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Un ano de Vixencia da nova 

Lei 13/2010, do 17 de 

decembro, do comercio 

interior de Galicia.  

Transcorridos máis de 22 anos dende a 

aprobación da Lei 10/1988, do 20 de xullo, de 

ordenación do comercio interior de Galicia, 

resultaba urxente establecer unha nova 

regulación da materia acorde coas necesidades 

actuais do noso comercio, á vista dos múltiples 

cambios experimentados nas últimas décadas- 

principalmente pola aparición de novos formatos 

comerciais e novas modalidades de venda- que 

configuran unha estrutura comercial moi 

diferente á existente naquel momento.  

 

En orde a atender as necesidades propias e 

específicas do sector comercial galego, o 

Parlamento de Galicia aprobou, o 17 de 

decembro de 2010, a Lei 13/2010, do comercio 

interior de Galicia 

 

 

 

 

 

Unha lei para o 

sector 

A lei de Comercio, 

redactada dende o 

consenso,  veu a dar 

resposta  ás necesidades 

do sector comercial 

galego, adaptando a súa 

regulación ás novas 

realidades. 
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O 18 de xaneiro de 2011 entraba en vigor unha nova norma 

para o sector comercial galego que tentaba a acadar a súa 

modernidade e mellora así como asegurar a súa participación, 

dinamización,  regulación e innovación, cubrindo baleiros 

legais e regulando actividades novas en beneficio dos 

comerciantes.  

 

Transcorrido un ano dende a entrada en vigor da norma,  e 

tendo en conta que este goberno se comprometeu a levala a 

efecto e garantir o seu cumprimento, cómpre agora realizar un 

primer balance de aplicación e de cumprimento de obxectivos 

marcados.  
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Obxectivos 

 

A nova norma galega é un texto consensuado, 

elaborado coa colaboración do sector que pode 

definirse como unha Lei equilibrada, cuxos 

OBXECTIVOS son: 

 

� Establecer unha regulación actualizada e eficaz 

capaz de adaptarse ás novas realidades e 

formatos comerciais.  

� Ordenar e equilibrar o comercio interior de 

Galicia  conforme ás súas necesidades e 

características  específicas. 

� Garantir  a liberdade de establecemento e de 

prestación de servizos, ao tiempo que se exerce 

unha protección especial do pequeno comercio  

  

 

Obxectivos 
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Puntos salientables da lei 

 

� Liberdade do uso do idioma 

 

A norma respecta o Estatuto de Autonomía de 

Galicia  garantindo a liberdade absoluta no 

emprego da lingua: 

“ninguén poderá ser discriminado ou ser 

atendido incorrectamente por razón da lingua 

oficial empregada.Os poderes públicos de 

Galicia garantirán o uso normal e oficial dos 

idiomas nos establecementos comerciais”. 

 

� Protección aos consumidores 

� Regúlase a actividade comercial e as 

condicións da oferta. 

� Establécese que os artigos expostos 

estarán marcados co seu prezo de forma 

inequívoca e facilmente identificable, 

incluso os expostos nos escaparates 

resultarán visibles desde o exterior. 

� Establécese a non caducidade dos vales 

 

 

 

 

 

Puntos  

Destacados: 

 

�Lingua 

 

 

� Protección  

consumidores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Un ano de vixencia da nova lei de comercio 

6 

Puntos salientables da lei 

 

 

� Rexistro Galego de Comercio 
Coa creación do Rexistro Galego de Comercio a 

lei pretende obter unha foto fixa do sector 

comercial así como datos estatísticos que 

permitan mellorar o  procedemento de adopción 

de decisións e incrementar o acerto e a 

oportunidade das mesmas.  

 

� Novos órganos 
A lei crea un elenco de órganos coa finalidade de 

mellorar a participación dos comerciantes na 

adopción das decisións que lles afectan así como 

de dinamizar as ferramentas a disposición da 

mellora do sector comercial.  

 

• Observatorio Galego de Comercio 

• Mesas Locais de Comercio  

 

� Centros Comerciais Abertos 
Por primeira vez se introduce nnha normativa 

con rango de lei a definición e o concepto dos 

centros comerciais abertos.  A finalidade é a 

potenciación desta figura dinamizadora do 

comercio local e de proximidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puntos  

Destacados: 

 

� Rexistro 

Galego de 

Comercio 

 

� Novos 

Órganos 

 

 

 

 

� CCA 
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� Outlet 

 
Tamén por primeira vez nunha normativa se 

introduce o concepto e a regulación dunha 

realidade existente na actividade comercial: o 

outlet.  

