
 

 

ESQUEMA E RESUMO DO CONTIDO DO BORRADOR DE 

PROPOSICIÓN DE LEI DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 

E DE APOIO Á REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE GALICIA 

 

 

TÍTULO I: DISPOSICIÓNS XERAIS 

 

Disposicións que se desenvolven ao redor do concepto das iniciativas 

empresariais, incluíndo neste concepto non só os proxectos de investimento 

que se materialicen mediante a creación dunha nova empresa, senón tamén as 

ampliacións, modificacións ou diversificacións das actividades xa existentes, 

así como a adquisición das unidades produtivas que supoñan a continuación 

dunha actividade ou do establecemento que pechase ou pecharía de non ter 

sido 

 

Artigo 3. Ámbito de aplicación 

2. Para os efectos desta lei, considérase iniciativa empresarial a todo tipo de 

investimento que teña como finalidade desenvolver unha actividade económica, 

mediante a implantación dun proxecto, a creación dunha nova empresa, establecemento 

ou a ampliación, modificación ou diversificación dunha empresa ou dun establecemento 

existentes. 

 

Tamén terá a consideración de iniciativa empresarial a adquisición por unha persoa 

investidora non relacionada coa persoa vendedora das unidades produtivas ou dos 

activos pertencentes a un establecemento que pechase ou que pecharía de non ter sido 

adquirido, co fin de que continúe a actividade do establecemento ou se inicie unha nova. 

 

 

Capítulo II. Determinación das áreas de competencias da Xunta e dos concellos 

para a súa adhesión ao  Sistema de Atención ao Investimento 

 

TÍTULO II: APOIO ADMINISTRATIVO DAS INICIATIVAS EMPRESARIAIS 

 

Regula os sistemas de apoio administrativo á implantación de iniciativas 

empresariais. 

- Capítulo I.  

- Creáse o Sistema de Atención ao Investimento 

- Permitirá o acceso á Sede Electrónica 

- Dependerá da oficina Doing Business Galicia 
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- Os concellos emprendedores poderán adherirse ao Sistema 

- Áreas de información: 

 

Artigo 13. Áreas de información 

1. O Sistema de Atención ao Investimento incluirá información xeral nas seguintes 

áreas: 

a) O procedemento administrativo substantivo, ambiental e urbanístico necesario para a 

implantación das instalacións que requira a posta en funcionamento das iniciativas  

empresariais. 

b) A tramitación administrativa necesaria para a constitución das empresas. 

c) As axudas e os incentivos aplicables para a creación de empresas. 

d) Outros temas de interese para as empresas, como o financiamento, a fiscalidade, a  

internacionalización, a investigación, o desenvolvemento tecnolóxico e de innovación 

e a cooperación empresarial 

 

2. Así mesmo o sistema permitirá realizar as seguintes accións: 

a) Presentar de forma electrónica , mediante o acceso ao Rexistro Electrónico Xeral,  as 

solicitudes, a documentación e as comunicacións dirixidas á Administración da  

Comunidade Autónoma de Galicia e aos concellos adheridos. 

b) Acceder á información relativa aos expedientes, de xeito que as persoas interesadas 

poidan comprobar en tempo real o estado de tramitación das súas comunicacións e  

solicitudes, incluída a emisión dos informes que a Administración xeral da Comunidade 

Autónoma e as entidades instrumentais do sector público autonómico de Galicia 

solicitasen a outras administracións ou ás diferentes consellerías que a integran. 

c) Consultar o prazo máximo de emisión dos informes e o sentido do silencio  

administrativo previstos na correspondente norma reguladora. 

d) Consultar as bonificacións das taxas e dos impostos municipais que os concellos  

adheridos apliquen á implantación das iniciativas empresariais no seu ámbito territorial. 

e) Acceder aos modelos de proposta para a mellora da regulación económica e de 

comunicación de obstáculos e barreiras á competitividade económica que se aproben 

pola administración autonómica. 

 

- Recursos: 

- Catálogos de trámites administrativos da Administración 

Autonómica e os formularios asociados para a implantación 

de iniciativas empresariais 

 

Artigo 14. Recursos dispoñibles 

3. Os catálogos serán elaborados pola Oficina Doing Business Galicia coa colaboración 

das diferentes consellerías con competencias por razón da materia. Na súa elaboración 
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priorizaranse aqueles sectores de actividade que presenten un maior dinamismo  na 

implantación ou cuxa demanda precise ser acelerada por razóns estratéxicas. 

Poderase concertar a elaboración dos contidos dos catálogos cos colexios profesionais, 

cámaras de comercio, organizacións empresariais e outras entidades representativas dos 

sectores afectados. 

