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8.8.-

a
A

ACTIVIDADE NORMATIVA

2.4.- Desenvolvemento de empresas

actividade normativa máis destacada do ano recóllese neste último apartado da Memoria, organizada de acordo cos puntos do
índice da mesma.

Decreto 40/1998, do 5 de febreiro,
polo que se modifica o Decreto 255/1996,
do 14 de xuño, polo que se establecemento un réxime de axudas para a toma de participación no capital social de sociedades.

2.- Emprego

Decreto 95/1998, do 20 de marzo,
polo que se modifica o decreto 309/1995,
do 23 de novembro, sobre incentivos para
o desenvolvemento económico e fomento
da actividade empresarial na Comunidade
Autónoma de Galicia.

Decreto 83/1998, do 5 de marzo, de
asunción de ampliación e modificación
dos medios adscritos ós servicios da
Administración do estado traspasados á
Comunidade Autónoma de Galicia polo
real Decreto 1375/1997, do 29 de agosto,
en materia de xestión realizada polo instituto Nacional de Emprego, no ámbito do
traballo, o emprego e a formación, transferida á Comunidade Autónoma de Galicia mediante Real decreto 232/1998, de
16 de febreiro, e a súa asignación á Consellería de Familia e Promoción do
Emprego, Muller e Xuventude.

Decreto 94/1998, do 20 de marzo,
polo que se modifica o Decreto 255/1996,
do 14 de xuño , polo que se establece un
réxime de axudas para a toma de participación no capital social de sociedades.

3.- Sector público
3.1.- Comunidade Autónoma

2.3.- Economía social
Lei 1/1998, do 7 de abril, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma
de Galicia para 1998.

Lei 5/1998, do 18 de decembro, de
cooperativas de Galicia.
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Lei 2/1998, do 8 de abril, de medidas
tributarias, de réxime orzamentario, función pública, patrimonio, organización e
xestión.

Consellería de Xustiza, Interior e Relacións Laborais.
Decreto 34/1998, do 22 de xaneiro,
polo que se regula a débeda de tesourería
á que se refire o artigo 5 do Decreto
471/1997, do 26 de decembro, polo que se
regula a prórroga dos orzamentos xerais
da Comunidade Autónoma de Galicia de
1997 para o exercicio 1998.

Lei 3/1998, do 30 de xuño, de creación do Colexio Oficial de Fisioterapeutas
de Galicia.
Lei 4/1998, do 30 de xuño, de creación do colexio oficial de Protésicos Dentais de Galicia.

Decreto 25/1998, do 22 de xaneiro,
polo que se establece a estructura orgánica
da Consellería de Agricultura, Gandería e
Política Agroalimentaria e do Instituto
Lácteo e Gandeiro de Galicia.

Lei 6/1998, do 29 de decembro, de
orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para 1999.
Lei 7/1998, do 30 de decembro, de
medidas tributarias, de réxime orzamentario, función pública e xestión.

Decreto 8/1998, do 8 de xaneiro,
polo que se desenvolve a estructura orgánica da Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo.

Decreto 198/1998, do 25 de xuño,
polo que se constitúe o Comité Galego de
Xustiza Deportiva e se establece o procedemento de designación dos seus membros.

Decreto 48/1998, do 5 de febreiro,
polo que se establece a estructura orgánica
dos servicios centrais da Consellería de
Sanidade e Servicios Sociais.

Decreto 81/1998, do 5 de marzo, de
asunción dos medios transferidos á Comunidade Autónoma de Galicia mediante
Real decreto 231/1998, do 16 de febreiro,
en materia de parque móbil ministerial do
Ministerio de Economía e Facenda e a súa
asignación á Consellería de Presidencia e
Administración Pública.
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Decreto 49/1998, do 5 de febreiro,
polo que se establece a estructura orgánica
dos servicios centrais do Servicio Galego
de Saúde.
Decreto 26/1998, do 22 de xaneiro,
polo que se modifica o Decreto 202/1995,
do 16 de xuño, e se aproba a modificación
dos estatutos do Consello Galego de
Enxeñeiros Técnicos Industriais.

