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PREVISIÓNS PLAN ANUAL NORMATIVO ANO: 2018 

 

CONSELLERÍA:  PRESIDENCIA 

 

TIPO DE 

DISPOSICIÓN 
DENOMINACIÓN  DA DISPOSICIÓN NORMATIVA 

Lei Lei de administración dixital de Galicia. 

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

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 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 polo que se establece a ordenación dos campamentos de turismo.  

Decreto Decreto polo que se establece a ordenación do turismo activo.  
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PREVISIÓNS PLAN ANUAL NORMATIVO ANO: 2018 

 

CONSELLERÍA:  VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, AAPP E XUSTIZA 

 

TIPO DE 

DISPOSICIÓN  
DENOMINACIÓN  DA DISPOSICIÓN NORMATIVA 

Lei Lei reguladora dos xogos e apostas en Galicia.  

Decreto Decreto polo que se crea e regula o Observatorio galego contra a discriminación por orientación sexual e identidade de xénero.  

Decreto Decreto sobre os libros de actas e de resolucións das entidades locais galegas.  

Decreto Decreto polo que se aproba o Regulamento de organización e funcionamento do Instituto de Medicina Legal e Ciencias Forenses de Galicia.  

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

Decreto Decreto polo que se modifica o Decreto 243/2008, do 16 de outubro, 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 modifica o Decreto 122/2016, do 8 de setembro, polo que se regula a concesión de condecoracións, distintivos de permanencia e distincións honoríficas 

outorgadas ao persoal da Unidade do Corpo Nacional de Policía adscrita á Comunidade Autónoma de Galicia ou a persoas e institucións que colaboren con esta. 

Decreto Decreto polo que se regula a Comisión de Espectáculos Públicos e Actividades Recreativas de Galicia.  

Decreto Decreto polo que se aproba o catálogo de espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia. 

Decreto 
Decreto polo que se aproba o Estatuto da Axencia Galega de Emerxencias (AXEGA) adecuando ás súas normas de organización e funcionamento ás determinacións da Lei 

16/2010, do 17 de decembro, de Organización e Funcionamento da Administración Xeral e do sector público autonómico.  

Decreto Decreto polo que se designan os órganos autonómicos competentes en materia de control de riscos inherentes aos accidentes graves nos que interveñan substancias perigosas.  

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 modifica o Decreto 169/2013, do 14 de novembro, polo que se regulan os complementos das prestacións económicas na situación de incapacidade temporal 

e noutras situacións protexidas do persoal funcionario dos corpos ao servizo da Administración de Xustiza na Comunidade Autónoma de Galicia.  
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CONSELLERÍA:  VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, AAPP E XUSTIZA 

 

TIPO DE 

DISPOSICIÓN  
DENOMINACIÓN  DA DISPOSICIÓN NORMATIVA 

Orde 

Orde pola que se establece o procedemento de validación previsto no Decreto 70/2017, do 13 de xullo, 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 e se regula o Rexistro de persoal docente acreditado para a formación en 

materia de igualdade e prevención e loita contra a violencia de xénero.  

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 sobre selección e nomeamento de interinos para cubrir postos de funcionarios dos corpos xerais ao servizo da Administración de xustiza en Galicia.  

Orde Orde pola que se regulan os medios técnicos a disposición dos Corpos de Policía Local 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 de medallas e distincións ao mérito de protección civil de Galicia. 

Resolución 
Resolución pola que se modifica a Resolución do 7 de maio de 2008, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se regulan as substitucións entre funcionarios ao servizo da 

Administración de xustiza en Galicia. 
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PREVISIÓNS PLAN ANUAL NORMATIVO ANO: 2018 

 

CONSELLERÍA:  FACENDA 

 

TIPO DE 

DISPOSICIÓN 
DENOMINACIÓN  DA DISPOSICIÓN NORMATIVA 

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 regula o proceso de funcionarización. 

Orde 
Orde por a que se regulan os procedementos para a presentación  de depósitos e fianzas en metálico ante a Caixa Xeral de Depósitos da Xunta de Galicia, empregando medios 

electrónicos.   

Orde 

Orde pola que se aproban os diferentes modelos de autoliquidación e documentos de ingreso a utilizar no imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos 

documentados na Comunidade Autónoma de Galicia, se determinan o lugar e prazos de presentación dos mesmos e se regula o procedemento para o seu pago e presentación 

telemáticas, así como determinadas obrigas formais e de subministro de información tributaria.  

