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decreto, e especialmente o Decreto 157/1985, do
11 de xullo, polo que se regulaban as infraccións
e sancións en materia sanitaria.

Disposicións derradeiras

Primeira.-Este decreto entrará en vigor o día
seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial
de Galicia.

Segunda.-Facúltase o conselleiro competente en
materia de sanidade para ditar as disposicións que
sexan necesarias para o desenvolvemento e execu-
ción do disposto neste decreto.

Santiago de Compostela, vinte e sete de maio de
dous mil catro.

Manuel Fraga Iribarne
Presidente

José Mª Hernández Cochón
Conselleiro de Sanidade

CONSELLERÍA DE XUSTIZA,
INTERIOR E ADMINISTRACIÓN
LOCAL

Decreto 109/2004, do 27 de maio, de
modificación do Decreto 56/2000, do 3
de marzo, polo que se regula a planifi-
cación, as medidas de coordinación e a
actuación de voluntarios, agrupacións de
voluntarios e entidades colaboradoras en
materia de protección civil de Galicia.

O Decreto 8/2003, do 18 de xaneiro, estableceu
a nova estrutura orgánica da Xunta, desenvolvida
posteriormente polos decretos de estruturas orgá-
nicas das distintas consellerías.

Esta novas estruturas fan necesario adaptar a com-
posición dos distintos órganos establecidos no
Decreto 56/2000, do 3 de marzo.

Por todo isto, en virtude do disposto na Lei 1/1983,
do 22 de febreiro, reguladora da Xunta e do seu
presidente, modificada pola Lei 11/1988, do 22 de
outubro, por proposta do conselleiro de Xustiza, Inte-
rior e Administración Local, e logo da deliberación
do Consello da Xunta de Galicia, na súa reunión
do vinte e sete de maio de dous mil catro,

DISPOÑO:

Artigo primeiro.-Dáselle nova redacción aos arti-
gos do Decreto 56/2000, do 3 de marzo, polo que
se regula a planificación, as medidas de coordinación
e a actuación de voluntarios, agrupacións de volun-
tarios e entidades colaboradoras en materia de pro-
tección civil que de seguido se relacionan:

Artigo 8º.2:

«2. O Pleno da Comisión Galega de Protección
Civil estará composto por:

a) Presidente: o presidente da Xunta de Galicia.

b) Vicepresidente: o conselleiro de Xustiza, Inte-
rior e Administración Local.

c) Vogais:

-Representantes da Xunta de Galicia: os directores
xerais de Interior e Protección Civil; de Organización
e Sistemas Informáticos; de Obras Públicas; de
Transportes; de Centros e Inspección Educativa; de
Industria, Enerxía e Minas; de Comunicación Social
e Audiovisual; de Saúde Pública; da División de
Asistencia Sanitaria; de Administración Local; de
Relacións Laborais; de Montes e Industrias Fores-
tais; de Voluntariado, do organismo autónomo Augas
de Galicia e o subdirector xeral de Control, Sal-
vamento Marítimo e Loita contra a Contaminación.

-Representantes da Administración local: un
deputado representante de cada deputación provin-
cial de Galicia, nomeado polo correspondente pleno;
os alcaldes dos concellos da Coruña, Lugo, Ourense,
Pontevedra, Ferrol, Santiago de Compostela e Vigo,
ou concelleiros nos que deleguen, e catro repre-
sentantes da Federación Galega de Municipios e
Provincias.

-Representantes da Administración do Estado: tres
representantes nomeados polo delegado de Goberno
en Galicia.

-Un representante das asociacións e agrupacións
de voluntarios de Protección Civil, nomeado polos
presidentes das Agrupacións de Voluntarios de Pro-
tección Civil da Comunidade Autónoma de Galicia.

-Un representante dos parques de bombeiros.

-O presidente da Cruz Vermella en Galicia.

d) Secretario: o subdirector xeral de Protección
Civil.

No suposto de suplencia, no ámbito da Xunta de
Galicia deberá ser levada a cabo por persoal con
cargo de subdirector xeral ou equivalente».

Artigo 9º.3:

«3. A Comisión Permanente estará composta por:

a) Presidente: o conselleiro de Xustiza, Interior
e Administración Local.

b) Vicepresidente: o director xeral de Interior e
Protección Civil.

c) Vocais: cinco representantes da Administración
autonómica e dous representantes da Administración
xeral do Estado, nomeados de entre os seus membros
pola Comisión Galega de Protección Civil; dous
representantes da Administración local nomeados
pola súa representación no Pleno da Comisión Gale-
ga de Protección Civil; o representante das Agru-
pacións de Voluntarios de Protección Civil e o repre-
sentante dos parques de bombeiros que son membros
do Pleno da Comisión Galega de Protección Civil.

d) Secretario: o subdirector xeral de Protección
Civil».
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Artigo 13º.1:

«1. O Comité Autonómico de Coordinación Ope-
rativa de Protección Civil da Xunta de Galicia estará
composto por:

-O director xeral de Interior e Protección Civil,
que o presidirá.