Decreto 82/1998, do 5 de marzo, de
asunción de ampliación de funcións, servicios e medios traspasados polos Reais
Decretos 2166/1994, de 4 de novembro,
en materia de provisión de medios persoais, materiais e económicos para o funcionamento da Administración de xustiza,
transferida á Comunidade Autónoma de
Galicia mediante Real Decreto 233/1998,
do 16 de febreiro, e a súa asignación á

Decreto 488/1997, do 26 de decembro, polo que se establece a estructura
orgánica da consellería de Familia e Promoción de Emprego, Muller e Xuventude.
Decreto 482/1997, do 30 de decembro, que establece a estructura orgánica da
Consellería de Medio Ambiente.

1998

M

E

M O

R

I

A

C
ES
GALICIA

polo que se modifica o Decreto 359/1996,
do 13 de setembro, polo que se constitúe o
organismo pagador dos gastos relacionados coa política agrícola común.

Decreto 128/1998, do 30 de abril,
polo que se modifica o Decreto 262/1994,
do 29 de xullo, polo que se establece a
estructura orgánica da Consellería de Presidencia e Administración Pública.

Decreto 85/1998, do 26 de febreiro,
polo que se establece o sistema de identificación e rexistro dos animais da especie
bovina.

Decreto 99/1998, do 26 de marzo,
polo que se establece a estructura orgánica
da Consellería de Industria e Comercio.

Decreto 153/1998, do 2 de abril, polo
que se aproba o regulamento que desenvolve a lei 1/1993, do 13 de abril, de protección dos animais domésticos e salvaxes
en catividade.

Decreto 226/1998, do 4 de xullo,
polo que se modifican os estatutos da
Sociedade Anónima de Xestión do Plan
Xacobeo.
Decreto 238/1998, do 24 de xullo,
polo que se modifica o regulamento para a
execución da Lei 3/1985, de 12 de abril,
do patrimonio da Comunidade Autónoma
galega, aprobado por Decreto 50/1989, do
9 de marzo.

4.2.- Industria
Decreto 223/1998, do 24 de xullo,
polo que se crea a unidade de oficina de
Tramitación Única de Industrias e se regula a posta en funcionamento de servicios
industriais.

Decreto 213/1998, do 10 de xullo,
polo que se establece a estructura orgánica
da Consellería de Educación e Ordenación
Universitaria.

4.4.- Servicios
Decreto 251/1998, do 10 de setembro, polo que se crea o Comité Galego de
Transporte por estrada e se regula o rexistro de Asociacións Profesionais de Transportistas e de empresas de Actividades
Auxiliares e Complementarias do transporte con ámbito de actuación na Comunidade Autónoma galega.

3.2.- Administración local
Decreto 80/1998, do 26 de febreiro,
de cooperación coas entidades locais para
1998.
Decreto 280/1998, do 24 de setembro, polo que se aproba o Regulamento de
organización e funcionamento da Comisión Galega de Cooperación Local.

Decreto 224/1998, do 17 de xullo,
polo que se regula o Consello Galego de
Turismo.

4.- Sectores productivos
4.1.- Sector primario e industrias
relacionadas

Decreto 239/1998, do 30 de xullo,
polo que se regula a declaración de municipio turístico galego.

Decreto 93/1998, do 20 de marzo,

Decreto 342/1998, do 27 de novem-
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5.- Desenvolvemento territorial

bro, polo que se modifica o Decreto
160/1988, do 9 de xuño, polo que se regulan as prestacións dos servicios de transporte escolar e de obreiros, de competencia exclusiva da Xunta de Galicia.

Decreto 340/1998, do 20 de novembro, polo que se regulan as funcións e os
órganos provinciais dependentes da Secretaría Xeral de Planificación e Desenvolvemento Comarcal.