Orde 

Orde pola que se aproban os diferentes modelos de autoliquidación e documentos de ingreso a utilizar no imposto sobre sucesións e doazóns documentados na Comunidade 

Autónoma de Galicia, se determinan o lugar e prazos de presentación dos mesmos e se regula o procedemento para o seu pago e presentación telemáticas, así como determinadas 

obrigas formais e de subministro de información tributaria.  

Orde 
Orde pola que se determinan os centros históricos para os efectos dos beneficios fiscais previstos nos apartados catorce do articulo 5 e seis e sete do artigo 13 ter, do texto 

refundido das disposicións legais da comunidade autónoma de Galicia en materia de tributos cedidos polo estado, aprobado polo decreto lexislativo 1/2011, do 28 de xullo.  

Orde Orde pola que se establece o procedemento e as condicións para a domiciliación do pago de determinadas débedas cuxa xestión ten atribuída a Axencia Tributaria de Galicia.  
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PREVISIÓNS PLAN ANUAL NORMATIVO ANO: 2018 

 

CONSELLERÍA:  MEDIO AMBIENTE E ORDENACIÓN DO TERRITORIO 

 

TIPO DE 

DISPOSICIÓN 
DENOMINACIÓN  DA DISPOSICIÓN NORMATIVA 

Lei  Lei de medidas de garantía do abastecemento e calidade da auga en episodios de seca e outras situacións excepcionais. 

Lei Lei do patrimonio natural de Galicia. 

Decreto  Decreto de inspección ambiental de Galicia.  

Decreto Directrices da Paisaxe de Galicia. 

Decreto Regulamento polo que se desenvolve a Lei 7/2008, do 7 de xullo, de protección da paisaxe 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.  

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: 2018 

 

CONSELLERÍA:  INFRAESTRUTURAS E VIVENDA 

 

TIPO DE 

DISPOSICIÓN 
DENOMINACIÓN  DA DISPOSICIÓN NORMATIVA 

Lei Lei de rehabilitación e de rexeneración e renovación urbana de Galicia.  

Decreto Decreto polo que se aproba o regulamento de organización, funcionamento e réxime interno do xurado de expropiación de Galicia.  

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. 

Orde Orde pola que se regulan os accesos nas estradas de Galicia e nas súas vías de servizo. 
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PREVISIÓNS PLAN ANUAL NORMATIVO ANO: 2018 

 

CONSELLERÍA:  ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA 

 

TIPO DE 

DISPOSICIÓN 
DENOMINACIÓN  DA DISPOSICIÓN NORMATIVA 

Lei Lei de regulación do aproveitamento lúdico das augas termais de Galicia. 

Lei Lei de Emprego de Galicia. 

Decreto  Lexislativo Texto refundido da Lei de cooperativas. 

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

Decreto 
Decreto polo que se establecen as bases reguladoras para a concesión de compensacións económicas ás organizacións sindicais e empresariais no marco da participación 

institucional. 

Decreto 
Decreto polo que se modifica o Decreto 156/2014, do 4 de decembro, polo que se institúen os Premios de Responsabilidade Social Empresarial de Galicia (Premios RSE 

Galicia). 

Decreto Decreto polo que se establece o procedemento para a  autorización e inscrición no Rexistro de Centros Especiais de Emprego de Galicia, e se regula o seu funcionamento. 

Decreto Decreto polo que se establece o procedemento para a  autorización e inscrición no Rexistro de Sociedades Laborais de Galicia, e se regula o seu funcionamento. 

Decreto Decreto polo que se establece o procedemento para a  autorización e inscrición no Rexistro de Empresas de Inserción de Galicia, e se regula o seu funcionamento. 

Orde Orde pola que se regula o procedemento para a concesión, uso e control da marca Artesanía de Galicia. 

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 de 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: 2018 

 

CONSELLERÍA:  CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA 

 

TIPO DE 

DISPOSICIÓN 
DENOMINACIÓN  DA DISPOSICIÓN NORMATIVA 

Decreto 
Decreto de modificación do 15/2016, do 14 de xaneiro, polo que se regula a composición e o funcionamento do Consello de Avaliación Documental de Galicia e o procedemento 

de avaliación e selección de documentos.  

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 2018/2019.  

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 das ensinanzas de idiomas de Réxime Especial. 

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

Decreto Decreto  polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en promoción de igualdade de xénero. 

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 regula o funcionamento do depósito legal en 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 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 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 fixan os prezos públicos dos servizos bibliotecarios de xestión autonómica. 