 

 

- Capítulo II. Oficina Doing Business Galicia para proxectos 

industriais estratéxicos e prioritarios 

- Xestionará o Sistema de Atención ao investimento 

- Dirixirá a Unidade de Apoio das Iniciativas Empresariais 

- Asesorará, acompañará e impulsará os proxectos industriais 

estratéxicos e iniciativas empresariais prioritarias 

 

- Capítulo III. Sistema de acompañamento individualizado define e 

dota os recursos para a rede de oficinas de apoio á empresa para 

acompañamento personalizado. 

- Habilita a contratación de xestores especializados para realizar 

este acompañamento permitindo contratar ou asinar convenios 

para a realización destas tarefas. 

 

 

TÍTULO III: SIMPLIFICACIÓN E RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES E 

PROCEDEMENTOS ADMINISTRATIVOS 

 

Simplificación administrativa para a tramitación de iniciativas empresariais: 

 

- Capítulo I. Simplificación da tramitación administrativa autonómica  

- Medidas xerais de simplificación centradas, entre outros aspectos, 

na simultaneidade dos trámites autonómicos e silencio 

administrativo favorable 

- Establece un prazo de emisión de 3 meses e o silencio 

administrativo favorable agás nos casos nos que a normativa 

estatal diga outra cousa. 

- Determinación de solicitude simultánea de tódolos informes 

da Administración autonómica. A Administración autonómica 

fará seguimento e reclamará os informes pendentes da 

Administración Xeral do Estado. 
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- Habilita a posibilidade de solicitar conxuntamente diferentes 

autorizacións correspondentes a unha única iniciativa 

empresarial 

 

- Capítulo II. Racionalización dos procedementos de avaliación 

ambiental. 

- Disposicións encamiñadas á redución de prazos na tramitación  

ambiental 

- Determina a simultaneidade das informacións públicas e períodos 

de consultas 

 

- Capítulo III. Procedemento integrado das autorizacións administrativas 

para as instalacións de produción, distribución e transporte de enerxía 

eléctrica competencia da Comunidade Autónoma de Galicia 

- Simplificación autorizacións administrativas para instalacións 

eléctricas 

 

 

TÍTULO IV: MEDIDAS URBANÍSTICAS E DE FINANCIAMENTO PARA A 

REACTIVACIÓN ECONÓMICA 

 

Medidas urbanísticas e financeiras para a reactivación. 

 

- Impulsa o uso de entidades de certificación de conformidade municipal 

como ferramenta para acelerar os títulos municipais habilitantes. 

- Novos mecanismos de financiamento para startups e pequena empresa 

e instrumentos específicos para proxectos industriais estratéxicos e 

iniciativas empresariais prioritarias 

 

 

TÍTULO V: INSTRUMENTOS DE GOBERNANZA DOS FONDOS DE 

RECUPERACIÓN 

 

Planificación e gobernanza para o Instrumento Europeo de Recuperación  

- A planificación e coordinación corresponderán á Comisión Delegada da 

Xunta para os Fondos de Recuperación que contará co apoio da 

Comisión Técnica de Fondos de Recuperación e de grupos de traballos 

técnicos sectoriais 
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- Avanza na definición de Proxectos tractores para a economía 

galega 

 

Artigo 59. Proxectos tractores para a economía galega  

1. Teñen a consideración de proxectos tractores para a economía galega aqueles 

proxectos industriais estratéxicos, tal e como se definen na lexislación industrial galega, 

que supoñan unha especial capacidade de incidir en diversos sectores económicos para 

xerar crecemento, emprego e competitividade, actuando como vertebradores doutras 

iniciativas empresariais que incidan de xeito significativo na economía galega, e que 

reúnan os requisitos técnicos para ser susceptibles de ser financiados polos fondos do 

Instrumento Europeo de Recuperación, ou por aqueles derivados do Plan de 

Recuperación, Transformación e Resiliencia.  

2. A consideración como proxecto tractor será declarada polo Consello da Xunta de 

Galicia simultaneamente a súa declaración de proxecto industrial estratéxico, previo 

informe favorable da Comisión para a Planificación e Impulso de Proxectos a Financiar 

polo Instrumento Next Generation EU. A declaración como proxecto tractor suporá a 

posibilidade de acollerse aos beneficios establecidos na lexislación estatal, no seu caso, 

nos termos establecidos nela, e adicionalmente dun sistema de apoios públicos e de 

acompañamento empresarial nos termos establecidos nesta lei. 

 

- Prevé a creación de grupos técnicos sectoriais que elaboren 

recomendacións en materia de simplificación de procedementos, 

harmonización de sistemas de contratación ou de procesos de 

convocatorias ou calquera outros 

 

 

DISPOSICIÓNS 

- Habilita á Xunta para identificar oportunidades de negocio no exterior e 

apoiar implantacións en destino. 