Decreto 266/1998, do 24 de setembro, polo que se modifica o Decreto
230/1986, do 10 de xullo, polo que se
regulan a estructura, a composición e as
funcións do Consello Galego de Transportes.

Decreto 335/1998, do 27 de novembro, polo que se regulan as áreas funcionais.

Decreto 315/1998, do 12 de novembro, polo que se aproba o Regulamento da
Inspección Turística.

5.2.- Investigación e desenvolvemento
Decreto 483/1997, do 26 de decembro, polo que se establece a nova composición da Comisión Interdepartamental de
Ciencia e Tecnoloxía de Galicia (Cicetga).

Decreto 316/1998, do 12 de novembro, polo que se aproba o regulamento da
Inspección Turística.

Decreto 12/1998, 8 de xaneiro, polo
que se establece a estructura orgánica da
Secretaría Xeral de Investigación e Desenvolvemento de Galicia.

Decreto 317/1998, 12 de novembro,
polo que se establecen os órganos competentes para a incoación e instrucción dos
procedementos sancionadores en materia
de turismo.

Decreto 14/1998, do 15 de xaneiro,
polo que se establece a nova composición
do Consello Asesor de Investigación e
Desenvolvemento Tecnolóxico.

Decreto 366/1998, do 23 de decembro, polo que se regula a integración do
persoal do departamento de enxeñería da
rede de CRTVG e as súas funcións na
sociedade Redes de Telecomunicación
Galegas, Retegal, S.A.

Decreto 37/1998, do 30 de xaneiro,
polo que se crea a Comisión de Selección
de Investigación.

Decreto 240/1998, do 24 de xullo,
polo que se regula a figura do Valedor do
Cliente das caixas de aforros.

Decreto 133/1998, do 30 de abril,
sobre os servicios prestados nos Centros
de Innovación e Servicios relativos ó
deseño, á tecnoloxía e a madeira.

Decreto 270/1998, de 24 de setembro, polo que se desenvolve a organización e funcionamento da Oficina de
Reclamacións de Clientes nas caixas de
aforros.

Decreto 202/1998, do 25 de xuño,
polo que se crean os premios Galicia de
Investigación.
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6.- Panorama social

títulos oficiais no ensino universitario para
o curso 1998/1999.

6.3.- Educación
Decreto 245/1998, do 30 de xullo,
polo que se aproba a modificación dos
estatutos da Universidade da Coruña.

Decreto 65/1998, do 12 de febreiro,
polo que se modifica o decreto 223/1994,
do 7 de xullo, polo que se regula o Consello Galego de Ensinanzas Técnico-Profesionais.

Decreto 248/1998, do 10 de setembro, polo que se autoriza o traslado dos
estudios conducentes á obtención do título
de licenciado/a en filoloxía galega do
campus de Pontevedra ó campus de Vigo
da Universidade de Vigo.

Decreto 192/1998, do 25 de xuño,
polo que se prorroga o mandato dos directores e asesores técnico-pedagóxicos dos
centros de formación continuada do profesorado de niveis non universitarios.

Decreto 267/1998, do 10 de setembro, de integración na escala de profesores
de capacitación agraria de determinados
funcionarios da Xunta de Galicia.

Decreto 197/1998, do 25 de xuño,
polo que se crean os institutos de educación secundaria nº 1 da Coruña, nº 1 de
Ordes e nº 2 de Ourense e de Viana do
Bolo.

6.4.- Cultura

Decreto 206/1998, do 25 de xuño,
polo que se integra no instituto de educación secundaria Xermán Ancochea Quevedo da Pobra de Trives (Ourense) o instituto de formación profesional da mesma
localidade.

Decreto 13/1998, 8 de xaneiro, polo
que se establece a estructura orgánica da
Secretaría Xeral para as Relacións cos
Medios de Comunicación.
Decreto 15/1998, do 15 de xaneiro,
polo que se modifica a Disposición Adicional do Decreto 316/1990, do 8 de xuño,
polo que se regulan as publicacións da
Xunta de Galicia.

