns desde os 
itinerarios peonís, e facilitarase a súa orientación dentro do 
espazo público en lectura fácil e con pictogramas sinxelos. 
En especial, teranse en conta o tamaño, a cor do rótulo, a 
inexistencia de cegamento, a posición, a altura e a orientación 
deste, e a inexistencia de obstáculos que impidan ou dificulten 
a súa lectura. Nos espazos en que así se determine, 
completarase esta sinalización con mapas urbanos e puntos de 
información que faciliten a orientación e o desenvolvemento 
autónomo e comprensible polo espazo público. 
 
2. Os itinerarios peonís dispoñerán dunha completa 
sinalización que asegure a situación e a orientación dos peóns 
con calquera tipo de discapacidade. En particular, facilitarase a 
orientación no espazo público, coa colocación sistemática e 
axeitada de placas do nome da rúa e do número dos edificios 
que garantan a súa lexibilidade. 
 
 
 

NON TEN EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Sección 4ª. Obras na vía pública 
 
 

NON SE PRESENTARON EMENDAS 
  



 

 
 

36

 
DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 15.  Obras e intervencións na vía pública 
 
1. No caso de obras, públicas ou privadas, ou outras 
intervencións que afecten a vía pública, garantiranse unhas 
condicións suficientes de accesibilidade e seguridade aos 
peóns, en particular no relativo á delimitación das obras, que se 
realizará con elementos estables, ríxidos e facilmente 
detectables, de xeito que se garanta a seguridade do peón. 
 
2. Nos itinerarios peonís das obras e intervencións 
garantirase un paso continuo e seguro, sen resaltes no 
chan e sen elementos saíntes. Se as obras e intervencións 
non permiten manter o itinerario peonil accesible habitual, 
instalarase un itinerario peonil accesible alternativo, 
debidamente sinalizado, que deberá garantir a 
continuidade nos encontros entre este e o itinerario peonil 
habitual, non aceptándose en ningún caso a existencia de 
resaltes. 
 
3. As zonas de obras dispoñerán dunha sinalización adecuada 
e rigorosa de delimitación, advertencia e perigo, que debe ser 
perceptible por persoas con calquera tipo de discapacidade. 
Garantirase a iluminación en todo o percorrido do itinerario da 
zona de obras. 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº44, ao apartado 1, de Substitución. 
  
Débese substituir o texto do apartado 1 polo seguinte: 
  
“1. As obras e intervencións, públicas ou privadas, que 
afecten a vía pública deben cumprir coas normas da 
accesibilidade universal e garantir as condicións de 
accesibilidade e seguridade das persoas nos itinerarios peonís, 
en particular no relativo á delimitación das obras, que se 
realizará con elementos estables, ríxidos e doadamente 
detectables, sempre co fin de garantir a seguridade das 
persoas." 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

CAPÍTULO II 
Disposicións sobre accesibilidade na edificación 
 
Sección 1ª. Edificios de uso público 
 
 

NON SE PRESENTARON EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 16.  Accesibilidade en edificios de uso público 
 
1. Consideraranse, para os efectos desta lei, edificios de uso 
público aqueles destinados a un uso que implique a 
concorrencia de público. 
 
2. Os edificios de titularidade pública ou privada destinados a 
uso público proxectaranse, construiranse, reformaranse, 
manteranse e utilizaranse de forma que garantan que estes 
resulten accesibles, nas condicións que se determinen 
regulamentariamente. 
 
3. Nas ampliacións ou nas reformas dos edificios de uso 
público que requiran para a súa adaptación medios técnicos ou 
económicos desproporcionados, poderanse adoptar 
excepcionalmente solucións alternativas ás exixencias 
incluídas nesta lei, que requirirán o ditame favorable da 
Comisión Técnica de Accesibilidade. 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº46, de Substitución. 
  
Débese substituir o título do artigo polo seguinte: 
  
Onde di: "Accesibilidade en edificios de uso público" 
Debe dicir: "Accesibilidade en edificios de concorrencia pública" 
__________________________________________ 
-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº47, ao apartado 1, de Substitución. 
  
Débese substituir o texto do apartado 1 polo seguinte: 
  
“1. Considéranse edificios, establecementos ou instalacións de 
concorrencia pública aqueles que son susceptibles de seren 
usados por unha pluralidade indeterminada de persoas para a 
realización de actividades de interese social, recreativo, 
deportivo, cultural, educativo, comercial, administrativo, 
asistencial, residencial, relixioso ou sanitario ou outras 
análogas ou polo público en xeral." 
  
  
__________________________________________ 
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-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº25, ao apartado 1, de Substitución. 
  
Artigo 16, apartado 1 
  
Débese substituír todo o apartado 1 polo seguinte: 
  
“Consideraranse edificios, establecementos ou instalacións de 
concorrencia pública aqueles que son susceptibles de ser 
usados por unha pluralidade de persoas ou polo público en 
xeral para a realización de actividades de interese social, 
laboral, lúdico, deportivo, cultural, educativo, comercial, 
administrativo, asistencial, residencial, sanitario ou relixioso ou 
outras análogas." 
 
__________________________________________ 
-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº17, ao apartado 1, de Modificación. 
  
Débese modificar o punto 1 do artigo 16, que quedará 
redactado co seguinte contido: 
"1. Considéranse edificios, establecementos ou instalacións de 
concorrencia pública aqueles que son susceptibles de ser 
usados por unha pluralidade indeterminada de persoas para a 
realización de actividades de interese social, recreativo, 
deportivo, cultural, educativo, comercial, administrativo, 
asistencial, residencial, relixioso ou sanitario ou outras 
análogas ou polo público en xeral." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº48, ao apartado 2, de Substitución. 
  
Débese substituir o texto do apartado 2 polo seguinte: 
  
“2. Os edificios de titularidade pública ou privada de 
concorrencia pública proxectaranse, construiranse, 
reformaranse, manteranse e utilizaranse de xeito que garantan 
que estes resulten accesibles, manexables, informados, 
comprensibles e amigables, nas condicións que se determinen 
regulamentariamente, para todas as persoas.” 
 
  
__________________________________________ 
-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº18, ao apartado 2, de Adición. 
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Débese engadir na segunda liña do punto 2 do artigo 16 a 
seguinte expresión: 
Despois de: "...que garantan que estes resulten accesibles," 
engadir: "manexables, informados, comprensibles e amigables, 
..." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº49, ao apartado 3, de Supresión. 
  
Débese suprimir o apartado 3. 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 17.  Reserva de prazas de aparcadoiro 
 
Nos aparcadoiros que dan servizo aos edificios de uso público 
establecerase regulamentariamente o mínimo de prazas que se 
deberán reservar, debidamente sinalizadas, para o seu uso por 
persoas con mobilidade reducida, así como a súa localización e 
os seus accesos. Este mínimo de prazas será independente da 
capacidade dos aparcadoiros, de tal xeito que non se verá 
afectado polas políticas restritivas do aparcadoiro que se leven 
a cabo para fomentar a mobilidade sustentable. 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº50, de Substitución. 
  
Débese substituir o texto do artigo polo seguinte: 
  
“Nos aparcadoiros que dan servizo a edificios de concorrencia 
pública reservarase como mínimo unha de cada 33 prazas ou 
fracción (Código técnico de edificación DB SUA 9, 1.2.3.2b). O 
número destas prazas non se verá afectado polas políticas 
restritivas do aparcadoiro que se leven a cabo para fomentar a 
mobilidade sustentable. 
As prazas estarán debidamente sinalizadas para vehículos que 
transporten persoas con mobilidade reducida. Os accesos 
peonís que parten ou conducen a estas prazas deberán 
cumprir coas normas da accesibilidade universal que emanan 
desta lei e do posterior desenvolvemento regulamentario." 
  
__________________________________________ 



 

 
 

42

 
DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 18.  Accesos ao interior dos edificios 
 
En todo edificio existirá un itinerario accesible e facilmente 
localizable que comunique polo menos unha entrada principal 
accesible coa vía pública e coas prazas accesibles de 
aparcadoiro. Cando existan varios edificios integrados nun 
mesmo complexo, estarán comunicados entre si e coas zonas 
comúns mediante itinerarios accesibles. 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº51, de Substitución. 
  
Débese substituir o texto do artigo polo seguinte: 
  
“Os accesos a todo edificio deberán garantir a accesibilidade 
ao interior deles mediante itinerarios accesibles facilmente 
localizables que o comuniquen coa vía pública e coas prazas 
accesibles do aparcadoiro. Cando existan varios edificios 
integrados nun mesmo complexo, estarán comunicados 
entre si e coas zonas comúns mediante itinerarios accesibles." 
  
__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº26, de Substitución. 
  
Artigo 18 
 
Débese substituír: 
  
“En todo edifico existirá un itinerario accesíbel e facilmente 
localizábel que comunique polo menos unha entrada principal 
accesíbel coa ” 
 
Polo seguinte: 
 
“Os accesos a todo edificio deberán garantir a accesibilidade 
ao interior del mediante itinerarios accesibles facilmente 
localizables que o comuniquen coa... ” 
  
__________________________________________ 
-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº19, de Modificación. 
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Débese modificar o artigo 18, que quedará redactado co 
seguinte contido: 
"Artigo 18. Accesos ao interior dos edificios 
Os accesos a todo edificio deberán garantir a accesibilidade ao 
interior deles mediante itinerarios accesibles facilmente 
localizables que o comuniquen coa vía pública e coas prazas 
accesibles de aparcadoiro.  Cando existan varios edificios 
integrados nun mesmo complexo, estarán comunicados entre 
si e coas zonas comúns mediante itinerarios accesibles." 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 19.  Comunicación horizontal 
 
1. Os espazos que alberguen os diferentes usos ou servizos 
dun edificio público terán características tales que lles permitan 
a súa utilización independente ás persoas con discapacidade e 
estarán comunicados por itinerarios accesibles e 
comprensibles. 
 
2. Existirá polo menos un itinerario accesible a nivel que 
comunique entre si todo punto accesible situado nunha mesma 
cota, o acceso e a saída da planta, as zonas de refuxio que 
existan nela e os núcleos de comunicación vertical accesible. 
 
3. Ao longo de todo o percorrido horizontal accesible quedarán 
garantidos os seguintes requisitos: 
 
a) A circulación de persoas en cadeira de rodas. 
 
b) A adecuación da pavimentación para limitar o risco de 
esvarón e para lles facilitar o desprazamento ás persoas con 
discapacidade. 
 
c) A comunicación visual de determinados espazos, segundo o 
seu uso, atendendo as necesidades das persoas con 
discapacidade auditiva. 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº52, ao apartado 1, de Substitución. 
  
Débese substituir no apartado 1 a seguinte expresión: 
  
Onde di: "persoas con discapacidade" 
Debe dicir: "persoas con diversidade funcional" 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 20.  Mobilidade vertical 
 
1. Entre os espazos accesibles situados en cotas distintas 
existirá polo menos un itinerario accesible entre os diferentes 
niveis que contará, como mínimo, cun medio accesible 
alternativo ás escaleiras. Os edificios de uso público de máis 
dunha planta contarán sempre con ascensor ou rampla 
accesible.  
 
2. Dispoñerase en cada planta, fronte á porta do ascensor, do 
espazo que lles permita o acceso aos usuarios e usuarias en 
cadeira de rodas ou a persoas con discapacidade con outras 
axudas técnicas, excepto cando o espazo dispoñible non o 
permita no caso de edificios existentes. 
 
3. Dispoñeranse elementos de información que permitan a 
orientación e o uso das escaleiras, as ramplas e os ascensores 
a todas as persoas con independencia da súa 
discapacidade. 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº55, ao apartado 3, de Adición. 
  
Débese engadir ao remate do apartado 3 o seguinte texto: 
  
"a todas as persoas con independencia da súa diversidade 
funcional." 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 21.  Aseos 
 
Os edificios de uso público dispoñerán de aseos accesibles nas 
zonas de uso público, nos termos que se establezan 
regulamentariamente e procurando a existencia de aseos 
femininos e masculinos. 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº56, de Substitución. 
  
Débese substituir o texto do artigo polo seguinte: 
  
“Os edificios de concorrencia pública dispoñerán de aseos 
accesibles nas zonas de uso público, de tal forma que cumpran 
coas normas da accesibilidade universal, con esta lei e co seu 
desenvolvemento regulamentario." 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 22.  Reserva de espazos 
 
1. Nos salóns de actos e salas de espectáculos e locais 
con asentos fixos dispoñeranse asentos convertibles, ben 
sinalizados e localizables, ao carón do itinerario accesible, 
para uso das persoas con mobilidade reducida ou con 
discapacidade sensorial; nestes mesmos espazos e nas 
zonas de espera con asentos fixos dispoñerase de prazas 
reservadas para persoas usuarias de cadeira de rodas.  
 
2. Nestas mesmas zonas habilitarase tamén unha zona 
onde estea instalado, sinalado de forma axeitada, un bucle 
de indución ou un sistema alternativo que garanta a 
accesibilidade a persoas con discapacidade auditiva. 
 
3. Os ditos espazos deberán contar con dispositivos e 
novas tecnoloxías que faciliten a súa interacción e 
utilización por parte de todas as persoas, considerando de 
forma específica a atención ás persoas con discapacidade 
sensorial ou cognitiva. 
 
4. As persoas con diversidade funcional que teñan como 
medida de apoio cans gozarán plenamente do dereito a 
facer uso deste tipo de espazos, sen que se poida ver 
limitada a súa liberdade de circulación e acceso por esta 
causa. 
 
 

NON TEN EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 23.  Utilización accesible do mobiliario 
 
1. As características do mobiliario fixo e dos elementos de 
información e comunicación, así como a disposición deles, 
permitirán o seu uso a calquera persoa. 
 
2. (...) 
 
 

NON TEN EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Sección 2ª. Edificios de titularidade privada 
 
 

NON SE PRESENTARON EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 24.   Accesibilidade en edificios de titularidade privada de 
uso residencial de vivenda 
 
1. Accesibilidade no exterior do edificio: a parcela dispoñerá, 
canto menos, dun itinerario accesible que comunique unha 
entrada principal ao edificio e, en conxuntos de vivendas 
unifamiliares, unha entrada á zona privativa de cada vivenda, 
coa vía pública e coas zonas comúns exteriores, tales como 
aparcadoiros exteriores propios do edificio, xardíns, piscinas, 
zonas deportivas, etc. 
 
2. Accesibilidade entre plantas do edificio: os edificios de nova 
construción e as vivendas plurifamiliares ou unifamiliares 
deberán ter itinerarios accesibles que permitan a comunicación 
entre a vía pública, a entrada a cada vivenda e as 
dependencias e as zonas de uso comunitario que estean ao 
seu servizo mediante itinerarios accesibles. No caso das 
vivendas unifamiliares e nos edificios plurifamiliares que se 
establezan regulamentariamente, o itinerario accesible que 
comunique a vía pública e a entrada á vivenda pódese 
substituír por unha previsión dun espazo suficiente que permita 
no futuro a instalación dos produtos de soporte necesarios. Os 
conxuntos residenciais formados por vivendas unifamiliares 
considéranse edificios plurifamiliares en canto ás condicións de 
accesibilidade que deben cumprir as súas zonas comúns. 
 
3. Accesibilidade nas plantas do edificio: os edificios 
dispoñerán dun itinerario accesible que comunique o acceso 
accesible a toda planta (entrada principal accesible ao edificio, 
ascensor accesible, rampla accesible) coas vivendas, coas 
zonas de uso comunitario e cos elementos asociados a 
vivendas accesibles, tales como rochos, prazas de aparcadoiro 
accesibles, etc., situados na mesma planta.  
 
4. Os proxectos de reforma, rehabilitación ou restauración de 
edificios de titularidade privada de uso residencial de vivenda 
que afecten unha porcentaxe da superficie inicial superior á 
que se estableza regulamentariamente ou que sexan obxecto 
de cambio de uso deberán realizar as obras necesarias para 
adecuarse ás condicións de accesibilidade que se determinen 
regulamentariamente para cada suposto, en función do uso, da 
superficie e do grao de intervención. Naqueles casos en que o 
custo derivado da adaptación ao cumprimento destes requisitos 
resulte desproporcionado respecto do custo total da obra, 
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realizarase unha proposta alternativa, que requirirá o ditame 
favorable da Comisión Técnica de Accesibilidade. 
 
5. En calquera caso, as reformas realizadas non poderán 
menoscabar as condicións de accesibilidade existentes. 
 
6. No que respecta ás obras de adaptación que leven a cabo 
as persoas titulares ou as persoas usuarias de vivendas, 
haberá que aterse ao disposto na Lei 15/1995, do 30 de maio, 
sobre límites do dominio sobre inmobles para eliminar barreiras 
arquitectónicas ás persoas con discapacidade. 
 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº60, ao apartado 1, de Substitución. 
  
Débese substituir no apartado 1 o seguinte texto: 
  
Onde di: "...comunique unha entrada principal..." 
Debe dicir: "comunique a entrada principal" 
__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº32, ao apartado 1, de Substitución. 
  
Artigo 24, apartado 1 
  
Débese substituír na liña 2 do apartado 1: “...unha entrada 
principal...” 
  
Polo seguinte: “...a entrada principal...” 
 
__________________________________________ 
-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº25, ao apartado 1, de Modificación. 
  
Débese modificar o punto 1 do artigo 24. 
Onde di: "...itinerario accesible que comunique unha entrada 
principal..." debe dicir: "...itinerario accesible que comunique a 
entrada principal..." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº61, ao apartado 6, de Substitución. 
  
Débese substituir no apartado 6 a seguinte expresión: 
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Onde di: "eliminar barreiras arquitectónicas ás persoas con 
discapacidade." 
Debe dicir: "eliminar barreiras arquitectónicas ás persoas con 
diversidade funcional." 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Sección 3ª. Información, sinalización e seguridade no caso de 
incendio 
 
 

NON SE PRESENTARON EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 25.  Información e sinalización 
 
1. Os edificios de titularidade privada dispoñerán da 
información, da sinalización e da iluminación que sexan 
necesarias para facilitar a localización das distintas áreas e dos 
itinerarios accesibles, así como a utilización do edificio en 
condicións de seguridade por calquera persoa. 
 
2. A información de seguridade estará situada nun lugar de fácil 
localización e permitirá a súa comprensión para todo tipo de 
persoas usuarias, mediante o emprego de soportes 
cunha linguaxe sinxela e lectura fácil. 
 
3. A sinalización dos espazos e equipamentos dos edificios terá 
en consideración a iluminación e demais condicións visuais, 
acústicas e, se é o caso, táctiles e en linguaxe sinxela que 
permitan a súa percepción a persoas con discapacidade 
sensorial ou intelectual. 
 
4. A información e a sinalización manteranse actualizadas. 
Todas as adaptacións, adecuacións e novos servizos de 
accesibilidade que se leven a cabo no edificio estarán 
debidamente sinalizados, tendo en conta os criterios de fácil 
comprensión sinalados nos puntos anteriores. 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº64, ao apartado 3, de Substitución. 
  