A norma define os outlet como o 

establecemento comercial adicado de forma 

exclusiva e permanente á venda de saldos, ou á 

venda de excesos de produto así como  a venda 

efectuada directamente polo fabricante ao 

consumidor final en establecementos 

comerciais 

 

 

� Promoción de vendas 

Varias son as novidades introducidas en 

relación ás actividades de promoción de 

vendas, tentando garantir o correcto 

desenvolvemento das mesmas.  

 

� Feiras de oportunidades 

Outra das novidades da lei que regulan unha 

situación actual antes non regulada enchendo 

un baleiro legal e buscando a mellora da 

situación dos comerciantes ao definilas como 

manifestacións  ou actividades nas que 

participan maioritariamente comerciantes 

locais.  

 

 

 

 

Puntos  

Destacados: 

 

� Outlet 

 

 

� Promoción 

de vendas 

 

� Feiras de 

oportunidad 
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� Réximen sancionador 

 

Para garantir o cumprimento do disposto na lei, a 

norma establece un réximen de infraccións e 

sancións en cuxa graduación se terá en conta a 

trascedencia social da infracción, os perxuizos 

causados, o grado de intencionalidade,  a contía do 

beneficio obtido así como a capacidade e a 

solvencia económica da empresa 
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Indicadores 

 de cumprimento 

 da lei de comercio 

Indicador Definición Fonte de 
información 

Rexistro Galego de 
Comercio 

 
Número de comercios 
rexistrados 

RXC 

Rexistro Galego de 

Comercio 

Número de rexistros 

realizados por día 

RXC 

Mesas locais de 
Comercio 

Número de mesas locais 
constituidas 

DXC 

Mesas locais de 

Comercio 

Número de mesas locais 

provinciais constituidas 

DXC 

Mesas locais de 
Comercio 

Nº de concellos nos que se 
aplicou o artigo das mesas 

locais de comercio 

DXC 

Observatorio Número de reunións do 
Consello Galego de Comercio 

DXC 

Observatorio Número de reunións da 

Comisión Consultiva 

 DXC 

Autorización 

Comercial 
Autónomica 

Número de autorizacións  

solicitadas 

DXC 

Feiras de 

oportunidades 

Número de feiras de 

oportunidades solicitadas 

DXC 
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Procedemento 

Sancionador 

Número de inspeccións 

realizadas 

DXC 

Desenvolvemento  

Regulamentario 

Número de decretos e normas 

de desenvolvemento. 

CEI 
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� Rexistro Galego de 

Comercio 

Indicador Definición Resultado 

Rexistro Galego de 
Comercio 

 
Número de comercios 

rexistrados 

1075 

Rexistro Galego de 

Comercio 

Número de rexistros 

realizados por día 

6,5 

 

 Con data 15 de Xullo de 2011 publicouse no Diario Oficial de Galicia a 

Orde do 29 de xuño de 2011 pola que se publican os modelos oficiais de 

declaración responsable e comunicación de datos ao Rexistro Galego de 

Comercio.  

A partires deste momento, dábase cumprimento ao artigo 8 da Lei 

13/2010, do 17 de decembro, do comercio interior de Galicia e calquer 

comerciante ou asociación de comerciantes podía voluntariamente 

inscribirse nas distintas seccións do Rexistro Galego de Comercio.  

Dende dita data se produciron un total de 1075  rexistros.  

 

SECCIÓN Nº REXISTROS 
Sección Establecementos 
Comerciais Permanentes 

751 

Sección Comerciantes Ambulantes 157 
Sección Asociacións/Federacións 
de Comerciantes. 

167 

 TOTAL 1075 rexistros 
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 O que supón unha media de 6,5 inscripcións ao día dende a posta en 

marcha efectiva do Rexistro Galego de Comercio.  

Para os efectos de desenvolver o disposto pola lei neste punto atópase en 

tramitación o Proxecto de Decreto polo que se Regula o Rexistro Galego 

de Comercio.  

 

ESTADO TRAMITACIÓN PROXECTO DECRETO REXISTRO GALEGO DE 
COMERCIO 

Fase inicial • Redacción do anteproxecto 

• Publicación na páxina web.  
Fase  
Intermedia 

• Informe económico-financeiro da Conselleria de 
Facenda 

• Informe de Impacto de xénero 

• Informe de Modernización e reforma administrativa 

• Trámite de audiencia e información pública 
Fase final • Informe da Asesoría Xurídica Xeral 

• Momento actual: Informe Consello Consultivo 
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� Mesas Locais de 

Comercio 

Mesas locais de 
Comercio 

Número de mesas locais 
constituidas 

DXC 

Mesas locais de 

Comercio 

Número de mesas locais 

provinciais constituidas 

4 

Mesas locais de 
Comercio 

Nº de concellos nos que se 
aplicou o artigo das mesas 

locais de comercio 

315 

 

Creadas na nova Lei do Comercio Interior de Galicia para fomentar o 

diálogo e a coordinación entre a administración, os comerciantes e os 
consumidores no deseño e execución das políticas comerciais que lles 

afectan, son un lugar de encontro, un foro de debate e participación onde 
teñen voz e voto o comercio de proximidade, os consumidores e os 

concellos. Informar as campañas de promoción do comercio que se 
desenvolven con fondos públicos, incluídos aqueles que sexan 
desenvolvidos polos concellos, elaborar informes para a realización de 

feiras de oportunidades ou actuar como órgano consultivo en todas as 
cuestións que afecten ao comercio local son algunhas das funcións destes 

organismos, que tamén poderá propor aos concellos medidas, iniciativas e 
propostas en materia comercial. 
 

