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1. Procedementos de natureza normativa
1.2. Proxectos e proposicións de lei
1.2.1. Proxectos de lei

Informe da Ponencia sobre Proxecto de lei de horarios comer-

ciais de Galicia

Presidencia

De conformidade co disposto nos artigos 65 e concordantes

do Regulamento da Cámara, ordénase a publicación no

Boletín Oficial do Parlamento de Galicia do Informe da

Ponencia sonbre o Proxecto de lei de horarios comerciais de

Galicia.

Santiago de Compostela, 21 de novembro de 2006

Dolores Villarino Santiago

Presidenta

Informe da Ponencia sobre Proxecto de lei de horarios comer-

ciais de Galicia

A Ponencia designada pola Comisión 6.ª, Industria, Enerxía,

Comercio e Turismo, para emitir informe sobre o Proxecto de

lei de horarios comerciais de Galicia, nas reunións e cos acor-

dos que a continuación se indican, á vista do texto do proxecto

e das emendas presentadas ao seu articulado, elaborou, para o

seu debate perante a devandita Comisión, este informe:

I

Antecedentes

1. O proxecto de lei tivo entrada no Rexistro do Parlamento

o día 28 de agosto de 2006, co número de rexistro 11738.

2. A Mesa do Parlamento, na reunión do día 29 de agosto de

2006, dispuxo a súa publicación no Boletín Oficial do Par-
lamento de Galicia (BOPG núm. 187, do 31 de agosto de

2006) e a apertura do prazo de presentación de emendas, que

rematou o día 22 de setembro de 2006.

Así mesmo, oída a Xunta de Portavoces, acordou a súa tra-

mitación pola Comisión 6.ª, Industria, Enerxía, Comercio e

Turismo.

3. As emendas presentadas –cualificadas pola Mesa da

Comisión na reunión do 29 de setembro de 2006 e publica-

das no BOPG núm. 209, do 2 de outubro de 2006– foron,

respectivamente, unha de totalidade de vinte e dúas emendas

ao articulado do G.P. Popular de Galicia (doc. núm. 12810).

II

Constitución, composición e reunións da Ponencia

1. Constitución e composición da Ponencia

A Comisión 6.ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo, na

sesión do día 20 de outubro de 2006, designou os seguintes

ponentes:

- Do Grupo Parlamentario Popular de Galicia: D. Ángel Ber-

nardo Tahoces (titular do G.P. Popular de Galicia) e D.ª Car-

men Janet Salgado Núñez (suplente).

- Do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego:

D. Carlos Fernando Blanco Parga (titular do G.P. do Bloque

Nacionalista Galego) e D. Manuel Parga Núñez (suplente).

- Do Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia: D.

Manuel Gallego Lomba (titular do G.P. dos Socialistas de

Galicia) e D. Abel Fermín Losada Álvarez (suplente). 

2. Reunións da Ponencia

A sesión constitutiva da Ponencia tivo lugar o día 20 de outubro

de 2006 e nela fixáronse a metodoloxía e o calendario de traballo.

Na reunión do día 30 de outubro de 2006 iniciouse o traba-

llo coa lectura en primeira volta do texto do proxecto. A

segunda e terceira lecturas tiveron lugar nas reunións dos

días 9 e 15 de novembro e o remate do informe na reunión

correspondente ao día 20 de novembro de 2006.

III

Elaboración do informe

A.- Articulado

Artigo 1

A Ponencia recoméndalle á Comisión a aceptación dunha

emenda transaccional redactada a partir da emenda núm. 1

do G.P. Popular de Galicia co texto seguinte: “co fin de favo-
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recer e de lles garantir o desenvolvemento harmónico do

comercio galego e un mellor servizo aos consumidores”.

Artigo 2

Ao non ter emendas, mantense o texto do proxecto.

Artigo 3

En primeira lectura, a Ponencia recomenda a aceptación dun

texto transaccional redactado a partir da emenda núm. 2 do

G.P. Popular de Galicia co texto literal seguinte:

“2. Estes horarios de apertura e pechamento dos establece-

mentos comerciais deberánselle comunicar á consellaría

competente en materia de comercio.”

En segunda lectura, rexéitase a emenda núm. 2 do G.P. Popu-

lar de Galicia e mantense o texto do proxecto, por entender

que non é operativa a obriga establecida na devandita

emenda para o pequeno comercio.

Artigo 4

A Ponencia, por maioría, propón o rexeitamento das emen-

das núms. 3, 4 e 5 do G.P. Popular de Galicia e a aceptación

da emenda de adición núm. 6 á alínea 4.

Nunha segunda lectura, a Ponencia, por maioría, ratifica o

rexeitamento das emendas do G.P. Popular de Galicia núms.

3, 4 e 5 e a aceptación da emenda núm. 6.

En terceira lectura o ponente do G.P. Popular de Galicia

retira e emenda núm. 3, a núm. 4 queda viva ante a posibili-

dade da súa transacción e a Ponencia, por maioría, reco-

menda de xeito definitivo o rexeitamento da emenda núm. 5

Na derradeira reunión do día 20 de novembro, a Ponencia

recomenda a aceptación da emenda núm. 4 do G.P. Popular

de Galicia e o ponente popular, por transación, retira a súa

emenda núm. 5.

Artigo 5

O ponente do G.P. Popular de Galicia retira a emenda núm.

7 e queda pendente para unha segunda lectura a emenda

núm. 8, que, de ser aceptada, achegaría unha alínea 4 a este

artigo e a conseguinte supresión da disposición adicional

segunda.

Nunha segunda lectura, o ponente do G.P. Popular de Gali-

cia retira a súa emenda núm. 8 ante unha posible transacción

da emenda núm. 21 vencellada á disposición adicional

segunda.

Artigo 6

O ponente do G.P. Popular de Galicia retira a emenda núm.

9, polo que se mantén o texto do proxecto.

Artigo 7

Non se presentaron emendas, xa que logo mantense o texto

do proxecto.

Artigo 8

A Ponencia deixa pendente para unha segunda lectura as

emendas núms. 10 e 12 do G.P. Popular de Galicia e propón

o rexeitamento da emenda núm. 11.

Na reunión do día 9 mantéñense as emendas do G.P. Popular

de Galicia núms. 10 e 12 co gallo de estudar a súa transac-

ción. Respecto da emenda núm. 11, a Ponencia recomenda,

por maioría, o seu rexeitamento e o ponente do G.P. Popular

de Galicia anuncia a súa defensa en Comisión, xa que, de

conformidade co informe da asesoría xurídica da Xunta e do

ditame do Consello Económico e Social de Galicia, com-

parte o criterio de que a alínea 3 non se axusta á lexislación

básica do Estado.

Na derradeira reunión do día 20, a Ponencia, por unanimi-

dade, acepta a retirada da emenda núm. 10 do G.P. Popular

de Galicia e recoméndalle á Comisión a aceptación da

emenda núm. 12, que afecta a supresión das tendas de con-

veniencia en virtude de transacción, e o ponente do G.P.

Popular de Galicia retira a emenda núm. 11.

Artigo 9

A Ponencia acepta a retirada da emenda núm. 16 do G.P.

Popular de Galicia. Deixa pendente para unha segunda lec-
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tura as emendas núms. 13, 14, 15, 17 e 18, e acepta a emenda

núm. 19 do G.P. Popular de Galicia, que modifica a alínea 5.

Na reunión do día 9, a Ponencia achega un texto transaccio-

nal consistente en substituír a expresión “municipios turísti-

cos” pola expresión “zonas de grande afluencia turística”,

suprímese a alínea1 de xeito íntegro, corríxense as referen-

cias númericas reflectidas na alínea 2 e inclúese o informe

do concello na alínea 3. Xa que logo e como consecuencia

da transacción, o ponente do G.P. Popular de Galicia retira as

emendas núms. 13, 14, 15, 17 e 18.

Na reunión do día 15 de novembro o ponente do G.P. do Blo-

que Nacionalista Galego ofrece un texto transaccional da alí-

nea 3 a partir da emenda núm. 17. Logo dun amplo debate, a

Ponencia, por unanimidade, recomenda a aceptación do

seguinte texto: 

“3. A consellaría competente en materia de comercio é o

órgano que ten atribuída a competencia para aprobar ou dene-

gar a proposta á que se refire a alínea 1, logo do informe pre-

ceptivo da dirección xeral competente en materia de turísmo.

3 bis). De proceder a modificación da resolución dictada,

con base na necesariedade obxectiva dos consumidores,

abrirase de novo o procedemento establecido no parágrafo 1

coa participación das asociacións e organizacións subliñadas

nel e cos informes preceptivos do concello, se é o caso, e da

dirección xeral competente en materia de turismo.”

Artigos, 10, 11, 12, 13 e 14

A non teren emendas, mantense o texto do proxecto.

Artigo 15

A Ponencia deixa pendente para unha segunda lectura a

emenda núm. 20 do G.P. Popular de Galicia e mantense o

texto do proxecto.

Na reunión do día 9, a Ponencia acepta a emenda núm. 20 do

G.P. Popular de Galicia e recomenda a supresión da alínea 3.

Artigos 16, 17 e 18

Ao non teren emendas, mantense o texto do proxecto.

Disposición adicional primeira

A non ter emendas, mantense o texto do proxecto.

Disposición adicional segunda

O ponente do G.P. Popular de Galicia mantén a súa emenda

núm. 21, de supresión, pola súa correlación coa emenda

núm. 8 ao artigo 5.

Na reunión do día 9, mantense a emenda núm. 21 do G.P.

Popular de Galicia por se fose posible un novo texto trans-

accionado.

Na derradeira reunión do día 20, o ponente do G.P. Popular

de Galicia retira a súa emenda núm. 21, de supresión.

Disposición transitoria 

A Ponencia recomenda a aceptación da emenda de substitu-

ción núm. 22 do G.P. Popular de Galicia. Na segunda lectura

esta emenda queda viva para unha posible transacción.