Decreto 207/1998, do 25 de xuño,
polo que se crea o colexio de educación
infantil e primaria de Monforte de Lemos
e o colexio de educación primaria de
Viveiro, ámbolos dous na provincia de
Lugo.

Decreto 247/1998, do 10 de setembro, para a utilización da imaxe corporativa da organización galega do Ano Santo
1999.

Decreto 208/1998, do 25 de xuño,
polo que se crea un instituto de educación
secundaria en Forcarei, provincia de Pontevedra, por transformación do colexio
municipal homologado da mesma localidade.

Decreto 96/1998, do 20 de marzo,
polo que se modifican os estatutos da
sociedade redes de Telecomunicación
Galegas Retegal, S.A.

Decreto 212/1998, do 2 de xullo,
polo que se fixan os prezos correspondentes os estudios conducentes á obtención de

Decreto 175/1998, do 11 de xuño,
polo que se declara a delimitación do contorno de protección da igrexa de San Mar-
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tiño de Mondoñedo, sita no concello de
Foz, provincia de Lugo.

polo que se determinan os nomes oficiais
das parroquias pertencentes ós concellos
de Carral (A Coruña) e Arbo, Barro, Caldas de Reis, Cambados, A Cañiza, Catoria,
Crecente, Fornelos de Montes, O Grove, A
Illa de Arousa, A Lama, Meis, Mondariz,
Mondariz-Balneario, As Neves, Pazos de
Borbén, Pontecesures, O Porriño, Portas,
Ribadumia, Salvaterra de Miño, Vigo e
Vilanova de Arousa (Pontevedra).

Decreto 9/1998, do 8 de xaneiro,
polo que se declara o ano 1998 ano de
Martín Codax, Mendinho e Johan de Cangas.
Decreto 27/1998, do 22 de xaneiro,
polo que se declara ben de interese cultural, con categoría de lugar de interese
etnográfico os muíños de Folón/Picón,
sitos en Santa Mariña, no concello do
Rosal, provincia de Pontevedra.

Decreto 157/1998, do 5 de xuño,
polo que se lle concede a Medalla de Ouro
de Galicia a Antonio María Rouco Varela,
cardeal arcebispo de Madrid.

Decreto 28/1998, do 22 de xaneiro,
polo que se declara a delimitación do contorno de protección da igrexa de Santa
María, no concello de Xunqueira de Espadanedo, provincia de Ourense.

Decreto 158/1998, do 5 de xuño,
polo que se concede a Medalla Castelao
no ano 1998.
Decreto 174/1998, do 5 de xuño,
polo que se modifica o Decreto 43/1984,
do 23 de marzo, polo que se regulan as
funcións e a composición da Comisión de
Toponimia.

Decreto 29/1998, do 22 de xaneiro,
polo que se declara a delimitación do contorno de protección da igrexa de santa
María, no concello de Cambre, provincia
de A Coruña.

Decreto 137/1998, do 30 de abril,
polo que se crea a Comisión Asesora de
Publicidade Non Sexista e se regula a súa
composición e funcionamento

Decreto 30/1998, do 22 de xaneiro,
polo que se declara ben de interese cultural, coa categoría de conxunto histórico, o
núcleo antigo da vila de Castro Caldelas,
provincia de Ourense.

Decreto 219/1998, do 2 de xullo,
polo que se aproba o nomenclátor correspondente ás entidades de poboación da
provincia de Pontevedra.

Decreto 41/1998, do 30 de xaneiro,
polo que se declara a delimitación do contorno de protección da igrexa de santo
Martiño de Pazo, concello de Allariz, provincia de Ourense.

