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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

Emendas ao articulado formuladas ao Proxecto de lei de espectáculos públicos e activi-
dades recreativas 

A Mesa da Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior, na súa sesión do
día 7 de novembro de 2017, adoptou o seguinte acordo: 

Cualificación das emendas ao articulado presentadas ao Proxecto de lei de espectáculos públicos
e actividades recreativas (10/PL-000006)

Examinados os escritos presentados e dado que se axustan aos requisitos establecidos no Regula-
mento da Cámara, acorda a súa cualificación co seguinte detalle:

Emendas ao articulado:

— Do G. P. do Bloque Nacionalista Galego, 31 emendas (doc. núm. 19480)
— Do G. P. dos Socialistas de Galicia, 45 emendas (doc. núm. 19461)
— Do G. P. de En Marea, 61 emendas (doc. núm. 19489)
— Do G. P. Popular de Galicia, 2 emendas (doc. núm. 19494)

Santiago de Compostela, 8 de novembro de 2017
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente

3. Administración do Parlamento de Galicia

3.3. Asuntos económicos e contratación 

Resolución da Presidencia do Parlamento de Galicia pola que se anuncia a formalización
do contrato administrativo do servizo para o uso dunha plataforma de licitación elec-
trónica polo Parlamento de Galicia

En cumprimento do disposto no artigo 154 do texto refundido da Lei de contratos do sector público,
aprobado polo Real decreto lexislativo 3/2011 de 14 de novembro, publícase o anuncio da forma-
lización deste contrato administrativo.

1. Entidade adxudicadora: Mesa do Parlamento de Galicia.

a) Dependencia que tramita o expediente: Servizo de Persoal e Réxime Interior.
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b) Número de expediente: STI-PA-3/2017

c) Enderezo de Internet do perfil do contratante: www.parlamentodegalicia.gal.

2. Obxecto do contrato:

a) Tipo: servizos

b) Descrición: servizo para o uso dunha plataforma de licitación electrónica.

c) CPV: 72212781-7 (servizos de desenvolvemento de software de xestión de sistemas), 72310000
(servizos de tratamento de datos).

d) Medio de publicación do anuncio de licitación: Diario Oficial de Galicia.

e) Data de publicación do anuncio de licitación: 27 de abril de 2017.

3. Tramitación e procedemento:

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto.

4. Valor estimado do contrato: 50.000,00 €

5. Orzamento base de licitación:
Importe neto: 27.500,00 €.
Importe total: 33.275,00 €.

6.Formalización do contrato:

a) Data de adxudicación: 25 de setembro de 2017.

b) Data de formalización do contrato: 20 de outubro de 2017.

c) Contratista: Pixelware, S.A.

d) Importe de adxudicación:
Importe neto: 15.000,00 €.
Importe total: 18.150,00 €.

e) Vantaxes da oferta adxudicataria: oferta económica máis vantaxosa.

Santiago de Compostela, 8 de novembro de 2017.
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente
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EMENDAS PRESENTADAS POLO GRUPO PARLAMENTARIO BLOQUE 

NACIONALISTA GALEGO AO PROXECTO DE LEI DE ESPECTÁCULOS 

PÚBLICOS E ACTIVIDADES RECREATIVAS (NUM. EXPE. 10/PL-000006). 

 

 

Emenda nº1, ao apartado g), de Supresión. Artigo 3 
  
Emenda de supresión, artigo 3, apartado g): 
 
Supresión do termo: “producción”. 
 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº2, ao apartado h), de Adición. Artigo 3 
  
Emenda de adición, artigo 3, apartado h): 
  
Incluír o termo: "participantes", a continuación de: 
"executantes". 
  
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº3, ao apartado i), de Adición. Artigo 3 
  
Emenda de adición. No artigo 3 incluir un novo apartado ao 
final: 
 
"i) Produtores/as: persoas físicas ou xurídicas que son 
responsábeis da producción de espectáculos públicos ou 
actividades recreativas." 
 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº4, ao apartado a), de Modificación. Artigo 4 
  
Emenda de modificación, artigo 4, apartado a): 
 
Substituir o texto que figura a seguir de: “Comunidade 
Autónoma”, polo seguinte: “conforme o procedemento que 
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deberá ser aprobado no prazo máximo de un ano desde a 
aprobación da lei”. 
 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº5, ao apartado b), de Supresión. Artigo 4 
  
Emenda de supresión, artigo 4, apartado b): 
  
Suprimir o apartado b) do artigo 4. 
  
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº6, ao apartado e), de Supresión. Artigo 4 
  
Emenda de supresión, artigo 4, apartado e): 
  
Suprimir a expresión: "e b)". 
  
  
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº7, de Modificación. Artigo 5 
  
Emenda de modificación, artigo 5: 
  
Substituír: “declaracións responsábeis”, por: “comunicacións 
previas”. 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº8, ao apartado i), de Adición. Artigo 5 
  
Emenda de adición, artigo 5: 
 
Engadir no artigo 5 un novo apartado i): 
 
"i) Autorizar a celebración de espectáculos e festexos taurinos." 
 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº9, ao apartado a), de Adición. Artigo 6 
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Emenda de adición, artigo 6, apartado a): 
  
No apartado a) engadir despois de: “sexismo”, o seguinte texto: 
“ao negacionismo, á discriminación por identidade de xénero , 
orientación sexual”. 
 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº10, ao apartado a), de Substitución. Artigo 7 
  
Emenda de substitución, artigo 7, apartado a): 
  
Substituír o texto do apartado a) polo seguinte: 
  
"a) Seguridade para artistas, intérpretes, executantes ou 
participantes, público asistente, persoal técnico, terceiras 
persoas afectadas e bens." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº11, ao apartado 3, de Substitución. Artigo 9 
  
Emenda de substitución, artigo 9, apartado 3: 
  
Substituir o texto polo seguinte: 
 
"3. A administración xeral da Comunidade Autónoma e as 
deputacións provinciais deberán prestar colaboración e apoio 
técnico aos concellos para a execución desta lei. Para este 
efecto, poderanse subscribir os oportunos convenios de 
colaboración." 
 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº12, ao apartado 1, de Adición. Artigo 10 
  
Emenda de adición, artigo 10, apartado 1: 
  
Engadir o termo: "seguimento", despois de: "coordinación". 
  
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº13, ao apartado 4, de Modificación. Artigo 10 
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Emenda de modificación, artigo 10, apartado 4: 
  
Substituír o texto que figura a continuación de Federación 
Galega de Municipios e Provincias polo seguinte: “e as 
entidades representativas do sector dos espectáculos públicos 
e as actividades recreativas. Na composición deste órgano 
deberá acadarse unha presenza equilibrada entre homes e 
mulleres”. 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº14, ao apartado 2, de Modificación. Artigo 11 
  
Emenda de modificación, artigo 11, apartado 2: 
  
Substituir: “declaracións responsábeis”, por: “comunicacións 
previas”. 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº15, ao apartado 1, de Supresión. Artigo 14 
  
Emenda de supresión, arigo 14, apartado 1: 
  
Supresión do seguinte texto: “Queda exceptuado desta 
habilitación o persoal cuxa función se limite á constatación do 
pagamento efectivo da entrada”. 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº16, ao apartado 1, de Modificación. Artigo 16 
  
Emenda de modificación, artigo 16, apartado 1: 
  
Substituir a expresión: “o acceso das persoas menores de 
idade”, por: “o acceso das persoas menores de 16 anos de 
idade” 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº17, ao apartado 2, de Supresión. Artigo 16 
  
Emenda de supresión, artigo 16, apartado 2: 
  
Suprimir a expresión: "en recintos pechados". 
  
__________________________________________ 
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Emenda nº18, ao apartado 2, de Supresión. Artigo 18 
  
Emenda de supresión, artigo 18, apartado 2: 
  
Suprimir o apartado 2 do artigo 18. 
  