Ademais destas función, as Mesas Locais de Comercio complementaran o 
labor do Rexistro Galego de Comercio ao ofrecer datos sobre o número de 

comercios e a situación da estructura comercial do seu ámbito de 
actuación. 

 
Na actualidade, o artigo resulta de aplicación nos 315 concellos de Galicia, 
dos cales  168  constituiron mesa local de comercio por ter asociación de 

comerciantes ou por contar con máis de 20 comercios.  
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A Deputación Provincial da correspondente provincia asumiu as funcións 

da  Mesa Local de Comercio naqueles concellos que ou ben non contan 
con asociación de comerciantes ou non disponen de 20 comercios. Na 

actualidade as Mesas locais de Comercio das Deputacións Provinciais xa 
están en funcionamento e representan a 147 concellos.  
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Ademáis da sesión constitutiva, o 14% dos  concellos celebraron xa unha 

segunda e incluso unha terceira reunión da mesa local de comercio. En 
total se celebraron 195 reunións das mesas locais de comercio dende a 

entrada en vigor da nova norma.   
 
En relación ás mesas locais de comercio, sinalar por último que para os 

efectos de desenvolver o disposto no artigo 21 da Lei 13/2010, do 17 de 
decembro, do comercio interior de Galicia, con data 30 de setembro de 

2011 publicouse no Diario Oficial de Galicia o Decreto 183/2011, do 15 de 
setembro, polo que se regulan as Mesas Locais de Comercio.  
 
  

  CONSITUÍDAS 
NON 

CONSTITÚEN 
MESA  

TOTAIS 

 
   A CORUÑA 60 34 94 

LUGO 33 34 67 

OURENSE 20 72 92 

PONTEVEDRA 55 7 62 

TOTAIS 168 147 315 
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� Observatorio Galego 

de Comercio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo o disposto no Capítulo V do Titulo I da Lei do 

Comercio Interior de Galicia, forman parte do Observatorio 

Galego de Comercio, materializando a súa vertente 

participativa, o Consello Galego de Comercio e a Comisión 

Consultiva.  

Observatorio Número de reunións do 
Consello Galego de Comercio 

2 

Observatorio Número de reunións da 

Comisión Consultiva 

 1 

 

� Consello 

Galego de 

Comercio 
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O Consello Galego de Comercio, creado na nova Lei de 

Comercio de Galicia como un órgano de colaboración e 

traballo directo con todos os axentes implicados no 

desenvolvemento da actividade comercial de Galicia é unha 

plataforma de diálogo aberto co sector a prol do seu 

crecemento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Un ano de vixencia da nova lei de comercio 

17 

O Conselleiro de Economía e Industria presidiu o pasado 5 

de outubro de 2011 a primeira reunión deste Consello, 

que se configura como un órgano colexiado de 

participación, asesoramento e colaboración coa 

Administración Autonómica na ordenación da actividade 

comercial, garantindo e defendendo  os intereses xerais en 

materia comercial. 

Entre os temas tratados na orde do día da primeira reunión 

figuraba a determinación dos festivos declarados hábiles 

comercialmente para o ano 2012 así como o Acordo da 

Comisión Bilateral de Cooperación Estado-Comunidade 

Autónoma de Galicia en relación á Lei de Comercio e os 

resultados do mesmo. 

Polo momento, ademáis desta primeira reunión 

desenvolvida no mes de outubro, o Consello Galego de 

Comercio volveu a reunirse o 1 de decembro do ano 2011. 

 

Entre as funcións do Consello Galego de Comercio destaca 

a emisión de informes sobre os proxectos normativos de 

ordenación do comercio e da actividade comercial, 

traballar nos informes e as consultas sobre comercio que 

lle requira a Consellería competente na materia, formular 

propostas e para fomentar a mellora do tecido comercial 

galego, así como outras funcións de dinamización que se lle 

poidan requirir. 

