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PREVISIÓNS PLAN ANUAL NORMATIVO ANO: 2017 
 

CONSELLERÍA:  PRESIDENCIA 
 

TIPO DE 

DISPOSICIÓN 
DENOMINACIÓN 

Lei Lei de administración dixital de Galicia. 

Decreto Decreto polo que se regula o deporte de alto nivel. 

Decreto Decreto polo que se aproba o regulamento da Comisión Galega de Prevención e Represión da Dopaxe. 

Decreto Decreto  polo que se aproba o Regulamento da Comisión Galega de Control da Violencia no Deporte. 

Decreto Decreto  polo que se aproba o procedemento e os criterios para o recoñecemento de modalidades e especialidades deportivas 

Decreto 
Decreto polo que se regulan as infraestruturas de soporte e os espazos de reserva para o despregamento de redes de comunicacións electrónicas en parques empresariais e 

polígonos industriais de Galicia. 

Decreto Decreto polo que se modifican os estatutos da AMTEGA e se suprime o CIXTEC. 

Decreto Decreto adscrición infraestruturas de telecomunicacións. 

Orde Orde pola que se establecen os criterios para a elaboración dos regulamentos que deben rexer a realización dos procesos electorais nas federacións deportivas galegas. 
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PREVISIÓNS PLAN ANUAL NORMATIVO ANO: 2017 
 

CONSELLERÍA:  VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, AAPP E XUSTIZA 
 

TIPO DE 

DISPOSICIÓN 
DENOMINACIÓN 

Lei Lei de espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia. 

Decreto 
Decreto polo que se regula a formación en igualdade e prevención e loita contra a violencia de xénero do persoal ao servizo da Administración da Comunidade Autónoma de 

Galicia. 

Decreto Decreto polo que se modifica o Decreto 269/2008, do 6 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de asistencia xurídica gratuíta. 

Decreto Decreto polo que se regula a estrutura e organización da oficina xudicial en Galicia. 

Decreto Decreto polo que se modifica o Decreto 243/2008, do 16 de outubro, polo que se desenvolve a Lei 4/2007, do 20 de abril, de coordinación de policías locais.  

Decreto 
Decreto polo que se regulan os procesos selectivos unitarios para o acceso ás diferentes categorías dos corpos de policía local de Galicia e aos postos de vixiante municipal e 

auxiliar de policía local. 

Decreto 
Decreto polo que se regula o novo sistema de xestión da calidade do sector público autonómico así como  os sistemas de análise da demanda e o grao de satisfacción das 

persoas usuarias dos servizos públicos, en desenvolvemento da lei 1/2015 de garantía da calidade dos servizos públicos. 

Decreto Decreto  polo que se regula o Rexistro de convenios do Sector Público Autonómico de Galicia. 

Orde 
Orde de desenvolvemento da Disposición Adicional 2.ª da Lei 9/2016, para regular o acceso aos corpos de policía local do persoal funcionario previsto no artigo 53.3 da Lei 

orgánica 2/1986, do 13 de marzo, de forzas e corpos de seguridade. 

Orde Orde pola que se determinan a contía e mais o procedemento de aboamento das probas periciais a cargo da Administración de xustiza en Galicia. 

Orde Orde pola que se modifica a Orde do 12 de agosto de 2011 pola que se regula a modalidade do xogo do bingo electrónico na Comunidade Autónoma de Galicia. 
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PREVISIÓNS PLAN ANUAL NORMATIVO ANO: 2017 
 

CONSELLERÍA:  FACENDA 
 

TIPO DE 

DISPOSICIÓN 
DENOMINACIÓN 

Lei Lei do patrimonio da comunidade autónoma de Galicia. 

Lei Lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia. 

Decreto 
Decreto de provisión de postos de traballo de persoal funcionario da Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e das entidades Instrumentais do sector 

público autonómico. 

Decreto 
Decreto polo que se aproba a oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal funcionario e laboral da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia 

para o ano 2017. 

Decreto 
Decreto polo que se modifica o Decreto 37/2006, do 2 de marzo, polo que se regula o nomeamento de persoal interino para o desempeño con carácter transitorio de prazas 

reservadas a funcionarios e a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galicia. 

Decreto Decreto polo que se regula o proceso de funcionarización. 

Orde Orde pola que se regula a presentación telemática de depósitos e garantías. 
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PREVISIÓNS PLAN ANUAL NORMATIVO ANO: 2017 
 

CONSELLERÍA:  MEDIO AMBIENTE E ORDENACIÓN DO TERRITORIO 
 

TIPO DE 

DISPOSICIÓN 
DENOMINACIÓN 

Lei Lei de protección e benestar dos animais de compañía en Galicia. 