Orde 
Orde pola que se modifica a Orde pola que se desenvolve procedemento para a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que impartan as 

ensinanzas do 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 28/2006, do 3 de maio, de educación.  
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CONSELLERÍA:  CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA 

 

TIPO DE 

DISPOSICIÓN 
DENOMINACIÓN  DA DISPOSICIÓN NORMATIVA 

Orde 

Orde pola que se regula a adscrición de forma temporal, en comisión de servizos e por petición da persoa interesada, do persoal funcionario dos corpos docentes e do persoal 

laboral docente que imparte docencia en centros dependentes desta consellería, en atención a situacións de conciliación da vida familiar e laboral (código de procedemento 

ED010A). 

Orde 

Orde pola que se ditan normas para a adxudicación de destino provisional, entre o persoal docente pertencente aos corpos de inspectores de educación, catedráticos e profesores 

de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional, catedráticos e profesores de escolas oficiais de idiomas, catedráticos e profesores de música e artes 

escénicas, catedráticos, profesores e mestres de taller de artes plásticas e de deseño, e do corpo de mestres, que non teñan destino definitivo na Comunidade Autónoma de 

Galicia, aos que resultan desprazados por falta de horario, ao persoal que se lle conceda unha comisión de servizos por concelleira ou concelleiro, por motivos de saúde ou por 

conciliación da vida familiar e laboral, ao persoal interino e substituto e ao persoal funcionario de carreira que solicite o reingreso no servizo activo. 

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

Orde 
Orde pola que se regulan aspectos relativos á organización das materias do bacharelato establecido no Decreto 86/20165, do 25 de xuño, para os centros docentes da 

Comunidade Autónoma de Galicia . 

Orde Orde pola que se  aproba o calendario escolar para o curso 2018/2019 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia.  
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PREVISIÓNS PLAN ANUAL NORMATIVO ANO: 2018 

 

CONSELLERÍA:  SANIDADE  

 

TIPO DE 

DISPOSICIÓN 
DENOMINACIÓN  DA DISPOSICIÓN NORMATIVA 

Lei Lei de ordenación da prestación farmacéutica en Galicia. 

Decreto 
Decreto polo que se regula a protección, valorización e transferencia dos resultados de investigación, 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 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 regulan os criterios hixiénico-sanitarios das piscinas en Galicia  

Decreto  Decreto polo que se modifica o Decreto 204/2012, do 4 de outubro, polo que se crea o Rexistro galego sanitario de empresas e establecementos alimentarios.  

Decreto Decreto de creación do Rexistro galego de exposición laboral ao amianto. 

Decreto  Decreto polo que se modifica o Decreto 399/1996, do 31 de outubro, polo que se regulan programas de control sanitario de moluscos bivalvos vivos. 

Decreto  Decreto sobre comercialización de carne de caza. 

Decreto  Decreto polo que se modifica o Decreto 151/2014 do 20 de novembro, de sanidade mortuoria.  

Decreto  
Decreto polo que se modifica o Decreto 105/2015, do 25 de xuño, polo que se regulan o Rexistro e a Comisión galega de laboratorios para a realización de ensaios de control de 

produtos alimenticios relacionados co consumo humano e o seu réxime de acceso á actividade.  

Decreto  Decreto polo que se establece o sistema de carreira profesional do persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde. 

Decreto  Decreto polo que se incorpora o rexistro das tentativas suicidas dentro da rede galega de vixilancia en saúde pública.  

Decreto  Decreto polo que se crea a Comisión de seguimento do Plan de prevención do suicidio en Galicia. 

Decreto  Decreto polo que se regula a composición e funcionamento dos órganos de participación social no ámbito sanitario.  
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CONSELLERÍA:  SANIDADE  

 

TIPO DE 

DISPOSICIÓN 
DENOMINACIÓN  DA DISPOSICIÓN NORMATIVA 

Decreto  Decreto do mapa sanitario de Galicia. 

Decreto Decreto polo que se crea o Rexistro de pacientes con enfermidades raras da Comunidade Autónoma de Galicia.  

Decreto Decreto polo que se crea o sistema de información dos diagnósticos de infección polo virus da Inmunodeficiencia humana de Galicia. 

Decreto Decreto polo que se modifica o Decreto 146/2001, do 7 de xuño, sobre planificación, apertura, traslado, peche e transmisión de oficinas de farmacia.  