-O subdirector xeral de Protección Civil, que
actuará como vicepresidente.

-Un representante da Dirección Xeral de Orga-
nización e Sistemas Informáticos; de Obras Públicas;
de Transportes; de Centros e Inspección Educativa;
de Industria, Enerxía e Minas; de Comunicación
Social e Audiovisual; de Saúde Pública; da División
de Asistencia Sanitaria; de Recursos Mariños; de
Xustiza; de Administración Local; de Relacións
Laborais; da Academia Galega de Seguridade; de
Voluntariado; de Montes e Industrias Forestais, e
do organismo autónomo Augas de Galicia, todos eles
con categoría mínima de subdirector xeral, desig-
nados polo seu director xeral. Cada dirección xeral
designará ademais un representante suplente con
categoría mínima de xefe de servizo.

-O xefe do Servizo de Planificación, que será o
secretario».

Artigo 15º:

«Composición:

1. Os comités provinciais de Coordinación Ope-
rativa estarán compostos por todos os delegados da
Xunta de Galicia na provincia correspondente, baixo
a presidencia do delegado provincial da Consellería
de Xustiza, Interior e Administración Local. Actuará
como secretario o xefe da Xefatura Provincial de
Protección Civil.

2. Cada delegado nomeará un suplente de entre
os funcionarios da súa delegación, con categoría de
xefe de servizo.

3. Os comités provinciais de Coordinación Ope-
rativa de Protección Civil estará coordinados pola
Dirección Xeral de Interior e Protección Civil.

4. O presidente poderá convocar para as reunións
do comité, con voz e sen voto, técnicos de recoñecida
competencia na materia».

Artigo 34º:

«O Pleno da Comisión Galega de Risco de Incen-
dios está composto por:

-Presidente: o director xeral de Interior e Pro-
tección Civil.

-Vicepresidente: o subdirector xeral de Protección
Civil.

-Vogais: dous xefes de servizo das xefaturas pro-
vinciais de Protección Civil.

Os xefes dos parques de bombeiros das cidades
da Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Vigo, Ferrol
e Santiago de Compostela.

Un xefe por cada cinco dos restantes parques de
bombeiros de Galicia, nomeado entre eles.

Un representante da Academia Galega de Segu-
ridade.

Un representante da Dirección Xeral de Montes
e Industrias Forestais.

Un representante da Dirección Xeral de Industria,
Enerxía e Minas.

Un representante da Dirección Xeral de Urba-
nismo.

Tres persoas de recoñecida competencia en mate-
ria de incendios, designados polo presidente da
Comisión Galega de Protección Civil.

-Secretario: o xefe do Servizo de Planificación da
Dirección Xeral de Interior e Protección Civil».

Artigo 35º.3:

«3. A Comisión Permanente da Comisión Galega
de Risco de Incendios estará composta por:

-Presidente: o subdirector xeral de Protección
Civil.

-Vogais: os dous xefes de servizo das xefaturas
provinciais de Protección Civil, dous xefes dos par-
ques de bombeiros dos que forman parte do Pleno
da Comisión Galega de Risco de Incendios, nomea-
dos entre eles, e unha persoa de recoñecida com-
petencia das que integran o Pleno.

-Secretario: o xefe do Servizo de Planificación da
Dirección Xeral de Interior e Protección Civil».

Artigo 39º:

«A Comisión Galega do Risco Químico estará cons-
tituída por:

-Presidente: o director xeral de Interior e Pro-
tección Civil.

-Vicepresidente: o subdirector xeral de Protección
Civil.

-Vogais: da Administración autonómica, un repre-
sentante por cada unha das direccións xerais de
Industria, Enerxía e Minas; Saúde Pública; Calidade
e Avaliación Ambiental e organismo autónomo Augas
de Galicia.

Dous xefes de servizo das xefaturas provinciais
de Protección Civil.

Un representante técnico das delegacións en Gali-
cia das seguintes entidades: Federación Española
de Industria Química (Feique); Asociación de Empre-
sas da Industria do Refinamento de Petróleo; Comi-
sión de Seguridade das Industrias Siderometalúrxicas
e Asociación de Transportistas de Mercadorías Peri-
gosas.

Tres persoas de recoñecida competencia en mate-
ria de riscos químicos, designadas polo presidente
da Comisión Galega de Protección Civil.
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A Administración xeral do Estado poderá designar
un representante técnico.

-Secretario: o xefe do Servizo de Planificación da
Dirección Xeral de Interior e Protección Civil».

Artigo 42º:

«A Comisión Galega de Transporte de Mercadorías
Perigosas estará constituída por:

-Presidente: o director xeral de Interior e Pro-
tección Civil.