Disposicións derrogatoria e derradeiras primeira e segunda

Ao non teren emendas, mantense o texto do proxecto.

B. Exposición de motivos 

Ao non ter emendas, mantense o texto do proxecto.

C. Texto articulado

Exposición de motivos 

A Comunidade Autónoma de Galicia, consonte o artigo

30.1.4 do seu Estatuto de autonomía, posúe competencia

exclusiva en materia de comercio interior, sen prexuízo da

política xeral de prezos e da lexislación sobre a defensa da

competencia, nos termos do disposto nos artigos 38, 131 e

149.1.11 da Constitución española.

A lexislación actualmente en vigor, en materia de horarios

comerciais, vén configurada polos artigos 13 e 44.3 da Lei

10/1988, do 20 de xullo, de comercio interior de Galicia, e

mais polo Decreto 365/1996, do 26 de setembro, polo que se
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regulan os horarios comerciais no ámbito da Comunidade

Autónoma de Galicia.

Logo de transcorrer máis dunha década desde a antedita

regulación legal, é evidente que o sector comercial experi-

mentou numerosos cambios que aconsellan unha actualiza-

ción e posta ao día na regulamentación existente. Neste sen-

tido, o Goberno galego, por iniciativa da Consellaría de

Innovación e Industria e no exercicio das competencias esta-

tutarias actualmente recoñecidas, considera  preciso estable-

cer un novo réxime de horarios comerciais que incorpore os

elementos oportunos para atender de forma adecuada as

necesidades do sector comercial de Galicia, no que se con-

xuguen os diferentes intereses e sensibilidades e garanta o

nivel axeitado de oferta aos consumidores.

Esta lei quere preservar o modelo comercial galego, que se

caracteriza pola relevante presenza do comercio retallista no

tecido produtivo do país. Este elemento exerce unha función

social moi importante, pois, por unha banda, constitúe un

elemento esencial na configuración do territorio e na verte-

bración das vilas, cidades e barrios de Galicia, configurán-

doos como máis habitables e seguros, e, por outra banda,

garante o abastecemento das persoas –especialmente, as que,

por idade e outras circunstancias, teñen dificultades de

mobilidade.

Este comercio urbano de proximidade, integrado maiorita-

riamente por pequenas empresas familiares, desenvolve

tamén unha función económica importante, ao representar

un factor clave na creación de traballo autónomo estable e na

redistribución da renda e da riqueza. A súa defensa constitúe

un sistema eficaz para loitar contra a desertización dos cen-

tros urbanos e o desemprego.

Neste contexto, a regulación dos horarios preséntase como

un elemento esencial na ordenación do comercio como ins-

trumento que permite facer posible o equilibrio entre as

grandes empresas de distribución e o conxunto de pequenas

e medianas empresas comerciais.

Outra das finalidades desta lei é a de procurar o necesario

equilibrio entre abastecemento comercial e conciliación da

vida familiar e laboral, para o que contén medidas encami-

ñadas a fomentar o descanso de todos os cidadáns e cidadás

–sen excepción– nos festivos máis significados.

Así mesmo, a lei arbitra medidas para lles posibilitar aos

concellos a elección dos domingos e festivos que consi-

deren máis interesantes para o exercicio da actividade

comercial, así como a de vixiaren condutas que se opoñan

ao disposto nesta lei, coa atribución dunha importante

función inspectora que, como administración máis pró-

xima ao cidadán/á, poden desenvolver con maior control

e eficacia.

Capítulo I

Disposicións xerais

Artigo 1. Obxecto

Esta lei ten por obxecto a regulación dos horarios de apertura

e pechamento dos establecementos comerciais no ámbito

territorial da Comunidade Autónoma de Galicia co fin de

favorecer e de lles garantir o desenvolvemento harmónico do

comercio galego e un mellor servizo aos consumidores.

Artigo 2. Ámbito de aplicación

1. Esta lei seralles aplicable ás actividades comerciais de

carácter retallista que se desenvolvan no ámbito territorial

de Galicia. Enténdese por actividade comercial de carácter

retallista, para os efectos desta lei, a definida como tal pola

correspondente lei reguladora da actividade comercial de

Galicia.

2. Quedan excluídas do ámbito desta lei aquelas actividades

comerciais que, por razón do seu obxecto, estivesen regula-

das por unha lexislación especial; en particular, farmacias e

estancos, aos que esta lei lles será aplicable de forma suple-

toria.

Capítulo II

Réxime xeral de horarios

Artigo 3. Publicidade de horarios

En todos os establecementos comerciais deberá figurar a

información aos consumidores dos horarios de apertura e

pechamento, que se exporá en lugar visible desde o exterior,

mesmo cando o local estivese pechado.

Artigo 4. Horario xeral
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1. Recoñécese a liberdade dos comerciantes para fixaren os

horarios dos seus establecementos comerciais, dentro das

limitacións establecidas nesta lei.

2. O horario no que os establecementos comerciais poderán

desenvolver a súa actividade será, como máximo, de doce

horas ao día e de setenta e dúas horas á semana.

3. A franxa horaria na que se desenvolverá a actividade

comercial será entre as 8.00 e as 24.00 horas. Porén, os días

24 e 31 de decembro, para o caso de seren laborais, o hora-

rio de pechamento dos establecementos comerciais realiza-

rase, como máximo, ás 20.00 horas.

4. Cada comerciante, dentro do límite máximo establecido

neste artigo, determinará libremente o horario de apertura e

pechamento do establecemento e arbitrará todas as medidas

necesarias para que as traballadoras e os traballadores,

segundo as súas necesidades persoais e familiares, poidan

acceder a calquera das modalidades de xornada e horarios

previstos legalmente. Todo isto sen que as posibles opcións

exercidas, tanto na modalidade de xornada coma na modali-

dade horaria, poidan afectar negativamente a igualdade de

dereitos e prestacións de traballadoras e traballadores.

Artigo 5. Réxime de domingos e días festivos

1. Os domingos e días festivos nos que os establecementos

comerciais poderán permanecer abertos ao público serán,

como máximo, de oito ao ano.

2. Os establecementos comerciais deberán permanecer

pechados os días 1 de xaneiro, 1 de maio, 17 de maio, 25 de

xullo e 25 de decembro. 

3. O tempo máximo entre a apertura e o pechamento en

domingos e días festivos autorizados será de doce horas.

Artigo 6. Procedemento de determinación dos domingos e

días festivos hábiles comercialmente

1. Os domingos e festivos de apertura serán determinados

para cada período anual mediante orde da consellaría que

posúa as competencias en materia de comercio, que se publi-

cará no Diario Oficial de Galicia, antes do 15 de outubro do

ano anterior ao da súa aplicación, logo de consulta ás aso-

ciacións de consumidores máis representativas con implan-

tación en toda a comunidade, ao Consello Galego de Cáma-

ras Oficiais de Comercio, Industria e Navegación de Galicia

e ás demais organizacións empresariais e sindicais do sector

comercial máis representativas de Galicia.

2. Con independencia do establecido na alínea anterior e co

obxectivo de protexer os intereses comerciais nos diferentes

concellos, así que fosen publicadas no Diario Oficial de Gali-
cia as datas ás que fai referencia este artigo, calquera conce-

llo poderá solicitar da consellaría competente en materia de

comercio a modificación de dúas datas para o seu termo muni-

cipal. Esta solicitude deberá ser motivada e realizarse antes do

15 de novembro, tendo que se presentar acompañada dos

informes emitidos pola cámara de comercio, industria e nave-

gación da zona e polas organizacións empresariais e sindicais

do sector comercial máis representativas. A consellaría resol-

verá no prazo de quince días, contados desde a presentación

da solicitude. De transcorrer o devandito prazo sen resolución

expresa, considerarase estimada a petición. Con anterioridade

ao 15 de decembro serán publicados no Diario Oficial de
Galicia os cambios que se tivesen aprobado. 

Artigo 7. Día das Letras Galegas

Autorízanse os establecementos dedicados á venda de libros

para que abran o día 17 de maio de cada ano, co gallo da

celebración do Día das Letras Galegas. 

Capítulo III

Réxime especial de horarios

Artigo 8. Establecementos con liberdade horaria

1. As limitacións ás que se refiren os artigos 4 e 5 non afec-

tan os seguintes casos:

a) Os establecementos dedicados esencialmente á venda de

produtos de pastelaría, repostaría, churraría, pan, pratos pre-

parados, prensa, flores e plantas e mais as chamadas tendas

de conveniencia.

b) Os establecementos instalados en puntos fronteirizos,

estacións e medios de transporte terrestre, marítimo e aéreo.

Para o suposto da existencia de centros comerciais orienta-

dos a atraeren unha demanda comercial allea á propia de
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tales puntos de venda, aplicaránselles, en canto ao seu hora-

rio, as limitacións dos artigos 4 e 5.

c) Os establecementos dedicados, principalmente, á venda de

combustibles e carburantes. Para o caso de existir establece-

mentos comerciais cuxa oferta principal non estivese vincu-

lada á venda de combustibles e carburantes, aplicaránselles,

en canto ao seu horario, as limitacións dos artigos 4 e 5.

d) Os establecementos comerciais situados en zonas de

grande afluencia turística, consonte o establecido polo artigo

9. 

e) Os establecementos comerciais situados no contorno

inmediato da celebración de feiras e mercados tradicionais,

durante o mesmo horario no que teña lugar o devandito mer-

cado.

Os concellos deben autorizar a apertura destes establece-

mentos, así como a delimitación da área correspondente.

