
PROPOSTAS DE MELLORA E SUXESTIÓNS DE POR CHANTADA-CUP AO PROXECTO DE ORDE POLA

QUE SE DETERMINA O HORARIO XERAL DE ABERTURA E FECHE DOS ESTABELECEMENTOS ABERTOS

AO PÚBLICO E DE INICIO E FINALIZACIÓN DOS ESPECTÁCULOS PÚBLICOS E DAS ACTIVIDADES

RECREATIVAS NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DA GALIZA. 

Antom Fente Parada e Cruz Fernández Rodríguez, en representación do grupo municipal Por

Chantada-CUP, apresentamos,  en tempo e forma,  á  Dirección Xeral  de Emerxencias e  Interior,

dependente da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións públicas e Xustiza da

Xunta da Galiza o seguinte documento para que se tramite conforme mellor proceda en direito.

O documento en cuestión, intitulado Proxecto de orde pola que se determina o horario xeral

de  abertura  e  feche  dos  estabelecementos  abertos  ao  público  e  de  inicio  e  finalización  dos

espectáculos públicos e das actividades recreativas na Comunidade Autónoma da Galiza, atópase

en prazo para suxestións de mellora,  entre os días 5/09/2019 e o 26/09/2019. 

Desde a Comisión Política de Por  Chantada-CUP, analizado o documento,  propomos as

seguintes SUXESTIÓNS DE MELLORA:

1.- Festivais e concertos.

Na p. 4 no ponto 7.b.I.2 xónguense espectáculos teatrais e musicais, sendo desatinado ao

noso xuízo mesturar ambos conceptos de diferente natureza. Estabelecer as 3.30 horas para o remate

de festivais, o cal non nos parece realista nen procedente. Propomos que os espectáculos musicais

podan rematar ás 4:00 horas (ampliábeis excepcionalmente en máis dúas horas polos concellos).

2.- Actividades de restauración (4.7.II.7).



Dun tempo a esta parte numerosas actividades deste teor, nomeadamente as Feiras do Viño,

téñense convertido en macrobotellóns subvencionados, o que pouco ou nada contribúe a pór en

valor os produtos obxecto destas festividades. Propomos reducir o horario máximo de abertura

deste  tipo  de  eventos  (para  as  casetas)  nas  2:00  horas.  Canto  á  súa  vertente  lúdica-festiva

axustaríase a 4.7.II.5 (3:30 horas). 

3.- Atraccións recreativas (4.7.II.4)

Propomos que a música e os sinais acústicos das atraccións se deteñan ás 00:00 horas,

independentemente que poda manterse o horario de abertura até as 2:00 horas. É importante que a

Xunta teña en conta na súa lexislación as  necesidades de todas as  crianzas ,  propondo aos

concellos que, nas festas populares, existan franxas horarias sen ruído nas atraccións para que sexan

amábeis para todos os infantes.

4.- Estabelecementos de xogo (4.7.III.2.1).

Témonos manifestado numerosas veces contra a lacra das apostas e o seu nocivo impacto na

mocidade1,  que  xera  impactos  sociais  negativos  rexistrados  a  cada  paso  na  imprensa2.  En

declaracións públicas o Goberno da Xunta manifestouse tamén favorábel á adopción de medidas

neste  sentido,  o  cal  é  incongruente  a  todo  ponto  co  horario  proposto  neste  Proxecto  de  orde.

Daquela, propomos reducir o horario de casinos, bingos, salóns de xogo e tendas de apostas até

as 00:00 horas, horario no cal deberían tamén desconectarse as máquinas de apostas e máquinas

comecartos en toda a hostalaría.

5.- Papel dos concellos (artigos 5, 6 e 9).