Deste xeito, créase por primeira vez na Comunidade 

Autónoma de Galicia un órgano de colaboración e 

consenso axeitado para promover a participación da 

sociedade na mellora e no desenvolvemento da actividade 

comercial en Galicia, mediante unha composición plural na 

que atopan cabida todos os axentes que operan no sector. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Consello 

Galego de 

Comercio 

 

 

 

 

 

 



 

 

Un ano de vixencia da nova lei de comercio 

18 

 

� Comisión 

Consultiva 

 

 

 

 

 

 

 

Pola súa banda, a Comisión Consultiva, constituida para os 

efectos de emitir os informes realcionados coa autorización 

comercial autónomica regulada no Titulo II da Lei se reuniu 

o 9 de xaneiro de 2012 para realizar as súas funcións. 
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� Autorización 

Comercial Autonómica 

Autorización 
Comercial 

Autónomica 

Número de autorizacións  
solicitadas 

9 

 

A lei establece un réxime de autorización comercial autonómica 

xustificado na necesidade de protección dos contornos urbanos históricos, 

evitando o proceso de despoboamento dos núcleos urbanos, na 

protección do medio ambiente e do patrimonio histórico-artístico de 

Galicia e na mellora dos supostos que garantan de modo absoluto a 

adopción de medidas para a protección do medio ambiente, a 

conservación do patrimonio de Galicia e a mellora da calidade de vida das 

persoas.  

Entre os criterios establecidos para valorar a concesión da autorización 

comercial autonómica, a lei esixe a Declaración de Impacto Ambiental.  

Nove son as solicitudes de autorización comercial autonómica solicitadas 
baixo a vixencia da nova lei que supoñen un total de 76.668, 87 m2 de 
superficie útil de exposición e venda solicitada e 282.908,13 euros de 
ingresos en concepto de taxas de tramitación do correspondente 
procedemento.  

Os nove expedientes están, na actualidade, en proceso de tramitación.  
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PROVINCIA SOLICITUDE Metros 
cadrados 
solicitados. 

LUGO 

E. LECLERC-  

Establecemento individual.  
Ubicación: Centro Comercial de Ocio 

Abella (Lugo)  

4.881 m2 

A CORUÑA 

SANTIAGO SUR GALICIA SL 
Establecemento colectivo 

Ubicación: Parque Empresarial O BOIAL 
(Ferrol)  

22.780m2 

CENTROS COMERCIALES CARREFOUR 
Establecemento individual 
Ubicación: As Cancelas (Santiago de 

Compostela) 

7.500m2 

CARREFOUR FERROL  

Establecemento individual  
Ubicación: Parque Empresarial O BOIAL 

(Ferrol) 

7.100 m2 

BRICOLAGE BRICOMAN SLU (Bricomart) 
a individual 

Ubicación: Parque Empresarial A Sionlla 
(Santiago de Compostela) 

7.621 m2 

 

AKI BRICOLAGE ESPAÑA SLU 
Establecemento individual 
Ubicación: Parque comercial Oleiros 

Oleiros 

3.207 m2 

PONTEVEDRA 

AKI BRICOLAGE ESPAÑA SLU 

Establecemento individual 
Ubicación: Concello de Mos 

 

2.940,16 

m2 

DESARROLLOS VILANOVA SL 
Establecemento colectivo 

Ubicación: Vilanova de Arousa 

17.163,92 
m2 

CENTRO COMERCIAL E DE OCIO 

BANDEIRA 
Establecemento colectivo 
Ubicación: Concello de Vigo 

3.475 m2 
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Para desenvolver o establecido pola norma en materia de autorización 

comercial autonómica, estase a tramitar o Proxecto de Decreto polo que 

se regula a Autorización Comercial Autonómica. 

 

ESTADO TRAMITACIÓN PROXECTO DECRETO POLO QUE SE REGULA A 
AUTORIZACIÓN COMERCIAL AUTONÓMICA 

Fase inicial • Redacción do anteproxecto 

• Publicación na páxina web.  
Fase  
Intermedia 

• Informe económico-financeiro da Conselleria de 
Facenda 

• Informe de Impacto de xénero 

• Informe de Modernización e reforma administrativa 

• Trámite de audiencia e información pública 
Fase final • Momento actual: Informe da Asesoría Xurídica Xeral 
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� Feiras de 

oportunidades 

Feiras de 
oportunidades 

Número de feiras de 
oportunidades solicitadas 

51 

 

Con esta nova Lei regularizamos unha situación que 

suscitaba un gran número de conflictos e malestar no 

sector.  

Definimos como feiras de oportunidades aquelas de 

carácter multisectorial promovidas por comerciantes ou 

polas súas estruturas asociativas que se realicen en lugares 

do núcleo urbano habilitados para os efectos polo 

respectivo Concello. 

A celebración das feiras de oportunidades requerirá 

comunicación previa á Dirección Xeral de Comercio e 

informe da mesa local de comercio. 