Débese substituir o texto do apartado 3 polo seguinte: 
  
“A sinalización dos espazos e equipamentos dos edificios terá 
en consideración a iluminación e demais condicións visuais 
acústicas e, se é o caso, táctiles, en linguaxe sinxela, que 
permitan a súa percepción a persoas con diversidade funcional 
sensorial ou cognitiva intelectual." 
  
__________________________________________ 
-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº65, ao apartado 3, de Substitución. 
  
Débese substituir no apartado 3  seguinte expresión: 
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Onde di: "a persoas con discapacidade sensorial ou mental." 
Debe dicir: "persoas con diversidade funcional sensorial ou 
cognitiva." 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 26.  Seguridade no caso de incendio 
 
1. Os edificios dispoñerán de ascensor de emerxencia con 
accesos desde cada planta, que posibilitará a evacuación 
prioritaria de persoas con discapacidade física, en función do 
seu uso e da altura de evacuación. Os elementos construtivos 
que delimitan a caixa do ascensor e as súas zonas de espera 
serán resistentes ao lume. 
 
2. Dispoñeranse zonas de refuxio delimitadas por elementos 
resistentes ao lume para rescate e salvamento de persoas con 
discapacidade en todos os niveis onde non estea prevista unha 
saída de emerxencia accesible. 
 
3. Os percorridos de evacuación, tanto cara ao espazo libre 
exterior como cara ás zonas de refuxio, estarán sinalizados 
conforme o establecido no Documento básico sobre seguridade 
de utilización, DB SI3, do Código técnico da edificación, e 
contarán igualmente con sinalización óptica, acústica e táctil 
axeitadas para facilitar a orientación de calquera persoa. 
 
4. O edificio dispoñerá dos equipos e das instalacións 
adecuados para facer posible a detección do incendio, así 
como a transmisión óptica e acústica da alarma aos ocupantes, 
de xeito que se facilite a súa percepción por calquera persoa. 
 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº67, de Supresión. 
  
Débese suprimir a totalidade do artigo. 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Sección 4ª. Reserva de vivendas para persoas con 
discapacidade 
 
 

NON SE PRESENTARON EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 27.  Reserva de vivendas accesibles 
 
1. Como mínimo un 4 % das vivendas totais previstas nos 
programas anuais de promoción pública deberán reservarse 
para persoas con discapacidade, na forma que se estableza 
regulamentariamente. 
 
2. A obriga establecida no punto anterior alcanzará, 
igualmente, os proxectos de vivendas de calquera outro 
carácter que constrúan, promovan ou subvencionen as 
administracións públicas e demais entidades dependentes ou 
vinculadas ao sector público. 
 
3. Nas promocións privadas de vivendas protexidas os 
promotores deberán reservar a proporción mínima que se 
estableza regulamentariamente e, en todo caso, respectarase o 
mínimo indicado no punto 1, coa excepción das promovidas 
para uso propio por parte de comunidades de propietarios, 
cooperativas de vivendas, asociacións legalmente constituídas 
ou por unha persoa individual, sempre que a vivenda constitúa 
a súa residencia habitual e permanente. 
 
4. Estas vivendas reservadas para persoas con discapacidade 
deberán contar con características construtivas e de 
deseño que garantan o acceso e desenvolvemento cómodo 
e seguro das persoas con discapacidade. As plantas con 
vivendas accesibles dispoñerán de ascensor accesible ou de 
rampla accesible que as comunique coas plantas de entrada 
accesible ao edificio e coas que teñan elementos asociados a 
estas vivendas, tales como rochos ou prazas de aparcadoiro da 
vivenda accesible e espazos de uso comunitario. 
 
5. Nos edificios en que, de acordo co establecido 
anteriormente, se proxecten vivendas adaptadas, deberá 
reservarse igual número de prazas de aparcadoiro adaptadas 
vinculadas a elas e deberá establecerse un itinerario adaptado 
que comunique os garaxes coas vivendas. 
 
6. No caso das vivendas obxecto de reserva previstas neste 
artigo e destinadas ao alugamento, poderán adxudicárselles a 
persoas con discapacidade individualmente consideradas ou a 
asociacións ou fundacións integradas no sector non lucrativo 
da discapacidade, sempre que neste último suposto se 
destinen por parte desas entidades a usos sociais de inclusión 
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e promoción da vida autónoma, como vivendas asistidas, 
vivendas compartidas ou vivendas de apoio, ou a proxectos de 
vida independente de persoas con discapacidade. 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº68, ao apartado 1, de Substitución. 
  
Débese substituir no apartado 1 a seguinte expresión: 
  
Onde di: "... un 4% das vivendas totais..." 
Debe dicir: "... un 5 % das vivendas totais" 
__________________________________________ 
-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº69, ao apartado 1, de Substitución. 
  
Débese substituir no apartado 1 a seguinte expresión: 
  
Onde di: "... para persoas con discapacidade," 
Debe dicir: "... para persoas con diversidade funcional," 
__________________________________________ 
-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº70, ao apartado 4, de Substitución. 
  
Débese substituir o texto do apartado 4 polo seguinte: 
  
"4. Estas vivendas reservadas para persoas con diversidade 
funcional deberán contar coas características construtivas e de 
deseño que garantan o acceso e desenvolvemento cómodo e 
seguro das persoas con discapacidade. As plantas con 
vivendas accesibles dispoñerán de ascensor accesible ou 
rampla accesible que as comunique coas plantas de entrada 
accesible ao edificio e coas que teñan elementos asociados ás 
ditas vivendas, tales como rochos ou praza de aparcadoiro da 
vivenda accesible e espazos de uso comunitario." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº71, ao apartado 6, de Substitución. 
  
Débese substituir no apartado 6 a seguinte expresión: 
  
Onde di: "... persoas con discapacidade..." 
Debe dicir: "... persoas con diversidade funcional" 
__________________________________________ 
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-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº72, ao apartado 6, de Substitución. 
  
Débese substituir no apartado 6 a seguinte expresión: 
  
Onde di: "... sector non lucrativo da discapacidade," 
Debe dicir: "... sector non lucrativo da diversidade funcional," 
__________________________________________ 
-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº33, ao apartado 6 bis), de Adición. 
  
Débese engadir un novo apartado 6 bis., que quedará 
redactado co seguinte contido: 
"6 bis. Nas promocións de vivenda libre reservarase, a partir de 
cincuenta vivendas, unha vivenda por cada cincuenta ou 
fracción." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº73, ao apartado 6 bis), de Adición. 
  
Débese engadir un novo apartado co seguinte texto: 
  
"7. Nas promocións de vivenda libre reservarase, a partir de 
cincuenta vivendas, unha vivenda por cada cincuenta ou 
fracción." 
  
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº39, ao apartado 6 bis), de Adición. 
  
Artigo 27 
  
Débese engadir un novo apartado 7 co seguinte texto: 
  
“Nas promocións de vivenda libre reservarase unha vivenda 
por cada cincuenta ou fracción.” 
 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 28.  Garantías para a realización de obras de adaptación 
 
1. Nas promocións privadas de vivendas protexidas 
poderanse substituír as adaptacións interiores de vivendas 
reservadas para persoas con discapacidade, ao solicitarse 
a cualificación provisional, polo depósito dun aval 
suficiente dunha entidade financeira legalmente 
recoñecida que garanta a realización das obras necesarias 
para as adaptacións correspondentes, segundo o tipo de 
limitación que posúa a futura persoa usuaria, nos termos e 
nas condicións que se establezan regulamentariamente. 
 
2. No suposto de que resulten vacantes, o/a promotor/a, 
logo da xustificación de falta de demanda ante o 
organismo competente e obtida a correspondente 
acreditación, poderá ofertar as vivendas para a súa 
adxudicación a persoas sen discapacidade, conforme os 
procedementos establecidos na normativa reguladora das 
ditas vivendas, recuperando o aval se for o caso. 
Determinarase regulamentariamente o procedemento ante 
o órgano responsable de emitir esta acreditación. 
 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº74, ao apartado 1, de Supresión. 
  
Débese suprimir o apartado 1. 
__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº40, ao apartado 1, de Supresión. 
  
Artigo 28, apartado 1 
  
Débese suprimir todo o apartado 1 do artigo 28. 
__________________________________________ 
-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº75, ao apartado 2, de Substitución. 
  
Débese substituir no apartado 2 a seguinte expresión: 
  
Onde di: "... adxudicación a persoas sen discapacidade," 
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Debe dicir: "... adxudicación a persoas sen diversidade 
funcional," 
__________________________________________ 
-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº76, ao apartado 2., de Supresión. 
  
Débese suprimir a seguinte expresión: 
  
"e recuperará o aval se for o caso." 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Sección 5ª. Edificios de valor histórico-artístico 
 
 

NON SE PRESENTARON EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 29.  Edificios de valor histórico-artístico 
 
Os bens declarados protexidos como bens de interese cultural 
ou incluídos en catálogos municipais ou en plans especiais de 
protección por razón do seu particular valor histórico-artístico 
poderán ser obxecto daquelas solucións alternativas que 
permitan as mellores condicións de accesibilidade posibles sen 
incumprir a normativa específica reguladora destes bens, e 
incorporarán os elementos de mellora que non alteren o seu 
carácter ou os valores polos que son protexidos. 
 
 

NON SE PRESENTARON EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

CAPÍTULO III 
Disposicións sobre accesibilidade no transporte 
 
Sección 1ª. Accesibilidade no transporte público 
 
 

NON SE PRESENTARON EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 30.  Normas xerais 
 
1. Os transportes públicos cuxa competencia corresponda 
á Administración autonómica ou á Administración local 
galega garantirán que o acceso e a utilización se realizará 
de maneira segura por calquera persoa. 
 
2. Os medios de transporte público deben garantir a 
accesibilidade: 
 
a) No acceso e na utilización dos espazos interiores e 
exteriores de uso público que formen parte das infraestruturas. 
 
b) No acceso ao material móbil e ás zonas habilitadas no seu 
interior. 
 
c) Nos produtos e servizos de uso público que formen parte do 
material móbil, das infraestruturas ou dos sistemas de 
información e de comunicación coas persoas usuarias. 
 
3. Nas estacións de transporte público (terrestre, marítimo 
e aéreo) que sexan competencia da Comunidade 
Autónoma de Galicia ou da Administración local, e que se 
determinen en razón da relevancia do tráfico de viaxeiros e 
viaxeiras, promoverase a prestación de servizo de 
intérpretes de lingua de signos e guías-intérpretes, de 
carácter presencial ou mediante teleinterpretación, e de 
medios de apoio á comunicación oral nos puntos de 
información e atención ao público. 
  
4. Estableceranse regulamentariamente as condicións de 
accesibilidade que deberán cumprir os medios de transporte 
público, sen prexuízo do establecido na normativa básica 
estatal de aplicación. 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº78, ao apartado 2, de Substitución. 
  
Débese substituir no apartado 2 a seguinte expresión: 
  
Onde di: "... deben garantir a accesibilidade:" 
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Debe dicir: "deben garantir as normas da accesibilidade 
universal:" 
__________________________________________ 
-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº37, ao apartado 2.c), de Modificación. 
  
Débese modificar o apartado c) do punto 2 do artigo 30, que 
quedará redactado co seguinte contido: 
"c) Nos produtos e servizos de uso público que forme parte do 
material móbil, das infraestruturas ou dos sistemas de 
información e de comunicación coas persoas usuarias, 
incluídos os procesos de contratación." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº79, ao apartado 2.c), de Adición. 
  
Débese engadir ao remate do apartado 2.c) o seguinte texto: 
  
"incluídos os procesos de contratación." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº38, ao apartado 2.c) bis), de Adición. 
  
Débese engadir un novo apartado c bis) no punto 2 do artigo 
30, que quedará redactado co seguinte contido: 
"c bis) Dispoñerán de información comprensible, empregando 
lectura fácil e pictogramas sinxelos." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº80, ao apartado 2.c) bis), de Adición. 
  
Débese engadir un novo punto no apartado 2, co seguinte 
texto: 
  
"d) Dispoñerán de información comprensible, empregando a 
lectura fácil e pictogramas sinxelos."  
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 31.  Adaptación das infraestruturas e do material móbil 
existente 
 
As administracións públicas competentes en materia de 
transporte público de Galicia realizarán e manterán 
debidamente actualizado un plan de implantación progresiva da 
accesibilidade dos transportes públicos, así como dos edificios, 
servizos, instalacións e mobiliario vinculados a eles, e sen 
prexuízo do establecido na normativa básica estatal de 
aplicación.  
 
 
 

NON SE PRESENTARON EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Sección 2ª. Tarxetas de accesibilidade 
 
 

NON SE PRESENTARON EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 32.  Tarxetas de accesibilidade 
 
1. Establécense na Comunidade Autónoma de Galicia dous 
tipos de tarxetas de accesibilidade: a tarxeta de 
estacionamento e a tarxeta de persoas usuarias. 
 
2. Poderán ser persoas beneficiarias das tarxetas de 
accesibilidade as persoas con mobilidade reducida, segundo o 
baremo establecido no Real decreto 1971/1999, do 23 de 
decembro, de procedemento para o recoñecemento, a 
declaración e a cualificación do grao de discapacidade, ou que 
teñan recoñecida unha discapacidade visual que implique 
un grao das limitacións na actividade igual ou superior ao 
75 %. 
 
3. A tarxeta de estacionamento, acreditativa da situación 
das persoas con mobilidade reducida, concederáselles a 
estas, con carácter persoal e intransferible, de cara a 
favorecer o uso dos transportes privados e para que o seu 
titular poida gozar das facilidades de estacionamento 
relacionadas con ela. 
 
Os concellos terán que aprobar normativas que garantan e 
favorezan a accesibilidade de persoas con mobilidade reducida 
e que, con respecto ás persoas titulares destas tarxetas, serán, 
como mínimo, as seguintes: 
 
a) Reservas con carácter permanente de prazas de 
aparcadoiro debidamente sinalizadas para vehículos que 
transporten persoas con mobilidade reducida. Situaranse 
próximas aos accesos peonís, dentro das zonas destinadas a 
aparcadoiro de vehículos lixeiros, ben sexan exteriores, 
interiores ou subterráneos. O número destas prazas non se 
verá afectado polas políticas restritivas do aparcadoiro que se 
leven a cabo para fomentar a mobilidade sustentable. 
 
b) Ampliación do límite de tempo cando este estea establecido 
para o aparcadoiro de vehículos de persoas con mobilidade 
reducida. 
 
c) Autorización para que os vehículos ocupados por estas 
persoas poidan deterse na vía pública durante o tempo 
imprescindible e sempre que non entorpezan a circulación 
rodada ou peonil. 
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4. A tarxeta de persoas usuarias, acreditativa da situación 
das persoas con mobilidade reducida, concederáselles a 
estas, con carácter persoal e intransferible e con validez en 
todo o ámbito da Comunidade Autónoma, de cara a 
favorecer o uso dos transportes públicos. 
 
Os concellos terán que aprobar normativas que garantan e que 
favorezan a accesibilidade de persoas con mobilidade 
reducida, e que, con respecto ás persoas titulares de tarxetas, 
serán, como mínimo, as seguintes: 
 
a) Reserva de prazas nos transportes públicos. 
 
b) Condicións para a bonificación nas tarifas dos transportes de 
competencia municipal para as persoas que dispoñan da 
tarxeta de accesibilidade.  
 
5. A Administración local velará, mediante as accións de 
seguimento e vixilancia que considere oportunas, para evitar o 
uso indebido destas tarxetas e poderá retiralas unha vez que 
se comprobe un uso indebido e reiterado destas. 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº39, de Modificación. 
  
Débese modificar o artigo 32, que quedará redactado co 
seguinte contido: 
"Artigo 32. Tarxetas de accesibilidade 
1. Establécese na Comunidade Autónoma de Galicia a tarxeta 
de accesibilidade. A tarxeta é un documento de carácter 
persoal e intransferible, outorgada ás persoas con 
discapacidade e mobilidade reducida permanente, acreditativa 
da súa situación, que se lles concederá de cara a favorecer o 
uso dos transportes privados e públicos.  
2. Poderán ser persoas beneficiarias da tarxeta de 
accesibilidade as persoas con mobilidade reducida, segundo o 
baremo establecido no Real decreto 1971/1999, do 23 de 
decembro, de procedemento para o recoñecemento, a 
declaración e a cualificación do grao de discapacidade, ou que 
teñan recoñecida unha discapacidade visual que implique un 
grao das limitacións na actividade igual ou superior ao 75 %, e, 
en todo caso, as persoas cegas e as afiliadas á Organización 
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Nacional de Cegos Españois que acrediten a súa pertenza a 
esta mediante o correspondente certificado.  
3. Os concellos terán que aprobar normativas que garantan e 
favorezan a accesibilidade e o uso dos transportes privados e 
que, con respecto ás persoas titulares da tarxeta de 
accesibilidade serán, como mínimo, as seguintes:  
a) Reservas con carácter permanente de prazas de 
aparcadoiro debidamente sinalizadas para vehículos que 
transporten persoas con mobilidade reducida. Situaranse 
próximas aos accesos peonís, dentro das zonas destinadas a 
aparcadoiro de vehículos lixeiros, ben sexan exteriores, 
interiores ou subterráneos. O número destas prazas non se 
verá afectado polas políticas restritivas do aparcadoiro que se 
leven a cabo para fomentar a mobilidade sustentable.  
b) Ampliación do límite de tempo cando este estea establecido 
para o aparcadoiro de vehículos de persoas con mobilidade 
reducida.  
c) Autorización para que os vehículos ocupados por estas 
persoas poidan deterse na vía pública durante o tempo 
imprescindible e sempre que non entorpezan a circulación 
rodada ou peonil.  
4. Os concellos terán que aprobar normativas que garantan e 
favorezan a accesibilidade e o uso dos transportes públicos e 
que, con respecto ás persoas titulares da tarxeta de 
accesibilidade serán, como mínimo, as seguintes:  
a) Reserva de prazas nos transportes públicos.  
b) Condicións para a bonificación nas tarifas dos transportes de 
competencia municipal para as persoas que dispoñan da 
tarxeta de accesibilidade.  
5. A Administración local velará, mediante as accións de 
seguimento e vixilancia que considere oportunas, para evitar o 
uso indebido desta tarxeta e poderá retirala unha vez que se 
comprobe un uso indebido e reiterado desta." 
  
__________________________________________ 
-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº81, ao apartado 1, de Substitución. 
  
Débese substituir o texto do apartado 1 polo seguinte: 
  
"1. Establécese na Comunidade Autónoma de Galicia a tarxeta 
de accesibilidade.  
A tarxeta é un documento de carácter persoal e intransferible, 
outorgada ás persoas con diversidade funcional e mobilidade 
reducida permanente, acreditativa da súa situación, que se lles 
concederá de cara a favorecer o uso dos transportes privados 
e públicos.”  
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__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº41, ao apartado 1, de Substitución. 
  
Artigo 32, apartado 1.  
  
Débese substituír o texto do apartado 1 do artigo 32 polo 
seguinte: 
  
“1. Establécese en Galicia a tarxeta de accesibilidade. A tarxeta 
é un documento de carácter persoal e intransferible, outorgada 
ás persoas con discapacidade e mobilidade reducida 
permanente, acreditativa da súa situación, que se lles 
concederá de cara a favorecer o uso dos transportes privados 
e públicos. 
 