Para a delimitación da área de apertura requirirase informe

previo favorable da cámara de comercio, industria e navega-

ción da zona, así como das organizacións empresariais e sin-

dicais do sector comercial máis representativas. A autoriza-

ción así acordada débelle ser comunicada á Dirección Xeral

de Comercio. Para o caso de non existir acordo entre as refe-

ridas entidades, respecto da delimitación da área de apertura,

será a Dirección Xeral de Comercio a que autorice tal deli-

mitación, logo de valoración obxectiva dos informes emiti-

dos polas devanditas entidades.

f) Os establecementos comerciais situados en locais ou recin-

tos de afluencia turística, como museos, monumentos e centros

recreativos turísticos, e aos cales estean directamente vincula-

dos polo produto comercializado. No suposto de existir centros

comerciais orientados a atraeren unha demanda comercial

allea á propia de tales puntos de venda, aplicaránselles, en

canto ao seu horario, as limitacións dos artigos 4 e 5.

g) Os establecementos comerciais situados en establecemen-

tos hoteleiros, sempre e cando a actividade que desenvolvan

teña carácter permanente e non poida accederse a eles direc-

tamente desde a rúa. Non se inclúen neste suposto as activi-

dades comerciais ocasionais levadas a cabo en salas de

hoteis, restaurantes e similares habilitadas para este efecto,

que deben rexerse consonte o artigo 4.

h) Os establecementos comerciais que dispoñan dunha

superficie útil para a exposición e a venda ao público de ata

150 metros cadrados, excluídos os pertencentes a empresas

ou grupos de distribución que non teñan a consideración de

pequena e mediana empresa, segundo a lexislación vixente,

ou que operen baixo o mesmo nome comercial dos devandi-

tos grupos ou empresas.

2. Para os efectos do establecido por esta lei, enténdese por

tenda de conveniencia o establecemento comercial cuxa

superficie útil de venda e exposición ao público non supera

os 500 metros cadrados e distribúe a súa oferta de maneira

semellante entre todos e cada un dos seguintes grupos de

artigos: libros, xornais e revistas; produtos de alimentación;

discos e vídeos; xoguetes, agasallos e artigos diversos. Estes

establecementos deben permanecer abertos ao público,

como mínimo, dezaoito horas ao día durante todo o ano. A

oferta alimentaria será menor do trinta por cento das refe-

rencias e do vinte e cinco por cento da superficie de exposi-

ción e venda do establecemento.

3. Os establecementos situados en zonas de grande afluencia

turística e os establecementos aos que se refire a letra h) da

alínea 1 deben adiantar tamén o seu horario de pechamento

ás 20.00 horas os días 24 e 31 de decembro. Así mesmo,

tales establecementos deberán permanecer pechados os días

1 de xaneiro, 1 de maio, 17 de maio, 25 de xullo e 25 de

decembro.

Malia o anterior, para o caso daqueles establecementos refe-

ridos na letra h) da alínea 1 nos que algún dos cinco días de

pechamento obrigatorio coincida coa celebración de feira ou

mercado tradicional na vila na que estean radicados, estes

poderán proceder á apertura dos seus establecementos, den-

tro do horario habitual de mercado.

Artigo 9.Determinación das zonas de grande afluencia turística

1.Suprimido.

2. Para determinar as zonas de grande afluenacia turística,

exceptuadas do réxime xeral, é precisa a proposta motivada do

concello directamente afectado, que será aprobada por maioría

absoluta do pleno, a cal deberá especificar se a exclusión se

pide para a totalidade do municipio ou só para unha parte

deste, e indicar o período ou os períodos do ano aos que se cir-
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cunscribe a solicitude e mais a franxa horaria de apertura dia-

ria solicitada, e á que deben achegarse os seguintes informes:

a) Informe da cámara de comercio do ámbito territorial afectado.

b) Informe das asociacións ou agrupacións de comerciantes

retallistas máis representativas do sector comercial no

ámbito territorial afectado.

c) Informe das asociacións de consumidores e usuarios máis

representativas no ámbito territorial afectado.

d) Informe das organizacións sindicais máis representativas

no ámbito territorial afectado.

3. A consellaría competente en materia de comercio é o

órgano que ten atribuída a competencia para aprobar ou

denegar a proposta á que se refire a alínea 1, logo do informe

preceptivo da dirección xeral competente en materia de

turísmo.

3 bis. De proceder a modificación da resolución dictada,

con base na necesariedade obxectiva dos consumidores,

abrirase de novo o procedemento establecido no parágrafo

1 coa participación das asociacións e organizacións subli-

ñadas nel e cos informes preceptivos do concello, se é o

caso, e da dirección xeral competente en materia de

turismo.

4. A proposta á que se refire a alínea 1 considerarase apro-

bada de non se ditar resolución expresa no prazo tres meses,

contados desde a súa presentación xunto con toda a docu-

mentación preceptiva.

5. A declaración de zona de grande afluencia turística, para

os efectos desta lei, terá unha vixencia de cinco anos, pro-

rrogables por idénticos períodos, sempre e cando quede

acreditada para cada caso a persistencia das causas que

motivaron a autorización inicial. Así que sexa aprobada será

publicada no Diario Oficial de Galicia.

6. Se desaparecesen as causas que motivaron a declaración

de municipio turístico, a consellaría competente en materia

de comercio procederá á revogación dela, logo de audiencia

das organizacións que se sinalan na alínea 1, corresponden-

tes ao concello afectado. Así mesmo, poderanse solicitar os

informes oportunos da dirección xeral competente en mate-

ria de turismo.

Capítulo IV

Establecementos con venda de bebidas alcohólicas

Artigo 10. Limitación de venda de bebidas alcohólicas

Os concellos, no ámbito do seu termo municipal, poderán acor-

dar de maneira singularizada, por razóns de orde pública, impor-

lles aos establecementos comerciais que inclúan na súa oferta

bebidas alcohólicas a prohibición de expenderen este tipo de

bebidas desde as 22.00 horas deica as 9.00 horas do día seguinte,

con independencia do réxime de apertura que lles fose aplicable.

A imposición desta prohibición deberalle ser comunicada á

dirección xeral competente en materia de comercio.

Capítulo V

Réxime sancionador

Artigo 11. Clasificación das infraccións

As infraccións tipificadas por esta lei clasifícanse en leves,

graves ou moi graves.

Artigo 12. Infraccións leves

Son infraccións leves:

Aapertura do establecemento comercial en horario non autorizado.

b) O incumprimento do tempo máximo de apertura do esta-

blecemento comercial.

c) A falta de exposición do horario de apertura do establece-

mento comercial de maneira visible ao público, mesmo co

establecemento pechado.

d) O incumprimento das obrigas establecidas nesta lei ou nas

normas ditadas para o seu desenvolvemento, que non sexan

obxecto de sanción específica.

Artigo 13. Infraccións graves

Son infraccións graves:
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a) A apertura do establecemento comercial en domingo ou

día festivo non incluído no calendario anual dos hábiles

comercialmente.

b) A reincidencia na comisión de infraccións cualificadas de

leves, dentro dun período de dous anos consecutivos ou de

catro alternativos.

c) As infraccións a esta lei se a empresa infractora fai publi-

cidade, mediante calquera medio de difusión, da apertura

non autorizada.

d) A venda de bebidas alcohólicas en horario prohibido.

Artigo 14. Infraccións moi graves

Son infraccións moi graves a reincidencia na comisión de

infraccións cualificadas como graves dentro dun período de

dous anos consecutivos ou de catro anos alternativos, sem-

pre e cando non fose como consecuencia de reincidencia na

comisión de infraccións leves.

Artigo 15. Sancións

1. As infraccións tipificadas por esta lei, logo da instrución

do correspondente expediente administrativo, serán sancio-

nadas mediante a aplicación das seguintes multas:

a) As infraccións leves, cunha multa de ata 60.000 euros.

b) As infraccións graves, cunha multa de entre 60.001 euros

e 300.500 euros.

c) As infraccións moi graves, cunha multa de entre 300.501

euros e 600.000 euros.

2. Para graduar o importe da sanción teranse en conta:

a) A superficie de venda do establecemento.

b) A pertenza a una grande empresa ou grupo empresarial.

c) O volume de vendas.

d) A contía do beneficio ilícito obtido como consecuencia da

actuación infractora.

e) O grao de intencionalidade da infracción.

f) O prazo de tempo durante o cal se estivese a cometer a

infracción.

g) A reincidencia.

3. Suprimido.

Artigo 16. Reincidencia

Para os efectos do establecido nesta lei, considérase que

concorre reincidencia se, ao cometer unha infracción, o cul-

pable fose sancionado anteriormente mediante unha resolu-

ción administrativa firme. Non se considerarán os antece-

dentes infractores cancelados.

Artigo 17. Cancelación de antecedentes

1. Considéranse cancelados os antecedentes infractores

cando teñan transcorrido:

a) Dous anos, nas infraccións leves.

b) Tres anos, nas infraccións graves.

c) Cinco anos, nas infraccións moi graves.

2. Os prazos establecidos na alínea anterior comezan a con-

tar ao día seguinte do día no que resultase firme a resolución

sancionadora.

Artigo 18. Inspección, procedemento e órganos sancionadores

1. Co fin de velar polo cumprimento desta lei, as funcións

inspectoras serán compartidas pola consellaría competente

en materia de comercio conxuntamente cos concellos.

En todo caso, as actas de inspección iniciadas polos respecti-

vos concellos serán remitidas, nun prazo máximo de quince

días, á delegación provincial correspondente da consellaría

competente en materia de comercio, co fin de proceder á tra-

mitación regulamentaria do procedemento sancionador.

2. A resolución de expedientes sancionadores correspónde-

lles:

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIANúmero 241
24 de novembro de 2006

29107



a) Nas infraccións leves, aos  delegados/as da consellaría

competente en materia de comercio, segundo o  órgano que

acordase a iniciación do expediente sancionador.

b) Nas infraccións graves, ao conselleiro competente en

materia de comercio.

c) Nas infraccións moi graves, ao Consello da Xunta.

Disposición adicional primeira

En todo caso, o establecido nesta lei en materia de apertura

e pechamento de establecementos comerciais deberá respec-

tar a lexislación laboral vixente.