  
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº19, de Substitución. Artigo 19 
  
Emenda de substitución, artigo 19: 
  
Substituir o texto do primeiro parágrafo polo seguinte: "Nos 
establecementos abertos ao público deberase dispor nun lugar 
visibel ao público e perfectamente lexíbel e accesíbel, en varios 
idiomas e como mínimo na lingua propia de Galiza, a seguinte 
información:" 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº20, ao apartado 2.c), de Adición. Artigo 20 
  
Emenda de adición, artigo 20, apartado 2, subapartado c): 
  
Engadir o seguinte texto despois de "organizador/a": “e medios 
de contacto co servizo de atención á clientela e usuarios/as” 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº21, ao apartado 3, de Substitución. Artigo 20 
  
Emenda de substitución, artigo 20, apartado 3: 
  
Substituír o texto do apartado 3 do artigo 20 polo seguinte:  
  
“3. Prohíbese calquera forma de promoción ou publicidade que 
incite á violencia, ao racismo, ao machismo, ao negacionismo, 
á discriminación por razón de identidade de xénero ou opción 
sexual, ou faga apoloxía de actividades contrarias aos dereitos 
fundamentais e ás liberdades públicas recoñecidos pola 
Constitución e por tratados internacionais ratificados polo 
Estado español”. 
__________________________________________ 
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Emenda nº22, ao apartado 6, de Adición. Artigo 20 
  
Emenda de adición, artigo 20, novo apartado 6: 
  
Engadir un novo apartado que sería o 6 co seguinte texto: 
  
"6. A administración galega promoverá o uso da lingua galega 
e o respecto pola toponimia propia do noso país na publicidade 
dos espectáculo públicos e actividades recreativas. As 
actividades financiadas con fondos públicos deberán 
publicitarse na lingua propia de Galiza." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº23, ao apartado 2.c), de Modificación. Artigo 21 
  
Emenda de modificación, artigo 21, apartado 2, subapartado c): 
 
Substituir o texto que figura a seguir de Constitución polo 
seguinte: “especialmente cando inciten ao racismo, ao sexismo 
e á discriminación por razón de identidade de xénero ou opción 
sexual. 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº24, ao apartado 1.c), de Adición. Artigo 22 
  
Emenda de adición, artigo 22, apartado 1, subapartado c): 
  
Engadir despois de “Considérase causa lexítima” a seguinte 
frase: “o incumprimento do contrato por parte dos/as 
organizadores/as”… 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº25, ao apartado 1.a), de Modificación. Artigo 23 
  
Emenda de modificación, artigo 23, apartado 1, subapartado a): 
  
Substituír: “declaración responsábel”, por: “comunicación 
previa”. 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº26, ao apartado 2, de Supresión. Artigo 25 
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Emenda de supresión, artigo 25, apartado 2: 
  
Suprimir o texto que figura despois de “terá a condición de 
autoridade”. 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº27, de Modificación. Artigo 28 
  
Emenda de modificación, artigo 28: 
  
Substitución da expresión: “declaración responsábel”, por: 
“comunicación previa”. 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº28, de Supresión. Artigo 29 
  
Emenda de supresión, artigo 29. 
  
Supresión do artigo 29. 
  
  
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº29, ao apartado c), de Supresión. Artigo 33 
  
Emenda de supresión, artigo 33, apartado c): 
  
Suprimir a expresión: “en recintos pechados”. 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº30, ao apartado 2, de Modificación. Artigo 40 
  
Emenda de modificación, artigo 40, apartado 2: 
  
Substituír: “un ano”, por: “seis meses”. 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº31, de Modificación. Disposición derradeira primeira 
  
Emenda de modíficación, Disposición derradeira primeira: 
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Modificar o sentido do texto da disposición para manter o 
réxime xurídico único de sometemento a comunicación previa 
para as actividades recreativas e apertura de establecementos 
que desenvolvan espectáculos públicos. 
  
Así pois, proponse substituír en todo o texto da disposición 
derradeira primeira: "declaración responsable", por: 
"comunicación previa". 
__________________________________________ 
 
 
 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Xosé Luis Bará Torres na data 26/10/2017 17:38:28 

 
Ana Pontón Mondelo na data 26/10/2017 17:38:33 
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EMENDAS PRESENTADAS POLO GRUPO PARLAMENTARIO 

SOCIALISTAS DE GALICIA AO PROXECTO DE LEI DE ESPECTÁCULOS 

PÚBLICOS E ACTIVIDADES RECREATIVAS (NUM. EXPE. 10/PL-000006). 

 

 

Emenda nº1, ao apartado 2.b), de Modificación. Artigo 2 
  
Proponse unha nova redacción para a letra b) do punto 2 deste 
artigo, que terá o seguinte contido: 
  
"b) As actividades efectuadas no exercicio de dereitos 
fundamentais no ámbito laboral, político, relixioso, sindical, 
empresarial ou docente, así como os establecementos que 
estean dedicados a tal fin." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº2, ao apartado 2 bis), de Adición. Artigo 2 
  
Débese crear un novo punto 2 bis, que terá o seguinte contido: 
  
"2 bis. Os espectáculos públicos e actividades recreativas que 
se realicen no marco de actuacións formativas, educativas ou 
escolares, realizadas en centros de carácter académico ou 
similar." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº3, ao apartado h), de Adición. Artigo 3 
  
Débese engadir unha nova letra h) bis, que terá o seguinte 
contido: 
  
"h) bis. Instalacións portátiles  ou desmontables serán aquelas 
estruturas mobles provisionais e eventuais, ou aqueles recintos 
aptos para o desenvolvemento de espectáculos públicos ou 
actividades recreativas cuxo conxunto se encontre conformado 
por elementos desmontables ou portátiles constituídos por 
módulos ou compoñentes metálicos, de madeira ou de 
calquera outro material que permita operacións de montaxe ou 
desmontaxe sen necesidade de construír ou demoler algunha 
obra de fábrica." 

62019



 
 

 

2 

__________________________________________ 
 
 
Emenda nº4, ao apartado f), de Modificación. Artigo 5 
  
Proponse un novo texto para a letra f) deste artigo, que terá o 
seguinte contido: 
  
"f) Inspeccionar e controlar os horarios de apertura e peche dos 
establecementos públicos e dos espectáculos públicos e 
actividades recreativas dentro do termo municipal." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº5, ao apartado f) bis), de Adición. Artigo 5 
  
Débese engadir unha nova letra f) bis, que terá o seguinte 
contido: 
  
"f) bis. Engadir, dentro das súas competencias e sen prexuízo 
das que correpondan á Administración da Comunidade 
Autónoma de Galicia, requisitos, condicións ou límites para a 
apertura de establecementos públicos e a celebración de 
espectáculos públicos e actividades recreativas no seno das 
súas ordenanzas municipais." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº6, ao apartado 1, de Adición. Artigo 7 
  
No punto 1 despois da palabra: "..., comodidade, ...", débese 
engadir: "..., accesibilidade, ..." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº7, ao apartado 2 bis), de Adición. Artigo 7 
  
Débese engadir un novo punto 2 bis, que terá o seguinte 
contido: 
  
"2 bis. As condicións técnicas e de seguridade deben estar 
adaptadas ao tipo de espectáculo público ou actividade 
recreativa que se desenvolva, cando ésta sexa distinta da 
prevista." 
__________________________________________ 
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Emenda nº8, ao apartado 2 ter), de Adición. Artigo 7 
  
Débese engadir un novo punto 2 ter, que terá o seguinte 
contido: 
  
"2 ter. Os concellos poderán establecer outros límites, 
requisitos ou características adicionais baseándose nas súas 
competencias, para a aplicación desta lei a través das súas 
ordenanzas e regulamentos. 
  
Especificamente, co fin de protexer o medio ambiente e o 
contorno urbano ou conservar o patrimonio histórico artístico, 
os concellos, mediante ordenanzas ou regulamentos, poden 
establecer prohibicións, limitacións ou restricións destinadas a 
evitar a excesiva concentración de establecementos públicos e 
de actividades recreativas ou garantir a súa coexistencia con 
outras actividades humanas ou sociais." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº9, de Adición. Artigo 7 
  
No punto 1 deste artigo débese engadir unha nova letra h) bis, 
que terá o seguinte contido: 
  
"h) bis. Capacidade e aforo do establecemento, local ou 
instalación." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº10, ao apartado 6, de Adición. Artigo 8 
  
No punto 6 deste artigo, débese engadir in fine o seguinte 
texto: 
  
"...,  e ao tipo de espectáculo público ou actividade recreativa 
que se vaia desenvolver." 
  