Lei Lei do patrimonio natural de Galicia. 

Decreto Decreto polo que se regulan as competencias autonómicas na zona de servidume de protección do dominio público marítimo-terrestre. 

Decreto 
Decreto polo que se aproba a catalogación dos tramos urbanos e naturais das praias de Galicia, aos efectos previstos na Disposición transitoria vixésimo cuarta do Real decreto 

876/2014, do 10 de outubro, polo que se aproba o Regulamento xeral de costas. 

Decreto Decreto polo que se crea a Rede de Reservas da Biosfera de Galicia. 

Decreto Decreto polo que se crea e regula o Observatorio Autonómico dos Ríos de Galicia . 

Decreto Decreto polo que se regula a composición e funcionamento do Consello Asesor da Paisaxe de Galicia. 

Orde Orde pola que se aproba a proposta de Ordenanza de protección contra a contaminación acústica de Galicia. 
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PREVISIÓNS PLAN ANUAL NORMATIVO ANO: 2017 
 

CONSELLERÍA:  INFRAESTRUTURAS E VIVENDA 
 

TIPO DE 

DISPOSICIÓN 
DENOMINACIÓN 

Decreto Decreto polo que se aproba o Regulamento da Lei de transporte público de persoas en vehículo de turismo de Galicia. 

Decreto 
Decreto polo que se regulan as vivendas protexidas e a súa adxudicación, os locais do patrimonio do Instituto Galego da Vivenda e Solo, o solo destinado a vivenda protexida e 

o Rexistro de Promotores de Vivenda da Comunidade Autónoma de Galicia. 

Decreto Decreto polo que se modifica o Decreto 63/2015, do 23 de abril, polo que se regula o réxime xurídico do solo empresarial xestionado polo Instituto Galego da Vivenda e Solo.  
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PREVISIÓNS PLAN ANUAL NORMATIVO ANO: 2017 
 

CONSELLERÍA:  ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA 
 

TIPO DE 

DISPOSICIÓN 
DENOMINACIÓN 

Lei Lei de fomento de implantación empresarial. 

Lei Lei de emprego de Galicia. 

Decreto Decreto relativo aos ascensores instalados na Comunidade Autónoma de Galicia. 

Decreto 
Decreto polo que se modifica o Decreto 70/2011, do 7 de abril, polo que se regulan a actividade industrial e a prestación de servizos nos talleres de reparación de vehículos 

automóbiles e dos seus equipamentos e compoñentes. 

Decreto Decreto polo que se crea a Unidade Galicia Emprende e se regula o seu funcionamento. 

Orde Orde pola que se regula o Rexistro de instalacións de distribución polo miúdo de produtos petrolíferos líquidos. 

Orde 
Orde pola que se desenvolve o procedemento e o baremo para a avaliación da actividade investigadora do persoal investigador contratado pola Axencia Galega de Innovación 

baixo a modalidade de persoal investigador distinguido (PROGRAMA OPORTUNIUS). 
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PREVISIÓNS PLAN ANUAL NORMATIVO ANO: 2017 
 

CONSELLERÍA:  CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA 
 

TIPO DE 

DISPOSICIÓN 
DENOMINACIÓN 

Decreto 
Decreto polo que se fixan os prezos correspondentes aos estudos conducentes á obtención de títulos universitarios de carácter oficial e validez en todo o territorio nacional no 

ensino universitario para o curso 2017/2018. 

Decreto Decreto polo que se establece o currículo dos ciclos inicial e final de grao medio correspondentes ao título de técnico deportivo en Baloncesto. 

Decreto Decreto polo que se establece o currículo dos ciclos inicial e final de grao medio correspondentes ao título de técnico deportivo en Judo e Defensa Persoal. 

Decreto 
Decreto polo que se establece o currículo dos ciclos inicial e final de grao medio correspondentes aos títulos de técnico deportivo en Piragüismo de Augas Bravas, técnico 

deportivo en Piragüismo de Augas Tranquilas e técnico deportivo en Piragüismo Recreativo Guía en Augas Bravas. 

Decreto Decreto polo que se establece o currículo do ciclo de grao superior  correspondente ao título de técnico deportivo superior  en Atletismo. 

Decreto Decreto polo que se establece o currículo do ciclo de grao superior correspondente ao título de técnico deportivo superior en Baloncesto. 

Decreto Decreto polo que se establece o currículo do ciclo de grao superior correspondente ao título de técnico deportivo superior en Hípica. 