-Vicepresidente: o subdirector xeral de Protección
Civil.

-Vogais: da Administración autonómica, un repre-
sentante por cada unha das direccións xerais de
Obras Públicas; Transportes; Industria, Enerxía e
Minas; Recursos Mariños e Calidade e Avaliación
Ambiental.

Un representante da Federación Española de
Industria Química (Feique).

Un representante da Asociación de Transportistas
de Mercadorías Perigosas.

A Administración xeral do Estado poderá designar
tres representantes técnicos na comisión se así o
considera.

Tres persoas de recoñecida competencia nesta
materia, designadas polo presidente da Comisión
Galega de Protección Civil.

-Secretario: o xefe do Servizo de Planificación da
Dirección Xeral de Interior e Protección Civil».

Artigo 45º:

«A Comisión de Seguridade Vial da Comunidade
Autónoma de Galicia estará constituída por:

-Presidente: o conselleiro de Xustiza, Interior e
Administración Local.

-Vicepresidente: o director xeral de Interior e Pro-
tección Civil.

-Vogais: da Administración autonómica: os direc-
tores xerais de Obras Públicas; Transportes; Centros
e Inspección Educativa; Industria, Enerxía e Minas;
Saúde Pública e da Academia Galega de Seguridade,
dos que catro formarán parte como vogais na Comi-
sión Galega de Tráfico e Seguridade da Circulación
Vial.

Tres representantes da Federación Galega de
Municipios e Provincias.

-Secretario: o subdirector xeral de Protección
Civil».

Artigo 48º.1:

«1. A comisión estará constituída por:

a) Presidente: o director xeral de Interior e Pro-
tección Civil.

b) Vicepresidente primeiro: o subdirector xeral de
Xestión do Dominio Público Hidráulico de Augas
de Galicia.

c) Vicepresidente segundo: o subdirector xeral de
Protección Civil.

d) Vogais:

-Un representante da Consellería de Política Terri-
torial, Obras Públicas e Vivenda.

-Un representante da Consellería de Política
Agroalimentaria e Desenvolvemento Rural.

-Un representante da Consellería de Medio
Ambiente.

-Un representante da Consellería de Sanidade.

-Un representante da Consellería de Innovación,
Industria e Comercio.

-Un representante da Federación Galega de Muni-
cipios e Provincias.

-Dous representantes, por parte dos titulares con
maior número de presas e capacidade de encoros
de Galicia-Costa, un da provincia da Coruña e outro
da provincia de Pontevedra.

-Dous representantes por parte dos titulares con
maior número de presas e capacidade de encoros,
un da bacía do Miño e outro da bacía do Sil.

-Dous representantes das empresas de abastece-
mentos de auga potable máis significativas de
Galicia.

e) Secretario: o xefe do Servizo de Planificación
da Dirección Xeral de Interior e Protección Civil».

Artigo 76º, puntos 2 e 3:

«2. Os plans territoriais de protección civil, de
ámbito inferior ao da Comunidade Autónoma (co-
marcais, supramunicipais e municipais) serán homo-
logados pola Comisión Galega de Protección Civil
e, posteriormente, aprobados polo órgano competente
da entidade local.

3. Os plans específicos de protección civil da
Comunidade Autónoma de Galicia, serán homolo-
gados pola Comisión Galega de Protección Civil e,
posteriormente, aprobados polo conselleiro de Xus-
tiza, Interior e Administración Local, por proposta
do director xeral de Interior e Protección Civil».

Artigo segundo.-Todas as referencias contidas nes-
te decreto aos distintos órganos, organismos ou enti-
dades hai que entendelas feitas ás estruturas orgá-
nicas establecidas nos decretos relativos ás distintas
consellerías e en concreto ao Decreto 226/2003, do
11 de abril, polo que se establece a estrutura orgá-
nica da Consellería de Xustiza, Interior e Admi-
nistración Local.

Santiago de Compostela, vinte e sete de maio de
dous mil catro.

Manuel Fraga Iribarne
Presidente

Jesús C. Palmou Lorenzo
Conselleiro de Xustiza, Interior e Administración
Local
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CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Decreto 110/2004, do 27 de maio, polo
que se regulan os humidais protexidos.

A Comunidade Autónoma de Galicia vén desen-
volvendo nos últimos anos un importante labor orien-
tado á protección legal e ao uso sustentable dos
humidais, incluíndo un gran número destes ecosis-
temas dentro da proposta galega da Rede Natu-
ra 2000. A conservación e xestión destes medios
encontra na actualidade un novo réxime legal, ao
introducir a Lei 9/2001, do 21 de agosto, de con-
servación da natureza, dentro das figuras de espazos
protexidos a de humidais protexidos, outorgable aos
lugares que cumpran unha función de importancia
internacional, nacional ou autonómica na conser-
vación dos recursos naturais e que sexan declarados
como tales.