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº11, ao apartado 3, de Modificación. Artigo 9 
  
O punto 3, débese substituír polo seguinte contido: 
  
"3. A Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia 
convocará os concellos, a través da Fegamp, e as deputacións 
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provinciais para elaborar os convenios de elaboración con cada 
un dos concellos galegos. Nesa convocatoria determinaranse 
os medios materiais e personais necesarios para levar a cabo o 
contido desta lei, así como os custes derivados da delegación 
da competencia, co fin de transferirllos a cada concello." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº12, ao apartado 4, de Modificación. Artigo 9 
  
Proponse un novo texto para o punto 4 que terá o seguinte 
contido: 
  
"4. Mentres non se asinen os convenios de colaboración a que 
se refire o punto 3, a Administración xeral da Comunidade 
Autónoma  prestará apoio aos concellos para levar a cabo as 
funcións que se lle delegan." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº13, ao apartado 2.a), de Modificación. Artigo 10 
  
O contido da letra a) do punto 2 deste artigo, débese substituír 
polo seguinte texto: 
  
"a) Emitir informe preceptivo sobre as disposicións de carácter 
xeral específicas que se teñen que ditar en desenvolvemento 
desta lei e a súa modificación." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº14, ao apartado 2.a) bis, de Adición. Artigo 10 
  
No punto 2 deste artigo débese engadir unha nova letra a) bis 
que terá o seguinte contido: 
  
"a) bis) Promover a coordinación eficiente das administracións 
públicas competentes das actuacións que deben desenvolver 
en materia de espectáculos públicos e actividades recreativas." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº15, ao apartado 2.d), de Modificación. Artigo 10 
  
O contido da letra d) do punto 2 deste artigo débese substituír 
polo seguinte texto: 
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"d) Elaborar os estudios e formular as propostas que estime 
axeitadas para a consecución dos obxectivos perseguidos 
nesta lei." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº16, ao apartado e) ter), de Adición. Artigo 10 
  
No punto 2 deste artigo, débese engadir unha nova letra e) ter 
que terá o seguinte contido: 
  
"e) ter.  Informar sobre as disposicións feitas pola Comunidade 
Autónoma de Galicia sobre o catálogo de espectáculos 
públicos e actividades recreativas." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº17, ao apartado e) bis), de Adición. Artigo 10 
  
No punto 2 deste artigo débese engadir unha nova letra e) bis, 
que terá o seguinte contido: 
  
"e) bis. Informar sobre  as disposicións feitas pola Comunidade 
Autónoma de Galicia sobre os horarios de apertura e peche de 
espectáculos e establecementos públicos na comunidade 
autónoma de Galicia." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº18, ao apartado e) quater), de Adición. Artigo 10 
  
No punto 2 deste artigo, débese engadir unha nova letra e) 
quater, que terá o seguinte contido: 
  
"e) quater. Informar sobre as disposicións feitas pola 
Comunidade Autónoma de Galicia sobre os servizos de 
vixilancia, seguridade e control de acceso a espectáculos 
públicos e actividades recreativas." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº19, ao apartado 4, de Modificación. Artigo 10 
  
O contido do punto 4 deste artigo débese substituír polo 
seguinte texto: 
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"4. A súa composición, a súa estrutura e o seu funcionamento 
serán determinados regulamentariamente. En todo caso 
deberán estar representados, polo menos, a Administración 
xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, as deputacións, a 
Federación Galega de Municipios e Provincias, organizacións 
representativas dos sectores económicos afectados, 
representantes das asociacións de veciños, e representantes 
de asociacións de defensa dos consumidores e usuarios. Na 
composición deste órgano procurarase acadar unha presencia 
equilibrada entre mulleres e homes." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº20, ao apartado 4 bis), de Adición. Artigo 10 
  
Débese engadir un novo punto 4 bis, que terá o seguinte 
contido: 
  
"4 bis. A Comisión de Espectáculos Públicos e Actividades 
Recreativas de Galicia reunirase como mínimo unha vez o ano 
e sempre que sexa necesario." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº21, ao apartado 1, de Adición. Artigo 11 
  
No punto 1, débese engadir in fine o seguinte texto: 
  
"..., así como aquelas instalacións de titularidade pública que 
sexan susceptibles de ser utilizadas para o desenvolvemento 
de espectáculos públicos e/ou actividades recreativas." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº22, ao apartado 3, de Adición. Artigo 11 
  
Débese engadir un novo punto 3 bis, que terá o seguinte 
contido: 
  
"3 bis. En calquera caso, a Administración á que corresponda, 
deberá confirmar a inscrición no rexistro." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº23, ao apartado 1 bis), de Adición. Artigo 14 
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Débese engadir un novo punto 1 bis, que terá o seguinte 
contido: 
  
"1 bis. Regulamentariamente a Administración xeral da 
Comunidade Autónoma determinará os establecementos 
abertos ao público, os espectáculos públicos e as actividades 
recreativas que deban ter servizo de control de acceso con 
persoal habilitado." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº24, de Modificación. Artigo 15 
  
Débese substituír o contido deste artigo polo seguinte texto: 
  
"A. Sen prexuízo das limitacións establecidas na lexislación 
específica en materia de protección á infancia e á 
adolescencia, regulamentariamente poderase prohibir o acceso 
a determinados espectáculos e actividades ás persoas 
menores de idade, ou condicionar a súa participación, en 
especial os que poidan afectar á sua integridade física ou 
psíquica, sempre que non supoñan limitación sobre os dereitos 
recoñecidos na Constitución. 
Establécense as seguintes limitacións de acceso e 
permanencia nos establecementos públicos, onde se 
desenvolvan espectáculos públicos e actividades recreativas, 
respecto das persoas menores de idade 
  
Regulamentariamente determinaranse os tipos de 
espectáculos, actividades e establecementos públicos que pola 
súa natureza, aforo ou incidencia na convivencia cidadán, 
deban dispor de: 
  
a) Especiais medidas de seguridade. 
  
b) Servizos de seguridade privada coas condicións e requisitos 
establecidos na lexislación de seguridade privada. 
  
c) Servizos de admisión específicos, con persoal debidamente 
identificado e acreditado co fin de proceder ao control de 
acceso do público." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº25, de Modificación. Artigo 16 
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Proponse un novo texto para este artigo, que terá o seguinte 
contido: 
  
Proponse un novo texto para o punto 1 deste artigo, que terá o 
seguinte contido: 
  
1. Sen prexuízo das limitacións establecidas na lexislación 
específica en materia de protección á infancia e á 
adolescencia, regulamentariamente poderase prohibir o acceso 
a determinados espectáculos e actividades ás persoas 
menores de idade, ou condicionar a súa participación, en 
especial a aqueles que poidan afectar á súa integridade física 
ou psíquica, sempre que non supoñan limitación sobre os 
dereitos recoñecidos na Constitución. 
  
A) Establécense as seguintes limitacións de acceso e 
permanencia  nos  establecementos públicos, onde se 
desenvolvan espectáculos públicos e actividades recreativas, 
respecto das persoas menores de idade: 
  
a) Queda prohibida, con carácter xeral, a entrada e a 
permanencia en salas de festas, discotecas, macrodiscotecas, 
salas de baile, pubs ou semellantes, coas seguintes 
excepcións cuxo contido desenvolverase regulamentariamente: 
  
1º) Que estas salas conten coa autorización de sesións para 
menores de idade, nas que se permitirá a entrada e a 
permanencia de maiores de catorce anos e menores de 
dezaoito 
  
2º) Que a actividade que se vai desenvolver nas salas de festa, 
salas de baile, pubs ou semellantes sexa compatible coa 
integridade moral e física das persoas menores de idade, 
mentres dure o espectáculo público ou actividade recreativa, 
sempre e cando vaian acompañados por un adulto responsable 
no caso de seren menores de dezaseis anos. 
  
b) Nas sesións autorizadas para menores sen prexuízo do 
cumprimento das condicións xerais e da aplicación das normas 
vixentes en materia de protección da infancia e da 
adolescencia, deberanse cumprir, ademais, as seguintes 
condicións: 
  
1º) ) Non se poderán explotar máquinas de xogo ou azar. 
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2º) Non se poderán desenvolver espectáculos, nin instalarse 
elementos decorativos ou propaganda que poñan en perigo a 
integridade física ou psíquica das persoas menores de idade. 
  
c) Terán horarios e sinalización diferenciada. 
 
d) Estará prohibido o subministro de tabaco e de bebidas 
alcohólicas, así como a exhibición de bebidas alcohólicas e da 
súa publicidade. 
  
B) No suposto de espectáculos públicos ou de actividades 
recreativas de carácter extraordinario, o órgano competente 
para autorizalos pode prohibir a asistencia aos menores de 
idade. 
  
C) A publicidade de establecementos, espectáculos públicos e 
actividades recreativas deberá respectar os principios e as 
normas contidas na  lexislación vixente en materia de 
drogodependencia. Queda prohibida calquera forma de 
promoción ou de publicidade que incite aos menores de 
maneira directa ou indirecta ao consumo de bebidas 
alcohólicas, tabaco ou outras drogas coa promesa de 
agasallos, bonificacións e calquera outra vantaxe de análoga 
natureza. 
  