Decreto 217/1998, do 17 de xullo,
polo que se lle recoñece a galeguidade á
entidade galega Asociación Civil Unión
Residentes de Outes (Buenos AiresArxentina)

Decreto 46/1998, do 30 de xaneiro,
polo que se declara a delimitación do contorno de protección da igrexa de Santa
María de Penamaior, no concello de Becerrea, provincia de Lugo.
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Decreto 359/1998, do 4 de decembro,
que recoñece a galeguidade á agrupación
de sociedades representativas de concellos
e parroquias de Galicia na Habana-Cuba.

Decreto 171/1998, do 28 de maio,
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Decreto 271/1998, do 24 de setembro, polo que se aproba a bandeira do concello de Quiroga (Lugo).

Decreto 155/1998, do 28 de maio,
polo que se aproba o plan rector de uso e
xestión do parque natural Baixa LimiaSerra do Xurés.

Decreto 274/1998, do 24 de setembro, polo que se aproba o escudo heráldico do concello de Pedrafita do Cebreiro
(Lugo).

Decreto 72/1998, de 30 de xaneiro,
polo que se crean os Comités de Integración e Coordinación Ambiental.

Decreto 275/1998, do 24 de setembro, polo que se aproba o escudo heráldico do concello de Pontecesures (Pontevedra).

Decreto 156/1998, do 28 de maio,
polo que se aproba o plan de ordenación
dos recursos naturais do parque natural
das Illas Cíes.

Decreto 334/1998, do 12 de novembro, polo que se aproba o escudo heráldico do concello da Capela (A Coruña).

6.7.- Consumo
Decreto 98/1998, de 20 de marzo,
polo que se modifica o artigo 3.2 do decreto 365/1996, do 26 de setembro, polo que
se regulan os horarios comerciais no
ámbito da Comunidade Autónoma de
Galicia.

6.5.- Vivenda
Decreto 119/1998, do 16 de abril,
polo que se regula a composición e o funcionamento da Comisión Superior de
Urbanismo de Galicia.

Decreto 127/1998, do 23 de abril,
polo que se crea o Consello Galego de
Consumidores e Usuarios.

Decreto 125/1998, do 16 de abril,
sobre normas de adxudicación de locais de
negocio do Instituto Galego de Vivenda e
Solo.

7.- Protección social
7.3.sociais

6.6.- Medio Ambiente

Prestacións

sanitarias

e

Decreto 84/1998, do 5 de marzo, de
asunción dos bens e dereitos e obrigas
traspasados á Comunidade Autónoma de
Galicia en materia de industria e medio
ambiente polo real decreto 234/1998, do
16 de febreiro, e a súa asignación á Consellería de Medio Ambiente.

Decreto 42/1998, do 15 de xaneiro,
polo que se regula o transporte sanitario.

Decreto 154/1998, do 28 de maio,
polo que se publica o catálogo de residuos
de Galicia.

Decreto 211/1998, do 25 de xuño,
polo que se crea o complexo hospitalario
de Ourense e se establece a súa estructura
organizativa.

Decreto 57/1998, do 5 de febreiro,
polo que se establecen as tarifas dos servicios sanitarios, prestados nos centros
dependentes do Sergas.
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Decreto 229/1998, do 24 de xullo,
polo que se crea o complexo hospitalario
de Pontevedra e se establecen os seus
órganos de dirección e coordinación.
Decreto 69/1998, do 26 de febreiro,
polo que se regula a atención temprá a discapacitados na Comunidade Autónoma de
Galicia.
Decreto 172/1998, do 5 de xuño,
polo que se desenvolve a Lei 3/1997, do 9
de xuño, da familia, da infancia e da adolescencia, no relativo ó réxime sancionador.
Decreto 243/1998, do 30 de xullo,
polo que se regula a Rede Galega de Información e Documentación Xuvenil e as
condicións para o recoñecemento oficial
dos servicios de información xuvenil.
Decreto 186/1998, do 11 de xuño,
polo que se procede á reforma do artigo 5
do decreto 202/1997, do 24 de xullo, polo
que se crea o Observatorio Galego da
Familia. ■
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