
PROPOSTAS DE MELLORA E SUXESTIÓNS DE POR CHANTADA-CUP AO PROXECTO DE DECRETO

DO TURISMO ACTIVO 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 Axencia Turismo da Galicia,  dependente da

Consellería  de  Cultura  e  Turismo  o  seguinte  documento  para  que  se  tramite  conforme mellor

proceda en direito.

O documento en cuestión, intitulado Proxecto de Decreto do turismo activo na Comunidade

Autónoma da Galiza,  atópase en prazo para suxestións de mellora,  entre os días 24/09/2019 –

15/10/2019.

Desde a Comisión Política de Por Chantada-CUP, analizado o documento nun grupo de

traballo específico sobre turismo, propomos as seguintes SUXESTIÓNS DE MELLORA:

0.- Consideracións xerais e previas a todo o proxecto.

Se non queremos que o Decreto sexa fume e, como tanta lexislación, naza para ser sistematicamente

incumprido debería contemplarse a dous aspectos complementares:

• O reforzo en número e formación do persoal de inspección existente en cada delegación

provincial, toda vez que a situación actual dista moito de ser óptima.

• Planos de formación galegos para formar coas debidas titulacións a persoal, ao efeito de

absorber  e  atender  convenientemente  a  demanda.  Actualmente,  a  especialización  en

formación é moi deficiente e afastada da realidade.



Estas dúas cuestións son algo pendente e necesario sobre as que, curiosamente, non se 

pronuncia incomprensibelmente o proxecto. A maiores, non se aclara debidamente que deben ser 

actividades deportivas non culturais, podendo xerar confusión e xerando problemas ulteriores.

1.- Capítulo I. Artigo 2.5.

No devandito artigo afírmase que a realización de actividades de turismo activo é exclusiva 

das empresas de turismo activo. No entanto, con moita anterioridade á existencia de oferta privada 

xa existían iniciativas veciñais, asociativas ou mesmo das administracións públicas (entre estas os 

centros ecolares). E embora se contemple en 2.4 estes supostos dalgunha maneira, cremos que ou 

ben se especifica en 2.5 «as actividades privadas» ou ben se debe facer mención ao exposto coa 

seguinte proposta de redacción:

5.- A realización de actividades de turismo activo son exclusivas, no ámbito privado, das

empresas de turismo activo, sen prexuízo do desenvolvemento de actividades desta natureza por

parte de entidades parroquiais e veciñais, asociacións e da propia administración pública.

2.- Capítulo II. Artigo 6.1.

No  mesmo  regúlase  o  “Transporte  das  persoas  utentes”  e  fálase  da  posibilidade  de

transportes  terrestres  privados.  Nun  tema  tan  sensíbel  como  o  do  transporte,  afectado  pola

desregulación  do  mercado  que  prexudica  a  autónomos1,  xera  precaridade  á  esgalla  (falsos

autónomos, accidentes laborais...) e só enriquece ao grande capital mediante plataformas (Cabify e

outros).  A liberación  brutal  para  este  tipo  de  empresas  proposta,  perfeitamente  compatíbel  co

disposto neste Decreto, é un agravio comparativo para taxistas e demais profesionais do sector que

pagan  impostos  moi superiores  e  teñen restricións  ao transporte  de viaxeiros  que aquí  non se

contemplan. 

Entón  debe  regularse  co  máximo  detalle  que  se  entende  por  «transportes  terrestres

complementares»,  así  como  o  alcance  máximo  que  estes  poden  ter  (utentes,  tipoloxía,