D) As persoas que organicen espectáculos públicos ou 
actividades recreativas que puideran implicar algún risco para o 
axeitado desenvolvemento da personalidade ou formación das 
persoas menores de idade, deberán cualificar e graduar por 
idades o seu acceso nos termos que se establezan 
regulamentariamente, reflectíndose na referida cualificación por 
idade en letreiros exteriores facilmente visibles e lexibles, na 
publicidade e nas entradas. 
  
E) As persoas titulares dos establecementos públicos, así 
como as persoas que organicen espectáculos públicos ou 
actividades recreativas, poderán esixir, directamente ou a 
través do persoal ao seu servizo, a exhibición do documento 
nacional de identidade ou documento equivalente como medio 
de acreditación da idade do público asistente. Deben impedir o 
acceso e, no seu caso, desaloxar, directamente ou a través do 
persoal ao seu servizo, a quen non acredite documentalmente 
a súa idade ou non cumpran co requisito da idade aos efectos 
do establecido nesta lei." 
 
  
__________________________________________ 
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Emenda nº26, ao apartado 2, de Supresión. Artigo 16 
  
No punto 2 deste artigo, débese suprimir a expresión: "... en 
recintos pechados ..." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº27, ao apartado 1, de Modificación. Artigo 17 
  
No punto 1 deste artigo, onde di: "..., oída a ...", debe dicir: "... e 
previo informe da ..." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº28, ao apartado 2, de Modificación. Artigo 17 
  
Débese susbstituír o contido do punto 2, polo seguinte texto: 
  
"2. Con carácter excepcional os concellos poden autorizar 
ampliacións do horario xeral de apertura e peche dos 
establecementos abertos ao público e de inicio e finalización 
dos espectáculos públicos e das actividades recreativas 
durante as festas locais oficiais e durante as noites do 24 ao 25 
de decembro, do 31 de decembro ao 1 de xaneiro  e do 5 ao 6 
de xaneiro, conforme o procedemento que se desenvolve 
regulamentariamente." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº29, ao apartado 2, de Modificación. Artigo 18 
  
No punto 2 deste artigo, ondi di: "... 60 % ...", debe dicir: "... 70 
% ..." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº30, ao apartado 5 bis), de Adición. Artigo 18 
  
Débese engadir un novo punto 5 bis) que terá o seguinte 
contido: 
  
"5 bis. Queda prohibido o uso de calquera tipo de programa 
informático que permita ou facilite a compra de entradas cando 
o proceso de compra se poida efectuar, total ou parcialmente, 
usando unha rede de comunicación electrónica ou un servizo 

62028



 
 

 

11 

de comunicación electrónica, e cando a oferta estea suxeita a 
condicións que limiten o número de entradas que poidan ser 
adquiridas por un só comprador." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº31, ao apartado 5 ter), de Adición. Artigo 18 
  
Débese engadir un novo punto 5 ter que terá o seguinte 
contido: 
  
"5 ter. A organización do espectáculo público ou actividade 
recreativa deberá comunicar nas canles de comunicación 
empregadas para a súa publicidade, os puntos ou canles 
oficiais da venda de entradas." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº32, ao apartado 2.c), de Adición. Artigo 20 
  
Na letra c) do punto 2, dete artigo, débese engadir in fine o 
seguinte texto:  
  
"... . No caso de comisións de festas ou asociacións de 
veciños, para a organización de festas populares, quedarán 
exentas de facilitar o domicilio." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº33, ao apartado 3, de Adición. Artigo 20 
  
No punto 3 deste artigo, débese engadir despois de: "... 
xenofobia, ..." o seguinte texto: "..., ao consumo de alcohol,  ou 
que atente contra o benestar animal, ..." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº34, ao apartado 2.c), de Modificación. Artigo 20 
  
Proponse unha nova redacción para a  letra c) do punto 2, que 
terá o seguinte contido: 
  
 "c) Denominación, domicilio, teléfono e correo electrónico do 
organizador ou organizadora." 
__________________________________________ 
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Emenda nº35, de Adición. Artigo 22 
  
Na letra c) do punto 1, deste artigo, débese engadir in fine o 
seguinte texto: "... . Para acreditar estas carencias ou 
deficiencias deben estar certificadas por un informe dun técnico 
ou dunha técnica competentes na materia." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº36, ao apartado 2, de Supresión. Artigo 23 
  
No punto 2 deste artigo débese suprimir o seguinte: "Os/As 
titulares de establecementos ou espazos abertos ao público ..." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº37, ao apartado 2.i), de Modificación. Artigo 23 
  
O contido da letra i) do punto 2, débese substituír polo seguinte 
texto: 
  
"i) Establecer os servizos de vixilancia, seguridade e control de 
acceso que serán marcados regulamentariamente pola 
Administración xeral da Comunidade Autónoma segundo se 
dispón no artigo 15 desta lei." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº38, ao apartado 2 bis), de Adición. Artigo 23 
  
 
 Débese engadir un novo punto 2 bis, que terá o seguinte 
contido: 
  
 "2 bis. Os/As titulares de establecementos ou espazos abertos 
ao público nos que se vaia desenvolver algún espectáculo 
público ou actividade recreativa por un organizador distinto do 
titular, terán que asinar un contrato co organizador do 
espectáculo público ou actividade recreativa,  no que consten 
os seguintes puntos: 
a) Tipo de espectáculo público ou actividade recreativa, así 
como as condicións ofrecidas ao público polo dito evento. 
b) Permitir a entrada ao público, agás nos casos establecidos 
por lei ou por regulamento. 
c) Permitir o cumprimento dos horarios de apertura e peche 
d) Facilitar o acceso ás forzas e corpos de seguridade, aos 
servizos de protección civil, aos servizos de sanidade, aos 
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axentes da autoridade, ao persoal funcionario, así como ás 
entidades de certificación de conformidade municipal (Eccom) 
que desenvolvan actuacións de certificación, verificación, 
inspección e control nos termos establecidos na Lei 9/2013, do 
19 de decembro, do emprendemento e da competitividade 
económica de Galicia. 
e) Permitir e facilitar as inspeccións que acorden as 
autoridades e realizar as inspeccións periódicas que sexan 
obrigatorias de acordo coa normativa vixente. 
f) Ter a disposición dos axentes da autoridade e dos servizos 
de inspección, nos establecementos abertos ao público, toda a 
documentación que se estableza regulamentariamente. 
g) Cumprir coa normativa vixente sobre accesibilidade e 
supresión de barreiras arquitectónicas, sobre seguridade e 
prevención de riscos laborais e demais normativa que sexa 
aplicable." 
  
 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº39, ao apartado 3, de Supresión. Artigo 23 
  
O punto 3 débese suprimir. 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº40, ao apartado 1.i), de Modificación. Artigo 27 
  
Na letra i) do punto 1 deste artigo, onde di: "Cando se 
incumpran os horarios establecidos ...", debe dicir: "Cando se 
cumpran os horarios reiteradamente establecidos ..." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº41, ao apartado c), de Supresión. Artigo 33 
  
Na letra c) deste artigo débese suprimir a expresión "... en 
recintos pechados ..." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº42, de Modificación. Disposición derradeira primeira 
  
Proponse unha nova redacción para o  subapartado 4º, letra c) 
do punto 2, desta disposición, que terá o seguinte contido: 
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"4º) Calquera outra documentación que lle sexa solicitada e 
estea estipulada nas ordenanzas municipais, polo concello 
correspondente." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº43, de Adición. Disposición derradeira cuarta 
  
Debese engadir unha nova disposición derradeira cuarta bis, 
que terá o seguinte contido: 
  
"Disposición derradeira cuarta bis.   
  
A Administración xeral da Comunidade Autónoma publicará 
nun prazo máximo de seis meses, previo informe da Comisión 
de Espectáculos Públicos e Actividades Recreativas da 
Comunidade Autónoma de Galicia, un novo catálogo de 
espectáculos públicos e actividades recreativas adaptado á 
realidade actual." 
 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº44, de Adición. Disposición derradeira quinta 
  
Débese engadir unha nova disposición derradeira quinta bis, 
que terá o seguinte contido: 
  
"Disposición derradeira quinta bis. 
  
A Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia 
elaborará e aprobará no prazo máximo dun ano, a partir da 
entrada en vigor da presente lei, un texto refundido que recolla 
a normativa autonómica sobre espectáculos públicos e 
actividades recreativas que se desenvolvan en 
establecementos ou espazos abertos ao público. 
  