Disposición adicional segunda

A consellaría competente en materia de comercio poderá,

excepcionalmente, de maneira motivada, e mediante con-

sulta previa ás cámaras de comercio, industria e navegación,

así como ás organizacións empresariais e sindicais do sector

comercial máis representativo, declarar hábil comercial-

mente algún día, a maiores dos previstos neste texto legal,

co obxectivo de evitar un posible desabastecemento da

poboación, por mor da concorrencia de varios días comer-

cialmente inhábiles ou por declararse laborable algún dos

días aos que fan alusión a alínea 2 do artigo 5 e a alínea 3 do

artigo 8 desta lei.

Disposición transitoria

Para os efectos da liberdade de apertura dos establecemen-

tos comerciais, no momento de entrada en vigor desta lei, as

zonas que teñan a consideración de grande afluencia turís-

tica manterán esta cualificación.

Disposición derrogatoria

Quedan derrogados os artigos 13 e 44.3 da Lei 10/1988, do

20 de xullo, de comercio interior de Galicia; o Decreto

365/1996, do 26 de setembro, polo que se regulan os hora-

rios comerciais no ámbito da Comunidade Autónoma de

Galicia, modificado polo Decreto 98/1998, do 20 de marzo,

e todas as normas que se opoñan ao regulado nesta lei.

Disposición derradeira primeira.— Desenvolvemento

Autorízase a Xunta de Galicia para ditar as normas precisas

para o desenvolvementos e a aplicación desta lei.

Disposición derradeira segunda.— Entrada en vigor

Esta lei entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación

no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 20 de novembro de 2006

Angel Bernardo Tahoces

José Manuel Gallego Lomba

Carlos Fernando Blanco Parga

Informe da Ponencia sobre o Proxecto de lei do Plan galego de

estatística 2007-2011

En cumprimento do disposto nos artigos 65 e concordantes

do Regulamento da Cámara, ordénase a publicación no

Boletín Oficial do Parlamento de Galicia do Informe da

Ponencia sobre o Proxecto de lei do Plan galego de estatís-

tica 2007-2011.

Santiago de Compostela, 22 de novembro de 2006 

Presidenta

Dolores Villarino Santiago

Informe da Ponencia sobre o Proxecto de lei do Plan galego de

estatística 2007-2011

A Ponencia designada pola Comisión 3.ª, Economía,

Facenda e Orzamentos, para emitir informe sobre o Pro-

xecto de lei do Plan galego de estatística 2007-2011, nas

reunións e cos acordos que a continuación se indican, á

vista do texto do proxecto e das emendas presentadas ao seu

articulado, elaborou, para o seu debate perante o dito

órgano, este informe:

1

Constitución, composición e reunións da Ponencia

1. Constitución e composición da Ponencia

A Comisión 3.ª, Economía, Facenda e Orzamentos, na

sesión do día 10 de novembro de 2006, designou os seguin-

tes ponentes:
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- Do G.P. Popular de Galicia: D. José Antonio Orza Fernán-

dez (titular) e D. Alberto Sueiro Pastoriza (suplente).

- Do G.P. dos Socialistas de Galicia: D. Xaquín López

Leiceaga (titular) e D. Guillermo Meijón Couselo

(suplente).

- Do G.P. do Bloque Nacionalista Galego: D.ª María Xosé

Vega Buxán (titular) e D.ª Modesta Riobó Dios(suplente).

2. Reunións da Ponencia

A Ponencia reuniuse os días 15 e 21 de novembro de 2006.

2

Elaboración do informe

Artigo 1

Recoméndase a aceptación da emenda núm. 1, dos GG.PP.

dos Socialistas de Galicia e do Bloque Nacionalista Galego.

Artigos 2 e 3

Non se presentaron emendas.

Artigo 4

A Ponencia por maioría rexeita a emenda núm. 1, formu-

lada polo G.P. Popular de Galicia.

Artigo 5

A Ponencia por maioría rexeita a emenda núm. 2, formulada

polo G.P. Popular de Galicia.

Artigo 6

Non se presentaron emendas.

Artigo 7

Recoméndase a aceptación dun texto transaccionado elabo-

rado coa emenda núm. 2, dos GG.PP. dos Socialistas de Gali-

cia e do Bloque Nacionalista Galego, que queda redactado

da seguinte maneira:

“ l bis) Avanzar na desagregación territorial da produción

de información estatística, especialmente para opera-

cións a partir de datos administrativos, atendendo crite-

rios de custo-beneficio e a dispoñibilidade técnica e eco-

nómica.”

Artigos 8, 9 e 10

Non se presentaron emendas.

Artigo 11

Recoméndase a aceptación da emenda núm. 3, dos GG.PP.

dos Socialistas de Galicia e do Bloque Nacionalista Galego,

que consiste en introducir o texto da emenda como primeiro

apartado deste artigo e comezar o segundo apartado a partir

da frase: “No programa determinarase para cada operación

en curso o seguinte:”

Artigo 12

Recoméndase a aceptación dun texto transaccionado redac-

tado sobre a emenda núm 4, dos GG.PP. dos Socialistas de

Galicia e do Bloque Nacionalista Galego, que consiste en

engadirlle ao texto do apartado 2 o seguinte: “Para a inclu-

sión destes proxectos nos programas anuais, o citado

informe deberá ser favorable”.

Artigo 13

Recoméndase a aceptación da emenda núm. 5 presentada

polos GG.PP. dos Socialistas de Galicia e do Bloque Nacio-

nalista Galego.

Recoméndase a aceptación dun texto transaccionado elabo-

rado coas emendas núms. 3, do G.P. Popular de Galicia, e 6,

do G.P. dos Socialistas de Galicia e do G.P. do Bloque Nacio-

nalista Galego, consistente en introducir como novo apar-

tado 4 o texto da emenda núm. 3.

Artigo 14

Recoméndase a aceptación da emenda núm. 8, dos GG.PP.

dos Socialistas de Galicia e do Bloque Nacionalista Galego,

que consiste en engadirlle ao apartado 2 do texto orixinal a

seguinte frase: “por medio dunha comparecencia específica”.
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Suxírese tamén a aceptación dun texto transaccionado ela-

borado sobre a base das emendas núms. 4, do G.P. Popular

de Galicia, e 7, dos GG.PP. dos Socialistas de Galicia e do

Bloque Nacionalista Galego, que consiste en engadirlle ao

apartado primeiro o texto seguinte: “Deste informe daráselle

conta ao Parlamento de Galicia”.

Artigos 15, 16, 17 e 18

Non se presentaron emendas.

Artigo 19

Recoméndase a aceptación dun texto transaccionado elabo-

rado coas emendas núms. 5 e 6, do G.P. Popular de Galicia,

do seguinte teor:

“As actividades estatísticas derivadas dos convenios ou acor-

dos que formalice a Administración autonómica quedarán

amparadas por esta lei e incluiranse nos programas anuais,

logo do informe favorable do Instituto Galego de Estatística”.

Disposición transitoria primeira

A Ponencia, por maioría, recomenda o rexeitamento da

emenda núm. 7, do G.P. Popular de Galicia.

Disposición transitoria segunda

Non se presentaron emendas.

Disposición transitoria terceira

A Ponencia, por maioría, recomenda o rexeitamento da

emenda núm. 8, do G.P. Popular de Galicia, pola que se pre-

tende a creación desta disposición.

Disposición derrogatoria única

Non se presentaron emendas.

Disposición derradeira primeira

Suxírese a aceptación da emenda núm. 9, dos GG.PP. dos

Socialistas de Galicia e do Bloque Nacionalista Galego, e o

desbotamento da núm. 9, do G.P. Popular de Galicia.

Mediante unha emenda técnica substitúese a palabra “que-

dará” por “queda” que figura no texto marco desta disposi-

ción xa que a modificación lexislativa pretendida nela pro-

ducirá plenos efectos xurídicos no momento da entrada en

vigor da lei.

Disposición derradeira segunda

Non se presentaron emendas, se ben introdúcese a mesma

emenda técnica citada na anterior disposición.

Disposicións derradeiras terceira e cuarta

Non se presentaron emendas.

Anexo I. Estrutura temática.

Non se presentaron emendas.

Anexo II. Metas de información estatística.

Sección 1.1

Recoméndase a aceptación da emenda núm. 10, dos GG.PP.

dos Socialistas de Galicia e do Bloque Nacionalista Galego.

Sección 1.2

Recoméndase a aceptación da emenda núm. 11, dos GG.PP.

dos Socialistas de Galicia e do Bloque Nacionalista Galego.

Sección 2.1

Recoméndase a aceptación da emenda núm. 12, dos GG.PP.

dos Socialistas de Galicia e do Bloque Nacionalista Galego.

Sección 2.2

Recoméndase a aceptación da emenda núm. 13, dos GG.PP.

dos Socialistas de Galicia e do Bloque Nacionalista Galego.

Sección 2.3

Recoméndase a aceptación da emenda núm. 14, dos GG.PP.

dos Socialistas de Galicia e do Bloque Nacionalista

Galego.
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Sección 2.4

Recoméndase a aceptación da emenda núm. 15, dos GG.PP.

dos Socialistas de Galicia e do Bloque Nacionalista

Galego.

Sección 2.5

Recoméndase a aceptación da emenda núm. 16, dos GG.PP.

dos Socialistas de Galicia e do Bloque Nacionalista Galego.

Sección 2.6

Recoméndase a aceptación da emenda núm. 17, dos GG.PP.

dos Socialistas de Galicia e do Bloque Nacionalista

Galego.

Sección 2.7

Recoméndase a aceptación da emenda núm. 18, dos GG.PP.

dos Socialistas de Galicia e do Bloque Nacionalista Galego.

Sección 3.1

Recoméndase a aceptación da emenda núm. 19, dos GG.PP.

dos Socialistas de Galicia e do Bloque Nacionalista Galego.