2. Poderán ser persoas beneficiarias da tarxeta de 
accesibilidade as persoas con mobilidade reducida, segundo o 
baremo establecido no Real decreto 171/1999, do 23 de 
decembro, de procedemento para o recoñecemento, a 
declaración e a cualificación do grao de discapacidade, ou que 
teñan recoñecida unha discapacidade visual que implique un 
grao das limitacións na actividade igual ou superior ao 75 %, e, 
en todo caso, as persoas cegas e as afiliadas á ONCE que 
acrediten a súa pertenza a esta mediante o correspondente 
certificado. 
 
3. A Administración local e galega terán que desenvolver as 
normas que favorezan e garantan a accesibilidade e o uso do 
trasporte privado e que con respecto ás persoas titulares da 
tarxeta de accesibilidade serán, como mínimo, as seguintes: 
1) Reservas con carácter permanente de prazas de 
aparcadoiro debidamente sinalizadas para vehículos que 
transporten persoas con mobilidade reducida. Situaranse 
próximas aos accesos peonís, dentro das zonas destinadas a 
aparcadoiro de vehículos lixeiros, ben sexan exteriores, 
interiores ou subterráneos. O número destas prazas non se 
verá afectado polas políticas que se leven a cabo para 
fomentar a mobilidade sustentable. 
2) Ampliación do límite de tempo cando este estea establecido 
para o aparcamento de vehículos de persoas con mobilidade 
reducida. 
3) Autorización para que os vehículos ocupados por estas 
persoas poidan deterse na vía pública durante o tempo 
imprenscindible e sempre que non entorpezan a circulación 
rodada ou peonil. 
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4. A Administración local e a galega aprobarán as normativas 
correspondentes a favorecer e garantir o uso dos transportes 
públicos e que con respecto ás persoas titulares da tarxeta de 
accesibilidade serán, como mínimo, as seguintes: 
a) Reserva de prazas nos transportes públicos. 
b) Bonificacións nas tarifas dos transportes de competencia 
municipal, metropolitana ou galega para as persoas que 
dispoñan de tarxeta de accesibilidade. 
c) A Xunta de Galicia establecerá regulamentariamente as 
condicións para a bonificación nas tarifas de transporte da súa 
competencia para as persoas que dispoñan da tarxeta. 
 
5. A Administración galega velará, mediante as acción de 
seguimento e vixilancia que considera oportunas, para evitar o 
uso indebido destas tarxetas e poderá retiralas unha vez que 
se comprobe un uso indebido e reiterado destas. 
 
6. A Xunta de Galicia deberá garantir o transporte das persoas 
con mobilidade reducida que residan en lugares que carezan 
de transporte público accesible. Para este efecto consignará no 
proxecto de orzamentos de cada exercicio as partidas 
específicas para garantir este dereito a todas as persoas con 
mobilidade reducida.” 
 
__________________________________________ 
-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº82, ao apartado 2, de Substitución. 
  
Débese substituir o texto do apartado 2 polo seguinte: 
  
“2. Poderán ser persoas beneficiarias da tarxeta de 
accesibilidade as persoas con mobilidade reducida, segundo o 
baremo establecido no Real decreto 1971/1999, do 23 de 
decembro, de procedemento para o recoñecemento, a 
declaración e a cualificación do grao de diversidade funcional, 
ou que teñan recoñecido un grao de diversidade funcional 
visual que implique unha limitación na actividade igual ou 
superior ao 75 %, e, en todo caso, as persoas invidentes e as 
afiliadas á Organización Nacional de Cegos Españois que 
acrediten a súa pertenza a esta mediante o correspondente 
certificado.”  
  
__________________________________________ 
-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº83, ao apartado 3, de Supresión. 
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Débese suprimir no apartado 3 o seguinte texto: 
  
"A tarxeta de estacionamento, que se lles concederá ás 
persoas con mobilidade reducida, con carácter persoal e 
intransferible, acreditativa da súa situación, de cara a favorecer 
o uso dos transportes privados e para que o seu titular poida 
gozar das facilidades de estacionamento relacionadas con ela." 
 
__________________________________________ 
-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº84, ao apartado 3, de Substitución. 
  
Débese substituir o texto do segundo paragrafo do apartado 3 
polo seguinte: 
  
“Os concellos terán que aprobar normativas que garantan e 
favorezan a accesibilidade no uso dos transportes privados e 
que, con respecto ás persoas titulares da tarxeta de 
accesibilidade, serán, como mínimo, as seguintes:” 
  
__________________________________________ 
-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº85, ao apartado 4, de Supresión. 
  
Débese suprimir no apartado 4 o seguinte texto: 
  
"A tarxeta de persoas usuarias, que se lles concederá ás 
persoas con mobilidade reducida, con carácter persoal e 
intransferible e con validez en todo o ámbito da Comunidade 
Autónoma, acreditativa da súa situación, de cara a favorecer o 
uso dos transportes públicos." 
 
__________________________________________ 
-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº86, ao apartado 4, de Substitución. 
  
Débese substituir o segundo paragrafo do apartado 4 polo 
seguinte texto: 
  
“Os concellos terán que aprobar normativas que garantan e 
favorezan a accesibilidade no uso dos transportes privados e 
que, con respecto ás persoas titulares da tarxeta de 
accesibilidade, serán, como mínimo, as seguintes:” 
  
__________________________________________ 
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-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº88, ao apartado 5, de Substitución. 
  
Débese substituir o texto do apartado 5 polo seguinte: 
  
"5. A Administración local velará, mediante as accións de 
seguimento e vixilancia que considere oportunas, para evitar o 
uso indebido desta tarxeta e poderá retirala unha vez que se 
comprobe un uso indebido e reiterado desta." 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 33.  Expedición das tarxetas de accesibilidade 
 
1. As tarxetas de accesibilidade terán validez en todo o 
territorio da Comunidade Autónoma de Galicia e correspóndelle 
ao concello no que resida a persoa solicitante a súa 
expedición, logo da acreditación da súa condición de persoa 
con mobilidade reducida, segundo o baremo establecido no 
Real decreto 1971/1999, do 23 de decembro, de procedemento 
para o recoñecemento, a declaración e a cualificación do grao 
de discapacidade. 
 
2. (...) A Administración xeral da Comunidade Autónoma, na 
normativa que desenvolva esta lei, establecerá as 
características e os requisitos aos que deberán axustarse as 
tarxetas de accesibilidade. 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº42, ao apartado 1, de Modificación. 
  
Artigo 33, apartado 1 
 
Débese modificar: “As tarxetas de accesibilidade terán validez 
en todo o territorio da Comunidade Autónoma de Galicia e 
correspóndelle ao concello no que resida a persoa solicitante a 
súa expedición”. 
  
Polo seguinte: “A tarxeta de accesibilidade terá validez en todo 
o territorio de Galicia e correspóndelle á consellaría 
competente en materia de accesibilidade a súa expedición”. 
 
  
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 34.  Accesibilidade dos sistemas de comunicación e 
sinalización 
 
1. As administracións públicas de Galicia deberán promover a 
supresión de barreiras na comunicación e o establecemento de 
mecanismos e alternativas técnicas e humanas, como os/as 
intérpretes de lingua de signos que fagan accesibles os 
sistemas de comunicación e sinalización a toda a poboación, 
en todos os ámbitos e segundo o establecido na Lei 
27/2007, do 23 de outubro, pola que se recoñecen as 
linguas de signos españolas e se regulan os medios de 
apoio á comunicación oral das persoas xordas, con 
discapacidade auditiva e xordocegas. Empregarase, así 
mesmo, o sistema de lectura fácil e adaptaranse os 
sistemas de comunicación para facelos accesibles e 
comprensibles para todas as persoas. 
 
2. As administracións públicas de Galicia fomentarán a 
formación de profesionais intérpretes da lingua de signos e de 
guías intérpretes de persoas xordas, con discapacidade 
auditiva e persoas xordocegas, de xeito que se lle facilite a 
comunicación directa á persoa, e así mesmo promoverán a 
existencia nas distintas administracións públicas deste persoal 
especializado. 
 
3. Os medios de comunicación audiovisual dependentes das 
administracións públicas de Galicia realizarán e manterán, 
debidamente actualizado, un plan de medidas técnicas que 
permita gradualmente, mediante a incorporación da 
subtitulación, a audiodescrición e a interpretación en lingua de 
signos, garantirlles o dereito á información ás persoas con 
discapacidade, nos termos establecidos especificamente na 
lexislación xeral audiovisual. 
  
4. Así mesmo, garantirase o dereito das persoas xordas, 
con discapacidade auditiva ou xordocegueira a acceder 
acompañadas dos profesionais da lingua de signos e dos 
medios de apoio á comunicación oral a todos os ámbitos 
de participación, sexan da carácter público ou privado, 
cando a persoa con discapacidade auditiva ou 
xordocegueira así o requira. 
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EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº89, ao apartado 1, de Adición. 
  
Débese engadir no apartado 1, tras: "...intérpretes de lingua de 
signos" a seguinte expresión: 
  
"e mediadores/as" 
__________________________________________ 
-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº91, ao apartado 2, de Substitución. 
  
Débese substituir no apartado 2 a seguinte expresión: 
  
Onde di: "As administracións públicas de Galicia fomentarán..." 
Debe dicir: "As administracións públicas de Galicia 
garantirán..." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº92, ao apartado 2, de Substitución. 
  
Débese substituir no apartado 2 a seguinte expresión: 
  
Onde di: "discapacidade" 
Debe dicir: "diversidade funcional" 
__________________________________________ 
-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº93, ao apartado 2, de Adición. 
  
Débese engadir no apartado 2, tras: "...guías-intérpretes ou 
mediadores/as" a seguinte expresión: 
  
"e mediadores/as" 
__________________________________________ 
-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº94, ao apartado 3, de Substitución. 
  
Débese substituir no apartado 3 a seguinte expresión: 
  
Onde di: "discapacidade" 
Debe dicir: "diversidade funcional" 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 35.  Sociedade da información e das telecomunicacións 
 
No ámbito da sociedade da información e das 
telecomunicacións, a Administración xeral e o resto do 
sector público autonómico de Galicia velarán pola 
accesibilidade universal e deseño para todos, en 
elementos como a sinatura electrónica e o acceso a 
páxinas web públicas, así como no acceso aos servizos 
públicos. Así mesmo, promoverán medidas tendentes a 
garantir unha progresiva mellora na accesibilidade a webs 
e servizos privados. No ámbito das súas competencias 
promoverán programas dirixidos a que por parte de todos 
os operadores de telecomunicacións se garanta o acceso 
universal aos servizos de atención á clientela e á cidadanía 
da Comunidade Autónoma. De igual xeito, promoverase o 
asinamento de convenios cos operadores de televisión 
dixital e radio que desenvolvan a súa actividade no ámbito 
da Comunidade Autónoma.  
 

NON TEN EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

CAPÍTULO V 
Símbolo internacional de accesibilidade 
 
 
 
Artigo 36.  Símbolo internacional de accesibilidade 
 
1. Co obxecto de identificar o acceso e as posibilidades de uso 
de espazos, instalacións e servizos accesibles, deberase 
sinalar permanentemente co símbolo internacional de 
accesibilidade homologado o seguinte: 
 
a) Os itinerarios peonís accesibles dentro das áreas de 
estancia, cando existan itinerarios alternativos non accesibles. 
 
b) As prazas de aparcadoiro reservadas para persoas con 
mobilidade reducida e os itinerarios peonís accesibles de 
acceso a elas, incluídas as reservadas en instalacións de uso 
público. 
 
c) As cabinas de aseo público accesibles. 
 
d) As paradas do transporte público accesible, incluídas as de 
taxi, nas que exista un servizo permanente de vehículo 
adaptado. 
 
2. O deseño, estilo, forma e proporción do símbolo 
internacional de accesibilidade corresponderase co indicado 
pola norma internacional ISO 7000, que regula unha figura en 
cor branca sobre fondo azul Pantone Reflex Blue. 
 
 

NON SE PRESENTARON EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

CAPÍTULO VI 
Acceso aos bens e servizos á disposición do público e 
relacións coas administracións públicas 
 
 
 
Artigo 37.  Acceso aos bens e servizos das administracións 
públicas de Galicia 
 
1. Forman parte do obxecto desta lei a accesibilidade e o 
deseño para todos no ámbito do acceso aos bens e servizos 
das administracións públicas, especialmente no referido aos 
recursos humanos e materiais e ás oficinas de atención ao 
público, así como no relacionado co acceso electrónico da 
cidadanía aos servizos públicos e ao desenvolvemento da 
Administración electrónica na Comunidade Autónoma de 
Galicia. 
 
2. As administracións públicas de Galicia adoptarán as 
medidas necesarias para garantir a efectiva accesibilidade 
universal de calquera persoa nas súas relacións coa 
Administración, de acordo co marco normativo aplicable. 
 
 

NON TEN EMENDAS 
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EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº45, de Adición. 
  
TÍTULO I  BIS 
  
Débese crear un novo Titulo I Bis 
 
TÍTULO I  BIS. MEDIDAS DE PROMOCIÓN E FOMENTO DA 
ACCESIBILIDADE 
 
A Xunta de Galicia e as administracións locais impulsarán no 
desenvolvemento das súas competencias respectivas a 
adopción das medidas de fomento necesarias para a 
promoción da accesibilidade a través de programas 
específicos. 
 
Artigo 37 bis.  Programas de fomento da accesibilidade   
 
O Goberno galego, as deputacións provinciais  e os concellos 
redactarán a través da área delegada correspondente, e coa 
participación sectorial dos actores implicados na problemática 
da accesibilidade, cadanseu programa de fomento da 
accesibilidade. 
 
O PFA  terá  carácter cuadrienal. Ao seu remate a 
Administración promotora elaborará unha memoria do 
cumprimento dos obxectivos fixados nel. 
 
 
Artigo 37 ter. Contido dos programas de fomento da 
accesibilidade. 
 
Os programas de fomento da accesibilidade constarán de: 
 
-Memoria que conteña catálogo e inventario dos espazos  
exteriores, edificación, transporte e comunicación que sexan 
obxecto de intervencións de adaptación. 
-Programa de priorización das actuacións, seguindo criterios de 
maior eficiencia e maior afluencia de persoas. 
-Estudo avaliativo, coas previsións económicas de cada 
intervención. 
-Calendarización das intervencións propostas.  
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Artigo 37 quarter. Financiamento das actuacións. O Fondo 
autonómico para a supresión de barreiras arquitectónicas. 
 
Créase un fondo destinado a subvencionar as intervencións 
contidas nos programas de fomento da accesibilidade, así 
como para outros programas específicos cos mesmos fins. 
 
Os recursos financeiros dos que se dote o citado Fondo 
provirán de:  
-A partida orzamentaria anual correspondente dos orzamentos 
autonómicos. 
-Os  recursos resultantes das multas e sancións derivadas do 
incumprimento desta lei. 
-Outras fontes que no seu momento se determinen 
regulamentariamente. 
 
 
Artigo 37 quinquies. Distribución dos recursos do Fondo 
 
A metade dos recursos  dos que se compoña o Fondo para a 
eliminación de barreiras arquitectónicas irán destinados a 
subvencionar os programas de fomento da accesibilidade que 
elaboren os entes locais. Terán prioridade para o citado 
financiamento aqueles entes locais que, mediante convenio, se 
comprometan a asignar unha partida orzamentaria para a 
eliminación de barreiras. 
A outra metade da contía do Fondo irá destinada a 
subvencionar mediante concerto ou subvención as entidades 
privadas e os particulares que acometan actuacións para a 
supresión de barreiras e adquisición de axudas técnicas, 
sempre que non supoña ánimo de lucro por parte deles. 
 
 
Artigo 37 sexies . Actuacións subvencionabeis  
 
No marco do programas de subvencións con cargo a 
financiamento do Fondo terán prioridade as intervencións 
seguintes: 
 
1. Obras de accesibilidade nos contornos urbanos, edificios 
públicos, transporte e sistemas de comunicación existentes, de 
titularidade, uso ou servizo públicos. 
2. Intervencións de reforma que teñan por obxecto adaptacións 
funcionais de vivendas, servizos comunitarios ou accesos a 
elas para persoas de mobilidade reducida ou dificultade de 
accesibilidade. 
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3. Obras de reforma, rehabilitación ou nova planta nas que, 
sendo preceptivo, se inclúan vivendas reservadas a persoas de 
mobilidade reducida. 
4. Adquisición de vehículos privados, taxis e vehículos 
privados  de uso publico,  ás condicións de accesibilidade 
5. Obras de nova planta ou reformas en aloxamentos turísticos 
nas que, sendo preceptivo, se inclúan aloxamentos reservados 
para o uso prioritario de persoas de mobilidade reducida e 
dificultades de comunicación ou dificultades de mobilidade en 
xeral. 
6. Adquisición de axudas técnicas cando non sexa posible 
adaptar ás condicións de accesibilidade o contorno urbano, 
espazos públicos, a edificación, o transporte e a comunicación. 
7. Outras actuacións que persigan a promoción da 
accesibilidade." 
  
  
__________________________________________ 
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EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº43, de Adición. 
  
Título I bis: Lingua de signos 
  
Débese engadir un novo artigo 37 bis), que quedará redactado 
co seguinte contido: 
"Artigo 37 bis). Dereito á aprendizaxe, coñecemento e uso da 
lingua de signos e da lingua oral a través dos medios de apoio 
á comunicación oral 
Recoñécese o dereito de libre opción das persoas xordas, con 
discapacidade auditiva e con xordocegueira á aprendizaxe, 
coñecemento e uso da lingua de signos e da lingua oral a 
través dos distintos medios de apoio á comunicación oral. No 
caso de menores de idade ou persoas incapacitadas, este 
dereito será exercido polos seus pais e nais ou representantes 
legais." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº44, de Adición. 
  
Título I bis: Lingua de signos 
Débese engadir un novo artigo 37 ter, que quedará redactado 
co seguinte contido: 
"Artigo 37 ter. Da aprendizaxe no ensino. 
1. A Xunta de Galicia dispoñerá dos recursos humanos, 
materiais e tecnolóxicos necesarios para facilitar naqueles 
centros de ensino regulado que se determine, de conformidade 
co establecido na lexislación educativa vixente, a aprendizaxe 
da lingua de signos e da lingua oral ao alumnado xordo, con 
discapacidade auditiva e con xordocegueira. En todo caso, a 
adxudicación de postos escolares deberá ter en conta a 
capacidade dos centros. 
2. Os plans de estudos poderán incluír, nos centros que se 
determinen, como materia optativa, a aprendizaxe da lingua de 
signos para o conxunto do alumnado, facilitando deste xeito a 
inclusión social da poboación xorda, con discapacidade 
auditiva e con xordocegueira usuaria da lingua de signos e 
fomentando valores de igualdade e respecto á diversidade 
lingüística e cultural. 
3. Co fin de dispoñer de profesionais debidamente cualificados 
para o ensino da lingua de signos e da lingua oral a través dos 
medios de apoio á comunicación oral, a Administración 
autonómica determinará as titulacións que, conforme a 
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normativa existente sobre requisitos para o seu exercicio, 
considere oportunas e propiciará a súa formación inicial e 
permanente, contando coa participación e asesoramento das 
entidades representativas das persoas con discapacidade 
auditiva e as súas familias. 
4. A Xunta de Galicia establecerá plans e programas de 
formación para o profesorado que atende o alumnado xordo, 
con discapacidade auditiva ou con xordocegueira, ou que 
desexe formarse en lingua de signos, para accións educativas 
e formativas futuras. Neste sentido, promoverase que na 
formación inicial do profesorado se inclúa a lingua de signos 
nos plans de estudo dos másteres pedagóxicos para impartir 
educación secundaria e nas facultades de ciencias da 
educación." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº45, de Adición. 
  