A refundición inclúe a posibilidade de regularizar, aclarar e 
harmonizar os textor legais que sexan obxecto do texto 
refundido." 
  
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº45, de Adición. Exposición de motivos 
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No epígrafe I, sexto parágrafo, que empeza por: "A importancia 
social e económica ...", débese engadir despois de: "... a 
hixiene dos establecementos ..." as seguintes palabras: "..., a 
accesibilidade ..." 
__________________________________________ 
 
 
 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 26/10/2017 
17:28:49 

 

62033



 
 

 

1 

 
 
EMENDAS PRESENTADAS POLO GRUPO PARLAMENTARIO EN MAREA 

AO PROXECTO DE LEI DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS E ACTIVIDADES 

RECREATIVAS (NUM. EXPE. 10/PL-000006). 

 

 

Emenda nº1, de Adición. Artigo 1 
  
Débese engadir un novo parágrafo co seguinte texto: 
  
"As finalidades desta lei son: 
a) Facilitar o exercicio da liberdade de prestación e de 
establecemento de servizos, no sector  dos espectáculos 
públicos e actividades recreativas, baixo o principio de mínima 
intervención e simplificación administrativa. 
b) O respecto dos dereitos das persoas, nomeadamente os das 
persoas menores de idade, e garantir o dereito ao 
desenvolvemento e a convivencia normalizada de terceiras 
persoas. 
c) Garantir o cumprimento das obrigas legais contidas na 
normativa sobre igualdade entre mulleres e homes, 
accesibilidade e dereitos lingüísticos da cidadanía. 
d) Garantir a seguridade e saúde das persoas espectadoras, 
usuarias e participantes dos espectáculos e actividades, así 
como a indemnidade dos bens públicos e privados afectados, e 
a protección e benestar dos animais que participan nos 
espectáculos e actividades recreativas. 
e) Procurar a convivencia pacífica  e ordenada entre os 
concorrentes aos espectáculos e as  actividades recreativas e 
o resto da cidadanía, especialmente das persoas que viven no 
entorno onde estes se desenvolven. 
f) A promoción da calidade, comodidade e sustentabilidade 
ambiental  dos espectáculos e actividades recreativas 
g) A protección da integridade física, psíquica e moral das 
persoas menores de idade. 
h) Evitar calquera tipo de discriminación por razón de 
nacemento, sexo , raza, discapacidade, relixión, opinión ou 
calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº2, ao apartado 1, de Adición. Artigo 2 
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Débese engadir ao remate do apartado 1 o seguinte texto: 
  
"No caso de espectáculos públicos e actividades recreativas 
sen finalidade lucrativa  facilitarase e animarase vía 
regulamentaria o traballo voluntario. A aportación 
desinteresada e o esforzo altruísta da cidadanía é merecedora 
de apoio e impulso, patrimonio deste pobo. Para a efectiva 
xestión do voluntariado polas asociacións sen ánimo de lucro 
establecerase o catálogo de funcións que poden desenvolver e 
a formación precisa que terán que recibir." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº3, ao apartado 2.a), de Supresión. Artigo 2 
  
Débese suprimir o seguinte texto no apartado 2.a) 
  
"que non se efectúen en establecementos abertos ao público e 
que, polas súas características, non supoñan ningún risco para 
a integridade dos espazos públicos, para a convivencia entre a 
cidadanía ou para os dereitos de terceiros." 
  
  
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº4, ao apartado 2.a), de Substitución. Artigo 2 
  
Débese substituír o texto do apartado 2.a) polo seguinte: 
 
"a) actos e celebracións de carácter privado familiar e social  
que polas súas características non supoñan ningún risco para a 
integridade dos espazos públicos, para a convivencia entre a 
cidadanía ou para os dereitos de terceiras persoas." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº5, ao apartado 2.b), de Substitución. Artigo 2 
  
Débese substituír o texto do apartado 2.b) polo seguinte: 
  
"b) As actividades efectuadas no exercizo de dereitos 
fundamentais do dereito de reunión e manifestación ,así como 
aquelas efectuadas no ámbito laboral, político, relixioso, 
sindical, empresarial ou docente así como os establecementos 
dedicados a dito fin." 
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__________________________________________ 
 
 
Emenda nº6, ao apartado 2.c), de Adición. Artigo 2 
  
Débese engadir un apartado 2.c) co seguinte texto: 
  
"c) As asociacións sen ánimo de lucro, desde a perspectiva do 
impulso e colaboración coa promoción de espectáculos e 
actividades recreativas que se podan organizar mediante 
traballo voluntario no ámbito veciñal, deportivo, cultural, social, 
sindical ou político, e outras." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº7, ao apartado 2.d), de Adición. Artigo 2 
  
Débese engadir un apartado 2.d) co seguinte texto: 
  
"d) As actuacións que emanan do exercicio dos dereitos de 
expresión, da liberdade de manifestación e de reunión pacífica, 
non se verán limitadas pola presente norma." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº8, ao apartado 2.e), de Adición. Artigo 2 
  
Débese engadir un apartado 2.e) co seguinte texto: 
  
"e) As instalacións e actividades que forman parte da dotación 
de elementos comúns das comunidades de propietarios 
suxeitas á Lei de propiedade horizontal." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº9, ao apartado 2.f), de Adición. Artigo 2 
  
Débese engadir un apartado 2.f) co seguinte texto: 
  
"f) “Os actos e celebracións de carácter veciñal e/ou asociativa 
cun aforo baixo ou medio, cando non impliquen un risco grave 
para a seguridade das persoas, para os dereitos das terceiras 
ou para a integridade dos espazos públicos, sen prexuízo do 
establecido polas ordenanzas municipais. 
 
Entenderase por aforo medio aquel  número igual ou inferior a 
500 persoas." 
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__________________________________________ 
 
 
Emenda nº10, ao apartado 2.g), de Adición. Artigo 2 
  
Débese engadir un apartado 2.g) co seguinte texto: 
  
"g) Todas aquelas manifestacións festivas propias de Galicia." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº11, ao apartado 2.h), de Adición. Artigo 2 
  
Débese engadir un apartado 2.h) co seguinte texto: 
  
"h) ) Excluiranse ademais as actividades deportivas, as de 
xogos e apostas, que se rexerán pola súa normativa específica 
e calquera outro espectáculo público e actividade que non se 
recolla especificamente nesta lei." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº12, ao apartado 3, de Adición. Artigo 2 
  
Débese engadir ao remate do apartado 3 o seguinte texto: 
 
“en todo o que non contradiga á  normativa sectorial máis 
específica." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº13, ao apartado 4, de Adición. Artigo 2 
  
Débese engadir un novo apartado co seguinte texto: 
  
"4. Rexeranse pola súa normativa específica: 
 
a) as actividades de restauración. 
b) As actividades deportivas. 
c) As actividades relacionadas co xogo e coas apostas. 
d) Os espectáculos con uso de animais." 
 
__________________________________________ 
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Emenda nº14, ao apartado c), de Adición. Artigo 3 
  
Débese engadir ao remate do apartado c) o seguinte texto: 
  
"Entenderase por esporádica a actividade que ten lugar de 
xeito non regular con frecuencia non inferior a unha semana." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº15, ao apartado b), de Supresión. Artigo 4 
  
Débese suprimir o apartado b) 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº16, ao apartado i), de Adición. Artigo 5 
  
Débese engadir un novo apartado co seguinte texto: 
  
"i) Autorizar a celebración dos espectáculos e festexos 
taurinos, que se rexerán pola súa normativa específica." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº17, ao apartado l), de Adición. Artigo 5 
  
Débese engadir un novo apartado co seguinte texto: 
  
"l) Desenvolver convenios de colaboración para activar 
programacións culturais temporais que fomenten a innovación 
e expansión da acción cultural a todo o territorio municipal." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº18, ao apartado m), de Adición. Artigo 5 
  
Débese engadir un novo apartado  m) co seguinte texto: 
  
"m) As restantes competencias que  resulten  do establecido na 
presente lei, así como calquera outras que se lle atribúan 
regulamentariamente." 
 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº19, ao apartado a), de Adición. Artigo 6 
  

62038



 
 

 

6 

Débese engadir no apartado a), despois de "...racismo," a 
seguinte expresión: 
  
"a xenofobia," 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº20, ao apartado f), de Adición. Artigo 6 
  
Débese engadir un novo apartado co seguinte texto: 
  
"f) Os espectáculos de maltrato taurino." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº21, ao apartado g), de Adición. Artigo 6 
  
Débese engadir un novo apartado co seguinte texto: 
  
"g) Os que atenten contra a infancia e a adolescencia." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº22, ao apartado 1, de Substitución. Artigo 7 
  
Débese substituir en todo o punto a seguinte expresión: 
Onde di: "...terceiros afectados," debe dicir:  "terceiras 
persoas afectadas," 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº23, ao apartado 1, de Adición. Artigo 8 
  
Débese engadir ao remate do parágrafo 2, despois de : 
"recreativas." a seguinte expresión: 
  
"sempre que isto non supoña o dobre aseguramento do evento 
obxecto de cobertura." 
  
