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Orde do xx de xx de 2021 pola que se modifica a Orde do 27 de febreiro de 2012 pola que se
crea o Rexistro electrónico de plans de autoprotección na Comunidade Autónoma de Galicia e
se regula o seu procedemento (código de procedemento PR485A)

O 12 de marzo de 2012 publicouse no Diario Oficial de Galicia a Orde do 27 de febreiro de 2012 pola que se
crea o Rexistro electrónico de plans de autoprotección na Comunidade Autónoma de Galicia e se regula o
seu procedemento (código de procedemento PR485A)
O Decreto 171/2010, do 1 de outubro, sobre plans de autoprotección na Comunidade Autónoma de Galicia,
sinala no seu artigo 5 que se creará o Rexistro de plans de autoprotección. O rexistro ten como finalidade o
establecemento dunha base de datos sobre o contido dos plans de autoprotección, á cal poderán acceder os
servizos de emerxencias da Comunidade Autónoma de Galicia, para os efectos de ampliar a información
sobre os centros, establecementos, espazos, instalacións ou dependencias, que facilite e optimice as súas
posibles intervencións en caso de sinistro.

Tendo en conta a complexidade do Rexistro e a necesidade de regular aspectos coma as modificacións e
baixas dos plans, a documentación que debe acompañar á solicitude,  e o as melloras necesarias a implantar
para que a consulta dos datos contidos nel sexa máis doada, procédese á súa modificación.

Visto o anterior, 

DISPOÑO:
Artigo único: Modificación da Orde do 27 de febreiro de 2012 

A Orde do 27 de febreiro de 2012 pola que se crea o Rexistro electrónico de plans de autoprotección na
Comunidade Autónoma de Galicia e se regula o seu procedemento  (código de procedemento PR485A)
modifícase nos seguintes termos::

Un.  O artigo 4 queda coa seguinte redacción:
“Artigo 4.

Os/as  titulares  de centros,  establecementos e  instalacións dedicados a actividades  que se determinan no
catálogo de actividades recollido no anexo I do Decreto 171/2010,  do 1 de outubro, deberán solicitar a
inscrición  no  rexistro  de  plans  de  autoprotección  con carácter  previo  ao  inicio  da  súa  actividade  ou  á
modificación do exercicio da xa autorizada.  

As solicitudes de inscrición no rexistro presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do
Anexo I dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal, 

De conformidade co artigo 68.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común
das Administracións Públicas, se algunha das persoas interesadas presenta a súa solicitude presencialmente,
requiriráselle para que a emende a través da súa presentación electrónica.   Para estes efectos, considerarase
como data de presentación da solicitude aquela na que fose realizada a emenda. 
Para a presentación electrónica poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura
admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave365 (https://
sede.xunta.gal/chave365).”

Dous.  O artigo 5 queda coa seguinte redacción:
“Artigo 5.

De  conformidade  coa  Lei  6/2003,  do  9  de  decembro,  de  taxas,  prezos  e  exencións  reguladoras  da
Comunidade  Autónoma  de  Galicia,  para  facer  efectivo  o  rexistro  do  plan,  os  titulares  de  centros,

mailto:emerxencias.interior@xunta.es
https://sede.xunta.gal/chave365
https://sede.xunta.gal/chave365
https://sede.xunta.gal/


Rúa Roma, 25-27 (Poligono de Fontiñas)

15707 – SANTIAGO DE COMPOSTELA
Teléfono: 981 546 497 – Fax. 981 546 486
emerxencias.interior@xunta.es

establecementos  e  instalacións  dedicados  a  actividades  que  se  determinan  no  catálogo  de  actividades
recollido no anexo I do Decreto 171/2010, terán que formalizar o pagamento de taxas por inscrición en
rexistros oficiais. (código: 30.02.00). “

Tres.  O artigo 6 queda coa seguinte redacción: 
“Artigo 6.

Recibida correctamente a solicitude de inscrición e os documentos pertinentes, o órgano responsable do
rexistro ditará resolución de inscrición no Rexistro de Plans de Autoprotección, asignando o número de
inscrición correspondente.  A resolución pola que se acorde a inscrición deberá notificarse no prazo máximo
de tres meses a contar desde a data de entrada da solicitude no Rexistro. Transcorrido o devandito prazo, o/a
interesado/a poderá entender estimada a súa solicitude. “

Catro.  O artigo 7 queda coa seguinte redacción:
“Artigo 7.

Para todo o non previsto nesta orde aplicarase o previsto na Lei 5/2007, do 7 de maio, de emerxencias de
Galicia;  na  Norma Básica  de  Autoprotección establecida polo  Real  decreto  393/2007,  do 23 de  marzo
(modificado polo Real decreto 1468/2008, do 5 de setembro); na Lei orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de
Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais, no Decreto 171/2010, do 1 de outubro, sobre
plans de autoprotección na Comunidade Autónoma de Galicia, e no Decreto 129/2016, de 15 de setembro,
polo que se regula a atención á cidadanía no sector público autonómico de Galicia, a Lei 4/2019 do 17 de
xullo, de administración dixital de Galicia, así como no resto da normativa que resulte de aplicación.”