Título I bis: Lingua de signos 
Débese engadir un novo artigo 37 quáter, que quedará 
redactado co seguinte contido: 
"Artigo 37 quáter. Da aprendizaxe na formación 
1. As administracións competentes na formación para o 
emprego e demais formación potenciarán a cooperación coas 
persoas xordas, con discapacidade auditiva e con 
xordocegueira e coas súas familias e as entidades asociativas 
do sector na realización de cursos de formación para a 
aprendizaxe da lingua de signos e da lingua oral a través do 
uso dos medios de apoio á comunicación oral, así como na 
edición de materiais didácticos. 
2. As administracións públicas galegas, os axentes económicos 
e sociais, os centros colaboradores e demais entidades 
promoverán a accesibilidade na comunicación das persoas con 
discapacidade auditiva usuarias da lingua de signos e das 
usuarias da lingua oral nas súas ofertas de formación para o 
emprego e demais formación non regrada, a través da 
correspondente provisión de recursos humanos, medios 
materiais, didácticos e técnicos adaptados ás súas 
necesidades. 
3. Potenciarase, por parte da Administración autonómica, a 
oferta de cursos de actualización profesional relacionados con 
postos de traballo nos que se emprega a lingua de signos ou 
os medios de apoio á comunicación oral. 
4. A Xunta de Galicia impulsará o acceso á formación en lingua 
de signos das empregadas e empregados públicos da 
Administración autonómica, das súas entidades instrumentais e 
das entidades locais, especialmente do persoal relacionado 
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con postos de atención ao público e atención cidadá en materia 
de seguridade e emerxencias." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº48, de Adición. 
  
Título I bis: Lingua de signos 
Débese engadir un novo artigo 37 septies, que quedará 
redactado co seguinte contido: 
"Artigo 37 septies. A Administración de xustiza 
A Xunta de Galicia, a través da consellaría competente en 
materia de provisión de medios materiais e persoais ao servizo 
da Administración de xustiza, promoverá as condicións 
adecuadas para a disposición de servizos de intérpretes de 
lingua de signos e guías-intérpretes e de medios de apoio á 
comunicación oral, co obxecto de facer accesible ás persoas 
xordas, con discapacidade auditiva e con xordocegueira a 
comunicación nos procesos xudiciais e extraxudiciais de todas 
as ordes xurisdicionais nos que estas interveñan, en aplicación 
do disposto nas leis procesuais vixentes en cada materia." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº49, de Adición. 
  
Título I bis: Lingua de signos 
Débese engadir un novo artigo 37 octies, que quedará 
redactado co seguinte contido: 
"Artigo 37 octies. Participación política 
De conformidade coa lexislación vixente, os poderes públicos, 
os partidos políticos e os axentes económicos e sociais 
facilitarán que as informacións institucionais e os programas de 
emisión gratuíta e obrigatoria nos medios de comunicación, de 
acordo coa lexislación electoral e sindical, sexan plenamente 
accesibles ás persoas xordas, con discapacidade auditiva e 
con xordocegueira mediante a súa emisión ou distribución en 
lingua de signos e mediante subtitulación tanto en directo como 
en diferido." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº50, de Adición. 
  
Título I bis: Lingua de signos 
Débese engadir un novo artigo 37 nonies, que quedará 
redactado co seguinte contido: 
"Artigo 37 nonies. Medios de comunicación social, 
telecomunicacións e sociedade da información 
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1. A Xunta de Galicia asegurará as medidas necesarias para 
que os medios de comunicación social, de conformidade co 
previsto na súa regulación específica, sexan accesibles ás 
persoas xordas, con discapacidade auditiva e con 
xordocegueira, usuarias da lingua de signos e da lingua oral, e 
garantirá a accesibilidade de tales persoas ás emisións que 
realicen a radio e a televisión públicas galegas. 
2. As administracións públicas galegas promoverán a 
accesibilidade ás telecomunicacións a través da incorporación 
progresiva da lingua de signos, do subtitulado e da 
audiodescrición, se for preciso, e dos correspondentes 
sistemas de acceso á información, nos portais e páxinas da 
internet de titularidade pública ou financiados con fondos 
públicos, así como das empresas que presten servizos ao 
público. 
3. Co obxecto de achegar as tecnoloxías da información e 
comunicación ás persoas xordas, con discapacidade auditiva e 
con xordocegueira, promoverase a súa formación no manexo 
destas tecnoloxías." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº51, de Adición. 
  
Título I bis: Lingua de signos 
Débese engadir un novo artigo 37 decies, que quedará 
redactado co seguinte contido: 
"Artigo 37 decies. Da investigación 
A Xunta de Galicia impulsará a investigación da lingua de 
signos e dos medios de apoio á comunicación oral, coa 
colaboración das universidades públicas galegas, das 
entidades representantes das persoas xordas, con 
discapacidade auditiva e con xordocegueira, das súas familias 
e dos axentes económicos e sociais, así como doutras 
entidades dedicadas á investigación." 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

TÍTULO II. Medidas de control 
 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº52, de Modificación. 
  
Débese modificar o nome do título II, que pasará a 
denominarse: 
"Título II: Medidas de defensa e control" 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

CAPÍTULO I 
Instrumentos de control 
 
 
 
Artigo 38.  Instrumentos de control 
 
Son instrumentos de control as licenzas, autorizacións, visados 
e pregos de prescricións técnicas dos contratos administrativos 
do sector público, sen prexuízo de calquera outro que veña 
exixido pola normativa sectorial que, en cada caso, resulte de 
aplicación. 
 
 

NON SE PRESENTARON EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 39.  Licenzas e autorizacións 
 
1. Correspóndelles aos concellos e á Administración xeral da 
Comunidade Autónoma de Galicia, no ámbito das súas 
competencias, exixir e verificar o cumprimento do disposto 
nesta lei, e na súa normativa de desenvolvemento, nas 
aprobacións de instrumentos urbanísticos e no outorgamento 
de licenzas, autorizacións e cualificacións de vivendas 
sometidas a algún réxime de protección pública, así como a 
comprobación do cumprimento das normas de accesibilidade 
naquelas actividades suxeitas a comunicación previa ou 
declaración responsable. 
 
2. Para estes efectos, os distintos instrumentos urbanísticos, 
así como os proxectos de edificación ou construción, deberán 
facer constar expresamente na súa memoria que se cumpre 
esta lei. 
 
 

NON SE PRESENTARON EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 40.  Contratos administrativos 
 
Os pregos de prescricións técnicas que rexan os contratos 
administrativos do sector público definiranse (...) tendo en 
conta criterios de accesibilidade universal e de deseño para 
todas as persoas, tal como son definidos estes termos no 
Real decreto lexislativo 1/2013, do 29 de novembro, polo que 
se aproba o texto refundido da Lei xeral de dereitos das 
persoas con discapacidade e da súa inclusión social. De no ser 
posible definir as prescricións técnicas tendo en conta criterios 
de accesibilidade universal e de deseño para todos, deberá 
motivarse suficientemente esta circunstancia. 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº98, de Supresión. 
  
Débese suprimir o seguinte texto: 
  
"De no ser posible definir as prescricións técnicas tendo en 
conta criterios de accesibilidade universal e de deseño para 
todos, deberá motivarse suficientemente esta circunstancia." 
  
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 41.  Visado de proxectos técnicos 
 
Os colexios profesionais que teñan atribuída competencia no 
visado dos proxectos técnicos necesarios para a obtención de 
licenzas, tanto se o visado se efectúa con carácter obrigatorio 
como se ten carácter voluntario, denegaranlles os visados aos 
proxectos que conteñan algunha infracción das normas 
contidas na presente lei e nas disposicións que a desenvolvan. 
 
 

NON SE PRESENTARON EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 42.  Accesibilidade no transporte e na comunicación 
 
As administracións públicas de Galicia con competencia para 
regular e autorizar a concesión, o uso e a utilización dos 
medios de transporte, os servizos da sociedade da información 
e as telecomunicacións a que se refire esta lei observarán nas 
súas disposicións e farán cumprir nos expedientes que para tal 
efecto se tramiten as determinacións da presente lei e as que 
se establezan regulamentariamente. 
 
 

NON SE PRESENTARON EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 43.  Controis de execución 
 
En todas as actuacións suxeitas ao cumprimento das 
determinacións recollidas na presente lei e regulamentos que a 
desenvolvan, a Administración competente na concesión da 
autorización administrativa comprobará que a execución se 
axusta ao proxecto aprobado, de acordo coas disposicións 
recollidas na presente lei e nos regulamentos que a 
desenvolvan. 
 
 

NON SE PRESENTARON EMENDAS 
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EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº53, de Adición. 
  
Capítulo I bis: Sistema arbitral 
  
Débese engadir un novo artigo 43 bis), que quedará redactado 
co seguinte contido: 
"Artigo 43 bis). Sistema arbitral 
1. A Xunta de Galicia establecerá un sistema arbitral que 
atenda e resolva con carácter vinculante e executivo para 
ambas as partes as queixas ou reclamacións das persoas con 
discapacidade en materia de igualdade de oportunidades e non 
discriminación, sempre que non existan indicios racionais de 
delito, todo isto sen prexuízo de protección administrativa e 
xudicial que proceda. 
2. O sometemento das partes ao sistema arbitral será 
voluntario. 
3. Os órganos de arbitraxe estarán integrados por 
representantes dos sectores interesados, das organizacións 
representativas das persoas con discapacidade e das súas 
familias e polas administracións públicas no ámbito das súas 
competencias." 
 
__________________________________________ 
-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº54, de Adición. 
  
Capítulo I bis: Sistema arbitral 
  
Débese engadir un novo artigo 43 ter), que quedará redactado 
co seguinte contido: 
"Artigo 43 ter). Tutela xudicial e protección 
1. A tutela xudicial do dereito á igualdade de oportunidades das 
persoas con discapacidade comprenderá a adopción de todas 
as medidas necesarias para poñer fin á violación do dereito e 
prever violacións ulteriores, así como para restablecer ao 
prexudicado no exercicio pleno do seu dereito. 
2. A indemnización ou reparación a que poida dar lugar a 
reclamación correspondente non estará limitada por un tope 
máximo fixado a priori.  A indemnización por dano moral 
procederá aínda cando non existan prexuízos de carácter 
económico e valorarase atendendo as circunstancias da 
infracción e a gravidade da lesión. 
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3. Adoptaranse as medidas que sexan necesarias para 
protexer as persoas físicas ou xurídicas contra calquera trato 
adverso ou consecuencia negativa que poida producirse como 
reacción ante unha reclamación ou ante un procedemento 
destinado a exixir o cumprimento do principio de igualdade de 
oportunidades." 
 
__________________________________________ 
-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº55, de Adición. 
  
Capítulo I bis: Sistema arbitral 
  
Débese engadir un novo artigo 43 quáter), que quedará 
redactado co seguinte contido: 
"Artigo 43 quáter). Lexitimación 
Sen prexuízo da lexitimación individual das persoas afectadas, 
as persoas xurídicas legalmente habilitadas para a defensa dos 
dereitos e intereses lexítimos colectivos poderán actuar nun 
proceso en nome e interese das persoas que así o autoricen, 
coa finalidade de facer efectivo o dereito de igualdade de 
oportunidades, defendendo os seus dereitos individuais e 
recaendo nas devanditas persoas os efectos daquela 
actuación." 
 
__________________________________________ 
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EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº56, de Adición. 
  
Título II bis: Medidas de fomento 
  
Débese engadir un novo artigo 43 quinquies), que quedará 
redactado co seguinte contido: 
"Artigo 43 quinquies). Fondo galego para a contribución á 
accesibilidade 
Créase un fondo destinado a subvencionar o obxecto desta lei 
e levar a cabo as medidas que nela se determinan, tales como 
a supresión de barreiras arquitectónicas, do transporte e da 
comunicación, así como para a dotación de axudas técnicas." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº57, de Adición. 
  
Título II bis: Medidas de fomento 
  
Débese engadir un novo artigo 43 sexies), que quedará 
redactado co seguinte contido: 
"Artigo 43 sexies). Dotacións do fondo 
1. A Comunidade Autónoma consignará partidas orzamentarias 
finalistas en cada exercicio para a dotación deste fondo, que se 
adscribirá á consellaría competente en materia de servizos 
sociais.  
2. Así mesmo, integrarán o dito fondo as doazóns, herdanzas e 
legados que, por vontade expresamente manifestada, deberán 
dedicarse aos fins previstos nesta lei." 
 
__________________________________________ 
-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº58, de Adición. 
  
Título II bis: Medidas de fomento 
  
Débese engadir un novo artigo 43 septies), que quedará 
redactado co seguinte contido: 
"Artigo 43 septies). Destino do fondo 
1. Anualmente, destinarase unha parte do fondo citado a 
subvencionar os programas específicos dos entes locais para 
os fins contidos nesta lei, tales como a supresión de barreiras 
no espazo urbano e rural, nos edificios de uso público e no 
transporte do seu termo municipal.  
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Estes programas específicos de actuación conterán, como 
mínimo:  
a) Inventario ou relación daqueles espazos, edificios, locais, 
infraestruturas, medios de transporte e comunicación que 
sexan susceptibles de adaptación.  
b) Orde de prioridades na que tales adaptacións vaian ser 
acometidas.  
c) Fases de execución do programa.  
d) Dotación económica que a entidade solicitante destinará ao 
programa.  
e) Custo estimado do programa.  
2. A outra parte do fondo irá destinada a subvencionar os 
programas presentados por entidades privadas e particulares 
para os fins contidos nesta lei." 
 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

TÍTULO III. Réxime sancionador 
 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº46, de Supresión. 
  
TÍTULO III 
  
Débese suprimir o TÍTULO III: Réxime sancionador. 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

CAPÍTULO I 
Disposicións xerais 
 
Artigo 44.  Competencia sancionadora 
 
Correspóndelle á Administración xeral da Comunidade 
Autónoma de Galicia a competencia para sancionar as 
condutas tipificadas como infraccións en materia de 
accesibilidade nesta lei que se cometan no territorio da 
Comunidade Autónoma de Galicia, sen prexuízo das 
responsabilidades civís, penais ou doutra índole en que se 
poida incorrer. 
 
 

NON SE PRESENTARON EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 45.  Obxecto das infraccións 
 
Consideraranse infraccións administrativas en materia de 
accesibilidade as accións e omisións que ocasionen 
vulneracións do dereito á igualdade de oportunidades, non-
discriminación e accesibilidade nos ámbitos a que se refire o 
artigo 4, cando se produzan discriminacións directas ou 
indirectas, acosos ou o incumprimento das exixencias de 
accesibilidade e de realizar axustes razoables, así como o 
incumprimento das medidas de acción positiva legalmente 
establecidas, especialmente cando deriven beneficios 
económicos para a persoa infractora. 
 
 

NON SE PRESENTARON EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 46.  Actuacións ou omisións infractoras 
 
1. Cada feito infractor, xa sexa unha actuación ou unha 
omisión, será sancionado independentemente aplicando a 
sanción correspondente, agás no suposto de que un feito 
constitúa dúas ou máis infraccións ou cando da comisión 
dunha infracción derive necesariamente a comisión doutra ou 
doutras, caso en que se impoñerá a sanción correspondente á 
infracción máis grave. 
 
2. Considérase que un feito infractor é independente doutro 
cando a comisión dun poida realizarse sen a realización doutro, 
e viceversa. Neste suposto impoñeranse tantas sancións como 
feitos realizados. 
 
3. Será sancionada como infracción continuada a realización 
dunha pluralidade de accións ou omisións que infrinxan o 
mesmo ou semellantes preceptos administrativos, en 
execución dun plan preconcibido ou aproveitando unha idéntica 
ocasión. 
 
 

NON SE PRESENTARON EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

CAPÍTULO II 
Infraccións e sancións 
 
 
 
Artigo 47.  Clasificación das infraccións 
 
As infraccións clasifícanse en leves, graves e moi graves. 
 
 

NON SE PRESENTARON EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 48.  Infraccións leves 
 
Considéranse infraccións leves as condutas que incorran en 
calquera incumprimento que afecte as obrigas meramente 
formais do establecido no Real decreto lexislativo 1/2013, do 
29 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei 
xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa 
inclusión social, e nas súas normas de desenvolvemento, así 
como nas previsións da presente lei e a súa normativa de 
desenvolvemento. 
 
 

NON SE PRESENTARON EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 49.  Infraccións graves 
 
Considéranse infraccións graves as seguintes: 
 
a) Os actos discriminatorios ou as omisións que supoñan 
directa ou indirectamente un trato menos favorable á persoa 
con discapacidade en relación con outra persoa que se atope 
nunha situación análoga ou comparable. 
 
b) O incumprimento das exixencias de accesibilidade, así como 
a negativa a adoptar as medidas de axuste razoable, a que se 
refire o artigo 66 do Real decreto lexislativo 1/2013, do 29 de 
novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei xeral de 
dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión 
social, e as súas normas de desenvolvemento.  
 
c) O incumprimento dun requirimento administrativo específico 
que formulen os órganos competentes para o exercicio das 
competencias necesarias para lles dar cumprimento ás 
previsións do Real decreto lexislativo 1/2013, do 29 de 
novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei xeral de 
dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión 
social, así como ás previsións da presente lei e da súa 
normativa de desenvolvemento.  
 
d) Calquera forma de presión exercida sobre a persoa con 
discapacidade ou sobre outras persoas físicas ou xurídicas que 
inicien ou pretendan iniciar calquera clase de acción legal. 
 
e) O incumprimento por parte das persoas obrigadas das 
normas sobre accesibilidade dos contornos, instrumentos, 
equipos e tecnoloxías, medios de transporte, medios de 
comunicación e dos produtos e servizos á disposición do 
público que obstaculice ou limite o seu acceso ou utilización 
regulares polas persoas con discapacidade. 
 
f) A comisión, nun prazo de tres meses e por tres veces, dunha 
infracción leve. 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº100, ao apartado b), de Supresión. 
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Débese suprimir no apartado b) o seguinte texto: 
  
"así como a negativa a adoptar as medidas de axuste 
razoable," 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 50.  Infraccións moi graves 
 
Considéranse infraccións moi graves as seguintes: 
 
a) Toda conduta de acoso relacionada coa discapacidade, nos 
termos do artigo 66 do Real decreto lexislativo 1/2013, do 29 
de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei xeral 
de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión 
social, e as súas normas de desenvolvemento. 
 
b) O incumprimento reiterado dos requirimentos administrativos 
específicos que formulen os órganos competentes para o 
exercicio das competencias necesarias para dar cumprimento 
ás previsións do Real decreto lexislativo 1/2013, do 29 de 
novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei xeral de 
dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión 
social, e as súas normas de desenvolvemento, así como ás 
previsións da presente lei e a súa normativa de 
desenvolvemento. 
 
c) Calquera forma de presión exercida sobre as autoridades no 
exercicio das potestades administrativas que se exerzan para a 
execución das medidas previstas no Real decreto lexislativo 
1/2013, do 29 de novembro, polo que se aproba o texto 
refundido da Lei xeral de dereitos das persoas con 
discapacidade e da súa inclusión social, e nas súas normas de 
desenvolvemento, así como ás previsións da presente lei e a 
súa normativa de desenvolvemento. 
 
d) O incumprimento por parte das persoas obrigadas das 
normas legais sobre accesibilidade na planificación, deseño e 
urbanización dos contornos, produtos e servizos á disposición 
do público que impida o libre acceso e a utilización regulares 
polas persoas con discapacidade. 
 
e) O incumprimento por parte das persoas obrigadas das 
normas legais sobre accesibilidade que impida ou que dificulte 
gravemente o exercicio dos dereitos fundamentais e o gozo 
das liberdades públicas por parte das persoas con 
discapacidade. 
 
f) A comisión, nun prazo dun ano, de tres infraccións graves. 
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EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº102, ao apartado d), de Substitución. 
  