Decreto Decreto polo que se establece o currículo do ciclo correspondente ao título de técnico deportivo superior en Salvamento e Socorrismo. 

Decreto 
Decreto polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño en Dourado, Prateado e 

Policromía. 

Decreto Decreto polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de Técnico Superior de Artes Plásticas e Deseño en Ebanistería Artística. 

Decreto 
Decreto polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de Técnico Superior de Artes Plásticas e Deseño en Escultura Aplicada 

ao Espectáculo. 

Decreto 
Decreto polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de Técnico Superior de Artes Plásticas e Deseño en Técnicas 

Escultóricas. 

Decreto Decreto polo que se establece o currículo dos ciclos inicial e final de grao medio correspondentes ao título de técnico deportivo en barrancos, escalada e media montaña. 

Decreto Decreto polo que se establece o currículo dos ciclos inicial e final de grao medio correspondentes ao título de técnico deportivo superior en alta montaña e escalada. 

Decreto Decreto polo que se establece o currículo das ensinanzas de idiomas de Réxime Especial. 

Decreto 
Decreto  polo que se modifica o Decreto 89/2013, do 13 de xuño, polo que se fixan os prezos públicos correspondentes aos estudos conducentes á obtención dos títulos oficiais 

nas ensinanzas de música e artes escénicas, de idiomas, deportivas, de conservación e restauración de bens culturais e nos estudos superiores de deseño. 

Decreto Decreto polo que se regula a composición e funcionamento da Comisión mixta Xunta de Galicia-Igrexa católica. 

Decreto 
Decreto  polo que se regula a composición e funcionamento dos Consellos Territoriais do Patrimonio cultural de Galicia, do Consello asesor dos Camiños de Santiago e da 

Comisión Técnica de Arqueoloxía. 
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PREVISIÓNS PLAN ANUAL NORMATIVO ANO: 2017 
 

CONSELLERÍA:  CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA 
 

TIPO DE 

DISPOSICIÓN 
DENOMINACIÓN 

Decreto Decreto polo que se regula o funcionamento do depósito legal en Galicia. 

Decreto Decreto polo que se aproban os estatutos da Axencia de Calidade do Sistema Universitario de Galicia. 

Orde Orde pola que se regula o procedemento para homologar e validar títulos e estudos estranxeiros de ensinanzas non universitarias. 

Orde Orde pola que se regula a educación básica para persoas adultas e se establece o seu currículo na Comunidade Autónoma de Galicia.. 

Orde Orde pola que se regula a proba para a obtención do título de bacharel para persoas maiores de vinte anos na Comunidade Autónoma de Galicia. 

Orde 
Orde pola que se regulan as probas para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria para persoas maiores de dezaoito anos na Comunidade 

Autónoma de Galicia. 

Orde 
Orde pola que se desenvolven determinados aspectos da ordenación académica nas modalidades deportivas de ensinanzas de Réxime Especial implantadas na Comunidade 

Autónoma de Galicia. 

Orde Orde pola que se regula o acceso, a avaliación e certificación das ensinanzas de idiomas de Réxime Especial.  

Orde Orde pola que se regula a avaliación de Educación Secundaria Obrigatoria. 

Orde Orde pola que se regula a avaliación de Bacharelato. 

Orde Orde pola que se regula o Bacharelato de Excelencia en Idiomas. 

Orde Orde pola que se regula a extensión do plurilingüismo no segundo ciclo de Educación Infantil. 

Orde Orde pola que se regulan novas materias de libre configuración autonómica. 

Orde 
Orde pola que se desenvolve o Decreto 132/2013, do 1 de agosto, polo que se regulan os comedores escolares dos centros docentes públicos non universitarios dependentes da 

consellería con competencias en materia de educación. 

Orde 
Orde pola que se autorizan proxectos experimentais de formación profesional dual de ciclos formativos de formación profesional en centros educativos, en colaboración con 

diversas entidades. 

Orde 
Orde pola que se actualiza a oferta de formación profesional do sistema educativo, polo réxime ordinario, en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o 

curso académico 2017/2018. 

Orde 
Orde pola que se actualiza a oferta modular polo réxime de persoas adultas, nas modalidades presencial, semipresencial e a distancia de ciclos formativos de grao medio e de 

grao superior de formación profesional, en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso académico 2017/2018. 

Orde Orde pola que se fixan os prezos públicos dos servizos bibliotecarios de xestión autonómica. 
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PREVISIÓNS PLAN ANUAL NORMATIVO ANO: 2017 
 

CONSELLERÍA:  SANIDADE 
 

TIPO DE 

DISPOSICIÓN 
DENOMINACIÓN 

Lei Lei polo que se modifica a Lei 8/2008 do 10 de xullo, de saúde de Galicia. 

