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S U M A R I O*
 

 
 
 
*Todos os textos das disposicións son consolidados salvo que se indique o contrario. 

 
 
 
I. PROXECTO DE LEI DO EMPRENDEMENTO E DA 
COMPETITIVIDADE ECONÓMICA DE GALICA – BOPG núm. 
151, 3-9-13. 
 
II. NORMATIVA 
 
      Normativa de Galicia 
 

• Lei 5/1992, do 10 de xuño, de creación do Instituto Galego de 
Promoción Económica. 

• Decreto 292/2004, do 18 de novembro, polo que se aprobo o 
catálogo de espectáculos públicos e actividades recreativas na 
Comunidade Autónoma de Galicia. 

• Decreto 133/2008, do 12 de xuño, polo que se regula a avaliación 
de incidencia ambiental. 

• Decreto 8/2010, do 21 de xaneiro, polo que se regula a actividade 
de control de acceso a espectáculos públicos e actividades 
recreativas. 

• Lei 1/2010, do 11 de febreiro, de modificación de diversas leis de 
Galicia para a súa adaptación á Directiva 2006/123/CE do 
Parlamento Europeo e do Consello, do 12 de decembro de 2006, 
relativa aos servizos no mercado interior. 

• Lei 13/2010, do 17 de decembro, do comercio interior de Galicia. 
• Resolución do 20 de maio de 2013, pola que se lle dá publicidade 

ao acordo do Consello de Dirección que aproba as bases 
reguladoras das axudas do Igape aos proxectos de creación de 
pequenas e medianas empresas ou de realización de 
investimentos en pequenas e medianas empresas novas 
promovidas por novos emprendedores, cofinanciadas polo Fondo 

http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B90151_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B90151_1.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaLeisdeGalicia/Lei5_1992.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2008/20080701/Anuncio2B016_gl.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaLeisdeGalicia/Lei_1_2010.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaLeisdeGalicia/Lei_13_2010.pdf
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Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa 
operativo Feder Galicia 2007-2013, e se procede á súa 
convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva. 

• Orde do 29 de maio de 2013, pola que se establecen as bases 
reguladoras do Programa de incentivos ás empresas cualificadas 
como iniciativas de emprego de base tecnolóxica (IEBT), 
cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa 
convocatoria pra o ano 2013. 

• Orde do 19 de agosto de 2013, pola que se establecen as bases 
reguladoras do Programa das iniciativas emprendedoras e de 
emprego (I+E+E), cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se 
procede á súa convocatoria para o ano 2013. 

• Programa RE-ACCIONA. 
• Plan de Emprendemento no Sistema Educativo de Galicia. 
• Proxecto MEDRA do Observatorio de Emprendemento de Galicia. 
• Informe Executivo Galicia 2011. 

 
      
Normativa estatal 
 

• Lei 16/2002, do 1 de xullo, de prevención e control integrados de 
contaminación. Artigo 9 e Anexo 1. 

• Real Decreto 943/2005, do 29 de xullo, polo que se regula o 
Observatorio da Pequena e Mediana Empresa. 

• Real Decreto 1579/2006, do 22 de decembro, polo que se 
establece o réxime de axudas e o sistema de xestión do Programa 
de apoio á innovación das pequenas e medianas empresas 2007-
2013. 

• Lei 2/2011, do 4 de marzo, de economía sostible. Artigo 41. 
• Orde ITC/115/2011, do 26 de abril, pola que se establecen as 

bases reguladoras para a concesión de subvencións destinadas á 
promoción do emprendemento no marco do Programa 
emprendemos xuntos. 

• Lei 12/2012, do 26 de decembro, de medidas urxentes de 
liberalización do comercio e de determinados servizos. 

• Lei 11/2013, do 26 de xullo, de medidas de apoio ao emprendedor 
e de estímulo do crecemento e da creación de emprego. 

 
 
 
 
 

http://www.igape.es/images/stories/reacciona/convocatoria.2013.5.pdf
http://www.edu.xunta.es/fp/plan-eduemprende
http://medra.bicgalicia.org/
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      Normativa das comunidades autónomas 
 
      ANDALUCÍA 
 

• Lei 4/29011, do 6 de xuño, de medidas para potenciar inversións 
empresariais de interese estratéxico para Andalucía e de 
simplificación, axilización administrativa e mellora da regulación de 
actividades económicas na Comunidade Autónoma de Andalucía. 

• Decreto 219/2011, do 28 de xuño, polo que se aproba o Plan da 
Cultura Emprendedora no Sistema Educativo de Andalucía. 