Débese substituir no apartado d) a seguinte expresión: 
  
Onde di: "...polas persoas con discapacidade." 
Debe dicir: "...polas persoas con diversidade funcional." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº103, ao apartado e), de Substitución. 
  
Débese substituir no apartado e) a seguinte expresión: 
  
Onde di: "...por parte das persoas con discapacidade." 
Debe dicir: "...por parte das persoas con diversidade funcional." 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 51.  Sancións 
 
1. As infraccións serán sancionadas con multas que irán desde 
un mínimo de 301 euros ata un máximo de 1.000.000 de euros. 
 
2. Para as infraccións leves, o importe da sanción irá desde un 
mínimo de 301 ata un máximo de 30.000 euros. 
 
3. Para as infraccións graves, o importe da sanción irá desde 
un mínimo de 30.001 ata un máximo de 90.000 euros. 
 
4. Para as infraccións moi graves, o importe da sanción irá 
desde un mínimo de 90.001 ata un máximo de 1.000.000 de 
euros. 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº60, ao apartado 2, de Modificación. 
  
Débese modificar o punto 2 do artigo 51. 
Onde di: "...ata un máximo de 30.000 euros." debe dicir: "...ata 
un máximo de 15.000 euros." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº61, ao apartado 3, de Modificación. 
  
Débese modificar o punto 3 do artigo 51. 
Onde di: "...sanción irá dende un mínimo de 30.001 ata un 
máximo de 90.000 euros." debe dicir: "...sanción irá desde un 
mínimo de 15.001 ata un máximo de 90.000 euros." 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 52.  Sancións accesorias 
 
1. Cando as infraccións sexan moi graves, os órganos 
competentes poderán propoñer, ademais da sanción que 
proceda, a supresión, cancelación ou suspensión total ou 
parcial das axudas oficiais, consistentes en subvencións e 
calquera outra que a persoa sancionada teña recoñecida ou 
solicitada no sector de actividade en cuxo ámbito se produce a 
infracción. 
 
Así mesmo, tamén poderá acordarse, adicionalmente, a 
suspensión da actividade de que se trate por un período 
máximo de tres anos. 
 
2. Cando as infraccións sexan graves ou moi graves, os 
órganos competentes poderán propoñer, ademais da sanción 
que corresponda, a prohibición de concorrer a procedementos 
de concesión de subvencións ou calquera outra axuda no 
sector de actividade en cuxo ámbito se produce a infracción 
que sexa convocada pola Administración sancionadora. 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº104, ao apartado 2, de Supresión. 
  
Débese suprimir no apartado 2 o seguinte texto: 
  
Dende: "...no sector..." ata "...a infracción... 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 53.  Prescrición das infraccións 
 
1. As infraccións a que se refire esta lei cualificadas como leves 
prescribirán ao ano; as cualificadas como graves, aos tres 
anos; e as cualificadas como moi graves, aos catro anos. 
 
2. O prazo de prescrición comezará a computarse desde o día 
en que a infracción se cometeu. No caso de infracción 
continuada, o prazo de prescrición empezará a computarse 
desde o día en que se realizou a última das accións tipificadas 
incluídas naquela. 
 
3. Interromperá a prescrición a iniciación do procedemento 
sancionador con coñecemento da persoa interesada, e volverá 
transcorrer o prazo de prescrición se o expediente sancionador 
está paralizado durante seis meses por causa non imputable á 
persoa presuntamente responsable. 
 
 

NON TEN EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 54.  Prescrición das sancións 
 
1. As sancións a que se refire esta lei cualificadas como leves 
prescribirán ao ano; as cualificadas como graves, aos catro 
anos; e as cualificadas como moi graves, aos cinco anos. 
 
2. O prazo de prescrición das sancións comezará a computarse 
desde o día seguinte a aquel en que adquira firmeza a 
resolución pola que se impoña a sanción. 
 
3. Interromperá a prescrición a iniciación do procedemento 
sancionador co coñecemento da persoa interesada, e volverá 
transcorrer o prazo se aquel está paralizado durante seis 
meses por causa non imputable ao infractor. 
 
 

NON TEN EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 55.  Actualización da contía das sancións 
 
A contía das multas previstas nesta lei poderá ser actualizada 
mediante decreto do Consello da Xunta de Galicia, segundo a 
evolución do índice de prezos de consumo na Comunidade 
Autónoma de Galicia, e de acordo co establecido na 
disposición adicional cuarta da Lei 49/2007, do 26 de 
decembro, pola que se establece o réxime de infraccións e 
sancións en materia de igualdade de oportunidades, non-
discriminación e accesibilidade universal das persoas con 
discapacidade. 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº107, de Substitución. 
  
Débese substituir  a seguinte expresión: 
  
Onde di: "persoas con discapacidade." 
Debe dicir: "persoas con diversidade funcional." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº62, de Adición. 
  
Débese engadir na primeira liña do artigo 55 o seguinte 
contido: 
Logo de: "...poderá ser actualizada" engadir: "anualmente" 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 56.  Graduación das sancións 
 
1. As sancións aplicaranse en grao mínimo, medio e máximo, 
segundo os seguintes criterios: 
 
a) Intencionalidade da persoa infractora. 
 
b) Neglixencia da persoa infractora. 
 
c) Fraude ou conivencia. 
 
d) Incumprimento das advertencias previas. 
 
e) Cifra de negocios ou ingresos da empresa ou entidade. 
 
f) Número de persoas afectadas. 
 
g) Permanencia ou transitoriedade das repercusións das 
infraccións. 
 
h) Reincidencia, por comisión no prazo dun ano de máis dunha 
infracción da mesma natureza, cando así fose declarado por 
resolución firme. 
 
i) Alteración social producida pola realización de condutas 
discriminatorias e de acoso ou por inobservancia ou 
incumprimento das exixencias de accesibilidade e das 
exixencias de eliminación de obstáculos e de realizar axustes 
razoables. 
 
j) Beneficio económico xerado para a persoa autora da 
infracción. 
 
2. Consideraranse circunstancias atenuantes a realización de 
actuacións que reparasen ou diminuísen o dano causado antes 
do inicio do procedemento sancionador. 
 
 

NON SE PRESENTARON EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 57.  Multas coercitivas 
 
1. Independentemente da sanción que corresponda polas 
infraccións establecidas na presente lei, poderán impoñerse 
multas coercitivas, segundo o disposto no artigo 99 da Lei 
30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das 
administracións públicas e do procedemento administrativo 
común. 
 
2. O importe destas será dun dez por cento sobre a contía da 
sanción imposta por cada día que pase desde a notificación da 
resolución sen cumprirse o requirimento correspondente.  
 
3. A imposición de multas coercitivas é independente da 
imposición de multas en concepto de sanción que corresponda 
impoñer e é compatible con estas. 
 
 

NON SE PRESENTARON EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

CAPÍTULO III 
Responsables das infraccións 
 
 
 
Artigo 58.  Suxeitos responsables 
 
1. Son suxeitos responsables das infraccións as persoas físicas 
e/ou xurídicas que incorran nas accións ou omisións tipificadas 
nesta lei como infraccións. 
 
2. Cando unha infracción se lle impute a unha persoa xurídica, 
serán consideradas persoas responsables as persoas que 
formen parte dos seus órganos reitores ou de dirección, 
sempre que a conduta destas contribuíse, por acción ou 
omisión imprudente, á comisión da infracción de que se trate. 
 
3. No caso de infraccións cometidas por persoas xurídicas que 
se extingan ou que se atopen en situación concursal antes de 
seren sancionadas, a responsabilidade administrativa 
deberáselles exixir tamén ás persoas físicas que compoñan os 
órganos de dirección ou administración no momento da 
comisión da infracción, sempre que a conduta destas 
contribuíse, por acción ou omisión imprudente, á comisión da 
infracción de que se trate. 
 
4. A responsabilidade será solidaria cando sexan varias as 
persoas responsables e non sexa posible determinar o grao de 
participación de cada unha delas na comisión da infracción. 
 
5. Serán responsables subsidiarios ou solidarios as persoas 
físicas e xurídicas privadas polo incumprimento das obrigas 
que supoñan o deber de previr a infracción administrativa 
cometida por outros. 
 
6. As multas que se lles impoñan aos diferentes suxeitos como 
consecuencia dunha mesma infracción terán entre si carácter 
independente. 
 
 

NON TEN EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

CAPÍTULO IV 
Procedemento sancionador 
 
 
 
Artigo 59.  Iniciación do procedemento sancionador 
 
1. Os procedementos sancionadores iniciaranse de oficio por 
acordo do órgano competente, ben por propia iniciativa ou 
como consecuencia de orde superior, por petición razoada 
doutros órganos ou por denuncia. 
 
Enténdese por: 
 
a) Propia iniciativa: a actuación derivada do coñecemento 
directo ou indirecto das condutas ou dos feitos susceptibles de 
constituír infracción polo órgano que ten atribuída a 
competencia de inicio. 
 
b) Orde superior: a orde emitida por un órgano administrativo 
superior xerárquico da unidade administrativa que constitúe o 
órgano competente para a iniciación, e que deberá expresar, 
na medida do posible, a persoa ou as persoas presuntamente 
responsables, as condutas ou os feitos que poidan constituír 
infracción administrativa e a súa tipificación, así como o lugar e 
mais a data ou o período de tempo continuado en que os feitos 
se produciron. 
 
c) Petición razoada: a proposta de inicio do procedemento 
formulada por calquera órgano administrativo que non ten 
competencia para inicialo e que tivo coñecemento das 
condutas ou dos feitos que poidan constituír infracción, ben 
ocasionalmente ou ben por ter atribuídas as funcións de 
inspección, indagación ou investigación. As peticións deberán 
especificar, na medida do posible, a persoa ou as persoas 
presuntamente responsables, as condutas ou os feitos que 
poidan constituír infracción administrativa e a súa tipificación, 
así como o lugar e mais a data ou as datas ou o período de 
tempo continuado en que os feitos se produciron. 
 
d) Denuncia: o acto polo que calquera persoa, en cumprimento 
ou non dunha obriga legal, pon en coñecemento dun órgano 
administrativo a existencia dun determinado feito que poida 
constituír unha infracción administrativa. As denuncias deberán 
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expresar a identidade da persoa ou das persoas que as 
presentan, o relato dos feitos que poidan constituír unha 
infracción administrativa e a data da súa comisión e, cando 
sexa posible, a identificación das persoas presuntamente 
responsables. 
 
2. A formulación dunha petición non vincula o órgano 
competente para iniciar o procedemento sancionador, aínda 
que lle deberá comunicar ao órgano que a formulase os 
motivos polos que, se é o caso, non procede a iniciación do 
procedemento. 
 
3. Cando se presente unha denuncia, deberáselle comunicar á 
persoa denunciante a iniciación ou non do procedemento 
cando a denuncia vaia acompañada dunha solicitude de 
iniciación. 
 
4. Poderanse iniciar sucesivos expedientes sancionadores 
mentres o suxeito responsable persista na realización dunha 
actuación ou omisión infractora, e aplicarase a reincidencia ou 
a reiteración segundo proceda. 
 
 

NON TEN EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 60.  Procedemento sancionador 
 
1. As infraccións tipificadas nesta lei e na súa normativa de 
desenvolvemento serán sancionadas de acordo coa normativa 
vixente sobre o procedemento sancionador prevista nos artigos 
134 e seguintes da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime 
xurídico das administracións públicas e do procedemento 
administrativo común, e no Real decreto 1398/1993, do 4 de 
agosto, polo que se aproba o Regulamento do procedemento 
para o exercicio da potestade sancionadora. 
 
2. As persoas con discapacidade, as súas familias e as 
organizacións representativas e asociacións nas que se 
integran terán a consideración de interesadas nestes 
procedementos, nos termos previstos no artigo 31 da Lei 
30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das 
administracións públicas e do procedemento administrativo 
común. 
 
3. Contra o acordo de arquivamento das actuacións ou 
resolución desestimatoria expresa ou tácita da denuncia ou 
posta en coñecemento da Administración de posibles 
infraccións previstas nesta lei, as organizacións e asociacións 
referidas anteriormente estarán lexitimadas para interpoñer os 
recursos ou, se é o caso, as accións que consideren 
procedentes como representantes de intereses sociais. 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº112, ao apartado 2, de Substitución. 
  
Débese substituir no apartado 2 a seguinte expresión: 
  
Onde di: "As persoas con discapacidade...." 
Debe dicir: "As persoas con diversidade funcional..." 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 61.  Actuacións previas 
 
 1. Con anterioridade á iniciación do procedemento 
poderanse realizar actuacións previas, co obxecto de 
determinar con carácter preliminar se concorren circunstancias 
que xustifiquen tal iniciación. En especial, estas actuacións 
orientaranse a determinar, coa maior precisión posible, os 
feitos susceptibles de motivar a incoación do procedemento, a 
identificación da persoa ou das persoas que poidan resultar 
responsables e as circunstancias relevantes que concorran 
nuns e noutros. 
 
 2. As actuacións previas serán realizadas polos órganos 
que teñan atribuídas funcións de investigación, indagación e 
inspección na materia ou pola persoa ou o órgano 
administrativo que determine o órgano competente para a 
iniciación ou a resolución do procedemento. 
 
 

NON SE PRESENTARON EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 62.  Arquivamento de actuacións previas 
 
1. Procederá o arquivamento definitivo das actuacións previas 
cando non existan indicios de que se realizase o feito 
susceptible de constituír infracción ou cando este non supoña a 
comisión dunha infracción en materia de accesibilidade. 
 
2. Procederá o arquivamento provisional das actuacións 
previas cando non existan indicios de proba dun feito 
denunciado susceptible de constituír infracción necesarios para 
a iniciación dun expediente sancionador ou cando se 
descoñezan os seus presuntos responsables. 
 
3. Nos supostos de arquivamento provisional, se con 
posterioridade a este aparecen indicios de proba do feito 
denunciado susceptible de constituír infracción necesarios para 
a iniciación dun expediente sancionador ou se se identifican os 
seus presuntos responsables, poderase iniciar o expediente 
sancionador correspondente. 
 
 

NON SE PRESENTARON EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 63.  Colaboración na tramitación dos procedementos 
 
Todas as persoas físicas e xurídicas teñen o deber de facilitar o 
labor dos órganos e das autoridades para a aplicación do 
disposto na presente lei, e para isto deben achegar nun prazo 
razoable os datos, documentos, informes ou aclaracións que, 
por seren necesarios para o esclarecemento dos feitos, lles 
sexan solicitados, e facilitar, co aviso previo, o acceso ás súas 
dependencias, agás que estas coincidan co seu domicilio, caso 
en que deberá obterse consentimento expreso ou o mandato 
xudicial correspondente. 
 
 

NON SE PRESENTARON EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 64.  Medidas de carácter provisional 
 
1. Consonte o previsto nos artigos 72 e 136 da Lei 30/1992, do 
26 de novembro, de réxime xurídico das administracións 
públicas e do procedemento administrativo común, o órgano 
competente para resolver poderá adoptar en calquera 
momento, mediante acordo motivado, as medidas de carácter 
provisional que resulten necesarias para asegurar a eficacia da 
resolución que poida recaer e a boa fin do procedemento e 
para evitar que se manteñan os efectos da infracción e 
salvagardar os intereses xerais.  
 
2. Cando así o exixan razóns de urxencia inaprazable, o 
órgano competente para iniciar o procedemento ou o órgano 
instrutor poderán adoptar as medidas provisionais que resulten 
necesarias. 
 
 

NON SE PRESENTARON EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 65.  Caducidade 
 
Se non se notificase resolución sancionadora logo de que 
transcorra un ano desde o inicio do procedemento, producirase 
a súa caducidade, segundo o establecido no artigo 44.2 da Lei 
30/1992, de 26 de novembro, de réxime xurídico das 
administracións públicas e do procedemento administrativo 
común. 
 
 

NON SE PRESENTARON EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 66.  Órganos competentes para a imposición das 
sancións 
 
Son órganos competentes para a imposición das sancións 
previstas nesta lei os seguintes:  
 
a) Para as infraccións leves, o secretario ou secretaria xeral ou 
o director ou directora xeral con competencias en materia de 
atención ás persoas con discapacidade da consellaría 
competente nesta materia. 
 
b) Para as infraccións graves, a persoa titular da consellaría 
competente en materia de atención ás persoas con 
discapacidade. 
 
c) Para as infraccións moi graves, o Consello da Xunta. 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº113, ao apartado a), de Substitución. 
  
Débese substituir no apartado a) a seguinte expresión: 
  
Onde di: "...persoas con discapacidade..." 
Debe dicir: "... persoas con diversidade funcional..." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº114, ao apartado b), de Substitución. 
  
Débese substituir no apartado b) a seguinte expresión: 
  
Onde di: "...persoas con discapacidade." 
Debe dicir: "... persoas con diversidade funcional." 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 67.  Publicidade das resolucións sancionadoras 
 
A resolución firme en vía administrativa dos expedientes 
sancionadores por faltas graves e moi graves farase pública 
cando así o acorde a autoridade administrativa que a adoptase, 
para o cal se solicitará con carácter previo o oportuno informe 
da Axencia Española de Protección de Datos ou da autoridade 
autonómica competente. 
 
 

NON SE PRESENTARON EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Artigo 68.  Garantía de accesibilidade dos procedementos 
 
Os procedementos sancionadores que se incoen segundo o 
establecido nesta lei deberán estar documentados en soportes 
que sexan accesibles para as persoas con discapacidade e 
será obriga da autoridade administrativa facilitarlles ás persoas 
con discapacidade o pleno exercicio dos dereitos previstos 
nestes procedementos. 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº115, de Substitución. 
  