Sección 3.2

Recoméndase a aceptación da emenda núm. 20, dos GG.PP.

dos Socialistas de Galicia e do Bloque Nacionalista Galego.

Sección 3.3

Recoméndase a aceptación da emenda núm. 21, dos GG.PP.

dos Socialistas de Galicia e do Bloque Nacionalista

Galego.

Sección 3.4

Recoméndase a aceptación da emenda núm. 22, dos GG.PP.

dos Socialistas de Galicia e do Bloque Nacionalista Galego.

Sección 3.5

Recoméndase a aceptación da emenda núm. 23, dos GG.PP.

dos Socialistas de Galicia e do Bloque Nacionalista Galego.

Sección 3.6

Recoméndase a aceptación da emenda núm. 24, dos GG.PP.

dos Socialistas de Galicia e do Bloque Nacionalista Galego.

Sección 3.7

Recoméndase a aceptación da emenda núm. 25, dos GG.PP.

dos Socialistas de Galicia e do Bloque Nacionalista Galego.

Sección 3.8

Recoméndase a aceptación da emenda núm. 26, dos GG.PP.

dos Socialistas de Galicia e do Bloque Nacionalista Galego.

Sección 3.9

Recoméndase a aceptación da emenda núm. 27, dos GG.PP.

dos Socialistas de Galicia e do Bloque Nacionalista Galego.

Sección 4.1

Recoméndase a aceptación da emenda núm. 28, dos GG.PP.

dos Socialistas de Galicia e do Bloque Nacionalista Galego.

Sección 4.2

Recoméndase a aceptación da emenda núm. 29, dos GG.PP.

dos Socialistas de Galicia e do Bloque Nacionalista Galego.

Anexo III

Non se presentaron emendas

Exposición de motivos

Non se presentaron emendas.

3

Texto articulado

Exposición de motivos

O Estatuto de autonomía de Galicia dispón no seu artigo 27,

número 6, que á Comunidade Autónoma galega lle corres-

ponde a competencia exclusiva da “estatística para os fins da

Comunidade Autónoma galega”.
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En aplicación deste artigo o Parlamento aprobou a Lei

9/1988, de estatística de Galicia, na que se regula a activi-

dade estatística da Comunidade Autónoma, modificada pola

Lei 7/1993 e pola Lei 10/2001. Nesta normativa establécese

que o Plan galego de estatística é o instrumento da ordena-

ción e planificación desta actividade, mediante a progresiva

constitución do sistema estatístico, entendendo por tal o

conxunto ordenado e integrado de métodos, procedementos

e resultados dos seus diferentes axentes institucionais.

Ata o momento, o Parlamento de Galicia aprobou dous

plans, correspondentes aos períodos 1998-2001 e 2002-

2006, que fixaban unha serie de obxectivos, xerais e especí-

ficos, que se concretaron nos programas estatísticos anuais.

Esgotado o segundo Plan de estatística, procede a aproba-

ción dun novo mediante esta lei, que, a través dun sistema de

planificación por obxectivos, pretende a creación, organiza-

ción e difusión do coñecemento estatístico acorde coas nece-

sidades das institucións públicas, dos axentes económicos e

sociais e dos cidadáns en xeral. Para a consecución deste fin,

establécense obxectivos xerais de tres tipos: informativos,

organizativos e instrumentais.

Os primeiros concrétanse a través de metas estatísticas que

pretenden darlles resposta ás necesidades do conxunto da

sociedade galega desta información. Con elas búscase dotar

de flexibilidade o plan, para se adaptar a unha realidade tan

cambiante como a actual, así como para ofrecer solucións

axeitadas aos escenarios que poidan xurdir da reflexión que

se está a producir sobre o sistema estatístico no conxunto do

Estado e sobre a súa articulación co europeo. 

A finalidade dos segundos é contribuír á estruturación e ao

desenvolvemento da organización estatística de Galicia,

potenciando a coordinación e colaboración institucional

coas entidades públicas territoriais e non territoriais gale-

gas, estatais, europeas e internacionais relacionadas coa

estatística.

Por último, os obxectivos instrumentais procurarán asegurar

a calidade e conexión do sistema estatístico cos usuarios.

A actividade que se realice en desenvolvemento deste plan

axustarase aos principios e garantías de interese público,

obxectividade e corrección técnica, obriga de colaboración,

segredo estatístico e difusión dos resultados, establecidos no

capítulo III da Lei de estatística de Galicia, así como ás reco-

mendacións do Código de boas prácticas das estatísticas

europeas, adoptado o 24 de febreiro de 2005 polo Comité do

Programa Estatístico da Comisión Europea.

Así mesmo, debe prover información para que os cidadáns

poidan exercer os seus dereitos, orientar a creación de

riqueza e benestar, potenciar a creación de coñecemento e

favorecer a toma de decisións.

Esta lei estrutúrase en tres capítulos, dúas disposicións transi-

torias, unha disposición derrogatoria, catro disposicións derra-

deiras e tres anexos. Nos capítulos I e II recóllense as disposi-

cións xerais e os obxectivos do plan respectivamente, mentres

que o capítulo III regula a estrutura e o desenvolvemento deste.

Nos anexos figuran a estrutura temática do plan, a relación de

metas de información estatística nas que se desenvolven os

obxectivos específicos por acadar e, por último, un conxunto

de definicións.

Capítulo I

Disposicións xerais

Artigo 1. Ordenación e planificación

O obxecto desta lei é a regulación do Plan galego de estatís-

tica 2007-2011, instrumento de ordenación e planificación da

actividade estatística da Comunidade Autónoma de Galicia.

Artigo 2. Colaboración institucional

O Plan galego de estatística 2007-2011 constitúe o marco da

colaboración institucional entre as distintas entidades que

forman parte da organización estatística de Galicia e destas

con outras entidades públicas locais, autonómicas ou esta-

tais, así como europeas ou internacionais.

Artigo 3. Período de aplicación

1. O Plan galego de estatística 2007-2011 formula os seus

obxectivos para o período de tempo comprendido entre o 1

de xaneiro de 2007 e o 31 de decembro de 2011. Non obs-

tante, quedará prorrogado ata a entrada en vigor do

seguinte, no suposto de non se aprobar un novo plan ao seu

vencemento.
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2. Para o desenvolvemento deste plan, o Consello da Xunta

aprobará programas estatísticos anuais.

Artigo 4. Metas de información e operacións estatísticas

O plan inclúe as metas relacionadas no anexo II, que consti-

túen obxectivos específicos de información. Estas metas

serán satisfeitas mediante as operacións dos programas e

outras actividades estatísticas. A definición destes dous con-

ceptos figura no anexo III.

Artigo 5. Execución

1. A Xunta de Galicia, os seus organismos e mais as entida-

des públicas territoriais e non territoriais galegas elaborarán

as operacións encomendadas nos programas anuais e as

outras actividades estatísticas que desenvolvan as metas de

información, directamente ou en colaboración con outras

entidades públicas ou privadas, mediante a formalización de

acordos, convenios ou contratos. Todos eles quedarán obri-

gados ao cumprimento do segredo estatístico, aínda despois

de concluíren os devanditos acordos, convenios ou contratos.

2. O Instituto Galego de Estatística será, con carácter xeral,

o órgano responsable daquelas operacións cuxo ámbito de

investigación implique simultaneamente varios sectores

económicos ou ámbitos sociais. As operacións de carácter

sectorial serán executadas preferentemente polos departa-

mentos, organismos ou entidades públicas competentes na

materia.

Capítulo II

Obxectivos do Plan estatístico

Artigo 6. Obxectivo central

O obxectivo central do plan é desenvolver e consolidar o sis-

tema estatístico galego e conseguir un conxunto coherente,

rigoroso e actualizado de datos que responda ás demandas de

información das institucións públicas, dos axentes económi-

cos e sociais e dos cidadáns en xeral, axeitándose aos criterios

de economía e de aproveitamento das fontes existentes, mini-

mizando as molestias aos cidadáns e garantindo o segredo

estatístico.

Artigo 7. Obxectivos informativos

Estes obxectivos diríxense a dar resposta a campos de coñe-

cemento para o desenvolvemento e o benestar, contribuíndo

en concreto a:

a) Mellorar e sintetizar a información relativa ao territorio,

aos recursos naturais e ao medio ambiente.

b) Afondar no coñecemento da realidade demográfica de

Galicia e da súa evolución futura.

c) Analizar distintos ámbitos sociais en canto a nivel, cali-

dade, condicións de vida, accesibilidade á vivenda, saúde,

educación e cultura.

d) Progresar no coñecemento do mercado de traballo e das

súas tendencias.

e) Consolidar o coñecemento da estrutura produtiva: evolu-

ción, compoñentes básicos e relacións con outras economías. 

f) Ampliar o coñecemento dos sectores produtivos de mer-

cado máis relevantes.

g) Mellorar a información sobre a actividade realizada polas

administracións públicas e o sector non lucrativo.

h) Avanzar no coñecemento das relacións comerciais con

outros mercados e a posición competitiva, así como as súas

expectativas.

i) Contribuír ao coñecemento da dinámica económica,

financeira e estratéxica que seguen as actividades

empresariais, afondando na situación competitiva da

empresa.

j) Consolidar e ampliar a información relativa a ciencia e

tecnoloxía, en particular sobre investigación e desenvolve-

mento tecnolóxico e innovación.

k) Progresar no desenvolvemento de indicadores da inser-

ción dos cidadáns, axentes sociais e empresas na sociedade

da información.

l) Avanzar ata a consideración de xénero como unha parte

integrante da actividade estatística. Neste senso, as opera-
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cións nas que se contemplen datos sobre persoas deberán de

recollerse e difundirse por sexo.

l bis) Avanzar na desagregación territorial da produción

de información estatística, especialmente para opera-

cións a partir de datos administrativos, atendendo crite-

rios de custo-beneficio e a dispoñibilidade técnica e

económica.