O artigo 17.2 da Lei 1072017, do 27 de decembro, de espectáculos públicos e actividades

recreativas  da  Galiza permite  a  ampliación  ou  redución  dos  horarios  xerais  e,  no  artigo  5.f)

outórgalle  a  competencia  aos  concellos.  No  entanto,  é  un  feito  rexistrado  e  verificábel  que  a

inmensa maioría dos entes locais non exercen a axeitada supervisión dos horarios e mostran un total

desleixo ao respeito,  así como nalgúns casos teñen dificuldades serias para elevar en tempo en

forma a documentación administrativa que lles corresponde; ora por falla de vontade, ora por falla

1  “Moción de Por Chantada-CUP para controlar a proliferación de apostas en liña, máquinas comecartos de apostas
deportivas e casas de xogo na Galiza e propostas de medidas de prevención perante a ludomanía”. A moción foi
emendada na sesión ordinaria do Pleno de Chantada, correspondente ao 1 de agosto, e aprobada por unanimidade,
acordándose  trasladar  á  FEGAMP  e  pode  consultarse  íntegra  na  seguinte  ligazón:
https://porchantada.files.wordpress.com/2019/07/mocic3b3n-de-por-chantada-cup-para-controlar-a-
proliferacic3b3n-de-apostas-e-proposta-de-medidas-de-prevencic3b3n-perante-a-ludomanc3ada..pdf 

2 Aínda hoxe o xornal  Praza Pública publica “Mozo, con estudos, traballo fixo e 24.000 euros de débeda: así é o
perfil da ludomanía en Galicia”, dispoñíbel en https://praza.gal/acontece/mozo-con-estudos-traballo-fixo-e-24000-
euros-de-debeda-asi-e-o-perfil-da-ludomania-en-galicia (última consulta 24/09/2019).

https://praza.gal/acontece/mozo-con-estudos-traballo-fixo-e-24000-euros-de-debeda-asi-e-o-perfil-da-ludomania-en-galicia
https://praza.gal/acontece/mozo-con-estudos-traballo-fixo-e-24000-euros-de-debeda-asi-e-o-perfil-da-ludomania-en-galicia
https://porchantada.files.wordpress.com/2019/07/mocic3b3n-de-por-chantada-cup-para-controlar-a-proliferacic3b3n-de-apostas-e-proposta-de-medidas-de-prevencic3b3n-perante-a-ludomanc3ada..pdf
https://porchantada.files.wordpress.com/2019/07/mocic3b3n-de-por-chantada-cup-para-controlar-a-proliferacic3b3n-de-apostas-e-proposta-de-medidas-de-prevencic3b3n-perante-a-ludomanc3ada..pdf


de recursos.  En consecuencia, a Xunta debe arbitrar medidas para facilitar aos concellos o

exercicio  das  súas  proprias  competencias  e  non  delegar sen  máis  a  reponsabilidade  final

nestes.

Tamén sería bo unificar criterios en 5.2 e  que sexa o Pleno, en todos os Concellos,  o

órgano competente para estabelecer o máximo de días naturais no ano que se poden ampliar

os horarios de feche nun máximo de 2 horas.

Finalmente,  cómpre  complementar  a  futura  Orde  cunha  Instrución que  clarifique  o

procedemento e poña a disposición dos concellos documentos normalizados para:

• Estabelecer o máximo de días naturais no ano para ampliación de horarios.

• Ampliar  o  horario  xeral  de  espectáculos  musicais  de  características  específicas  e

excepcionais.  Este  ponto  (5.5)  ten  unha  redacción  vaga  e  difusa  e  demais,  debendo

concretarse máis cales son esas  «características específicas e excepcionais».  Entendemos

que é un ponto superfluo se se ten en conta a nosa 1ª proposta de mellora, ao poder acollerse

xa ás 2 horas de ampliación excepcionais dos concellos, acrecentadas en máis 30 minutos se

son en fin de semana.

• Pór a disposición da cidadanía esta información e  instancias normalizadas para solitudes

de ampliación / redución de horarios.

SOLICITAMOS:

Se teñan por apresentadas as presentes suxestións e se tomen en conta, contestándose ás mesmas

por escrito. 

Chantada, 24 de setembro do 2019.

Comisión Política de Por Chantada-CUP.