Débese substituir a seguinte expresión: 
  
Onde di: "...facilitarlles ás persoas con discapacidade..." 
Debe dicir: "... garantirlles ás persoas con diversidade 
funcional..." 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

TÍTULO IV 
Consello Galego para a Promoción da Accesibilidade e a 
Supresión de Barreiras. Comisión Técnica de Accesibilidade 
 
 
 
CAPÍTULO I 
Consello Galego para a Promoción da Accesibilidade e a 
Supresión de Barreiras 
 
 
 
Artigo 69.  O Consello Galego para a Promoción da 
Accesibilidade e a Supresión de Barreiras 
 
1. O Consello Galego para a Promoción da Accesibilidade e a 
Supresión de Barreiras, creado pola Lei 8/1997, do 20 de 
agosto, de accesibilidade e supresión de barreiras de Galicia, é 
o órgano de participación e consulta en materia de 
accesibilidade.  
 
2. O Consello Galego para a Promoción da Accesibilidade e a 
Supresión de Barreiras está adscrito á consellaría competente 
en materia de atención ás persoas con discapacidade e está 
composto por un número máximo de quince membros, en 
representación da Comunidade Autónoma, das corporacións 
locais, das entidades públicas e privadas e das asociacións e 
colexios profesionais con interese na materia. A súa 
composición terá en conta o cumprimento da normativa en 
materia de igualdade. 
 
3. Son funcións do Consello Galego para a Promoción da 
Accesibilidade e a Supresión de Barreiras o asesoramento, a 
información, as propostas de criterios de actuación e o fomento 
do disposto nesta lei, así como aqueloutras que se lle atribúan 
regulamentariamente. 
 
4. A organización e o funcionamento do Consello Galego para 
a Promoción da Accesibilidade e a Supresión de Barreiras 
estableceranse regulamentariamente. 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
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Emenda nº116, ao apartado 2, de Substitución. 
  
Débese substituir no apartado 2 a seguinte expresión: 
  
Onde di: "...persoas con discapacidade..." 
Debe dicir: "... persoas con diversidade funcional..." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº118, ao apartado 2, de Adición. 
  
Débese engadir ao remate do punto 2 o seguinte texto: 
  
"incorporar entre os membros integrantes do Consello Galego 
para a Promoción da Accesibilidade e a Supresión de Barreiras 
membros dos sindicatos máis representativos, tal como regula 
a Lei 17/2008, do 29 de decembro; igualmente, debe definirse 
regulamentariamente unha porcentaxe de persoas con 
diversidade funcional como membros integrantes." 
  
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

CAPÍTULO II 
Comisión Técnica de Accesibilidade 
 
 
 
Artigo 70.  A Comisión Técnica de Accesibilidade 
 
1. A Comisión Técnica de Accesibilidade, creada pola Lei 
8/1997, do 20 de agosto, de accesibilidade e supresión de 
barreiras de Galicia, é o órgano administrativo competente para 
a tramitación dos expedientes sancionadores e para o 
asesoramento técnico en materia de accesibilidade e supresión 
de barreiras, e está adscrita á consellaría competente en 
materia de atención ás persoas con discapacidade. 
 
2. A Comisión Técnica de Accesibilidade estará integrada por 
representantes das consellarías competentes en materia de 
atención ás persoas con discapacidade, urbanismo, vivenda e 
mobilidade. Establecerase regulamentariamente a súa 
composición e réxime de funcionamento.  
 
3. Son funcións da Comisión Técnica de Accesibilidade: 
 
a) O asesoramento técnico e a información en materia de 
accesibilidade e supresión de barreiras. 
 
b) A incoación, tramitación e proposta de resolución á 
autoridade competente dos expedientes sancionadores en 
materia de accesibilidade. 
 
c) Calquera outra función que lle poida ser encomendada 
regulamentariamente.  
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº119, ao apartado 2, de Substitución. 
  
Débese substituir o texto do apartado 2 polo seguinte: 
  
"2. A Comisión Técnica de Accesibilidade (CTA) estará 
integrada por representantes das consellarías competentes en 
materia de atención ás persoas con diversidade funcional, 
urbanismo, vivenda e mobilidade. Formarán parte da dita CTA 
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representantes das asociacións e colectivos defensores dos 
dereitos das persoas con diversidade funcional, e destinarse 
unha porcentaxe a definir regulamentariamente destinada a 
persoas con diversidade funcional. De igual maneira, a súa 
composición será paritaria en materia de xénero. A súa 
composición e réxime de funcionamento definirase no posterior 
desenvolvemento regulamentario." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº64, ao apartado 2 bis), de Adición. 
  
Débese engadir un novo punto 2 bis) no artigo 70, que quedará 
redactado co seguinte contido: 
"2 bis). Os proxectos sobre as infraestruturas promovidos pola 
Administración autonómica incorporarán unha memoria de 
accesibilidade que examine as alternativas e determine as 
solucións técnicas necesarias para garantir a accesibilidade 
universal e a non discriminación de toda a cidadanía con 
discapacidade. A dita memoria deberá ser conformada pola 
Comisión Técnica de Accesibilidade, sen prexuízo de que, 
cando á vista das características do proxecto este non teña 
ningunha incidencia sobre a accesibilidade, non será necesaria 
a dita memoria, circunstancia que se acreditará mediante 
certificación do órgano de contratación." 
__________________________________________ 
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EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº120, de Adición. 
  
Débese engadir un novo artigo co seguinte: 
  
"Artigo 70 bis). Sobre a accesibilidade á xustiza 
 
Garantirase o acceso das persoas con diversidade funcional á 
xustiza en condicións de igualdade e non discriminación e 
respectando as normas da accesibilidade universal. 
Para estes efectos, para facer efectivo o dereito á xustiza, 
poñeranse en marcha os seguintes instrumentos destinados a 
ofrecer unha atención especializada:  
a) Creación dunha quenda de oficio especializada para as 
persoas con diversidade funcional nos colexios de avogados de 
Galicia. 
b) Creación de servizos de orientación xurídica para persoas 
con diversidade funcional. 
c) Creación de xulgados especializados en materia de 
diversidade funcional nas ordes xurisdicionais civil, social e 
contencioso-administrativa. 
d) Designación de fiscais especializados en materia de 
diversidade funcional en procesos penais nos que estean 
implicados dereitos fundamentais e liberdades públicas que 
afectan este grupo, e os dereitos de igualdade de 
oportunidades, non discriminación e accesibilidade universal 
das persoas con diversidade funcional." 
 
  
__________________________________________ 
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EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº121, de Adición. 
  
Débese engadir un novo artigo co seguinte texto: 
  
"Artigo 70 ter). Accesibilidade universal e patrimonio cultural. 
  
1. O patrimonio cultural é unha realidade, un valor 
irrenunciable. Non é unha barreira. E ningunha persoa pode ser 
excluída do coñecemento e gozo do patrimonio cultural. 
2. A aplicación das normas de accesibilidade a monumentos e 
outros bens culturais implica que estes poidan ser visitables 
para todas as persoas e, polo tanto, coñecidos e gozados. 
3. Todos os aspectos da accesibilidade universal deben ser 
previstos: localización, sinalética, itinerarios peonís, 
manexabilidade, información e comprensibilidade, e deben ser 
amigables. 
4. Resulta imprescindible a adecuación ás normas da 
accesibilidade universal dos centros de interpretación da 
diversa arquitectura monumental, así como daqueles que dan a 
coñecer os múltiples bens culturais catalogados como tales en 
Galicia." 
  
__________________________________________ 
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EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº122, de Adición. 
  
Débese engadir un novo artigo co seguinte texto: 
  
"Artigo 70 quáter). Accesibilidade universal e inclusión laboral 
  
1. As persoas con diversidade funcional teñen dereito ao 
traballo, en condicións que garantan a aplicación dos principios 
de igualdade de trato e non discriminación. 
2. Será finalidade da política de emprego aumentar as taxas de 
actividade e de ocupación e inserción laboral das persoas con 
diversidade funcional, así como mellorar a calidade do 
emprego e dignificar a súas condicións de traballo, combatendo 
activamente toda fonte de discriminación. As administracións 
públicas competentes articularán mecanismos de incorporación 
ao emprego e á promoción profesional no mercado laboral, 
constituíndo os apoios necesarios para a busca, obtención, 
mantemento do emprego e o retorno a este. 
  
a) Tipos de emprego:  
a.1.) Emprego ordinario, en empresas e nas administracións 
públicas, incluíndo os servizos de apoio.  
a.2.) Emprego protexido, en centros especiais de emprego e 
nichos laborais.  
a.3.) Emprego autónomo. 
 
b) O acceso ao emprego público rexerase polo disposto na 
normativa reguladora da materia.  
3. A Xunta de Galicia poñerá en marcha un Plan galego de 
promoción da formación e emprego das persoas con 
diversidade funcional, que se realizará coa participación do 
sector da diversidade funcional en todas as súas vertentes.  
4. Creación e posta en marcha nas administracións públicas 
locais de plans locais de promoción da formación e emprego 
das persoas con diversidade funcional, realizado de forma 
participativa cos axentes sociais e organizacións de persoas 
con diversidade funcional e súas familias. 
5. Inclusión de oficio en todos os pregos de contratación 
administrativa de cláusulas sociais que prioricen ás empresas 
licitadoras que fagan esforzos de responsabilidade legal e 
social contratando persoas con diversidade funcional. 
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6. Reserva negociada dun tanto por cento dos contratos 
municipais que licite o concello a empresas de emprego 
protexido de persoas con diversidade funcional. 
7. Non aceptación nos procedementos de licitación pública de 
empresas que, estando obrigadas, non acrediten o 
cumprimento da cota legal de reserva do 2 %.  
8. Desenvolver accións específicas de orientación e 
intermediación laboral destinadas a persoas con diversidade 
funcional. 
9. Os empresarios e empresarias adoptarán de forma 
obrigatoria as medidas axeitadas para a adaptación do posto 
de traballo e a accesibilidade da empresa, en función das 
necesidades de cada situación concreta, co fin de permitir ás 
persoas con diversidade funcional acceder ao emprego, 
desenvolver o seu traballo, progresar profesionalmente e 
acceder á formación. 
10. Promover cursos de formación para o emprego de persoas 
con diversidade funcional, facilitando materiais adaptados; 
terase un especial coidado na preparación de alumnado con 
diversidade funcional para a súa inserción laboral." 
 
  
__________________________________________ 
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EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº123, de Adición. 
  
Débese engadir un novo artigo co seguinte texto: 
  
"Artigo 70 quinquies). Accesibilidade universal, educación 
inclusiva e formación permanente 
  
1. As persoas con diversidade funcional teñen dereito a unha 
educación inclusiva, de calidade e gratuíta, en igualdade de 
condicións coas demais persoas, e sen discriminación 
ningunha.  
2. Corresponde ás administracións educativas asegurar un 
sistema educativo inclusivo en todos os niveis educativos, así 
como o ensino ao longo da vida, e garantir un posto escolar ao 
alumnado con diversidade funcional, na educación básica, 
prestando atención á diversidade de necesidades educativas 
do alumnado con diversidade funcional, mediante a regulación 
de apoios e medidas para quen precise unha atención especial 
de aprendizaxe ou de inclusión. 
3. A inclusión na escola é unha obriga das administracións 
públicas. É a garantía de que se cumpre co dereito do acceso á 
educación que proclaman a Constitución e o Estatuto. Garante 
a participación das persoas que son vistas e consideradas 
como diferentes, coloca a igualdade por riba da diferenza e 
transcende de modo transversal a escola para integrar a 
comunidade educativa no seu conxunto.  
a) Para que a inclusión sexa unha realidade, a Consellería de 
Educación realizará a dotación de profesorado de apoio 
suficiente nas aulas dos centros educativos públicos e atenderá 
a que as aulas en que ou o elevado número de alumnos e 
alumnas nas aulas.  
b) A inclusión significa "estar na escola", superando a 
dicotomía separadora entre ambiente privado e eido público, 
entre "normal" e "diverso". Unha escola inclusiva insire as 
persoas no espazo público e prepáraas mediante socialización 
e aprendizaxe. A escola inclusiva debe, de forma necesaria e 
obrigada, establecer canles de participación do alumnado con 
diversidade funcional e permitirlle a interacción coas diferentes 
partes integrantes da comunidade educativa e desenvolver as 
actividades educativas. Finalmente, unha escola inclusiva debe 
asentarse no pensamento crítico e na accesibilidade universal 
aos coñecementos que se constrúan na comunidade educativa.  
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3. A escolarización deste alumnado en centros de educación 
especial ou unidades substitutorias dos mesmos só se levará a 
cabo de maneira excepcional. 
4. Materiais de apoio TIC. As ferramentas tecnolóxicas 
baseadas nas TIC, polo intensivo consumo cognitivo que 
representan, requiren dun labor adicional de adestramento por 
parte das persoas usuarias. Para estes efectos, e para cumprir 
coas normas da Lei de accesibilidade universal e cos preceptos 
da educación inclusiva, todo centro educativo con alumnado 
con diversidade funcional deberá dispoñer coa tecnoloxía de 
apoio TIC axeitada para o desenvolvemento da praxe 
educativa e do proceso de ensino-aprendizaxe. 
Segundo a tipoloxía ISO das tecnoloxías de apoio en 
diversidade funcional intelectual, destacaremos a presenza, en 
función loxicamente do alumnado e das súas necesidades 
específicas, de equipos e materiais de avaliación cognitiva, 
produtos de apoio para o adestramento da percepción, 
produtos de apoio para a aprendizaxe da linguaxe, produtos de 
apoio á educación e rehabilitación en diversidade funcional 
intelectual (comunicación [lecto-escritura], información e 
sinalización, debuxo e escritura manual, etc).  
Por iso, cómpre garantir desde a rede pública a educación 
inclusiva de toda a nenez e mocidade con diversidade 
funcional.  
5. Desde as administracións públicas estableceranse 
protocolos claros e actuacións para avanzar de forma decidida 
na conexión entre a etapa infantil e a atención temperá, para 
así mellorar no diagnóstico temperán da diversidade funcional 
e no seu tratamento educativo. 
6. Tal e como determine a regulamentación, estableceranse 
convenios de cooperación con entidades que traballan con 
persoas con diversidade funcional en idade escolar. 
7. No que se refire ás garantías adicionais, esta lei terá en 
conta o disposto no artigo 20 do Real decreto lexislativo 
1/2013, do 29 de novembro, polo que se aproba o texto 
refundido da Lei xeral das persoas con discapacidade e a súa 
inclusión social." 
  
__________________________________________ 
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EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº124, de Adición. 
  
Débese engadir un novo artigo co seguinte texto: 
  
"Artigo 70 sexies). Accesibilidade en materia de benestar e 
saúde 
  
1. Saúde. 
As persoas con diversidade funcional teñen o dereito á 
protección e promoción da súa saúde, sen discriminación 
ningunha. A Xunta de Galicia e a Consellería de Sanidade 
velarán polo cumprimento dos seus dereitos e establecerán as 
medidas positivas necesarias para a súa plena integración 
social e sanitaria. 
Garantiranse a todas as persoas residentes en Galicia con 
diversidade funcional ou/e cognitiva, e con independencia da 
súa renda e réxime legal, o acceso aos seguintes dereitos e 
servizos: 
a) A atención primaria e especializada da saúde no Servizo 
Galego de Saúde. 
b) A prestación farmacéutica, quedando exentas e exentos de 
achega. 
c) A prestación ortoprotésica, quedando exentas e exentos de 
achega. 
d) A terapia rehabilitadora e de mantemento para as diferentes 
necesidades das persoas con diversidade funcional física, 
sensorial ou/e diversidade cognitiva. 
2. Benestar: 
As persoas con diversidade funcional ou/e cognitiva teñen 
dereito á integración na sociedade, á atención especializada 
que precisen segundo as necesidades da súa diversidade 
funcional ou/e cognitiva e a unha adecuada atención 
biopsicosocial. 
Nese sentido, a Xunta de Galicia e a Consellería de Benestar 
velarán polo cumprimento dos dereitos destas persoas e 
fomentarán a dita integración, coas medidas positivas que 
sexan precisas. 
Garantirase a todas as persoas residentes en Galicia con 
diversidade funcional ou/e cognitiva, e con independencia da 
súa renda e réxime legal, o acceso aos seguintes dereitos e 
servizos: 
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a) Centros de día e centros residenciais se a súa situación o 
require e tras ser valorado polo persoal sanitario público e de 
traballo social. 
b) Acceso a talleres e actividades e terapias ocupacionais 
dispoñibles e beneficiosas para a súa mellora e 
desenvolvemento biopsicosocial. Estas actividades deberán ser 
organizadas pola consellaría en número suficiente que 
permitan a asistencia das persoas con diversidade funcional 
polo menos unha vez ao ano a algunha actividade, taller ou 
terapia de apoio. 
c)Transporte adaptado aos centros de día, centros residenciais 
e calquera outra actividade para as persoas con diversidade 
funcional ou/e física. O dito transporte deberá incluír as 
persoas coidadoras ou mediadoras que se precisen segundo 
as usuarias e usuarios que o empreguen." 
  
__________________________________________ 
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EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº125, de Adición. 
  
Débese engadir un novo artigo co seguinte texto: 
  
"Artigo 70 septies). Acceso á cultura e ao deporte 
  
1. As persoas con diversidade funcional teñen dereito a 
participar, en igualdade de condicións que as demais persoas, 
na vida cultural e nas actividades recreativas, de lecer e 
deportivas. 
2. As administracións públicas adoptarán todas as medidas 
necesarias para garantir o dito dereito. 
3. As administracións públicas velarán para que as persoas con 
diversidade funcional teñan acceso a material cultural en 
formatos accesibles, manexables, informados, comprensibles e 
amigables. En concreto, os programas de televisión, as 
películas, as pezas de teatro e outras actividades culturais 
deberán cumprir cos criterios de accesibilidade, 
manexabilidade, comunicabilidade e comprensibilidade, 
e deben ser amigables. 
4. As administracións públicas dispoñerán as medidas 
oportunas para que as persoas con diversidade funcional 
poidan desenvolver o seu potencial creativo, artístico e 
intelectual. 
5. As administracións públicas deberán garantir que existen os 
mecanismos de participación axeitados para a participación de 
persoas con diversidade funcional en actividades de carácter 
deportivo xeral en todos os niveis. O deporte supón un dos 
medios para o desenvolvemento social, corporal e de lecer 
máis importante para as persoas con diversidade funcional, xa 
que a través daquel poden mellorar a súa mobilidade, 
equilibrio, orientación e benestar e a integración e relacións 
coas demais persoas.  
a) Igualmente, para garantir que as persoas con diversidade 
funcional poidan organizar e desenvolver actividades 
deportivas e de lecer e para que poidan realizar tal tarefa, 
débeselles ofrecer, en igualdade de condicións que as demais 
persoas, instrución, formación e os recursos axeitados. 
b) Garantirase tamén que as persoas con diversidade funcional 
teñan acceso a instalacións deportivas, recreativas e turísticas. 
c) Do mesmo xeito, asegurarase que os nenos e nenas con 
diversidade funcional teñan igual acceso que o resto de nenos 
e nenas á participación en actividades lúdicas, recreativas, de 
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lecer e deportivas, incluídas as que se realicen dentro do 
sistema escolar." 
 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Disposición adicional primeira.  Adaptación e supresión de 
barreiras existentes 
 
As administracións públicas de Galicia, no ámbito das súas 
competencias, elaborarán os plans de adaptación e supresión 
de barreiras previstos nesta lei, respectando os prazos 
establecidos no Real decreto lexislativo 1/2013, do 29 de 
novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei xeral de 
dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión 
social.  
 