Orde Orde pola que se crea a Comisión galega de vixilancia, prevención, control da infección e política antibiótica.  

Orde Orde pola que se crea a Comisión asesora sobre enfermidades raras. 

Orde Orde pola que se crean os Comités Sociosanitarios de área sanitaria. 
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PREVISIÓNS PLAN ANUAL NORMATIVO ANO: 2018 

 

CONSELLERÍA:  POLÍTICA SOCIAL 

 

TIPO DE 

DISPOSICIÓN 
DENOMINACIÓN  DA DISPOSICIÓN NORMATIVA 

Lei Lei de impulso demográfico. 

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 desenvolve a Lei 10/2014, do 3 de decembro, de accesibilidade. 

Decreto Decreto polo que se desenvolve o concerto social e o acordo marco recollidos na Lei de servizos sociais. 

Decreto Decreto polo que e aproba o réxime de prezos das escolas infantís 0-3 dependentes da Axencia Galega de Servizos Sociais. 

Decreto Decreto polo que se modifica o Decreto 84/2012, do 16 de febreiro, polo que se establecen os prezos públicos polas prestacións das residencias de tempo libre. 

Decreto 
Decreto polo que e modifica o Decreto 159/2003, do 31 de xaneiro, polo que se regula a figura do mediador familiar, o Rexistro de Mediadores Familiares de Galicia e o 

recoñecemento da mediación gratuíta.  

Decreto Decreto polo que se crea o Observatorio Galego de Familia e Infancia.  

Decreto Decreto, de organización e funcionamento de Centros de protección de menores.  

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

Galicia (Risga), e das axudas de Inclusión Social (Ais).  

Decreto  Decreto polo que e desenvolve a Lei 6/2012, do 19 de xuño, de xuventude de Galicia.  

Orde 
Orde pola que se regula o procedemento de obtencións das habilitacións para profesionais pertencentes ás categorías de persoal coidador, xerocultor, auxiliar de axuda no fogar e 

asistente persoal nos centros e servizos sociais do Sistema para a Autonomía e Atención á Dependencia, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia. 



 

14 de 15 

 

PREVISIÓNS PLAN ANUAL NORMATIVO ANO: 2018 

 

CONSELLERÍA:  MEDIO RURAL 

 

TIPO DE 

DISPOSICIÓN 
DENOMINACIÓN  DA DISPOSICIÓN NORMATIVA 

Decreto 
Decreto polo que se modifica o Decreto 112/2011, do 3 de xuño, polo que se regula o procedemento de recoñecemento e rexistro das organizacións de produtores de leite na 

Comunidade Autónoma de Galicia. 

Decreto Decreto polo que se crea e desenvolve o rexistro de masas consolidadas de frondosas autóctonas  

Decreto 
Decreto polo que se regula o sistema de asesoramento ás explotacións agrarias de Galicia, se crean as Unidades de Asesoramento e Xestión de explotacións Agrarias e se 

modifica o Decreto 200/2012, polo que se regula o Rexistro de Explotacións Agrarias de Galicia. 

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

Decreto Decreto polo que se regula a artesanía alimentaria. 

Decreto 

Decreto polo que se modifica o Decreto 260/1992, do 4 de setembro, polo que se aproba o Regulamento para a execución da Lei 13/1989, de 10 de outubro, de montes veciñais 

en man común e o 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. (cambiouse o título, era o anterior 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 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.  

Orde Orde pola que se crea a figura de Agrupación de Defensa contra Incendios Forestais de Galicia. 
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PREVISIÓNS PLAN ANUAL NORMATIVO ANO: 2018 

 

CONSELLERÍA:  MAR 

 

TIPO DE 

DISPOSICIÓN 
DENOMINACIÓN  DA DISPOSICIÓN NORMATIVA 

Decreto Decreto polo que se modifica o Decreto 8/2014, do 16 de xaneiro polo que se regulan as confrarías de pescadores de Galicia e as súas federacións. 

Decreto Decreto polo que se aproba o regulamento de explotación e policía dos portos e das instalacións marítimas. 

Orde Orde pola que se aproba o Regulamento da denominación de orixe protexida Mexillón de Galicia-Mejillón de Galicia e o seu Consello Regulador. 

Orde Orde pola que se regula a captura e desembarque de determinadas especies peláxicas. 

Orde Orde pola que se aproban os plans de xestión de recursos específicos para o ano 2019.   

Orde Orde pola que se aproba o plan xeral de explotación marisqueira para o ano 2019. 

 

 

 