A importancia dos humidais galegos non vén deter-
minada unicamente polos seus valores ecolóxicos
e de reserva da biodiversidade, senón polos bene-
ficios directos e indirectos que fornecen a vida cotiá
dos cidadáns.

Durante séculos os humidais foron considerados
como ermos e zonas insalubres, polo que foron obxec-
to de políticas e programas de desecación e sanea-
mento. Nos dous últimos séculos a conversión de
humidais en terras agrícolas foi xeralizada en toda
España, desde a segunda metade do século XX, as
maiores transformacións debéronse tamén ao desen-
volvemento industrial, de infraestruturas e urbanís-
tico para explotación turística.

A valoración social dos humidais experimentou
nas últimas décadas un vertixinoso cambio. Os humi-
dais pasaron de ser áreas improdutivas e insás, mani-
festamente mellorables, que terán que constituír ele-
mentos clave na conservación da biodiversidade e
do uso sustentable do territorio. Nesa liña son salien-
tables os traballos de mellora e recuperación destes
hábitats que a Administración pública está levando
a cabo para a restauración de moitas áreas húmidas
degradadas.

A gran riqueza e diversidade dos compoñentes bió-
ticos e abióticos dos humidais fan que se encontren
entre os ecosistemas máis complexos e produtivos
do planeta. Posúen unha gran variedade de hábitats
de transición entre os ambientes terrestre e acuático,
e xogan, polo tanto, un importante papel na con-
servación da biodiversidade e o desenvolvemento
económico.

A Lei 9/2001, de conservación da natureza, de
Galicia (DOG nº 171, do 4 de setembro), supón
o instrumento legal máis actual na normativa auto-
nómica en materia de ambiente. Segundo se mani-
festa no seu artigo 1, ten como obxecto establecer
normas encamiñadas á protección, restauración e
mellora dos recursos naturais e á axeitada xestión
dos espazos naturais e da flora e fauna silvestre.
Dentro dos réximes de protección estipulados outór-
gase unha figura específica para os humidais e des-

tácase a necesidade de promover e contribuír a unha
mellor conservación dos humidais galegos atendendo
á súa especial fraxilidade e valor desde o punto
de vista ambiental.

Polo tanto, e en virtude do disposto na Lei 1/1983,
do 22 de febreiro, reguladora da Xunta de Galicia
e do seu presidente, modificada pola Lei 11/1988,
do 20 de outubro, por proposta do conselleiro de
Medio Ambiente, de acordo co dictame do Consello
Consultivo de Galicia, e logo de deliberación do
Consello da Xunta de Galicia, na súa reunión do
día vinte e sete de maio de dous mil catro,

DISPOÑO:

Artigo 1º.-Concepto.

De acordo co establecido polo artigo 14 da
Lei 9/2001, do 21 de agosto, de conservación da
natureza:

Entenderase por humidal protexido as extensións
de marismas, pantanos, turbeiras ou superficies
cubertas de auga, sexan estas de réxime natural ou
artificial, permanentes ou temporais, estancadas ou
correntes, doces, salobres ou salgadas, incluídas as
extensións de auga mariña en que a profundidade
en marea baixa non exceda seis metros, que á vez
cumpran unha función de importancia internacional,
nacional ou autonómica na conservación dos recur-
sos naturais e que sexan declaradas como tales.

Poderán comprender zonas ribeiregas, costeiras,
ou adxacentes, así como as illas ou extensións mari-
ñas de profundidade superior aos seis metros en
marea baixa cando estas se encontren dentro do
humidal.

Artigo 2º.-Criterios caracterizadores dun humidal
protexido.

1. Un humidal poderá ser declarado protexido can-
do cumpra algún dos seguintes criterios:

1.1. Que sexa considerado constitutivo dunha pai-
saxe natural entendida como aqueles espazos, incluí-
dos augas continentais e espazos marítimos que con-
teñan elementos e sistemas naturais de especial inte-
rese ou valores naturais sobresaíntes, tanto debidos
á acción e evolución da natureza como derivados
da actividade humana, así como cando albergue
hábitats ou especies que aparezan recollidos nas lis-
taxes oficiais de rango internacional, nacional ou
da Comunidade Autónoma de Galicia, así como
outras especies que posúan unha gran singularidade
no mantemento da biodiversidade dos humidais de
Galicia.

1.2. Cando sexa importante para o mantemento
de funcións ecolóxicas, con especial atención naque-
les que desempeñen unha función hidrolóxica apre-
ciable no funcionamento natural dunha bacía hidro-
lóxica ou dun sistema costeiro importante.

1.3. Cando supoña un exemplo raro ou único dun
tipo de humidal representativo dunha unidade
bioxeográfica particular.