Catro: Engádense os artigos 8, 9, 10, 11, 12 e 13 coa seguinte redacción:

“Artigo 8.- A solicitude de inscrición no Rexistro de Plans de Autoprotección componse dos datos recollidos
no formulario do Anexo I da presente Orde, e os documentos que deben acompañala. O formulario (de
inscrición, modificación de datos ou baixa) incorpora os datos relativos ao centro, establecemento ou evento
no  que  se  realiza  a  actividade  exercida  que  determina  a  inscrición  no  Rexistro,  datos  das  persoas
responsables da dirección do plan e da dirección do plan de actuación en emerxencias, e da persoa redactora
do plan, así como datos relativos á actividade exercida, entorno, accesibilidade, datos estruturais focos de
perigo e vulnerabilidades e instalacións técnicas de protección contra incendios.

A solicitude deberá ir acompañada da seguinte documentación:
- Acreditación da representación legal, se fóra o caso
-  Declaración  responsable  da  persoa  redactora  na  que  ela  mesma  declara  a  súa  habilitación  e

capacitación, en consonancia co artigo 2.2. do Decreto 171/2010, do 1 de outubro.
- Declaración da persoa titular  da actividade o do seu representante legal  de que se entregou o

documento ante o órgano que outorga a licenza, permiso ou autorización determinante para a explotación ou
inicio da actividade.

- Planos de: descrición dos accesos ao centro, de elementos vulnerables, de focos de perigo, e de
ubicación e entorno.

- Certificado de implantación.
-Taxas administrativas devindicadas pola inscrición no rexistro, código da taxa 30.02.00, no seu

caso.”

“Artigo 9.- Unha vez revisada a solicitude de inscrición, co contido recollido no artigo 8 e os documentos
que deben acompañar á solicitude, o órgano encargado do Rexistro requirirá ao interesado para que no prazo
de dez días hábiles, a partir do día seguinte á recepción da notificación, subsane as deficiencias detectadas,
coa indicación de que se así non o fixera, se lle terá por desistido na súa petición.”
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“Artigo  10.-  Calquera  modificación  que  afecte  aos  datos  que  figuren  inscritos  no  Rexistro  deberá  ser
notificada no prazo de tres meses desde que a mesma se produciuse.   A solicitude de modificación de datos
realizarase presentando o Anexo I da presente Orde”. 

“Artigo 11.- Finalizada a actividade obxecto de inscrición no rexistro, o/a titular da mesma debe solicitar a
baixa da inscrición no Rexistro de Plans de Autoprotección no prazo máximo de tres meses desde o cese da
actividade.   No caso de producirse  modificacións na actividade que supoñan a exclusión da mesma do
ámbito de aplicación do Decreto 171/2010, do 1 de outubro,  disporá do prazo de tres meses para solicitar a
baixa no Rexistro de Plans de Autoprotección”.  

“Artigo 12.  Unha vez recibida a solicitude de modificación ou baixa,  o órgano responsable do Rexistro
ditará  resolución estimando ou desestimando a  mesma,  segundo proceda,  debendo notificarse  no  prazo
máximo de tres meses a contar desde a data de entrada da solicitude”.

“Artigo 13.  O Rexistro de Plans de Autoprotección é un rexistro público, polo que o dereito de acceso aos
datos contidos no mesmo se rexerá polo establecido na Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia,
acceso á información pública e bo goberno, e ao resto do Ordenamento Xurídico.  Sen prexuízo dilo, terán
acceso telemático ao contido do mesmo, os concellos respecto de centros e establecementos situados no seu
territorio,  ou eventos que se  desenvolvan nel,  servizos públicos  competentes en materia  de atención de
emerxencias e outros órganos administrativos con competencias que afecten á autoprotección”. 

 Seis: Engádese a seguinte Disposición adicional:

“Disposición adicional primeira . Actualización dos modelos normalizados.   

De conformidade coa Disposición adicional sexta da Lei 4/2019, do 17 de xullo, de administración dixital de
Galicia, o modelo normalizado aplicable na tramitación do procedemento regulado nesta disposición, poderá
ser actualizado co fin de mantelo adaptado á normativa vixente. A estes efectos será suficiente a publicación
do modelo actualizado na sede electrónica da Xunta de Galicia, onde estará permanentemente accesible para
todas as persoas interesadas, sen que sexa necesaria unha nova publicación no Diario Oficial de Galicia”.

Sete: Suprímense a disposición transitoria primeira e a disposición transitoria segunda. 

Oito: Modifícase o anexo I, que queda redactado nos termos en que se publica xunto con esta orde.

Disposición derradeira única: Entrada en vigor.

Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 27 de xaneiro de 2021.
Alfonso Rueda Valenzuela 
Vicepresidente Primeiro e Conselleiro de Presidencia, Xustiza e Turismo
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