1 Unha das columnas vertebradoras da sociedade galega xunto ao campesiñado e ao resto da clase traballadora está
desaparecendo polas  políticas  económicas contracíclicas  e  a  primacía dos intereses  oligopólicos  na acción das
administracións públicas. Informaba recentemente o Diario de Pontevedra (5/2019): “Galicia é a comunidade que
perdeu  máis  autónomos,  2.716  nun  ano”,  dispoñíbel  en
https://www.diariodepontevedra.es/articulo/economia/galicia-comunidade-perdeu-mais-autonomos-2716-nun-ano/
201905061927501033866.html (última  consulta  5/10/2019).  Pola  súa  banda,  El  Correo  Gallego (2/10/2019)
informaba  que  “Galicia  pierde  más  de  medio  millar  de  autónomos  en  septiembre”,  dispoñíbel  en
https://www.elcorreogallego.es/galicia/ecg/galicia-pierde-medio-millar-autonomos-septiembre/idEdicion-2019-10-
02/idNoticia-1205938 (última consulta 5/10/2019). Aínda pior están as cousas para os autónomos do campo galego,
pois desde o ano 2000 fecharon 23.000 granxas na Galiza e das 31.000 existentes ao comezar o século fican hoxe
pouco máis de sete mil. Novamente o comportamento oligópolico e desregulado da industria explica a devacle, xa
que o supostamente libre mercado suplántase por mercados e produtores cautivos. Véxase: “As granxas galegas
poden reclamarlle ata 315 millóns de euros ás industrias lácteas multadas por Competencia” in  Campo Galego,
1/10/2019,  dispoñíbel  en  http://www.campogalego.com/leite/granxas-galegas-poden-reclamarlle-ata-315-millons-
de-euros-industrias-lacteas-multadas-por-competencia/?fbclid=IwAR1K8k9Q5irXBU657LDh-IEOuzfmr0gVSYH-
Px1q6mZfI2qL5KwnMEy0hiw 

https://www.diariodepontevedra.es/articulo/economia/galicia-comunidade-perdeu-mais-autonomos-2716-nun-ano/201905061927501033866.html
https://www.diariodepontevedra.es/articulo/economia/galicia-comunidade-perdeu-mais-autonomos-2716-nun-ano/201905061927501033866.html
http://www.campogalego.com/leite/granxas-galegas-poden-reclamarlle-ata-315-millons-de-euros-industrias-lacteas-multadas-por-competencia/?fbclid=IwAR1K8k9Q5irXBU657LDh-IEOuzfmr0gVSYH-Px1q6mZfI2qL5KwnMEy0hiw
http://www.campogalego.com/leite/granxas-galegas-poden-reclamarlle-ata-315-millons-de-euros-industrias-lacteas-multadas-por-competencia/?fbclid=IwAR1K8k9Q5irXBU657LDh-IEOuzfmr0gVSYH-Px1q6mZfI2qL5KwnMEy0hiw
http://www.campogalego.com/leite/granxas-galegas-poden-reclamarlle-ata-315-millons-de-euros-industrias-lacteas-multadas-por-competencia/?fbclid=IwAR1K8k9Q5irXBU657LDh-IEOuzfmr0gVSYH-Px1q6mZfI2qL5KwnMEy0hiw
https://www.elcorreogallego.es/galicia/ecg/galicia-pierde-medio-millar-autonomos-septiembre/idEdicion-2019-10-02/idNoticia-1205938
https://www.elcorreogallego.es/galicia/ecg/galicia-pierde-medio-millar-autonomos-septiembre/idEdicion-2019-10-02/idNoticia-1205938


quilómetros...). Non se pode permitir, como fai o Decreto, calquera tipo de transporte sen maiores

precisións que ter un seguro de responsabilidade civil. Que diferenza de facto existe para sancionar

de iure que é diferente transportar a alguén nun carro para ir dar un paseo en canoa do que facelo

para  ir  ver  unha  igrexa  románica  ou  un  museu?  Para  alén  de  ser  totalmente  incoherente,

contraditorio e, mesmo posibelmente susceptíbel de recurso legal, aplicar esta liberalización face a

lexislación á que están suxeitos os profesionais do transporte de viaxeiros (taxistas, autocarros...).

3.- Capítulo II. Artigo 6.3.