As administracións públicas de Galicia establecerán 
anualmente, segundo as súas dispoñibilidades orzamentarias, 
fondos para investimentos destinados ao cumprimento das 
condicións básicas de accesibilidade e non-discriminación. 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº47, de Supresión. 
  
Disposición adicional primeira. 
  
Supresión do seguinte texto: “e respectarán os prazos 
establecidos no Real Decreto lexislativo 1/2013, do 29 de 
novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei xeral de 
dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión 
social.” 
 
__________________________________________ 
-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº126, de Substitución. 
  
Débese substituir o texto do segundo paragrafo polo seguinte: 
  
"As administracións públicas de Galicia establecerán 
anualmente fondos para investimentos destinados ao 
cumprimento das condicións da accesibilidade universal e 
inclusión social, así como un cronograma das actuacións que 
se van realizar, escoitados e consultados os órganos de 
participación do sector." 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Disposición adicional segunda.  Plans de evacuación e 
seguridade 
 
Determinaranse regulamentariamente os plans de evacuación 
e seguridade dos espazos, edificacións e servizos de 
concorrencia ou uso público, co fin de garantir a súa 
adecuación ás necesidades das persoas con mobilidade 
reducida. 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº127, de Substitución. 
  
Débese substituir a seguinte expresión: 
  
Onde di: "...servizos de concorrencia ou uso público,..." 
Debe dicir: "...servizos de concorrencia pública,..." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº65, de Modificación. 
  
Débese modificar a segunda liña da disposición adicional 
segunda. 
Onde di: "... e seguridade dos espazos, edificacións e servizos 
de concorrencia ou uso público, co fin de garantir..." debe dicir: 
"... e seguridade dos espazos e edificacións de concorrencia 
pública, co fin de garantir..." 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Disposición adicional terceira. Accións formativas e 
sensibilización social 
 
A Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia 
promoverá campañas informativas e educativas dirixidas á 
poboación en xeral, co fin de sensibilizala na discriminación 
que sufran as persoas con discapacidade cando non existe 
accesibilidade. 
 
Así mesmo, fomentará a realización de xornadas, cursos e 
publicacións dirixidos a responsables políticos/as, 
funcionarios/as, profesorado galego e inspección educativa, 
técnicos/as e colectivos de persoas con discapacidade, co 
obxecto de divulgar o contido desta lei e da demais normativa 
aplicable en materia de accesibilidade e eliminación de 
barreiras. 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº129, de Substitución. 
  
Débese substituir a totalidade da disposición polo seguinte 
texto: 
 
"1. As administracións públicas de Galicia promoverán 
campañas de sensibilización e concienciación e educativas 
para loitar contra os estereotipos, os prexuízos e as prácticas 
nocivas e discriminatorias con respecto ás persoas con 
diversidade funcional e os seus dereitos e contrarrestalos co 
desenvolvemento de actitudes receptivas e respectuosas. 
2. Así mesmo, dispoñerán os recursos necesarios para que se 
realicen xornadas de formación, cursos especializados e 
publicacións para persoal que desenvolve tarefas políticas, de 
función pública e de función técnica e para colectivos de 
persoas con diversidade funcional, para un desenvolvemento 
máis acaído do seu traballo en relación coa atención ás 
persoas con diversidade, poñendo de relevo o contido desta lei 
e demais materia aplicable en materia de accesibilidade e non 
discriminación.  
3. As administracións públicas establecerán decálogos e 
demais procedementos cos medios de comunicación e 
información para que a diversidade funcional sexa tratada 
dunha forma normalizada e inclusiva." 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Disposición adicional cuarta.  Excepcións 
 
Cando existan circunstancias específicas que non permitan que 
un espazo, servizo ou instalación poida acadar o cumprimento 
estrito da normativa vixente sen requirir medios técnicos e 
económicos desproporcionados, as administracións públicas 
que deban outorgar licenzas e autorizacións de calquera tipo 
poderán adoptar solucións alternativas. Establecerase 
regulamentariamente en que supostos e con que limitacións se 
poden aceptar estas solucións alternativas e en que casos será 
preceptivo o informe favorable da Comisión Técnica de 
Accesibilidade. 
 
 

NON SE PRESENTARON EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Disposición adicional quinta.  Instalación de ascensores e 
vivendas de uso exclusivo para persoas con discapacidade 
 
A exixencia da instalación de ascensor nos edificios de vivenda 
de obra nova axustarase ao establecido no punto I.B.3.4 
(«Ascensores») do anexo I das Normas de habitabilidade de 
vivendas NHV-2010, do Decreto 29/2010, do 4 de marzo, polo 
que se aproban as normas de habitabilidade de vivendas de 
Galicia. 
 
Nas vivendas de obra consolidada haberá que aterse ao 
disposto na Lei de propiedade horizontal, así como nas 
actualizacións da regulación autonómica correspondente que 
resulten de aplicación. 
 
 

NON SE PRESENTARON EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Disposición adicional sexta.  Accesibilidade e deseño para 
persoas xordas, con discapacidade auditiva e xordocegas 
 
Os aspectos de accesibilidade universal e deseño para todas 
as persoas xordas, con discapacidade auditiva e xordocegas 
axustaranse ao establecido na Lei 27/2007, do 23 de outubro, 
pola que se recoñecen as linguas de signos españolas e se 
regulan os medios de apoio á comunicación oral das persoas 
xordas, con discapacidade auditiva e xordocegas, e na súa 
normativa de desenvolvemento. 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº130, de Substitución. 
  
Débese substituir o título da disposición polo seguinte: 
  
“Accesibilidade universal e deseño para persoas con 
diversidade funcional sensorial.” 
  
__________________________________________ 
-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº131, de Substitución. 
  
Débese substituir a seguinte expresión (liñas 1 e 3): 
  
Onde di: "...persoas xordas, con discapacidade auditiva e 
xordo-cegas..." 
Debe dicir: "...persoas con diversidade funcional sensorial..." 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Disposición adicional sétima.  Vivendas de promoción pública 
 
As vivendas de promoción pública reservadas a persoas con 
discapacidade deberán adaptarse ás necesidades derivadas da 
discapacidade da persoa adxudicataria. (...) O promotor 
estará obrigado a realizar as mencionadas adaptacións. 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº132, de Substitución. 
  
Débese substituir o texto da disposición polo seguinte: 
  
"As vivendas de promoción pública reservadas a persoas con 
diversidade funcional deberán adaptarse ás necesidades 
derivadas da diversidade funcional da persoa adxudicataria. O 
promotor estará obrigado a realizar as mencionadas 
adaptacións." 
__________________________________________ 
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EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº50, de Adición. 
  
Disposición adicional sétima.Bis 
  
Débese crear unha nova disposición adicional. Normas de 
habitabilidade.  
  
Co seguinte texto: “O Goberno galego elaborará, no ano 
seguinte á aprobación desta lei, as Normas de habitabilidade 
para as vivendas galegas, sustentadas nos criterios de 
accesibilidade para todas as persoas.” 
 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Disposición adicional oitava. Información ao Parlamento 
 
O departamento da Xunta de Galicia competente en materia de 
accesibilidade remitirá ao Parlamento, con carácter bianual, un 
informe sobre a aplicación desta lei. 
 
 

NON SE PRESENTARON EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Disposición transitoria primeira.  Plans urbanísticos e 
instrumentos de planeamento 
 
Os plans xerais de ordenación urbana, as normas subsidiarias 
de planeamento e os demais instrumentos de planeamento que 
os desenvolven aprobados definitivamente no momento da 
entrada en vigor desta lei adaptaranse ás determinacións e aos 
criterios técnicos contidos nela e no regulamento de 
desenvolvemento na súa primeira revisión. Non se superará, 
en todo caso, o prazo de cinco anos desde a entrada en vigor 
desta lei e sen prexuízo do establecido no réxime transitorio 
previsto no Real decreto 173/2010, do 19 de febreiro, polo que 
se modifica o Código técnico da edificación, aprobado polo 
Real decreto 314/2006, do 17 de marzo, en materia de 
accesibilidade e non-discriminación das persoas con 
discapacidade. 
 
Malia o anterior, as prescricións contidas nesta lei prevalecerán 
sobre as eventuais determinacións que se opoñan a ela 
contidas nos plans urbanísticos e demais instrumentos de 
planeamento, así como nas ordenanzas municipais vixentes, 
na data da súa entrada en vigor. 
 
 

NON SE PRESENTARON EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Disposición transitoria segunda.  Proxectos de edificación e 
urbanización en tramitación 
 
Non será de aplicación o disposto nesta lei aos proxectos de 
edificación e urbanización que teñan concedida licenza de obra 
na data da súa entrada en vigor ou a teñan solicitada e lles 
sexa concedida nun prazo non superior a un ano. 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº52, de Substitución. 
  
Disposición transitoria segunda 
  
Débese substituír o texto polo seguinte: 
  
“1. Non lles será de aplicación o disposto nesta lei aos 
proxectos de obra e edificación que teñan concedida a licenza 
na data da súa entrada en vigor ou a teñan solicitada e lles 
sexa concedida nun prazo non superior a seis meses. 
2. Non lles será de aplicación o disposto nesta lei aos 
proxectos de urbanización aprobados na data da súa entrada 
en vigor ou que estean presentados e sexan aprobados nun 
prazo non superior a un ano.” 
 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Disposición transitoria terceira.  Tarxetas de accesibilidade 
 
Mentres non se produza o desenvolvemento regulamentario a 
que se refire o artigo 33 da presente lei, permanecerá vixente a 
regulación contida ao respecto no Decreto 35/2000, do 28 de 
xaneiro, polo que se aproba o Regulamento de 
desenvolvemento e execución da Lei de accesibilidade e 
supresión de barreiras da Comunidade Autónoma de Galicia.  
 
 

NON SE PRESENTARON EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Disposición transitoria cuarta.  Normativa vixente 
 
As normas sobre accesibilidade vixentes no momento da 
entrada en vigor desta lei manterán a súa vixencia ata a 
entrada en vigor do desenvolvemento normativo recollido nela, 
sempre que non se opoñan ao establecido nela nin na 
normativa básica estatal na materia. 
 
 

NON SE PRESENTARON EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Disposición transitoria quinta.  Consello Galego para a 
Promoción da Accesibilidade e a Supresión de Barreiras 
 
Mentres non se produza o desenvolvemento regulamentario a 
que se refire o artigo 69 da presente lei, permanecerán 
vixentes a organización e o funcionamento establecidos no 
título VI do Decreto 35/2000, do 28 de xaneiro, polo que se 
aproba o Regulamento de desenvolvemento e execución da Lei 
de accesibilidade e supresión de barreiras na Comunidade 
Autónoma de Galicia. 
 
 

NON SE PRESENTARON EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Disposición transitoria sexta.  Comisión Técnica de 
Accesibilidade 
 
Mentres non se produza o desenvolvemento regulamentario a 
que se refire o artigo 70 da presente lei, permanecerán 
vixentes as funcións e a composición da Comisión Técnica de 
Accesibilidade establecidas no artigo 72 do Decreto 35/2000, 
do 28 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento de 
desenvolvemento e execución da Lei de accesibilidade e 
supresión de barreiras na Comunidade Autónoma de Galicia. 
 
 

NON SE PRESENTARON EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Disposición derrogatoria única. Derrogación normativa 
 
Quedan derrogadas cantas disposicións de igual ou inferior 
rango se opoñan ao establecido nesta lei e, en concreto, a Lei 
8/1997, do 20 de agosto, de accesibilidade e supresión de 
barreiras na Comunidade Autónoma de Galicia, agás o 
establecido no parágrafo primeiro do punto 1 do artigo 40 e no 
punto 1 do artigo 44 da dita lei. 
 
 

NON SE PRESENTARON EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Disposición derradeira primeira.  Desenvolvemento 
regulamentario 
 
No prazo de dous anos desde a entrada en vigor da lei, a 
Xunta de Galicia aprobará o regulamento de desenvolvemento 
e o código de accesibilidade que conteña todas as normas 
técnicas aplicables na materia. 
 
No regulamento e no código de accesibilidade que se aproben 
en desenvolvemento desta lei deberán adoptarse, como 
mínimo, para definir a condición de accesible, os parámetros 
de accesibilidade que se definen no Real decreto lexislativo 
1/2013, do 29 de novembro, polo que se aproba o texto 
refundido da Lei xeral de dereitos das persoas con 
discapacidade e da súa inclusión social, e na súa normativa de 
desenvolvemento. 
 
Previamente á aprobación do regulamento de 
desenvolvemento e do código de accesibilidade, e ademais 
dos ditames previos necesarios, tales instrumentos 
normativos deberán ser obxecto de informe polas 
entidades locais a través dos seus órganos 
representativos, naqueles aspectos en que poidan resultar 
afectadas. 
 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº53, de Supresión. 
  
Disposición derradeira primeira 
  
Suprímese o segundo parágrafo. 
 
__________________________________________ 
-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº133, de Substitución. 
  
Débese substituir o seguinte texto: 
  
Onde di. "...persoas con discapacidade..." 
Debe dicir: "persoas con diversidade funcional..." 
__________________________________________ 
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-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº69, de Modificación. 
  
Débese modificar no primeiro parágrafo da disposición 
derradeira primeira o seguinte contido: 
Onde di: "No prazo de dous anos dende a entrada en vigor da 
lei, ..." debe dicir: "No prazo dun ano desde a entrada en vigor 
da lei, ..." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº54, de Modificación. 
  
Disposición derradeira primeira 
  
Débese modificar o texto substituindo: “No prazo de dous anos” 
  
Polo seguinte: “No prazo dun ano” 
 
__________________________________________ 
-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº70, de Adición. 
  
Débese engadir un novo parágrafo na disposición derradeira 
primeira, que quedará redactado co seguinte contido: 
"Previamente á aprobación do regulamento de 
desenvolvemento e ao código de accesibilidade, e ademais dos 
ditames previos necesarios, tales instrumentos normativos 
deberán ser obxecto de informe polas entidades locais a través 
dos seus órganos representativos, naqueles aspectos en que 
poidan resultar afectadas." 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Disposición derradeira segunda. Plan galego de accesibilidade 
 
A Xunta de Galicia, no prazo máximo de dous anos desde a 
entrada en vigor desta lei, aprobará un Plan galego de 
accesibilidade. No seu deseño, aplicación e seguimento 
participará o Consello Galego para a Promoción da 
Accesibilidade e Supresión de Barreiras, e previamente á 
súa aprobación darase conta ao Parlamento de Galicia. 
Igualmente, de xeito anual remitirá ao Parlamento un 
informe do seguimento e grao de cumprimento. 
 
 

NON SE PRESENTARON EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Disposición derradeira terceira. Habilitación para o 
desenvolvemento regulamentario 
 
Autorízase o Consello da Xunta para ditar as disposicións 
precisas para o desenvolvemento e a execución do previsto 
nesta lei. 
 
 
 
 
 

NON SE PRESENTARON EMENDAS 
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EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº71, de Adición. 
  
Débese engadir unha nova disposición derradeira terceira bis, 
que quedará redactada co seguinte contido: 
"No prazo de nove meses desde a entrada en vigor desta lei, a 
Xunta de Galicia, logo da audiencia dos sectores interesados e 
das organizacións representativas das persoas con 
discapacidade e das súas familias, establecerá o sistema 
arbitral previsto nesta lei." 
__________________________________________ 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Disposición derradeira cuarta. Entrada en vigor 
 
Esta lei entrará en vigor aos tres meses da súa publicación no 
Diario Oficial de Galicia. 
 
 

NON SE PRESENTARON EMENDAS 
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DITAME DA COMISIÓN: 

Exposición de motivos.  
 
1 
 
A mellora da calidade de vida de toda a poboación e, 
especialmente, das persoas con mobilidade reducida foi un dos 
obxectivos fundamentais da actuación pública pola que foi 
aprobada a Lei 8/1997, do 20 de agosto, de accesibilidade e 
supresión de barreiras na Comunidade Autónoma de Galicia, 
posteriormente desenvolvida polo Decreto 35/2000, do 28 de 
xaneiro, polo que se aproba o Regulamento de 
desenvolvemento e execución da lei e o Código de 
accesibilidade. Estas normas estableceron as bases para a 
supresión de barreiras na edificación, nos espazos urbanos, no 
transporte e na comunicación, e para a promoción da 
accesibilidade e a mellora da calidade de vida e a autonomía 
das persoas con discapacidade e mobilidade reducida. 
 
Esta normativa comportou un importante avance en Galicia, 
aínda que, despois dos anos que transcorreron desde a súa 
promulgación, é necesario seguir avanzando para conseguir 
unha sociedade inclusiva e accesible que garanta a autonomía 
das persoas, que evite a discriminación e que favoreza a 
igualdade de oportunidades para todos os cidadáns, 
especialmente aquelas persoas que teñan unha discapacidade 
física, sensorial ou intelectual, as persoas maiores ou as que 
teñan calquera outra forma de diversidade que comporte unha 
dependencia funcional. 
 
A Constitución española, no seu artigo 9.2, establece que os 
poderes públicos promoverán as condicións para que a 
liberdade e a igualdade do individuo e dos grupos nos que se 
integra sexan reais e efectivas, removerán os obstáculos que 
impidan ou dificulten a súa plenitude e facilitarán a participación 
de toda a cidadanía na vida política, económica, cultural e 
social. Por outra parte, no seu artigo 49 establécese que os 
poderes públicos realizarán unha política de previsión, 
tratamento, rehabilitación e integración dos diminuídos físicos, 
sensoriais e psíquicos, aos que lles prestarán a atención 
especializada que requiran e aos que ampararán 
especialmente para o gozo dos dereitos que o título I lles 
outorga a todos os cidadáns. Así mesmo, o artigo 4.2 do 
Estatuto de autonomía de Galicia atribúelles aos poderes 
públicos de Galicia a promoción das condicións necesarias 
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para que a liberdade e a igualdade dos individuos e dos grupos 
nos que se integran sexan reais e efectivas, removendo os 
obstáculos que impidan ou dificulten a súa plenitude.  
 
Por outra parte, a Lei 13/2008, do 3 de decembro, de servizos 
sociais de Galicia, no seu artigo 3, establece como un dos 
obxectivos do Sistema galego de servizos sociais o de garantir 
a vida independente e a autonomía das persoas en situación 
de dependencia. 
 