Artigo 8. Obxectivos organizativos

1. Estes obxectivos diríxense a conseguir un uso máis racio-

nal dos recursos e das informacións dispoñibles polas distin-

tas administracións públicas, e son os seguintes:

a) Consolidar a organización estatística de Galicia, para

garantir o dereito de acceso dos cidadáns á información sub-

ministrada por esta, o rigor e a corrección técnica das opera-

cións realizadas, a difusión dos resultados, o segredo estatís-

tico e mais a seguridade no almacenamento e na transmisión

desta información.

b) Potenciar a colaboración cos axentes locais e cos dife-

rentes órganos, entidades e institucións nacionais ou inter-

nacionais relacionadas coa estatística, coa finalidade de

impulsar, intercambiar e aplicar coñecementos e prácticas,

e, especificamente, as relativas á estatística elaborada en e

para Galicia.

c) Fomentar un uso máis eficiente dos rexistros das distintas

administracións públicas.

2. No ámbito das súas competencias e se o considera de

interese para o cumprimento dos obxectivos deste plan, o

Instituto Galego de Estatística poderá solicitar a colabora-

ción do Instituto Nacional de Estatística e doutras entida-

des e organizacións autonómicas, estatais, europeas ou

internacionais. Farase especial énfase na cooperación

transfronteiriza en materia estatística coa rexión norte de

Portugal.

Artigo 9. Obxectivos instrumentais

Os obxectivos instrumentais diríxense a desenvolver aquelas

actividades necesarias para asegurar a calidade e conexión

do sistema estatístico cos usuarios, e son os seguintes:

a) Responder aos intereses lexítimos dos axentes deseñando

a actividade estatística consonte as súas necesidades, ofre-

cendo retornos de valor e minimizando as molestias aos

informantes.

b) Difundir as operacións en curso dos programas, de acordo

cun calendario prefixado, para reforzar a transparencia e

puntualidade das estatísticas.

c) Divulgar axeitadamente a información estatística de

carácter oficial que teña como referencia Galicia.

d) Sensibilizar á sociedade galega mediante servizos e acti-

vidades que potencien o coñecemento a través da estatística.

e) Impulsar a investigación estatística, tanto en aspectos metodo-

lóxicos e históricos como noutros temas de interese para a Comu-

nidade Autónoma, que contribúa a mellorar o coñecemento da

súa realidade demográfica, social, económica e ambiental.

f) Promover a normalización, homoxeneidade e posibilidade

de comparación da información proporcionada polo sistema

estatístico de Galicia respecto do estatal e do europeo.

g) Consolidar a estruturación informática integrada do sis-

tema estatístico de Galicia e ampliar o desenvolvemento de

sistemas de información.

h) Contribuír ao desenvolvemento da sociedade da informa-

ción, proporcionando a oferta estatística como un servizo de

administración electrónica.

i) Desenvolver a referenciación territorial da información

estatística de Galicia, baseándose nos métodos xeográficos

dispoñibles, avanzando na desagregación territorial das ope-

racións realizadas.

j) Consolidar os directorios de unidades estatísticas.

Capítulo III

Estrutura e desenvolvemento do Plan estatístico

Artigo 10. Estrutura do plan

As metas de información estatística estrutúranse nas áreas e

seccións temáticas recollidas no anexo I.
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Artigo 11. Definición dos programas anuais

1. O Plan galego de estatística 2007-2011 desenvólvese

mediante os programas anuais, que incorporarán unha relación

das operacións estatísticas dirixidas a acadar as metas de infor-

mación, así como o seu estado. Así mesmo, poderán incluír

outras actividades estatísticas vinculadas aos obxectivos do plan.

2. No programa determinarase para cada operación en curso

o seguinte:

a) As metas de información.

b) Os obxectivos concretos.

c) Os ámbitos de investigación.

d) A periodicidade.

e) O organismo ou organismos responsables da súa execución.

f) O orzamento estimado.

g) De ser o caso, as persoas ou entidades obrigadas á sub-

ministración de información, así como a forma e os prazos

nos que se debe subministrar esta.

h) A forma e os prazos de difusión.

Artigo 12. Proxecto técnico

1. As operacións que se inclúan nos programas anuais, agás

as que se incorporen en proxecto ou en reestruturación, dis-

poñerán do seu correspondente proxecto técnico, que terá

carácter público.

2. Os proxectos técnicos sistematizarán os procedementos

de execución de cada operación, debendo o Instituto Galego

de Estatística de emitir informe sobre eles, no caso de que

aquela non sexa da súa responsabilidade. Para a inclusión

destes proxectos nos programas anuais, o citado informe

deberá ser favorable.

3. O Instituto Galego de Estatística, de acordo cos seus

recursos, prestará asistencia na redacción dos proxectos das

operacións do resto dos axentes do sistema.

4. Coa finalidade de construír un sistema integrado de

contas económicas, o Instituto Galego de Estatística

deberá participar na elaboración e execución de todos os

proxectos técnicos relativos ás operacións de síntese desta

clase.

5. Os proxectos técnicos someteranse á consideración do

Consello Galego de Estatística.

Artigo 13. Aprobación e vixencia dos programas estatísticos

anuais

1. O proxecto de cada un dos programas estatísticos anuais

será elaborado polo Instituto Galego de Estatística, logo do

informe do Consello Galego de Estatística.

2. Correspóndelle ao Consello da Xunta, por proposta do

conselleiro de Economía e Facenda, aprobar por decreto os

programas anuais.

3. A vixencia de cada programa anual coincidirá co ano

natural, sen prexuízo da súa prórroga, respecto das opera-

cións que pola súa natureza sexa necesario continuar.

4. Do contido do programa anual daráselle conta ao Parla-

mento de Galicia mediante unha comparecencia específica,

que se realizará no último trimestre do ano anterior ao de

referencia do correspondente programa anual.

Artigo 14. Seguimento e avaliación dos programas anuais

1. O Instituto Galego de Estatística realizará un informe de

seguimento de cada programa anual para a súa considera-

ción polo Consello Galego de Estatística. Deste informe

daráselle conta ao Parlamento de Galicia.

2. Así mesmo, elaborará un informe de avaliación do Plan

galego de estatística 2007-2011 unha vez finalizado, que

someterá á consideración do Consello Galego de Estatística

e poñerá en coñecemento do Parlamento de Galicia, por

medio dunha comparecencia específica.

Artigo 15. Operacións estatísticas oficiais e aprobación de

resultados
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1. As operacións incluídas nos programas anuais con pro-

xecto técnico consideraranse oficiais tras a publicación dos

seus resultados.

2. Os resultados das operacións oficiais que sexan de aplica-

ción obrigatoria ás relacións e situacións xurídicas nas que a

Comunidade Autónoma teña competencia para impoñelos

deberán ser obxecto de aprobación expresa de acordo co

seguinte procedemento:

2.1. As propostas de aprobación deben ser presentadas pre-

viamente polos organismos responsables no Instituto Galego

de Estatística, que emitirá un informe preceptivo sobre o

cumprimento das normas estatísticas que sexan aplicables.

2.2. Para a elaboración deste informe o Instituto Galego de

Estatística poderá requirir toda a información que considere

necesaria do organismo ou da entidade pública responsable

da operación.

2.3. Se o informe é favorable, o Instituto Galego de Estatís-

tica aprobará con carácter provisional os resultados, dos que

se informará ao Consello Galego de Estatística e ao Conse-

llo da Xunta. Se transcorrido o prazo de tres meses non se

reciben obxeccións expresas, quedarán aprobados definiti-

vamente e serán publicados no Diario Oficial de Galicia.

Artigo 16. Outras actividades estatísticas

O Instituto Galego de Estatística poderá solicitarlles infor-

mación á Xunta de Galicia, aos seus organismos e ás entida-

des públicas territoriais e non territoriais galegas sobre

outras actividades e recursos de interese estatístico, coa fina-

lidade de contribuír a un maior coñecemento desta informa-

ción e proceder ao seu inventario, de ser o caso.

Artigo 17. Datos de orixe administrativa

Cando sexa necesario, os organismos responsables poderán

acceder aos recursos e fontes de carácter administrativo, para

levar a cabo as operacións contempladas nos programas anuais.

Artigo 18. Cesión da información estatística

A información sometida ao segredo estatístico nos termos

que establece a Lei de estatística de Galicia só poderá

cedérselle para a elaboración dunha operación incorporada

nos programas anuais á unidade responsable da súa reali-

zación sempre que forme parte da organización estatística

de Galicia.

Artigo 19. Convenios e acordos en materia estatística

1. O Instituto Galego de Estatística deberá ser informado

con carácter previo de todos os convenios e acordos que, en

materia estatística, formalice calquera órgano da Adminis-

tración autonómica.

2. As actividades estatísticas derivadas de convenios ou acor-

dos que formalice a Administración autonómica quedarán

amparadas por esta lei e incluiranse nos programas anuais,

logo do informe favorable do Instituto Galego de Estatística.

Disposición transitoria primeira

A designación dos órganos estatísticos sectoriais prevista na

disposición derradeira primeira desta lei levarase a cabo nun

período máximo de dous anos desde a súa entrada en vigor.

Disposición transitoria segunda

Transcorrida a vixencia de dous programas deste plan, para a

súa inclusión en programas posteriores, as operacións deberán

dispoñer do seu correspondente proxecto técnico sobre o que

emitira informe o Instituto Galego de Estatística, agás as que se

incorporen aos programas en proxecto ou en reestruturación.

Disposición derrogatoria única

Quedan derrogadas as disposicións de igual ou inferior

rango que se opoñan ao previsto nesta lei e, expresamente, a

Lei 10/2001, do 17 de setembro, do Plan galego de estatís-

tica 2002-2006.