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº24, ao apartado 5, de Adición. Artigo 8 
  
Débese engadir despois da verba: "recibo" a seguinte 
expresión: 
"que acredite a realización efectiva do" 
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__________________________________________ 
 
 
Emenda nº25, ao apartado 7, de Adición. Artigo 8 
  
Débese engadir ao remate do texto a seguinte expresión: 
"sempre que isto non supoña o dobre aseguramento do evento 
obxecto de cobertura." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº26, ao apartado 3, de Adición. Artigo 10 
  
Débese engadir ao remate do apartado 3 un novo parágrafo co 
seguinte texto: 
  
"A Comisión  estará formada por:  
a) A Administración xeral da comunidade  autónoma  de 
Galicia, a través da consellería competente en materia de 
espectáculos e actividades recreativas, e outras consellerías 
relacionadas coa materia, como as consellerías de Cultura, 
Turismo, e Comercio. 
b) Os concellos, a través da federación galega de municipios e 
provincias, segundo se determinará regulamentariamente 
c) As organizacións representativas dos intereses do sector 
económico e social afectado 
 d) Calquera outros organismos e institucións que sexa 
necesario incorporar pola súa relación coa materia. 
As persoas membros deste consello non recibirán ningún tipo 
de indemnización por parte da Comunidade autónoma por a 
súa pertenza ao mesmo." 
  
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº27, ao apartado 4, de Substitución. Artigo 10 
  
Débese substituír o texto do apartado 4 polo seguinte: 
  
"4. A súa estrutura e o seu funcionamento serán determinados 
regulamentariamente. En todo caso, deberán estar 
representados a Administración xeral da Comunidade 
Autónoma de Galicia, a Federación Galega de Municipios e 
Provincias e os sectores afectados e persoas afectadas. Na 
composición deste órgano procurarase acadar unha presenza 
equilibrada entre mulleres e homes así como entre todas as 
partes implicadas." 
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__________________________________________ 
 
 
Emenda nº28, ao apartado 4, de Adición. Artigo 11 
  
Débese engadir un novo apartado co seguinte texto: 
  
"4. O acceso a este rexistro será público e gratuíto, sen 
prexuízo da aplicación da normativa en materia de protección 
de datos de carácter persoal." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº29, ao apartado 3, de Adición. Artigo 13 
  
Débese engadir un novo apartado co seguinte texto: 
  
"3. Naqueles establecementos nos que a súa actividade 
comercial principal non sexa a hostalaría, non poderá 
impedirse o acceso ao consumidores e usuarias con comida 
e/ou bebida adquirida no exterior das instalacións onde se 
desenvolva a actividade ou espectáculo público." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº30, ao apartado 1, de Adición. Artigo 16 
  
Débese engadir no apartado 1, despois da verba "bebidas 
alcohólicas" a seguinte expresión: 
",tabaco e outras sustancias ilegais" 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº31, ao apartado 2, de Substitución. Artigo 16 
  
Débese substituír a seguinte expresión: 
Onde di: "doce anos." debe dicir: "dezaoito anos." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº32, ao apartado 3, de Adición. Artigo 16 
  
Débese engadir un novo punto co seguinte texto: 
  
"3. Sen prexuízo das limitacións establecidas pola lexislación 
sobre protección de menores, permitirase a entrada a menores 
de 16 anos a espectáculos e actividades musicais, tanto en 
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establecementos abertos ao público como en espazos abertos 
ao público e tamén nos espectáculos e actividades de carácter 
extraordinario, sempre e cando vaian acompañados dunha 
persoa maior de idade." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº33, ao apartado 4, de Adición. Artigo 16 
  
Débese engadir un novo apartado co seguinte texto: 
  
"4. En todo caso non se permitirá a entrada a menores de 18 
anos a establecementos nos que se desenvolvan actividades 
de natureza e contido sexual." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº34, ao apartado 2, de Substitución. Artigo 18 
  
Débese substituír o texto do punto 2 polo seguinte: 
  
"2. Os organizadores de espectáculos público e actividades 
recreativas deberán pór a disposición do público de xeito 
directo o 20% do total dos abonos e entradas mediante a venta 
directa. Esta previsión observarase sempre naqueles 
espectáculos ou actividades con aforo máximo igual ou inferior 
a 600 persoas. 
Nos grandes eventos, esa porcentaxe reducirase ata o 5%  da 
cantidade total de abonos ou entradas dispostas á disposición 
do público. 
Ademais poderán establecer  plataformas tecnolóxicas 
accesibles para a súa venda. 
As entradas de impresión directa polas persoas usuarias, 
mediante sistema PDF ou mediante códigos Qr, que implican 
aparellados gastos de xestión, este non poderá ser nunca 
superior aos 2 euros. En ningún caso estará permitido o cobro 
por servizos de impresión. 
Non se  permitirá a compra masiva de entradas por plataformas 
co fin de encarecer o prezo inicial ou primeiro prezo das 
entradas ou abonos, salvo para venda en viaxes organizadas, 
que deberá respectar sempre o valor de venda das entradas. 
En todo caso, as persoas usuarias terán dereito a coñecer o 
prezo  final das mesmas e dos abonos." 
 
__________________________________________ 
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Emenda nº35, ao apartado f), de Adición. Artigo 19 
  
Débese engadir ao remate do apartado o seguinte texto: 
  
"Sen prexuízo das limitacións establecidas pola lexislación 
sobre protección de menores, permitirase a entrada de 
menores de 16 anos a espectáculos e actividades musicais 
tanto en establecementos abertos ao público como en espazos 
abertos ao público e tamén nos espectáculos e actividades de 
carácter extraordinario, sempre e cando vaian acompañados 
dunha persoa maior de idade." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº36, ao apartado 2.b), de Adición. Artigo 20 
  
Débese engadir despois da expresión "prezos das entradas" a 
seguinte verba: 
"finais" 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº37, ao apartado 4, de Supresión. Artigo 20 
  
Débese suprimir o apartado 4. 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº38, ao apartado 6, de Adición. Artigo 20 
  
Débese engadir un novo punto co seguinte texto: 
  
"6. Non se entenderá como revenda a efectuada pola propia 
usuaria do evento sempre e cando esta sexa efectuada polo 
mesmo prezo que consta na propia entrada ou abono nas 
propias plataformas do evento." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº39, ao apartado 1.c), de Adición. Artigo 21 
  
Débese engadir ao remate do apartado c) a seguinte 
expresión: 
"nin sexista"  
__________________________________________ 
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Emenda nº40, ao apartado 2.c), de Supresión. Artigo 21 
  
Débese suprimir no apartado c) a seguinte expresión: 
  
", roupa ou obxectos" 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº41, ao apartado 1.c), de Adición. Artigo 22 
  
Débese engadir no apartado c), despois de "Considérase 
causa lexítima" a seguinte expresión: 
", entre outras," 
  
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº42, ao apartado 2.l), de Substitución. Artigo 23 
  
Débese substituír a seguinte expresión onde di: "modificacións 
non substanciais" 
Debe dicir: "modificacións substanciais" 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº43, ao apartado 4, de Substitución. Artigo 27 
  
Débese substituír a seguinte expresión: 
Onde di "quince días" debe dicir: "cinco días" 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº44, ao apartado 1, de Adición. Artigo 29 
  
Débese engadir, despois de "requirimento" a seguinte 
expresión: 
"motivado e notificado por escrito, mesmo no propio acto 
mediante o boletín administrativo regulamentario" 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº45, ao apartado c), de Substitución. Artigo 33 
  
Débese substituír a seguinte expresión: 
Onde di: "doce anos" debe dicir: "dezaoito anos" 
__________________________________________ 
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Emenda nº46, ao apartado i), de Adición. Artigo 33 
  
Débese engadir ao remate do apartado, o seguinte texto: 
  