A Convención das Nacións Unidas sobre os dereitos das 
persoas con discapacidade, do 13 de decembro de 2006, 
ratificada polo Estado español e publicada no BOE o 21 de 
abril de 2008, establece o compromiso de promover, protexer e 
asegurar o pleno gozo dos dereitos humanos e liberdades 
fundamentais en condicións de igualdade por parte das 
persoas con discapacidade e de promover o respecto á súa 
dignidade inherente. A Convención convértese nun 
instrumento, con carácter vinculante, que defende e que 
garante os dereitos das persoas con discapacidade en todos os 
ámbitos da vida, como son a educación, a saúde, o traballo, a 
cultura, o ocio e a participación social e económica, e considera 
a accesibilidade como un elemento transversal de cada un dos 
ámbitos.  
 
2 
 
Seguindo os obxectivos da Convención das Nacións Unidas, a 
Unión Europea elaborou a Estratexia europea sobre a 
discapacidade 2010-2020, co obxectivo de que todas as 
persoas con discapacidade poidan gozar dos seus dereitos e 
beneficiarse plenamente da súa participación na economía e 
na sociedade europeas. A Estratexia identifica oito áreas 
primordiais de actuación, a primeira das cales é a 
accesibilidade aos bens e servizos, en especial aos servizos 
públicos, e a utilización dos dispositivos de apoio ás persoas 
con discapacidade. En consecuencia, esta lei recoñece 
expresamente que, nun contorno accesible e sen barreiras, as 
persoas con discapacidade melloran, de forma significativa, as 
súas habilidades e a súa autonomía, incrementan a súa 
participación e autoxestión na vida diaria e social, evitan 
situacións de marxinación, reducen a dependencia de terceiros 
e incrementan a prevención desta dependencia. 
 
Así mesmo, recoñécese que a accesibilidade ao contorno 
ofrece oportunidades de mellora, ao dotar de condicións 
adecuadas os postos de traballo, os centros escolares, os 
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establecementos, os comercios, os espazos culturais, os 
transportes, os produtos e os servizos. Uns maiores niveis de 
accesibilidade proporcionan máis actividade produtiva, 
especialmente de renovación de innovación e deseño, e 
incrementan o número de usuarios que, sen condicións 
favorables, non poderían participar. 
 
A Estratexia europea 2010-2020 sinala, así mesmo, a 
conveniencia de regular a accesibilidade nos ámbitos da 
comunicación e da información, e en bens e servizos, que 
resultan ser dunha grande incidencia na autonomía das 
persoas con discapacidades sensoriais e na posibilidade de 
participar en igualdade de condicións ca o resto das persoas 
usuarias dos servizos. A grande evolución das tecnoloxías da 
información e da comunicación (TIC) que se ten 
producido nos últimos anos exixe unha nova regulación 
normativa que as prevexa, sendo que a súa presenza en 
todas as situacións da vida diaria é constante, e visto que 
teñen sido un elemento esencial para lles permitir ás persoas 
con discapacidade ou con limitacións no acceso á 
información desenvolver unha vida normalizada e poder 
relacionarse, formarse, traballar e gozar do lecer e da cultura 
en todos os seus aspectos. 
 
O marco legal estatal en materia de accesibilidade 
configurouse inicialmente a través da Lei 13/1982, do 7 de 
abril, de integración social das persoas con discapacidade 
(Lismi), que sentou as bases para a eliminación de barreiras 
arquitectónicas e da comunicación e a promoción da 
accesibilidade. Desenvolveuse, principalmente, a través da Lei 
51/2003, do 2 de decembro, de igualdade de oportunidades, 
non-discriminación e accesibilidade universal das persoas con 
discapacidade (LIONDAU), ditada ao abeiro da competencia 
exclusiva que se lle reserva ao Estado para garantir a 
igualdade de todos os españois no exercicio dos dereitos e no 
cumprimento dos deberes constitucionais, conforme o artigo 
149.1.1º da Constitución. A presente lei amplía os ámbitos de 
actuación ás telecomunicacións e á sociedade da información; 
espazos públicos urbanizados, infraestruturas e edificacións; 
transportes; bens e servizos á disposición do público; e 
relacións coas administracións públicas. A lei baséase nos 
principios de vida independente, accesibilidade universal, 
deseño para todos, diálogo civil e transversalidade. Tamén 
establece as condicións básicas de accesibilidade e non-
discriminación, sen prexuízo das competencias constitucional e 
estatutariamente atribuídas ás comunidades autónomas, así 
como as atribuídas ás corporacións locais. 
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A partir da entrada en vigor da Lei 51/2003 prodúcese un 
amplo desenvolvemento regulamentario da normativa sobre 
accesibilidade, que dá lugar a unha pluralidade de normas, 
entre as cales cómpre subliñar as seguintes: o Real decreto 
1414/2006, do 1 de decembro, polo que se determina a 
consideración de persoa con discapacidade; o Real decreto 
1417/2006, do 1 de decembro, polo que se establece o sistema 
arbitral de queixas e reclamacións en materia de igualdade de 
oportunidades, non-discriminación e accesibilidade por razón 
de discapacidade; o Real decreto 505/2007, do 20 de abril, 
polo que se aproban as condicións básicas de accesibilidade e 
non-discriminación das persoas con discapacidade para o 
acceso e a utilización dos espazos públicos urbanizados e 
edificacións; a Orde VIV/561/2010, do 1 de febreiro, pola que 
se desenvolve o documento técnico de condicións básicas de 
accesibilidade e non-discriminación para o acceso e a 
utilización dos espazos públicos urbanizados; o Real decreto 
173/2010, do 19 de febreiro, polo que se modifica o Código 
técnico da edificación, aprobado polo Real decreto 314/2006, 
do 17 de marzo; o Real decreto 1494/2007, do 12 de 
novembro, polo que se aproba o Regulamento sobre as 
condicións básicas para o acceso das persoas con 
discapacidade ás tecnoloxías, produtos e servizos relacionados 
coa sociedade da información e medios de comunicación 
social; o Real decreto 1544/2007, do 23 de novembro, polo que 
se regulan as condición básicas de accesibilidade e non-
discriminación para o acceso e a utilización dos modos de 
transporte para persoas con discapacidade; o Real decreto 
1612/2007, do 7 de decembro, polo que se regula o 
procedemento de voto accesible; e o Real decreto 422/2011, 
do 25 de marzo, polo que se aproba o Regulamento sobre as 
condicións básicas para a participación na vida política e nos 
procesos electorais. 
 
Doutra banda, en relación co réxime sancionador, a Lei estatal 
49/2007, do 26 de decembro, pola que se establece o réxime 
de infraccións e sancións en materia de igualdade de 
oportunidades, non-discriminación e accesibilidade universal 
das persoas con discapacidade, establece un réxime de 
infraccións e sancións, con carácter básico para todo o Estado, 
respectando os ámbitos de decisión propia que 
constitucionalmente lle corresponden ao lexislador autonómico 
para a plena garantía e protección das persoas con 
discapacidade.  
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Con posterioridade, a Lei 26/2011, do 1 de agosto, de 
adaptación normativa á Convención internacional sobre os 
dereitos das persoas con discapacidade, modificou algunhas 
das normas relacionadas anteriormente para o cumprimento 
dos compromisos adquiridos coa ratificación da Convención. 
 
En aplicación do previsto na disposición derradeira segunda da 
Lei 26/2011, que establece o mandato de refundición, 
regularización e harmonización das tres leis citadas con 
anterioridade, resulta a publicación do Real decreto lexislativo 
1/2013, do 29 de novembro, polo que se aproba o texto 
refundido da Lei xeral de dereitos das persoas con 
discapacidade e da súa inclusión social, que responde ás 
modificacións experimentadas nestes anos na materia, así 
como ao substancial cambio do marco normativo dos dereitos 
das persoas con discapacidade. 
 
A presente lei pretende constituír un texto integrador que 
permita desenvolver, nun corpo normativo único, a diversidade 
de disposicións de accesibilidade, que unifique, coordine e 
estableza os criterios de aplicación, execución e control, de 
acordo cos criterios de proporcionalidade e axustes razoables, 
no marco das condicións establecidas pola lexislación básica 
estatal e polas directrices internacionais. 
 
O artigo 27 do Estatuto de autonomía, nos seus puntos 3, 7 e 
8, atribúelle á Comunidade Autónoma competencia exclusiva 
en materia de ordenación do territorio e do litoral, urbanismo e 
vivenda, e obras públicas que non teñan a cualificación legal de 
interese xeral do Estado ou cuxa execución ou explotación non 
afecte outra comunidade autónoma ou provincia, así como 
ferrocarrís e estradas non incorporadas á rede do Estado e 
cuxo itinerario se desenvolva integramente no territorio da 
Comunidade Autónoma e, nos mesmos termos, o transporte 
levado a cabo por estes medios e por cable. Por outra banda, 
conforme o artigo 34.1 do Estatuto de autonomía de Galicia, no 
marco das normas básicas do Estado, correspóndenlle á 
Comunidade Autónoma o desenvolvemento lexislativo e a 
execución do réxime de radiodifusión e televisión, nos termos e 
casos establecidos na lei que regule o estatuto xurídico de 
radio e televisión. 
 
Así mesmo, a Comunidade Autónoma ten competencia 
exclusiva en materia de asistencia social, segundo o artigo 
27.23 do Estatuto de autonomía. 
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A presente Lei de accesibilidade dítase tendo en conta o Real 
decreto lexislativo 1/2013, do 29 de novembro, polo que se 
aproba o texto refundido da Lei xeral de dereitos das persoas 
con discapacidade e da súa inclusión social, que prevé no 
artigo 23 que o Goberno, sen prexuízo das competencias 
atribuídas ás comunidades autónomas e ás corporacións 
locais, regulará unhas condicións básicas de accesibilidade e 
non-discriminación que lles garantan uns mesmos niveis de 
igualdade de oportunidades a todas as persoas con 
discapacidade, e sinala que tal regulación será gradual no 
tempo e no alcance e contido das obrigas impostas e que 
abranguerá todos os ámbitos e áreas das enumeradas no 
artigo 5. O Real decreto lexislativo 1/2013, do 29 de novembro, 
polo que se aproba o texto refundido da Lei xeral de dereitos 
das persoas con discapacidade e da súa inclusión social, 
ditouse ao abeiro da competencia exclusiva do Estado para 
regular as condicións básicas que garantan a igualdade de 
todos os españois no exercicio dos dereitos e o cumprimento 
dos deberes constitucionais, conforme o artigo 149.1.1º da 
Constitución. Doutra banda, a sección 2ª do capítulo II do título 
II dítase ao abeiro da competencia do Estado en materia de 
lexislación procesual, conforme o artigo 149.1.6º da 
Constitución. 
 
Por todo o exposto, esta Lei de accesibilidade de Galicia ten 
como obxectivos acadar unha sociedade inclusiva e accesible 
que garanta a autonomía das persoas, evite a discriminación e 
favoreza a igualdade de oportunidades para toda a cidadanía, 
especialmente para as persoas que teñen discapacidades, nun 
marco demográfico tendente ao incremento da esperanza de 
vida e ao envellecemento da poboación; dispoñer dun marco 
normativo propio, simplificado e eficiente, en materia de 
accesibilidade, adecuado ás directrices internacionais e 
estatais, no exercicio das competencias da Comunidade 
Autónoma de Galicia; e facer realidade o concepto de 
accesibilidade e deseño para todos, nos procesos, proxectos, 
produtos e servizos, de xeito que se facilite o uso universal, con 
plena seguridade, do medio físico e que se eviten gastos 
posteriores de eliminación de barreiras. 
 
3 
 
Esta lei comprende un título preliminar e catro títulos, 
desenvolvidos en setenta artigos, ademais de sete disposicións 
adicionais, seis disposicións transitorias, unha disposición 
derrogatoria e tres disposicións derradeiras. 
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O título preliminar establece o obxecto da lei, así como os seus 
principios e definicións. Este título comprende dous capítulos. 
No capítulo I recóllense o obxecto da lei e os principios en que 
se fundamenta, así como as definicións de conceptos que 
resultan necesarios para garantir unha interpretación axeitada 
desta lei. O capítulo II dedícase ao ámbito da lei, e establécese 
como novidade o ámbito da sociedade da información e das 
telecomunicacións e o acceso aos bens e servizos das 
administracións públicas. 
 
O título I consta de seis capítulos. No capítulo I regúlanse as 
barreiras arquitectónicas urbanísticas e pormenorízanse os 
distintos elementos que acompañan a urbanización e os 
espazos públicos, así como o mobiliario urbano. No capítulo II 
contéñense as disposicións sobre barreiras na edificación, e 
establécese un réxime diferente cando se trata de edificios de 
uso público e de edificios de titularidade privada, residenciais 
ou non residenciais; ademais, regúlanse os requisitos de 
accesibilidade no caso de vivendas para persoas con 
discapacidade, que se fan extensivos a todas aquelas vivendas 
sometidas a algún réxime de axuda pública. O capítulo III 
dedícase ás barreiras no transporte público, e establécense 
dous tipos de tarxetas de accesibilidade: a tarxeta de 
estacionamento para persoas con discapacidade, que se lles 
concederá ás persoas con mobilidade reducida, de cara a 
favorecer o uso e o aproveitamento dos transportes privados; e 
a tarxeta de accesibilidade de persoas usuarias, que se lles 
outorgará ás persoas con algunha limitación, de cara a 
favorecer o uso e o aproveitamento dos transportes colectivos. 
O capítulo IV, referido ás barreiras na comunicación, recolle a 
necesidade de facer accesibles os sistemas de comunicación e 
de sinalización a toda a poboación. O capítulo V regula o 
símbolo internacional de accesibilidade, co obxecto de 
identificar o acceso e a posibilidade de uso de espazos, 
instalacións e servizos accesibles. E o capítulo VI aborda a 
accesibilidade e o deseño para todos no acceso aos bens e 
servizos das administracións públicas, así como as relacións 
con estas. 
 
O título II recolle as distintas medidas de control que competen 
tanto á Administración autonómica como ás administracións 
locais e aos distintos colexios profesionais. 
 
O título III, baixo a rúbrica «Réxime sancionador», establece o 
concepto de infracción, no que se introduce a definición de 
infracción continuada, a súa clasificación en moi graves, graves 
e leves e as figuras da reincidencia e reiteración. Introdúcese a 
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posibilidade de aplicar circunstancias atenuantes; regúlase o 
tipo de sancións, entre as cales se establecen as sancións 
accesorias, así como as multas coercitivas como medio de 
execución forzosa, e, ademais, establécese a actualización da 
contía das sancións, a súa graduación e os suxeitos 
responsables. No referente ao procedemento sancionador, 
faise unha remisión ás normas contidas nos artigos 134 e 
seguintes da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime 
xurídico das administracións públicas e do procedemento 
administrativo común, e ás súas normas de desenvolvemento. 
Convén salientar a consideración de interesadas das 
asociacións, federacións e fundacións relacionadas co ámbito 
da discapacidade. Regúlanse de maneira concreta o inicio, as 
actuacións previas, o arquivamento de actuacións, a 
colaboración entre administracións públicas no procedemento e 
a posibilidade de adopción de medidas provisionais. Por último, 
establécense os prazos de prescrición das infraccións e 
sancións e o cómputo destes. 
 
O título IV dedícase ao Consello Galego para a Promoción da 
Accesibilidade e a Supresión de Barreiras, órgano de 
participación e consulta en materia de accesibilidade, e á 
Comisión Técnica de Accesibilidade, órgano administrativo 
competente para a tramitación dos expedientes sancionadores 
derivados da aplicación da presente lei e da súa normativa de 
desenvolvemento, adscritos ambos ao departamento da 
Administración autonómica competente en materia de atención 
ás persoas con discapacidade. 
 
O anteproxecto desta lei someteuse ao preceptivo ditame do 
Consello Económico e Social de Galicia e do Consello Galego 
para a Promoción da Accesibilidade e a Supresión de 
Barreiras. 
 
 
 

EMENDAS MANTIDAS: 

-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº134, de Substitución. 
  
Débese substituir en todo o texto da Exposición de Motivos a 
seguinte expresión: 
  
Onde di: "...persoas con discapacidade..." 
Debe dicir: "...persoas con diversidade funcional..." 
__________________________________________ 
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-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº135, de Substitución. 
  
Débese substituir en todo o texto da Exposición de Motivos a 
seguinte expresión: 
  
Onde di: "...discapacidade..." 
Debe dicir: "...diversidade funcional..." 
 
__________________________________________ 
-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº74, de Modificación. 
  
Débese modificar o cuarto parágrafo do terceiro epígrafe da 
exposición de motivos, que quedará redactado co seguinte 
contido: 
"O título II recolle as distintas medidas de defensa e control que 
lles competen tanto á Administración autonómica como ás 
administracións locais e aos distintos colexios profesionais, 
establecendo un sistema arbitral que atenda e resolva as 
queixas ou reclamacións das persoas con discapacidade en 
materia de igualdade de oportunidades e non discriminación." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Socialistas de Galicia. 
Emenda nº73, de Adición. 
  
Débese engadir un novo parágrafo terceiro bis no epígrafe 
terceiro na exposición de motivos que quedará redactado co 
seguinte contido: 
"O título I bis desenvolve o dereito á aprendizaxe, coñecemento 
e uso da lingua de signos e da lingua oral a través dos medios 
de apoio á comunicación oral, como libre opción para as 
persoas xordas, con discapacidade auditiva e con 
xordocegueira." 
__________________________________________ 
-Do G.P. Bloque Nacionalista Galego. 
Emenda nº56, de Adición. 
  
Exposición do motivos, parágrafo 21 Bis 
  
Introdúcese un novo parrágrafo: 
  
“O título I bis, de medidas de promoción e fomento da 
accesibilidade, recolle unha serie de accións e obrigas 
encamiñadas a que a Xunta de Galicia e as administracións 
locais impulsen, no desenvolvemento das súas competencias 
respectivas, a adopción das medidas de fomento necesarias 
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para a promoción da accesibilidade a través de programas 
específicos.  
Para este fin créanse os programas de fomento da 
accesibilidade e o Fondo autonómico para a supresión de 
barreiras arquitectónicas.” 
  
__________________________________________ 
-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº136, ao apartado 1, de Adición. 
  
Débese engadir no terceiro parágrafo do punto 1, despois de: 
"...artigo 9.2." o seguinte texto: 
  
"e o artigo 4 do Estatuto de autonomía de Galicia" 
__________________________________________ 
-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº137, ao apartado 1, de Adición. 
  
Débese engadir ao remate do punto 1 o seguinte texto: 
  
"Desde o modelo de vida independente, en concreto, 
deféndese que todas as persoas teñen o dereito á 
independencia a través do máximo control sobre as súas vidas, 
baseado na capacidade e oportunidade para tomar decisións e 
de levar a cabo as actividades de cada día." 
 
__________________________________________ 
-Do G.P. Alternativa Galega de Esquerda. 
Emenda nº138, ao apartado 3, de Substitución. 
  
Débese substituir no primeiro parágrafo do apartado 3 a 
seguinte expresión:ç 
  
Onde di: "...setenta artigos..." 
Debe dicir: "...setenta e seis artigos..." 
__________________________________________ 
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