As 2/3 partes dos participantes na feira deberán exercer a 

súa actividade no respectivo municipio ou comarca. Salvo 

casos excepcionais só se poderá celebrar unha feira de 

oportunidades ao ano. 

Dende a entrada en vigor da Lei 51 foron as feiras de 

oportunidades celebradas, 4 das cales foron autorizadas 

polo Consello Galego de Comercio como segunda feira de 

oportunidades.  

 

 

 

Provincia Feiras de 
oportunidades 

A Coruña 26 

Lugo 3 
Ourense 4 
Pontevedra 18 

Total  51 
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En total, 1.327 comerciantes galegos participaron nestas 

feiras de oportunidades ao abeiro da nova lei de 

comercio.  
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� Infraccións e 

Sancións 

Procedemento 
Sancionador 

Número de inspeccións 
realizadas 

342 

 

A nova Lei de comercio creou a figura dos Inspectores de 

Comercio.  Tras a súa entrada en vigor o 18 de xaneiro de 

2011, 4 inspectores de comercio se encargan de velar polo 

cumprimento da norma en cada unha das catro provincias 

galegas.  

No exercicio desta labor inspectora se realizaron 342 

inspeccións, 131 en Coruña, 134 en Lugo, 53 en Ourense e 

33 en Pontevedra.  

Durante o ano 2011 se desenvolveron 4 campañas de 

inspección das actividades de promoción de vendas.  

  

Campaña  Datas de realización Nº de 
comercios 
inspeccionados 

Rebaixas inverno 2011 xaneiro/ febreiro 2011 informativa 

Promocións verán 2011 xuño 2011 79 

Rebaixas de verán 2011 xullo 2011 81 

Promocións de inverno 2011 decembro 2011 103  

Outras inspeccións Xaneiro/decembro 2011 79 

TOTAL  342 
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� Desenvolvemento 

Regulamentario 

Desenvolvemento  

Regulamentario 

Número de decretos e 
normas de desenvolvemento. 

5 

 

Para a correcta aplicación dunha norma resulta imprescindible o seu 

desenvolvemento regulamentario. A lei de comercio esixe en moitos dos 

seus extremos o desenvolvemento regulamentario para a súa concreción 

e aplicación na realidade.  

Durante o ano de vixencia da nova lei se puxeron en marcha cinco 

procedementos normativos  para dar cumprimento ao mandato legal 

fixado pola propia norma, en concreto:  

- Decreto 183/2011, do 15 de setembro, polo que se regulan as mesas 

locais de Comercio, publicado no Diario Oficial de Galicia de 30 de 

setembro de 2011.  

 

- Proxecto de Decreto polo que se regula o Rexistro Galego de Comercio,  

en fase de informes e dictamen.  

 

ESTADO TRAMITACIÓN PROXECTO DECRETO REXISTRO GALEGO DE 
COMERCIO 

Fase inicial • Redacción do anteproxecto 

• Publicación na páxina web.  
Fase  
Intermedia 

• Informe económico-financeiro da Conselleria de 
Facenda 

• Informe de Impacto de xénero 

• Informe de Modernización e reforma administrativa 

• Trámite de audiencia e información pública 
Fase final • Informe da Asesoría Xurídica Xeral 

• Momento actual: Informe Consello Consultivo 
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- Proxecto de Decreto polo que se regula a Autorización Comercial 

Autónomica, en fase de informes e dictamen. 

 

ESTADO TRAMITACIÓN PROXECTO DECRETO POLO QUE SE REGULA A 
AUTORIZACIÓN COMERCIAL AUTONÓMICA 

Fase inicial • Redacción do anteproxecto 

• Publicación na páxina web.  
Fase  
Intermedia 

• Informe económico-financeiro da Conselleria de 
Facenda 

• Informe de Impacto de xénero 

• Informe de Modernización e reforma administrativa 

• Trámite de audiencia e información pública 
Fase final • Momento actual: Informe da Asesoría Xurídica Xeral 

 

 

 

 

 

- Proxecto  de Decreto polo que se regula a Inspección de Comercio de 

Galicia  

 

ESTADO TRAMITACIÓN PROXECTO DECRETO POLO QUE SE REGULA A 
INSPECCIÓN DE COMERCIO DE GALICIA 

 • Redacción do anteproxecto 

• Publicación na páxina web.  
Fase  
Intermedia 

• Momento actual: solicitude dos seguintes informes: 

• Informe económico-financeiro da Conselleria de 
Facenda 

• Informe de Impacto de xénero 

• Informe de Modernización e reforma administrativa 
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- Proxecto de Decreto polo que se regula a implantación de 

establecementos comerciais na comunidade autónoma de Galicia.  

 

O proxecto de Decreto polo que se regula a implantación de 

establecementos comerciais en Galicia ten como obxectivo fundamental 

garantir a simplificación administrativa demandada pola Directiva  

2006/123/CE, do Parlamento Europeo e do Consello, do 12 de decembro, 

relativa aos servizos no mercado interior da Unión Europea.  

