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berno para acadarmos o benestar e darmos pulo á nosa
modernización estrutural.

1.2.2. Proposicións de lei
Ditame emitido pola Comisión 1.ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior, sobre a Proposición de lei, para
presentar perante o Congreso dos deputados, de transferencias complementarias a Galicia en materia de tráfico, circulación de vehículos e seguranza viaria
En cumprimento do disposto nos artigos 65 e 116 do Regulamento da Cámara, ordénase a publicación no Boletín Oficial do Parlamento de Galicia do Ditame emitido pola
Comisión 1.ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior, sobre a Proposición de lei, para presentar
perante o Congreso dos deputados, de transferencias complementarias a Galicia en materia de tráfico, circulación de
vehículos e seguranza viaria.
Santiago de Compostela, 14 de marzo de 2008
Dolores Villarino Santiago
Presidenta
Ditame emitido pola Comisión 1.ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior, sobre a Proposición de lei, para
presentar perante o Congreso dos deputados, de transferencias complementarias a Galicia en materia de tráfico, circulación de vehículos e seguranza viaria (25696, 07/PPLC-0004)

O artigo 150.2 da vixente Constitución posibilita que o
Estado transfira ou delegue nas comunidades autónomas
facultades correspondentes a materias de titularidade estatal
que sexan, pola súa propia natureza, susceptibles de transferencia ou delegación. O Estatuto de autonomía de Galicia,
pola súa banda, prevé esta posibilidade no seu artigo 36.1,
outorgándolle ao Parlamento, no seu artigo 36.2, a competencia para formular estas solicitudes e determinar o organismo da Comunidade Autónoma ao que se lle atribúa a
competencia transferida ou delegada.
O Estatuto de autonomía de Galicia atribúelles ás institucións galegas a competencia para a creación dunha Policía
Autonómica, competencia que foi exercida e desenvolvida
coa creación da Policía de Galicia por medio da Lei 8/2007,
do 13 de xuño. Xa que logo, Galicia conta xa co instrumento
preciso para poder desenvolver con garantía as competencias que se transfiren ao abeiro desta lei orgánica, independentemente de que o despregamento das unidades da Policía
de Galicia encargadas da xestión do tráfico e seguranza viaria será un proceso que requirirá da colaboración entre as
institucións estatais e autonómicas. En calquera caso, o Parlamento de Galicia expresa a súa vontade de que o devandito
proceso principie coa maior brevidade co fin de se completar no horizonte do ano 2010.

A Comisión 1.ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior, na sesión do día 14 de marzo de 2008, á vista
do Informe elaborado pola Ponencia sobre a Proposición de
lei, para presentar perante o Congreso dos deputados, de
transferencias complementarias a Galicia en materia de tráfico, circulación de vehículos e seguranza viaria, de conformidade co disposto nos artigos 116 e seguintes do Regulamento do Parlamento de Galicia, aprobou o seguinte:

A presente transferencia, asemade, vai contribuír directamente á mellor e máis diferenciada atención a unha realidade específica galega, baseada no espallamento dos
núcleos de poboación, nas características singulares da súa
rede viaria e mais nas propias condicións orográficas e climáticas.

DITAME

Transfírenselle á Comunidade Autónoma de Galicia as
facultades de execución da lexislación do Estado en materia
de tráfico, circulación de vehículos e seguranza viaria, agás
as seguintes:

Texto articulado

Artigo 1. Transferencia de competencias de execución.

Exposición de motivos
A demanda de máis autogoberno é unha evidencia maioritaria na realidade social e institucional galega. Máis autogo-

a) A facultade para expedir, revisar e trocar os permisos e
licenzas para manexar vehículos de motor e ciclomotores,
así como a súa anulación, intervención e revogación.
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b) A matriculación e expedición dos permisos ou licenzas de
circulación, así como a súa anulación, intervención e revogación e, pola súa consecuencia, a autorización de transferencias, duplicados e baixas de vehículos de motor e ciclomotores e mais a expedición de permisos temporais.
Artigo 2. Traspaso de servizos.
O exercicio das competencias transferidas será asumido pola
Comunidade Autónoma cando teña efectividade a transferencia dos medios persoais, materiais e financeiros precisos,
formalizado por medio de acordo da Comisión Mixta de
Transferencias e do correspondente real decreto de traspaso
de servizos.
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dispoña no seo da Comisión Mixta de Transferencias e o que
se aprobe no correspondente real decreto de traspasos.
Durante o período de tempo preciso para que a Policía de
Galicia complete o despregamento dos seus efectivos e
naquelas zonas onde este non se leve a efecto, a Garda Civil
continuará a exercer as súas funcións de vixilancia das vías
interurbanas baixo a dependencia dos órganos competentes
da Administración do Estado, que tamén seguirán a tramitar
e resolver os correspondentes expedientes de sanción.
Disposición derrogatoria.
Derróganse todas as normas e disposicións que se opoñan ao
disposto nesta lei orgánica.

Artigo 3. Intercambio de datos.
Disposición derradeira.
As administracións do Estado e da Comunidade Autónoma
de Galicia facilitaranse reciprocamente o acceso a cadanseu
rexistro de datos persoais en materia de tráfico, respectando
sempre o previsto na lexislación estatal vixente en materia
de protección de datos de carácter persoal.
Disposición transitoria
A Policía de Galicia exercerá as funcións de vixilancia do
tráfico nas vías interurbanas de Galicia consonte o que se
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Esta lei entrará en vigor o mesmo día da súa publicación no
Boletín Oficial del Estado.
Santiago de Compostela, 14 de marzo de 2008
José Tomé Roca
Presidente da Comisión
Agustín Baamonde Díaz
Secretario da Comisión
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