Lei Lei de ordenación da prestación farmacéutica en Galicia. 

Decreto Decreto polo que se regula o sistema de garantía de tempos máximos de acceso ás prestacións sanitarias públicas. 

Decreto 
Decreto polo que se regula a protección, valorización e transferencia dos resultados de investigacion, desenvolvemento e innovación no ámbito do Sistema Público de Saúde de 

Galicia. 

Decreto 
Decreto polo que se regula  a formación do persoal que realiza actividades hixiénico-sanitarias de mantemento das instalacións susceptibles de propagar a legionella, tatuaxes, 

micropigmentación e piercing e de centros de bronceado artificial mediante radiacións ultravioletas. 

Decreto Decreto polo que se regula a autorización de depósitos de medicamentos estupefacientes en clínicas veterinarias. 

Decreto Decreto polo que se modifica o Decreto 112/2015, do 31 de xullo, polo que se crea a Axencia Galega de Xestión do Coñecemento en Saúde e se aproban os seus estatutos. 

Decreto Decreto polo que se regulan os horarios e quendas de urxencias de oficinas de farmacia. 

Decreto Decreto polo que se modifica o Decreto 142/2015, do 17 de setembro, polo que se crea a Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos e se aproban os seus estatutos. 

Decreto Decreto polo que se aproba o mapa farmacéutico de Galicia. 
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PREVISIÓNS PLAN ANUAL NORMATIVO ANO: 2017 
 

CONSELLERÍA:  POLÍTICA SOCIAL 
 

TIPO DE 

DISPOSICIÓN 
DENOMINACIÓN 

Decreto Decreto polo que se regula o réxime de rexistro, control, acreditación e a Inspección dos servizos sociais de Galicia. 

Decreto Decreto polo que se modifica o Decreto 104/2016, do 28 de xullo, polo que se crea e regula o Observatorio Galego de Dinamización Demográfica. 

Decreto Decreto polo que e modifica o Decreto 149/2013, do 5 de setembro, relativa ao copagamento dos servizos de atención diúrna terapéutica de alzheimer e dano cerebral. 

Decreto Decreto polo que se modifica o Decreto 15/2010, do 4 de febreiro. 

Decreto 
Decreto polo que se regula o Observatorio Galego de Acción Voluntaria, a planificación e a formación en desenvolvemento da Lei 10/2011, do 28 de novembro, de acción 

voluntaria. 

Decreto 
Decreto de desenvolvemento regulamentario da Lei 10/2013, de 27 de novembro, de Inclusion Social de Galicia, no relativo a tramitación da Renda de Inclusion Social de 

Galicia (Risga), e das axudas de Inclusion Social (Ais) 
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PREVISIÓNS PLAN ANUAL NORMATIVO ANO: 2017 
 

CONSELLERÍA:  MEDIO RURAL 
 

TIPO DE 

DISPOSICIÓN 
DENOMINACIÓN 

Decreto 
Decreto de modificación do decreto 23/2016, do 25 de febreiro, polo que se regula o reinvestimento dos ingresos obtidos polos montes veciñais en man común en actuacións de 

mellora e protección forestal. 

Decreto Decreto de modificación do decreto 52/2014, de 16 de abril, polo que se regulan as instrucións xerais de ordenación e de xestión de montes de Galicia. 

Decreto Decreto de modificación do Decreto 235/2007 de 29 de novembro, polo que se regulan os servizos de asesoramento e de xestión das explotacións agrarias. 

Decreto Decreto polo que se aproba o regulamento da Lei de mellora da estrutura territorial agraria de Galicia (Metaga). 

Decreto Decreto polo que se crean as unidades de asesoramento e xestión de explotacións agrarias. 

Decreto Decreto polo que se regula a artesanía alimentaria. 

Orde 
Orde pola que se modifican os anexos do Decreto 50/2014, do 10 de abril, polo que se regulan os aproveitamentos madeireiros e leñosos, de cortiza, de pastos e micolóxicos en 

montes ou terreos forestais de xestión privada na Comunidade Autónoma de Galicia e o contido, organización e funcionamento do Rexistro de Empresas do Sector Forestal. 
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PREVISIÓNS PLAN ANUAL NORMATIVO ANO: 2017 
 

CONSELLERÍA:  MAR 
 

TIPO DE 

DISPOSICIÓN 
DENOMINACIÓN 

Lei Lei de portos. 

Decreto Decreto de ordenación e funcionamento do servizo de gardacostas de Galicia. 

 