A devandita directiva modificou o réximen de autorizacións e licenzas das 

administracións establecendo o sistema de comunicacións previas e 

declaración responsables para os efectos de acadar a simplificación 

administrativa.  

As dificultades técnicas dalgúns dos nosos concellos impide dous anos 

despois da entrada en vigor da directiva a materialización efectiva deste 

principio de simplificación administrativa.  

Por isto, o presente decreto, pretende a instauración do sistema de 

comunicación previas e declaracións responsables para a apertura de 

negocios  en todos aqueles concellos que, por imposibilidade técnica ou 

descoñecemento, non desen cumprimento á directiva europea, 

ofrecéndolles unha normativa a aplicar para levala a efecto. 

 

ESTADO TRAMITACIÓN PROXECTO DECRETO POLO QUE SE REGULA A 
IMPLANTACIÓN DE ESTABLECEMENTOS COMERCIAIS NA COMUNIDADE 

AUTÓNOMA DE GALICIA 

Fase inicial • Momento actual: Redacción do anteproxecto 
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Conclusións 

Rematado o primeiro ano de vixencia da recente Lei 13/2010, do 17 de 

decembro, do comercio interior de Galicia, debemos destacar o balance 

positivo dos resultados obtidos pola nova norma.  

 

En termos xerais, debemos destacar a boa aceptación e consenso coa 

que os cidadáns recibiron a regulación de novas realidades como os 

outlets, as feiras de oportunidades ou as mesas locais de comercio, que 

xa se converteron nun órgano imprescindible de participación dos 

comerciantes galegos na adopción de decisións no seo da administración 

local.  

 

O grao de cumprimento da nova norma no seu primeiro ano de vixencia 

é elevado, en parte motivado polas múltiples xornadas informativas 

desenvolvidas pola Conselleria de Economía e Industrias en colaboración 

coa Federación Galega de Comercio.  

 

O Rexistro Galego de Comercio continúa día a día incorporando no seu 

rexistro novos establecementos comerciais e asociacións de 

comerciantes co obxectivo de poder configurar nun curto prazo unha 

fotografía da estrutura comercial galega capaz de servir de soporte para 

a adopción de decisións en materia de comercio.  

 

O Observatorio do Comercio materializou a súa vertente participativa no 

Consello Galego de Comercio e na Comisión Consultiva, xa en 

funcionamento, amosando a capacidade de diálogo do sector. 

 

 

En definitiva, o primeiro ano de vixencia da nova Lei do comercio  

interior de Galicia deu cumprida resposta ás expectativas marcadas, 

presentándose como unha ferramenta verdadeiramente eficaz para 

colaborar na dinamización e modernización do comercio galego.  
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Anexo I 

CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICA S E XUSTIZA  

RESOLUCIÓN do 18 de outubro de 2011, da Dirección Xeral de Relacións Institucionais e 

Parlamentarias, pola que se ordena a publicación do Acordo da Comisión Bilateral de 

Cooperación Administración Xeral do Estado-Comunidade Autónoma de Galicia en relación 

coa Lei 13/2010, do 17 de decembro, do comercio interior de Galicia. 

Consonte o establecido no artigo 33 da Lei orgánica 2/1979, do 3 de outubro, do Tribunal 

Constitucional, modificado pola Lei orgánica 1/2000, do 7 de xaneiro, esta dirección xeral dispón a 

publicación do acordo que figura como anexo nesta resolución. 

Santiago de Compostela, 18 de outubro de 2011. 

Roberto Castro García 

Director xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias 

ANEXO 

Acordo da Comisión Bilateral de Cooperación Adminis tración Xeral do  

Estado-Comunidade Autónoma de Galicia en relación co a Lei da Comunidade 

Autónoma de Galicia 13/2010, do 17 de decembro, do comercio interior de Galicia 

A Comisión Bilateral de Cooperación Administración Xeral do Estado-Comunidade Autónoma de 

Galicia na súa reunión do día 22 de setembro de 2011 adoptou o seguinte acordo: 

1.º De conformidade coas negociacións previas celebradas polo grupo de traballo constituído en 

cumprimento do previsto no Acordo da Comisión Bilateral de Cooperación Administración Xeral do 

Estado-Comunidade Autónoma de Galicia para o estudo e proposta de solución das discrepancias 

competenciais manifestadas en relación coa Lei 13/2010, do 17 de decembro, do comercio interior de 