Disposición derradeira primeira

Un. Modifícanse as letras b) e c) do artigo 24 da Lei 9/1988,

do 19 de xullo, de estatística de Galicia, que quedan redac-

tadas da seguinte forma:

“b) Non quedarán amparados polo segredo estatístico os

datos que sexan de coñecemento público notorio.
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c) Non quedarán amparados polo segredo estatístico os datos

dos rexistros administrativos propios que non fosen achega-

dos polos interesados como información estatística. Os ditos

datos, non obstante, gozan da confidencialidade e dos crite-

rios de difusión que lles correspondan segundo a normativa

específica que lles sexa de aplicación.”

Dous. Modifícase o artigo 29 da Lei 9/1988, do 19 de xullo, de

estatística de Galicia, que queda redactado da seguinte forma:

“Artigo 29

1. A publicación ou difusión dos datos estatísticos farase sen

referencias de carácter individual, de acordo coas normas

reguladoras do segredo estatístico.

2. As estatísticas comprendidas no Plan galego de estatística

serán obxecto de difusión pública.”

Tres. Modifícase o apartado 1 do artigo 30 da Lei 9/1988, do

19 de xullo, de estatística de Galicia, que queda redactado da

seguinte forma:

“1. Calquera persoa pode demandar unha certificación sobre

os resultados estatísticos globalizados publicados, que lle

será enviada por escrito, en soporte informático ou por cal-

quera outro medio, segundo as características da solicitude.”

Catro. Modifícase o apartado 1 do artigo 35 da Lei 9/1988,

do 19 de xullo, de estatística de Galicia, que queda redactado

da seguinte forma:

“1. Serán aplicables as seguintes sancións:

a) As infraccións leves sancionaranse con multa de 100 a

500 euros.

b) As infraccións graves sancionaranse con multa de 501 a

2.500 euros.

c) As infraccións moi graves sancionaranse con multa de

2.501 a 10.000 euros.”

Cinco. Modifícase o artigo 44 da Lei 9/1988, do 19 de xullo,

de estatística de Galicia, que queda redactado da seguinte

forma:

“Artigo 44 

Órganos estatísticos sectoriais

1. Co obxecto de promover o desenvolvemento da acti-

vidade estatística na Comunidade Autónoma de Galicia,

así como o aproveitamento das potencialidades estatísti-

cas existentes, designaranse órganos estatísticos nos

departamentos da Xunta de Galicia e, se é o caso, nos

organismos e entes públicos dependentes dela, que

deberán coordinar a súa actividade co Instituto Galego

de Estatística.

2. A designación e a regulación destes órganos determina-

ranse regulamentariamente.

3. Os órganos estatísticos sectoriais terán, no desenvolve-

mento das súas actividades, as seguintes funcións:

a) Elaboración e difusión de estatísticas propias da consella-

ría e dos organismos e entes públicos correspondentes.

b) Elaboración das estatísticas ou fases delas que lles enco-

menden o Plan galego de estatística e os seus programas

estatísticos.

c) Colaboración co Instituto Galego de Estatística na elabo-

ración do anteproxecto do Plan galego de estatística e dos

proxectos dos seus programas anuais.

d) Colaboración co Instituto Galego de Estatística no des-

eño e na confección dos ficheiros-directorios que utiliza-

rán os órganos e entes da Administración autonómica de

Galicia.

e) Análise das necesidades estatísticas da consellaría e dos

organismos e entes públicos correspondentes.

4. Carácter do persoal estatístico.

O persoal que preste os seus servizos en calquera dos órga-

nos ou entes do sistema estatístico de Galicia e que realice

actividade estatística obterá o carácter de persoal estatístico,

con independencia do seu nivel e da relación xurídica da que

deriven aqueles, sempre que se cumpran os requisitos que

regulamentariamente se establezan.”
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Seis. Modifícase o apartado 1 do artigo 47 da Lei 9/1988, do

19 de xullo, de estatística de Galicia, que queda redactado da

seguinte forma:

“1. O Consello Galego de Estatística estará composto polos

seguintes membros:

a) O presidente, que será o conselleiro de Economía e

Facenda.

b) O vicepresidente, que será o director do Instituto Galego

de Estatística.

c) Un representante por cada un dos departamentos da Xunta

de Galicia (Presidencia, Vicepresidencia, consellarías).

d) Dous representantes do Consello das Cámaras de Comer-

cio Galegas.

e) Dous representantes das asociacións de empresarios.

f) Un representante de cada unha das organizacións sindicais

máis representativas.

g) Tres representantes das organizacións profesionais de

agricultores.

h) Dous representantes das organizacións de mariñeiros.

i) Dous representantes das organizacións de consumidores e

usuarios.

j) Dous representantes da Administración local.

k) Un representante por cada unha das universidades de

Galicia.

l) Tres persoas de relevancia profesional no campo da estatística.

m) Os subdirectores e mais o secretario técnico do Instituto

Galego de Estatística, de acordo coa súa estrutura orgánica,

con voz e sen voto.

n) Un funcionario do Instituto Galego de Estatística, que

desempeñará o cargo de secretario do consello, con voz e

sen voto.”

Disposición derradeira segunda

Un. Modifícase o punto 1.1 do artigo 1 da Lei 12/1992, do 9

de novembro, de creación de determinadas escalas de per-

soal funcionario ao servizo da Xunta de Galicia, que queda

redactado da seguinte forma:

“Artigo 1.1.1. Para o acceso á dita escala será necesario estar

en posesión ou en condicións de obter o título de licenciado,

enxeñeiro, arquitecto ou equivalente.”

Dous. Modifícase o punto 1.1 do artigo 2 da Lei 12/1992, do

9 de novembro, de creación de determinadas escalas de per-

soal funcionario ao servizo da Xunta de Galicia, que queda

redactado da seguinte forma:

“Artigo 2.1.1. Para o acceso á dita escala será necesario estar

en posesión ou en condicións de obter o título de diplomado

universitario, enxeñeiro técnico, arquitecto técnico, forma-

ción profesional de terceiro grao ou equivalente.”

Disposición derradeira terceira

Autorízase o Consello da Xunta para que dite as disposi-

cións necesarias para o desenvolvemento e a execución de

canto se prevé nesta lei.

Disposición derradeira cuarta

Esta lei entrará en vigor o día 1 de xaneiro de 2007 ou o

seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de
Galicia.

Anexo I

Estructura temática

Área 1. Territorio, recursos naturais e medio ambiente

Sección 1.1 Territorio e recursos naturais

Sección 1.2 Medio ambiente

Área 2. Poboación e condicións sociais

Sección 2.1 Poboación

Sección 2.2 Sanidade
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Sección 2.3 Educación e capital humano

Sección 2.4 Mundo laboral

Sección 2.5 Benestar, emprego do tempo e participación

social

Sección 2.6 Cultura e lecer

Sección 2.7 Vivenda

Área 3. Estrutura produtiva

Sección 3.1 Sector agrario

Sección 3.2 Pesca e acuicultura

Sección 3.3 Enerxía e industria

Sección 3.4 Construción

Sección 3.5 Servizos de mercado

Sección 3.6 Administración pública e outros servizos non de

mercado

Sección 3.7 Mercados e prezos

Sección 3.8 Actividade empresarial

Sección 3.9 Sistema de contas

Área 4. Sociedade da información, ciencia e tecnoloxía

Sección 4.1 Sociedade da información

Sección 4.2 Ciencia e tecnoloxía

Anexo II

Metas de información estatística

Área 1. Territorio, recursos naturais e medio ambiente

Sección 1.1 Territorio e recursos naturais

Obxectivo xeral: Dispoñer de información e avanzar na ela-

boración de indicadores relativos ao territorio, infraestrutu-

ras e recursos naturais.

Metas de información

1.1.1 Territorio e oferta e demanda de solo 

1.1.2 Infraestruturas. Estradas e portos

1.1.3 Estática e dinámica forestal. Superficies e repoboa-

cións. Montes veciñais e comunidades de montes

1.1.4 Incendios forestais

1.1.5 Recursos naturais e biodiversidade

Sección 1.2 Medio ambiente

Obxectivo xeral: Dispoñer de información e avanzar na ela-

boración de indicadores relativos ao medio ambiente.

Metas de información

1.2.1 Ambiente atmosférico. Climatoloxía e calidade do aire 

1.2.2 Reservas, calidade, depuración e usos das augas

1.2.3 Residuos urbanos e industriais

1.2.4 Infraccións e impacto ambiental

1.2.5 Indicadores ambientais

Área 2. Poboación e condicións sociais

Sección 2.1 Poboación

Obxectivo xeral: Afondar no coñecemento da realidade demo-

gráfica, a súa evolución futura e a súa distribución territorial.

Metas de información

2.1.1 Poboación e movementos migratorios 

2.1.2 Proxeccións demográficas. Poboación e fogares
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Sección 2.2 Sanidade

Obxectivo xeral: Progresar no coñecemento dos recursos sani-

tarios e dos aspectos que condicionan a saúde da poboación.

Metas de información

2.2.1 Atención primaria e procesos hospitalarios. Listas de agarda

2.2.2 Prestación farmacéutica 

2.2.3 Estado xeral da saúde da poboación, en particular

cobertura vacinal e condutas de risco

2.2.4 Morbilidade e o seu impacto sobre o mercado laboral

2.2.5 Mortalidade por causas

2.2.6 Consumo de drogas e asistencia a persoas drogode-

pendentes

Sección 2.3 Educación e capital humano

Obxectivo xeral: Dispoñer da información básica sobre edu-

cación e formación, con especial incidencia na orientada á

análise do fracaso escolar. 

Metas de información

2.3.1 Ensino preobrigatorio, obrigatorio e postobrigatorio

non universitario

2.3.2 Ensino universitario, coa inclusión do acceso e da

oferta e demanda de titulacións

2.3.3 Tránsito do sistema educativo ao mercado laboral

2.3.4 Formación non regrada, coa inclusión da realizada no

seo das empresas

Sección 2.4 Mundo laboral

Obxectivo xeral: Progresar no coñecemento do mercado de

traballo e da súa evolución. 