O  Decreto debería  non  só  mencionar  a  normativa  sectorial  de  aplicación,  mais  tamén

estabelecer un máximo de carga permitida nos espazos forestais e naturais (non se mencionan estes

últimos) con algunha figura de protección de carácter medioambiental. É un problema crecente a

promoción dun turismo desregulado e sen planificación, sendo urxente estabelecer níveis de carga

aceitábeis para o territorio, conxungando o turismo de natureza coa preservación, debendo en caso

de conflito sempre primar esta última e procurando fórmulas que repercutan beneficiosamente nas

comunidades locais. Daquela, non é admisíbel continuar contando como externalidades os impactos

das actividades económicas sobre a natureza e sobre as comunidades locais.

4.- Capítulo II. Artigo 8.5.c).

Neste caso é mester especificar máis a redacción proposta, ao entendermos que a redacción

actual non garante absolutamente nada. As cargas de utentes por persoa monitora deben responder a

uns ratios preestabelecidos racionalmente e non deixar isto cunha redacción tan aberta como «será o

óptimo para o adecuado control do grupo, a progresión fluída e a aplicación fluída das normas de

seguridade e prevención de accidentes, en función do tipo de actividade a realizar e das condicións

do medio natural que se realizará esta». O  Decreto debe regular non o  óptimo, mais un mínimo

exixíbel para garantir a seguranza e a preservación do medio natural, así como a calidade da oferta.

5.- Capítulo II. Artigo 9.

Este  artigo,  dedicado  á  “Protección  do  medio  ambiente  e  do  patrimonio  cultural”  debe

incluír máis dúas novas aliñas: unha con referencias ao réxime sancionador específico e outra con

limitacións e cargas sobre o territorio, nomeadamente no territorio e nos elementos patrimoniais con

figuras de protección. 

6.- Capítulo III. Artigo 15.2.

Reformular parcialmente a redacción: Así mesmo, deberán ter unha competencia lingüística

suficiente nas linguas ambientais da Galiza para comunicarse coas persoas usuarias. Os poderes



públicos galegos deben promover e velar polos direitos lingüísticos das persoas galegófonas, non

sempre respeitadas no mundo privado.

7.- Capítulo III. Artigo 15.3.

Dise que a Axencia de Turismo da Galiza poderá estabelecer unha ratio de persoal monitor e

número de persoas ao seu cargo. Acreditamos que se debería facer xa unha primeira abordaxe ao

respeito, sen prexuízo de ulteriores disposicións e de acordo co exposto na proposta de mellora 4ª. 

8.- Capítulo V. Artigo 27.

O capítulo  II  da  Lei  7/2011,  do  27  de  outubro,  do  turismo da Galiza,  que  desenvolve

sectorialmente o presente Decreto, non contempla absolutamente nada sobre as agresións ao medio

ambiente ou a natureza e, xa que logo, é totalmente incongruente o artigo 9º do Capítulo II que di

querer  protexer  o  medio  natural  e  o  patrimonio  coa  ausencia  de  calquera  referencia  na  lei  de

referencia.

Xa a propria lei ten a mesma lagoa ao marcar obxectivos de sustentabilidade ou obriga dos

utentes de respeitar o medio ambiente, sen especificar nada ao respeito no réxime sancionador. O

artigo  38  da  lei  fala  de  protección  do  patrimonio  natural  e  cultural,  mais  non  contempla  nas

infraccións leves, graves e moi graves nada ao respeito. Lexislar deste xeito é ou ben totalmente

disfuncional, se se procura unha efectiva protección do patrimonio natural e cultural, ou ben unha

retorcida manifestación de hipocrisía institucional.

Por  iso,  este Decreto  debe incorporarse  ao  réxime sancionador  disposicións  axeitadas  e

específicas, diferenciando entre as primeiras e as segundas separando o artigo en dúas aliñas (27.1 e

27.2).

Solicitamos:

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

ás mesmas por escrito. 

Chantada, 5 de outubro de 2019.

Comisión política e Grupo municipal de Por Chantada-CUP.