Galicia, ambas as partes as consideran liquidadas nos seguintes termos: 

a) A Xunta de Galicia, en relación co artigo 25.1 c) da Lei de comercio interior galega, comprométese 

a adoptar as medidas pertinentes para os efectos de establecer claramente as diferenzas existentes entre 

aqueles establecementos comerciais dedicados a outlets e os destinados a saldos permanentes, de tal 

forma que uns e outros non poidan asimilarse como un mesmo tipo de establecemento comercial. 

b) A Xunta de Galicia comprométese a promover a modificación do número 4 do artigo 25 da Lei 

13/2010, do 17 de decembro, propoñendo a seguinte redacción:  
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«4. Salvo nos supostos previstos na letra c) do número 1 deste artigo, nos produtos ofertados no 

outlet deberán figurar con claridade, en cada un deles, o prezo anterior de venda en establecemento 

comercial ordinario xunto co prezo actual de venda en establecemento comercial outlet; este último prezo 

deberá ser inferior ao fixado en establecemento ordinario». 

c) A Xunta de Galicia comprométese a interpretar o último inciso do número 2 do artigo 31 da Lei 

13/2010, do 17 de decembro, no senso de non consideralo de aplicación e, por tanto, non exixir 

autorización comercial autonómica ao establecemento comercial individual non incluído no proxecto de 

establecemento colectivo presentado pola persoa promotora, nos supostos de transmisión da titularidade 

nin naqueles outros supostos que non supoñan alteración das condicións ambientais, de accesibilidade e 

interese xeral tidas en conta para o outorgamento da correspondente autorización comercial autonómica.  

Para estes efectos, entenderase que non existe alteración en supostos de operadores que realicen a 

mesma actividade comercial (alimentación ou non alimentación). 

d) A Xunta de Galicia comprométese a promover a modificación da letra d) do número 2 do artigo 32 

da Lei 13/2010, do 17 de decembro, co seguinte teor literal:  

«d) a disposición de, polo menos, unha praza de aparcadoiro por cada 20 m2 de superficie útil de 

exposición e venda ao público. Esta previsión será desenvolvida mediante regulamento cuxa aprobación 

condicionará o momento da entrada en vigor da mesma establecendo os supostos en que poderá 

exceptuarse este criterio de valoración. Así mesmo, deberá preverse a reserva de prazas para persoas 

discapacitadas nos termos que establece a normativa vixente». 

e) A Xunta de Galicia comprométese a promover a supresión da letra g) do número 2 do artigo 32 da 

Lei 13/2010, do 17 de decembro.  

f) En relación coa letra h) do número 2 do artigo 32 da Lei 13/2010, do 17 de decembro, a Xunta de 

Galicia comprométese a promover a supresión do segundo inciso da dita letra de forma que a redacción 

definitiva da letra h sexa a seguinte:  

«h) A materialización no establecemento pretendido de instalacións e medidas de conciliación da vida 

familiar e laboral, tales como a creación de garderías, ludotecas ou salas de lactación». 

g) A Xunta de Galicia comprométese a interpretar o número 1 do artigo 40 da Lei 13/2010, do 17 de 

decembro, no senso que non resulte máis restritiva a venda en rebaixas do que o fai a lei básica (artigos 

24 e 25 da LORCOMIN) ao entender que a limitación unicamente resulta aplicable no suposto dun mesmo 

tipo de produtos, isto é, coa mesma referencia de artigo ou produto, e coa única finalidade de garantir a 

protección do consumidor. 
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h) A Xunta comprométese a promover a supresión da letra b) do artigo 47 da Lei 13/2010, do 17 de 

decembro. 

i) A Xunta de Galicia comprométese a interpretar o número 1 do artigo 57 da Lei 13/2010, do 17 de 

decembro, no senso de que se matice a expresión contida no parágrafo segundo de xeito que unicamente 

se refira a aquelas persoas físicas ou xurídicas que non figuren inscritas en ningún outro rexistro estatal 

ou autonómico.  

Así, o anteproxecto de decreto de desenvolvemento da Lei 13/2010, do 17 de decembro, polo que se 

regula o rexistro galego de comercio, que na actualidade se atopa en fase de informes despois de ser 

sometido ao trámite de información pública e alegacións, neste punto xa sinala:  

«Sección de vendas a distancia 

Artigo 23. Ámbito. 

1. De conformidade co disposto no artigo 57.1 da lei, as persoas físicas ou xurídicas domiciliadas en 

territorio galego que exerzan a actividade de venda a distancia en calquera ámbito territorial deberán 

comunicar, no prazo de tres meses, o inicio da súa actividade a esta sección. 

Tamén deberán efectuar a mencionada comunicación aquelas persoas físicas ou xurídicas que, sen 

estaren domiciliadas en territorio galego, difundan as súas ofertas por medios que abragan a Galicia e 

non figuren inscritas noutro rexistro estatal ou autonómico. 