 

- Apoio específico a zonas pouco poboadas 

 

- Definición de solo empresarial 

 

- Actualización dos conceptos de proxecto industrial estratéxico e 

iniciativas empresariais prioritarias 

- Proxectos industriais estratéxicos:  

- Definición: aquelas iniciativas empresariais que cumpran, 

cando menos, dous dos seguintes requisitos: 
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- a) Que supoñan un volume de investimento mínimo de 

vinte millóns de euros. 

- b) Que supoñan unha creación de emprego mínimo de 

cen postos de traballo directos, baixo a modalidade de 

contrato indefinido e computados a xornada completa. 

- c) Que complementen cadeas de valor ou que 

pertenzan a sectores considerados estratéxicos e 

estean aliñados cos obxectivos da Unión Europea ou 

que se integren no financiamento “instrumento 

temporal de recuperación europea Next Generation 

EU”. 

- Efectos da súa declaración: 

- a) Implicará o carácter prioritario da tramitación por 

parte da Administración xeral da Comunidade 

Autónoma e das entidades instrumentais do sector 

público autonómico de Galicia dos procedementos 

administrativos necesarios para a implantación  do 

proxecto. 

- b) Poderá xustificar a concorrencia de razóns de 

interese público para os efectos da tramitación de 

urxencia dos respectivos procedementos, que suporá 

a redución á metade dos prazos establecidos para o 

procedemento ordinario, agás os relativos á 

presentación de solicitudes e recursos, e aqueles 

taxados por normativa estatal básica que non poidan 

ser obxecto de redución. 

- c) A non suxeición aos títulos habilitantes urbanísticos 

de competencia municipal. 

- d) A declaración de utilidade pública e de interese 

social do proxecto industrial estratéxico para os 

efectos expropiatorios, así como a necesidade e a 

urxencia da ocupación dos bens e dos dereitos 

afectados e o recoñecemento do suxeito promotor do 

proxecto da condición de beneficiario da expropiación. 

- e) A declaración de incidencia supramunicipal e a 

declaración de urxencia ou de excepcional interese 

público para os efectos previstos neste texto 

refundido. 
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- f) A declaración de prevalencia sobre outras utilidades 

públicas. 

- g) A adxudicación directa de solo empresarial 

promovido polo Instituto Galego da Vivenda e Solo ou 

por empresas públicas participadas por este que 

teñan entre os seus obxectos a creación de solo 

empresarial, nas condicións establecidas pola 

normativa sectorial. 

- h) A posible concesión de subvencións sen 

concorrencia competitiva de acordo co disposto na 

lexislación de subvencións. 

- i) A imposición ou a ampliación de servidume de paso 

para as vías de acceso, as liñas de transporte e 

distribución de enerxía e as canalizacións de líquidos 

ou gases, de ser o caso, de conformidade coa 

normativa que as regule. 

 

- Iniciativas empresariais prioritarias: 

- Definición: aquelas que cumpran, cando menos, dous dos 

seguintes requisitos: 

- a) Que supoñan un volume de investimento mínimo en 

activos fixos, excluídos os inmobiliarios, de 1 millón de 

euros, incluíndo aqueles proxectos de xeración 

eléctrica a partir de fontes renovables nos que o 

destino final da enerxía eléctrica producida sexa o 

abastecemento da industria galega. 

- b) Que supoñan unha creación de emprego mínimo de 

vinte e cinco postos de traballo directos, baixo a 

modalidade de contrato indefinido e computados a 

xornada completa, non sendo de aplicación para os 

proxectos regulados na Lei 8/2009, do 22 de 

decembro. 

- c) Instrumentos de mobilización, recuperación, posta 

en produción e aproveitamento sostible de terras 

agrarias e forestais, así como plans ou actuacións 

integrais de desenvolvemento rural. 

- d) Que complementen cadeas de valor ou que 

pertenzan a sectores considerados estratéxicos ou 

que se integren no financiamento “instrumento 
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temporal de recuperación europea Next Generation 

EU”. 

 

- Efectos (non varían pero para maior claridade se expoñen 

os recollidos na Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da 

implantación de iniciativas empresariais en Galicia): 

- A Administración Pública Autonómica de Galicia dará 

carácter prioritario á realización dos seus trámites. 

- Os prazos redúcense á metade agás os de 

presentación de solicitudes e recursos. 

- A Oficina Doing Business Galicia fará un seguimento 

e impusol dos trámites necesarios para a súa 

implantación. 

- Os Concellos Emprendedores tamén darán carácter 

prioritario aos seus trámites. 

 