 
      ARAGÓN 
 

• Decreto 111/2012, do 24 de abril, polo que se aproba o Programa 
Emprendedores e se establecen as bases reguladoras par a 
concesión das subvencións contempladas no mesma para a 
promoción do emprego naqueles emprendedores que se 
establezan como traballadores autónomos ou constitúan 
microempresas na Comunidade Autónoma de Aragón. 

 
      BALEARES 
 

• Lei 2/2012, do 4 de abril, de apoio aos emprendedores e as 
emprendedoras e á micro, pequena e mediana empresa. 

• Decreto 57/2012, do 13 de xullo, polo que se crea o Comité 
Técnico Coordinador das Políticas e dos Recursos Destinados aos 
Emprendedores e ás Pemes  

 
      CANARIAS 
 

• Lei 7/2011, do 5 de abril, de actividades clasificadas e espectáculos 
públicos e outras medidas administrativas complementarias. 

 
      CANTABRIA 
 

• Lei 2/2008, do 11 de xullo, de creación do Instituto de Finanzas de 
Cantabria. 
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      CASTELA - A MANCHA 
 

• Lei 15/2011, do 15 de decembro, de emprendedores, autónomos e 
Pemes. 

• Decreto 97/2012, do 19 de xullo, polo que se establece no marco 
do emprendemento, as bases reguladoras de subvencións relativas 
ao Plan de Fomento do Emprendedor Autónomo e PEME 
destinadas ás iniciativas de autoemprego en Castela-A Mancha. 

 
      CASTELA E LEÓN 
 

• Lei 5/2013, do 19 de xuño, de normas reguladoras de estímulo á 
creación de empresas en Castela León, facilitar a actividade 
emprendedora garantindo o maior número posible de proxectos a 
través da supresión e redución de atrancos e cargas 
administrativas e unhas medidas de apoio que se articulan en torno 
ao sistema integral de apoio ao emprendedor. 

 
      CATALUÑA 
 

• Lei 20/2009, do 4 de decembro, de prevención e control ambiental 
de actividades de Cataluña. 

 
      ESTREMADURA 
 

• Lei 12/2010, do 16 de novembro, de impulso ao nacemento e 
consolidación de empresas na Comunidade autónoma de 
Estremadura. 

 
      MURCIA 
 

• Lei 5/2013, do 8 de xullo, de apoio aos emprendedores e á 
competitividade e internacionalización das pequenas e medianas 
empresas (PEMES) da Rexión de Murcia. 

 
      NAVARRA 
 

• Lei Foral 12/2013, do 12 de marzo, de apoio aos emprendedores e 
ao traballo autónomo en Navarra. 

 
      PAÍS VASCO 
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• Lei 16/2012, do 28 de xuño, de apoio ás persoas emprendedoras e 

a pequena empresa do País Vasco. 
 
     COMUNIADE VALENCIANA 
 
 

• Decreto Lei 2/2011, do 4 de novembro, de medidas urxentes de 
impulso á implantación de actuacións estratéxicas. 

• Lei 2/2012, do 14 de xuño, de medidas urxentes de apoio á 
iniciativa empresarial e aos emprendedores, microempresas e 
pequenas e medianas empresas da Comunidade Valenciana. 

 
 
      Normativa comunitaria 
 

• Directiva 2006/123/CE do Parlamento Europeo e do Consello do 12 
de decembro de 2006, relativa aos servizos no mercado interior. 

• Comunicación COM(2008) 394 final da Comisión ao Consello, ao 
Parlamento Europeo, ao Comité Económica e Social Europeo e ao 
Comité das Rexións, “Pensar primero a pequeña escala” “Small 
Business Act” para Europa: iniciativa a favor das pequenas 
empresas. 

• Informe COM(2011) 803 final da Comisión ao Consello e ao 
Parlamento Europeo sobre redución ao mínimo da carga normativa 
para as PEMES – adaptación da normativa da UE ás necesidades 
das microempresas. 

• Comunicación COM(2012) 795 final da Comisión ao Parlamento 
Europeo, ao Consello, ao Comité Económico e Social Europeo e ao 
Comité das Rexións,sobre Plan de Acción sobre Emprendemento 
2020. 

 
III. XURISPRUDENCIA 
 
      Tribunal Constitucional 
 

• Auto 80/2013 do 9 de abrilº, no recurso de inconstitucionalidade 
6777/2012, interposto polo presidente do goberno, contra os 
artigos 59, 64.4 e o apartado sétimo da disposición adicional sexta 
da Lei 3/2012, do 22 de febreiro, de modificación do texto refundido 
da Lei de urbanismo de Cataluña.  
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