"resultando  responsable a executante que desenvolva as 
actuacións anteriormente sinaladas."  
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº47, ao apartado 2.a), de Substitución. Artigo 36 
  
Débese substituír a seguinte expresión: 
Onde di: "30.000 euros." debe dicir: "15.000 euros." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº48, ao apartado 2.e), de Supresión. Artigo 36 
  
Débese suprimir o texto do punto e) 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº49, ao apartado 3.a), de Substitución. Artigo 36 
  
Débese substituír a seguinte expresión: 
Onde di: "30.001" debe dicir: "15.001" 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº50, ao apartado 3.a), de Substitución. Artigo 36 
  
Débese substituír a seguinte expresión: 
Onde di: "600.000 euros" debe dicir: "300.000 euros" 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº51, ao apartado 4, de Adición. Artigo 36 
  
Débese engadir un novo punto co seguinte texto: 
  
"4. Determinaranse regulamentariamente aquelas medidas sen 
carácter sancionador, entre outras: 
  
a) O peche dun establecemento aberto ao público ou a 
prohibición ou suspensión dunha actividade ou espectáculo 
público, no caso de non dispoñer da licencia ou autorización 
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correspondentes, ou a non formalización da comunicación 
previa, a non contratación da póliza de responsabilidade civil 
ata que non se restableza a legalidade.  
b) Declaración de extinción e a declaración de caducidade dos 
efectos das comunicacións previas.  
c) A revogación e declaración de caducidade das licencias ou 
autorizacións." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº52, ao apartado 1.e), de Supresión. Artigo 37 
  
Débese suprimir o texto do punto e) 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº53, ao apartado 1.h), de Supresión. Artigo 37 
  
Débese suprimir o texto do punto h) 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº54, ao apartado 2, de Supresión. Artigo 37 
  
Débese suprimir o texto do apartado 2 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº55, ao apartado Quince.1, de Adición. Disposición 
derradeira primeira 
  
Débese engadir no punto Quince, apartado 1, despois de 
"aquel." o seguinte parágrafo: 
  
"O rexime de intervención administrativa previa para a 
organización de festas e verbenas populares organizadas por 
asociacións de veciños, comisións de festas ou calquera outra 
forma de unión apta para ser titular de dereitos e obrigas á 
marxe da súa integración nas estruturas formais das persoas 
xurídicas, axustarase ao previsto na presente disposición 
adicional." 
  
 
__________________________________________ 
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Emenda nº56, ao apartado Quince.2, de Adición. Disposición 
derradeira primeira 
  
Débese engadir un novo punto 2 co seguinte texto: 
  
"2. As festas e verbenas organizadas polas persoas previstas 
na alínea anterior requerirán a presentación no Concello 
competente dunha declaración responsable formulada polo/s 
veciño/s representante/s da agrupación, asociación ou 
comisión de festas. 
  
A devandita declaración deberá conter unicamente o programa 
de festas e actividades a realizar, con descrición das súas 
principais características: datas, lugar, previsión de asistencia, 
previsión de utilización de instalacións móbiles. 
  
Ademáis do contido anterior, deberá facerse constar 
expresamente na anterior declaración responsable a 
documentación acreditativa ou, no seu caso, o compromiso de 
contratación da póliza de responsabilidade civil obrigatoria que 
corresponda de conformidade coa normativa sobre 
espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia."  
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº57, ao apartado Quince.3, de Modificación. 
Disposición derradeira primeira 
  
O punto 2 do proxecto pasaría a estar numerado como punto 3 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº58, ao apartado Quince.4, de Adición. Disposición 
derradeira primeira 
  
Débese engadir un novo apartado co seguinte texto: 
  
"4. Os poderes públicos galegos recoñecen a importancia das 
festas e verbenas populares como manifestación cultural do 
país, e procurarán adoptar todas as medidas oportunas para o 
seu fomento, conservación e revitalización." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº59, ao apartado I.1, de Substitución. Exposición de 
motivos 
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Débese substituír no parágrafo 1 a seguinte expresión: 
  
Onde di: "...espectáculos taurinos." debe dicir: 
"mal chamados espectáculos taurinos, auténticos espectáculos 
de maltrato animal." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº60, ao apartado I.5, de Substitución. Exposición de 
motivos 
  
Débese substituir no parágrafo 5 o seguinte texto: 
  
Onde di: "e que garanta a protección e conciliación dos 
distintos dereitos e intereses que abranguen aos espectáculos 
públicos e as actividades recreativas." 
Debe dicir: 
"conforme aos novos parámetros sociais e culturais, atendendo 
a actual xeneralización e diversificación das actividades 
relacionadas co ocio, que obriga a atopar equilibrio entre as 
distintas sensibilidades, dereitos e obrigas  das persoas que 
organizan os espectáculos e actividades recreativas, das 
persoas espectadoras ou usuarias e as persoas alleas a estas 
actividades, acredoras do dereito ao descanso e a unha 
convivencia normalizada e garantindo  un equilibrio entre o 
principio de liberdade e o principio de seguridade e 
convivencia. A cidadanía é libre para elixir a forma de ocio e 
diversión e os promotores de espectáculos para ofertar un 
amplo e diverso elenco de eventos sen máis límite que o 
respecto ás obrigas legais derivadas do interese xeral por 
razóns de seguridade, convivencia e respecto aos dereitos das 
persoas. Esas razóns xustifican as medidas legais para 
compatibilizar a liberdade co dereito á seguridade das persoas 
espectadoras ou usuarias, a convivencia cidadá ou dereitos de 
terceiras persoas." 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº61, ao apartado I.7, de Substitución. Exposición de 
motivos 
  
Débese substituír no parágrafo 7 a seguinte expresión: 
 
Onde di: "...dos diversos colectivos" debe dicir: "dalgúns 
colectivos" 
__________________________________________ 
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EMENDAS PRESENTADAS POLO GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR 

DE GALICIA AO PROXECTO DE LEI DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS E 

ACTIVIDADES RECREATIVAS (NUM. EXPE. 10/PL-000006). 

 

 

Emenda nº1, ao apartado Un, de Substitución. Disposición 
derradeira primeira 
  
Débese substituír o actual texto do apartado Un da Disposición 
derradeira primeira, pasando a ter a seguinte redacción: 
  
"Un. O artigo 40 queda redactado do seguinte xeito: 
  
«Artigo 40. Actividades sometidas a declaración responsable 
  
1. Con carácter xeral, a apertura dos establecementos abertos 
ao público nos que se desenvolvan espectáculos públicos ou 
actividades recreativas e a organización de espectáculos 
públicos e actividades recreativas están sometidas ao réxime 
de declaración responsable. Porén, por razóns de interese 
xeral vinculadas á orde, seguridade e saúde públicas e 
protección do medio ambiente exixirase a obtención de licenza 
municipal ou autorización autonómica nos supostos 
establecidos no seguinte artigo. 
  
2. A declaración responsable deberase presentar nos seguintes 
termos: 
  
a) Con carácter previo á apertura do establecemento, á 
organización do espectáculo público ou ao inicio da actividade 
recreativa, as persoas interesadas deberán presentar unha 
declaración responsable dirixida ao concello respectivo, coa cal 
poñerán en coñecemento da Administración competente os 
seguintes datos: 
1º) O nome, os apelidos e o enderezo da persoa solicitante e, 
se é o caso, da persoa que actúe na súa representación. 
2º) O tipo de establecemento ou, se é o caso, a descrición do 
espectáculo ou da actividade que se pretende realizar e a 
capacidade máxima. 
3º) A localización do establecemento ou espazo aberto ao 
público e a data prevista de apertura do establecemento ou do 
inicio do espectáculo público ou da actividade. 
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4º) A sinatura da persoa solicitante. 
5º)  O órgano, o centro ou a unidade administrativa a que se 
dirixe. 
  