Metas de información

2.4.1 Sinistralidade e outras condicións de traballo. Accións

preventivas

2.4.2 Concertación laboral, onde se inclúen conciliacións,

negociación colectiva e eleccións sindicais

2.4.3 Conflitividade laboral, onde se inclúen infraccións,

sancións, folgas, peches patronais e regulación de emprego

2.4.4 Actividade, ocupación e desemprego, con especial

atención á caracterización deste último

Sección 2.5 Benestar, emprego do tempo e participación

social

Obxectivo xeral: Avanzar no estudo da calidade de vida,

da igualdade, da violencia de xénero e da cohesión

social.

Metas de información

2.5.1 Poboación dependente e segmentos sociais con máis

necesidades potenciais

2.5.2 Vida familiar e a súa conciliación co traballo, emprego

do tempo e mobilidade

2.5.3 Pobreza e exclusión social

2.5.4 Xustiza, seguridade e participación cidadá

2.5.5 Indicadores sociais

Sección 2.6 Cultura e lecer

Obxectivo xeral: Avanzar no coñecemento dos recursos e

dos hábitos e prácticas culturais, deportivas e lingüísticas. 

Metas de información

2.6.1 Equipamentos e recursos culturais, deportivos e para o

lecer

2.6.2 Produción e oferta cultural

2.6.3 Hábitos e prácticas culturais, deportivas e do lecer
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2.6.4 Prácticas lingüísticas

Sección 2.7 Vivenda

Obxectivo xeral: Dispoñer de información básica sobre

equipamento e condicións de acceso. 

Metas de información

2.7.1 Equipamento e características

2.7.2 Demanda e gasto. Vivendas protexidas e prezos da

vivenda

Área 3. Estrutura produtiva

Sección 3.1 Sector agrario

Obxectivo xeral: Afondar no coñecemento da estrutura e

da actividade dos subsectores agrícola, gandeiro e fores-

tal.

Metas de información

3.1.1 Infraestrutura e efectivos agrarios. Capital e terra:

facendas gandeiras, maquinaria e superficies agrícolas

3.1.2 Características técnico-económicas das explotacións

agrícolas

3.1.3 Características técnico-económicas das explotacións

gandeiras

3.1.4 Producións e rendementos vexetais

3.1.5 Producións e rendementos animais: sacrificio de gando

e produción de leite

3.1.6 Produción ecolóxica e de calidade

Sección 3.2 Pesca e acuicultura

Obxectivo xeral: Afondar no coñecemento da estrutura e das

actividades do sector.

Metas de información

3.2.1 Infraestrutura e recursos pesqueiros, marisqueiros e

acuícolas

3.2.2 Producións e características económicas das uni-

dades de produción. Primeira venda de produtos pes-

queiros

Sección 3.3 Enerxía e industria

Obxectivo xeral: Afondar no coñecemento da estrutura e da

actividade industrial.

Metas de información

3.3.1 Produción, distribución e consumo de enerxía

3.3.2 Caracterización do subsector mineiro

3.3.3 Estrutura e dinámica na industria manufactureira,

incluíndo a agroindustria

Sección 3.4 Construción

Obxectivo xeral: Dispoñer de información básica sobre a

actividade da construción.

Metas de información

3.4.1 Construción. Rehabilitación e recuperación do patri-

monio construído

Sección 3.5 Servizos de mercado

Obxectivo xeral: Afondar no coñecemento da estrutura e da

actividade dos servizos de mercado

Metas de información

3.5.1 Comercio interior e transporte de mercadorías e de

pasaxeiros

3.5.2 Infraestrutura turística e hostaleira. Empresas e activi-

dades turísticas

3.5.3 Movemento turístico. Ocupación en establecementos

regulamentados e non regulamentados
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3.5.4 Servizos financeiros, servizos ás empresas e outros de

mercado

Sección 3.6 Administración pública e outros servizos non de

mercado

Obxectivo xeral: Avanzar no coñecemento da actividade das

administracións públicas e doutros produtores de servizos

que non se ofrecen no mercado.

Metas de información

3.6.1 Administración autonómica. Recursos e gasto público

en áreas de especial interese, como sanidade, educación,

infraestruturas e I+D+i 

3.6.2 Administración local. Recursos e gasto público. Servi-

zos públicos básicos

3.6.3 Administración universitaria. Recursos e gasto público

3.6.4 Seguimento e avaliación de plans de actuación

3.6.5 Institucións sen fins de lucro

Sección 3.7 Mercados e prezos

Obxectivo xeral: Avanzar no coñecemento dos mercados

interiores, das relacións comerciais con outros mercados e

da posición competitiva.

Metas de información

3.7.1 Demanda, mercados e axentes. Intercambios comerciais

3.7.2 Prezos e índices de prezos, en particular prezos agra-

rios e da terra

Sección 3.8 Actividade empresarial

Obxectivo xeral: Contribuír ao coñecemento da dinámica

económica, financeira e inclusive estratéxica que seguen as

actividades empresariais, afondando na situación competi-

tiva da empresa galega.

Metas de información

3.8.1 Infraestrutura e demografía empresarial. Empresas e

unidades locais

3.8.2 Características económico-financeiras do sector

empresarial e a súa conxuntura 

3.8.3 Economía social. Cooperativas e outras formas asociativas

Sección 3.9 Sistema de contas

Obxectivo xeral: Consolidar o coñecemento da economía

galega, a súa evolución, as súas compoñentes e a relación

con outras economías do seu contorno.

Metas de información

3.9.1 Contas económicas anuais e trimestrais 

3.9.2 Marco input-output

3.9.3 Ampliacións do sistema. Indicadores municipais da

renda dos fogares, matriz de contabilidade social e contas

satélites

Área 4. Sociedade da información, ciencia e tecnoloxía

Sección 4.1 Sociedade da información

Obxectivo xeral: Progresar no desenvolvemento de indica-

dores da inserción dos cidadáns, axentes sociais e empresas

galegas na sociedade da información.

Metas de información

4.1.1 Indicadores da sociedade da información

4.1.2 Sociedade da información nos diversos sectores, en

particular nos centros educativos e sanitarios.

Sección 4.2 Ciencia e tecnoloxía

Obxectivo xeral: Consolidar e ampliar a información rela-

tiva a ciencia e tecnoloxía, en particular sobre investigación

e desenvolvemento tecnolóxico e innovación.

Metas de información
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4.2.1 Indicadores de investigación, desenvolvemento tecno-

lóxico e innovación

4.2.2 Ciencia e tecnoloxía nos diversos sectores. Recursos e

resultados

Anexo III

Definicións

Actividades estatísticas

Son os conxuntos de tarefas de compilación, elaboración e

ordenación de datos ou outra información cuantificable, ade-

mais da publicación e difusión dos resultados, conforme esta-

blece o artigo 2 da Lei de estatística de Galicia. Tamén se

consideran como tales as que sexan previas ou complemen-

tarias das anteriores que non fosen incluídas dentro delas e

legalmente esixibles ou tecnicamente necesarias para poder

acadar os requirimentos que establecen as normas estatísti-

cas. Asemade, incluiranse as de innovación, investigación e

desenvolvemento técnico, metodolóxico e normalizador no

eido estatístico.

Operación estatística

É aquela actividade ou conxunto de actividades estatísticas

nas que algunha das administracións públicas galegas parti-

cipe cando menos nunha fase da súa elaboración, a maiores

da de difusión. Deberá ademais estar clasificada dentro dal-

gún dos puntos seguintes:

a) Censos.

b) Enquisas por mostraxe.

c) Toma directa de datos.

d) Explotacións estatísticas de directorios ou rexistros admi-

nistrativos.

e) De síntese: sistema de indicadores, números índices, con-

tas económicas e proxeccións. 

Operación estatística en cumprimento

Operación que se fai no marco de convenios, acordos, decre-

tos de transferencia ou de calquera outro tipo de norma ou

vínculo xurídico, e na que o proceso estatístico xa vén regu-

lado por outra administración diferente á da Comunidade

Autónoma de Galicia.

Operación estatística en curso

Operación periódica ou irregular con proxecto técnico e que

dá lugar a unha serie cronolóxica ou permite a comparanza

temporal con outros períodos.

Operación estatística en implantación 

Operación que xa dispón de proxecto técnico pero que aínda

non se pode considerar que estea en curso.

Operación estatística en proxecto

Operación nova que aínda non dispón de proxecto técnico.

Operación estatística en reestruturación

Operación que viña estando en curso pero que vai sufrir

cambios substanciais no seu proxecto técnico.

Santiago de Compostela, 21 de novembro de 2006

José Antonio Orza Fernández

Xaquín López Leiceaga

María Xosé Vega Buxán

7. Composición do Parlamento, réxime e
goberno interior,organización e funcionamento

7.3. Organización e funcionamento do Parlamento
7.3.3. Convocatorias

Sesión plenaria (día 27 de novembro de 2006, ás 10.00 horas)

A Presidencia, de conformidade co disposto no artigo 53

do Regulamento do Parlamento, resolveu convocar o Pleno

da Cámara para realizar sesión o próximo día 27 de novem-

bro de 2006, ás 10.00 horas, no pazo do Parlamento.

De acordo coa Xunta de Portavoces e a Mesa, na reunión do

día 23 de novembro de 2006, a orde do día da sesión é a

seguinte:
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Punto Único: Debate de totalidade do Proxecto de lei de

orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia

para o ano 2007 (07/PL-0018 (14180)

Publicación da iniciativa, BOPG núm. 219, do 21.10.2006

Publicación emendas de totalidade, BOPG núm. 233, do 15.11.2006

Publicación emendas ao articulado, BOPG núm. 239, do 22.11.2006

O que se publica para xeral coñecemento.

Santiago de Compostela, 23 de novembro de 2006

Dolores Villarino Santiago

Presidenta
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