2. Quedan exentas do deber de comunicación de datos a esta sección as persoas establecidas 

noutros Estados membros da Unión Europea que operen en réxime de libre prestación, sen 

establecemento permanente en Galicia.  

3. Calquera cambio producido na empresa que implique o cesamento total ou parcial da súa 

actividade, ou afecte algunha das circunstancias mencionadas no número 1 deste artigo, suporá o deber, 

por parte da súa persoa titular, de poñelo en coñecemento da dirección xeral competente en materia de 

comercio, dentro do prazo de tres meses, contados desde que tal cambio tiver lugar». 

j) A Xunta comprométese a modificar o número 2 do artigo 57 co obxecto de dar cumprimento ao 

disposto na normativa básica estatal na materia e, en particular, ao establecido no artigo 4.1 do Real 

decreto 225/2006, do 24 de febreiro, polo que se regulan determinados aspectos das vendas a distancia e 

a inscrición no Rexistro de Empresas de Vendas a Distancia, de modo que non se exixirá a presentación 

de documentación acreditativa do cumprimento de requisitos nin memoria explicativa ningunha. Así 

mesmo, a comunicación non poderá entenderse previa no senso recollido no artigo 71.bis da Lei 30/1992, 

do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo 
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común. Neste senso, a comunicación axustará o seu contido ao establecido no anexo do Real decreto 

25/2006, do 24 de febreiro. Adicionalmente, o Rexistro de Vendas a Distancia da direccion xeral 

competente en materia de comercio interior da Xunta de Galicia carecerá de carácter constitutivo para o 

acceso á actividade. 

k) O número 2 do artigo 73 da Lei 13/2010, do 17 de decembro, ten que interpretarse no senso de 

que a inscrición na correspondente sección do Rexistro Galego de Comercio será realizada de oficio ou 

por petición do comerciante e non terá carácter constitutivo para o acceso á actividade. 

l) A Xunta de Galicia comprométese no desenvolvemento regulamentario correspondente a dar 

cumprimento ao disposto na normativa básica estatal na materia e, en particular, ao establecido no artigo 

8.2 b) da Lei 17/2009, do 23 de novembro, sobre o libre acceso ás actividades de servizos e o seu 

exercicio, de modo que o réxime relativo ao prazo de duración das autorizacións municipais e o sistema 

de prórrogas destas para a venda ambulante, establecido no parágrafo 3.º do número 1 do artigo 76 da 

Lei 13/2010, do 17 de decembro, non teña carácter indefinido.  

m) A Xunta de Galicia comprométese, no desenvolvemento regulamentario correspondente, a dar 

cumprimento ao disposto na normativa básica estatal na materia e, en particular, ao establecido no artigo 

7.3 da Lei 17/2009, do 23 de novembro, sobre o libre acceso ás actividades de servizos e o seu exercicio, 

de modo que a comunicación ao Rexistro Galego de Comercio prevista no número 2 do artigo 92 da Lei 

13/2010, do 17 de decembro, estea vinculada sempre a un establecemento físico e estea, así mesmo, 

xustificada por unha razón imperiosa de interese xeral que resulte proporcionada e non discriminatoria. 

n) A Xunta de Galicia comprométese a promover a modificación dos números 2 e 5 do artigo 94, para 

dar cumprimento ao disposto na normativa básica estatal na materia e, en particular, ao establecido na 

letra f) do artigo 10 da Lei 17/2009, do 23 de novembro, sobre o libre acceso ás actividades de servizos e 

o seu exercicio, de xeito que quede suprimida, para a celebración da primeira e segunda feira de 

oportunidades no ano a exixencia de que o informe da Mesa Local de Comercio e do Observatorio de 

Comercio sexan favorables. 

o) A Xunta de Galicia comprométese a interpretar o número 4 do artigo 94 de conformidade co artigo 

10 a) da Lei 17/2009, do 23 de novembro, no senso de que a súa letra non impida o libre exercicio da 

actividade comercial por parte de ningunha persoa física ou xurídica, calquera que for a súa 

nacionalidade. 

2.º En razón ao acordo alcanzado, ambas as partes coinciden en considerar resoltas as 

discrepancias manifestadas en relación coas disposicións previstas neste acordo e concluída a 

controversia suscitada. 
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3.º Comunicar este acordo ao Tribunal Constitucional, por calquera dos órganos mencionados no 

artigo 33.2 da Lei orgánica do Tribunal Constitucional, para os efectos que no propio precepto se recollen, 

así como inserir o presente acordo no Boletín Oficial del Estado e no Diario Oficial de Galicia. 

Madrid, 22 de setembro de 2011. 

Manuel Chaves González, vicepresidente do Goberno de Política Territorial e ministro de Política 

Territorial e Administración Pública. Alfonso Rueda Valenzuela, conselleiro de Presidencia, 

Administracións Públicas e Xustiza. 

 

 