b) Coa declaración responsable, na cal a persoa interesada 
manifesta, baixo a súa responsabilidade, que cumpre todos os 
requisitos establecidos na normativa vixente para o exercicio 
da actividade, que dispón da documentación que así o acredita, 
que a poñerá á disposición da Administración cando lle sexa 
requirida e que se compromete a manter o cumprimento das 
anteriores obrigas durante o período de tempo inherente ao 
dito exercicio, deberase achegar, de ser o caso, a 
documentación que figura a seguir, agás que esta xa estea en 
poder ou fose elaborada por  calquera administración, suposto 
en que se observará o indicado no artigo 28 da Lei 39/2015, do 
1 de outubro, do procedemento administrativo común das 
administracións públicas: 
1ª) Se fora o caso, a autorización, o informe ou a declaración 
ambiental que proceda, de conformidade coa normativa 
específica de aplicación. 
2º) O proxecto e a documentación técnica que resulte exixible 
segundo a natureza da actividade. Para estes efectos, 
enténdese por proxecto o conxunto de documentos que definen 
as actuacións que se van desenvolver, co contido e detalle que 
lle permita á Administración coñecer o seu obxecto e 
determinar o seu axuste á normativa urbanística e sectorial 
aplicable. O proxecto e a documentación técnica serán 
redactados e asinados por persoa técnica competente. 
3º) A póliza de seguro de responsabilidade civil obrigatorio, 
previsto na normativa en materia de espectáculos públicos e 
actividades recreativas de Galicia, e o recibo de pagamento 
das primas correspondentes ao período do seguro en curso ou 
a copia destes. 
4º)  O documento acreditativo da dispoñibilidade do 
establecemento ou espazo aberto ao público en calidade de 
propietarios/as ou arrendatarios/as ou en virtude de calquera 
outro título xurídico. 
5º) Se for o caso, o certificado, a acta ou o informe de 
conformidade emitido polas entidades de certificación de 
conformidade municipal reguladas nesta lei. 
6º) Documento acreditativo asinado polo/a interesado/a da 
designación da persoa física ou xurídica que debe asumir a 
responsabilidade técnica da execución do proxecto e que debe 
expedir a certificación que acredite a adecuación do 
espectáculo público ou actividade recreativa aos requisitos 
esixibles. 

62051



 
 

 

3 

7º) Calquera outra documentación que veña esixida pola 
normativa aplicable. 
  
c) Para a celebración de espectáculos públicos e actividades 
recreativas que requiran a montaxe de estruturas non 
permanentes desmontables, será preciso achegar, xunto coa 
documentación requirida nas alíneas a) e b), a seguinte 
documentación: 
1º) O documento acreditativo da designación, por quen 
presente a declaración, da persoa física ou xurídica que debe 
asumir a responsabilidade técnica da montaxe da instalación.  
2º) A marcación CE e a declaración CE de conformidade das 
instalacións que correspondan segundo as súas características 
e certificado da instalación de baixa tensión de conexión coa 
rede. 
3º) Calquera outra documentación que veña exixida pola 
normativa aplicable.  
  
3. O custo dos informes, das certificacións e das actas de 
verificación ou control de funcionamento e de revisión será por 
conta dos/as solicitantes.  
  
4. Se para o desenvolvemento da actividade é precisa a 
realización dunha obra, a documentación anterior presentarase 
coa comunicación previa prevista na normativa urbanística ou 
coa solicitude de licenza de obra, se procede. Logo de rematar 
a obra, presentarase a declaración responsable para o inicio da 
actividade. 
  
5. A declaración responsable presentada cumprindo os 
requisitos habilita para o exercicio da actividade, o 
desenvolvemento do espectáculo ou a apertura do 
establecemento desde a súa presentación, sen prexuízo das 
facultades de comprobación, control e inspección atribuídas á 
Administración nos termos previstos nos artigos 28 e 29 desta 
lei. 
  
6. A inexactitude, a falsidade ou a omisión, de carácter 
esencial, de calquera dato ou información que se incorpore á 
declaración responsable, así como a non presentación da 
declaración responsable ou da documentación requirida para 
acreditar o cumprimento do declarado, determinarán a 
imposibilidade de continuar co exercicio da actividade desde o 
momento en que se teña constancia de tales feitos, sen 
prexuízo das posibles responsabilidades penais, civís ou 
administrativas. 
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A resolución que declare tales circunstancias poderá 
determinar a obriga da persoa interesada de restituír a 
situación xurídica ao momento previo ao inicio da actividade, 
así como a imposibilidade de instar a un novo procedemento co 
mesmo obxecto durante un período de tempo de entre tres 
meses e un ano. 
  
7. A persoa titular do establecemento ou organizadora do 
espectáculo público ou da actividade recreativa deberá 
comunicar á administración competente as modificacións non 
substanciais, no prazo de quince días desde que teñan lugar. 
Non obstante, no caso de cambio de titularidade, a 
comunicación, xunto coa documentación acreditativa do 
cambio e da dispoñibilidade do seguro de responsabilidade 
civil, deberase efectuar con anterioridade ao desenvolvemento 
da actividade polo/a novo/a titular. 
  
Será necesaria a presentación de declaración responsable nos 
termos previstos neste precepto no caso de modificación 
substancial. En todo caso, terán a consideración de 
modificacións substanciais a modificación da clase de 
actividade recreativa ou espectáculo público, o cambio de 
lugar, a realización dunha reforma substancial dos 
establecementos ou calquera cambio que implique unha 
variación que afecte a seguridade, salubridade ou perigosidade 
do establecemento aberto ao público se así é declarado no 
informe técnico correspondente.   
  
Igualmente, será necesaria a presentación de declaración 
responsable para a celebración de espectáculos públicos e 
actividades recreativas de carácter extraordinario que se 
desenvolvan esporadicamente en establecementos abertos ao 
público, suxeitos ao réxime de declaración responsable, 
legalmente habilitados para celebrar un espectáculo público ou 
actividade recreativa distinta da propia do establecemento. 
Nestes casos, deberase presentar a documentación prevista 
neste artigo que resulte procedente tendo en conta as 
características do espectáculo ou da actividade de carácter 
extraordinario. Así mesmo, deberase dispoñer do seguro 
previsto na lexislación de espectáculos públicos e actividades 
recreativas.»" 
 
__________________________________________ 
 
 
Emenda nº2, ao apartado Tres, de Supresión. Disposición 
derradeira primeira 
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Débese suprimir a letra c) do apartado 1 do novo artigo 41 bis. 
__________________________________________ 
 
 
 
 
 
Asinado dixitalmente por: 

 
Pedro Puy Fraga na data 26/10/2017 18:55:43 
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1.2.3. CUESTIÓN DE CONFIANZA

1.3. PROCEDEMENTOS DE CONTROL E IMPULSO
1.3.1. CONTROL SOBRE AS DISPOSICIÓNS DA XUNTA CON FORZA DE LEI   
1.3.2. COMUNICACIÓNS DA XUNTA DE GALICIA
1.3.3. EXAME DE PROGRAMAS E PLANS
1.3.4. ACORDOS, RESOLUCIÓNS OU PROPOSTAS DE COMISIÓNS ESPECIAIS OU DE INVESTIGACIÓN
1.3.5. MOCIÓNS
1.3.6. PROPOSICIÓNS NON DE LEI
1.3.7. OUTRAS PROPOSTAS DE RESOLUCIÓN E ACORDOS
1.3.8. PROCEDEMENTOS DE CONTROL ECONÓMICO E ORZAMENTARIO

1.4. PROCEDEMENTOS DE INFORMACIÓN
1.4.1. INFORMACIÓNS REMITIDAS POLA XUNTA DE GALICIA
1.4.2. SOLICITUDES DE COMPARECENCIA 
1.4.3. INTERPELACIÓNS
1.4.4. PREGUNTAS
1.4.5. RESPOSTAS A PREGUNTAS
1.4.6. SOLICITUDES DE DATOS, INFORMES E DOCUMENTOS DE DEPUTADOS E DE COMISIÓNS
1.4.7. RECONVERSIÓNS POR FINALIZACIÓN DO PERÍODO DE SESIÓNS

1.5. PROCEDEMENTOS RELATIVOS A OUTRAS INSTITUCIÓNS E ÓRGANOS
1.6. PROCEDEMENTOS DE ELECCIÓN, DESIGNACIÓN E PROPOSTA DE NOMEAMENTO
1.7. PROCEDEMENTOS RELATIVOS AO DEREITO DE PETICIÓN

2. ELECCIÓN E COMPOSICIÓN DO PARLAMENTO, RÉXIME E GOBERNO
INTERIOR, ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO
2.1. ELECCIÓN DO PARLAMENTO
2.2. COMPOSICIÓN DO PARLAMENTO E DOS SEUS ÓRGANOS
2.3. RÉXIME E GOBERNO INTERIOR
2.4. ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO DO PARLAMENTO

3. ADMINISTRACIÓN DO PARLAMENTO DE GALICIA

4. INFORMACIÓNS E CORRECCIÓNS DE ERROS
4.1. INFORMACIÓNS

4.2. CORRECCIÓNS DE ERROS
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