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I. DISPOSICIÓNS XERAIS
PRESIDENCIA

Corrección de erros.-Lei 2/2005, do 18
de febreiro, de promoción e defensa da
calidade alimentaria galega.

Advertido erro na devandita lei, publicada no DOG
número 49, cómpre facer a oportuna corrección.

Na páxina 4.243, columna dereita, artigo 80, pun-
to 5, di: «No suposto de iniciarse o procedemento
sancionador como consecuencia de resultados, este
analíticos, se o inculpado non acepta eses resultados
poderá solicitar a realización de análises contradi-
torias da maneira que se estableza regulamentaria-
mente» e debe dicir: «No suposto de iniciarse o
procedemento sancionador como consecuencia de
resultados, analíticos, se o inculpado non acepta eses
resultados poderá solicitar a realización de análises
contraditorias da maneira que se estableza regu-
lamentariamente».

Lei 5/2005, do 25 de abril, reguladora
do recurso de casación en materia de
dereito civil de Galicia.

Exposición de motivos.

A competencia do Parlamento para regular o recur-
so de casación en materia de dereito civil galego
vénlle atribuída nos artigos 22 e 27.5 do Estatuto
de autonomía de Galicia, que en concordancia co
disposto no artigo 149.1.6.º da Constitución deter-
minan as atribucións da nosa Comunidade Autónoma
en materia de normas procesuais que deriven do
dereito galego.

O Tribunal Constitucional delimitou na súa sen-
tenza do 25 de marzo de 2004 o ámbito constitu-
cionalmente correcto de actuación do Lexislativo
autonómico nesta materia, ao pronunciarse sobre o
contido da Lei 11/1993, do 15 de xullo, reguladora
do recurso de casación en materia de dereito civil
especial.

Por todo iso, e para posibilitar a existencia dun
recurso de casación ante o Tribunal Superior de Xus-
tiza de Galicia que faga efectivas as previsións do
artigo 21 do Estatuto de autonomía para Galicia e
a creación dunha doutrina xurisprudencial sobre o
dereito civil galego, faise precisa a aprobación desta
lei.

Por todo o exposto o Parlamento de Galicia aprobou
e eu, de conformidade co artigo 13.2 do Estatuto
de Galicia e co artigo 24 da Lei 1/1983, do 23 de
febreiro, reguladora da Xunta e do seu presidente,
promulgo en nome de El-Rei a Lei de reguladora
do recurso de casación en materia de dereito civil
de Galicia.

Artigo 1

O obxecto desta lei é a regulación do recurso de
casación en materia de dereito civil de Galicia, de
conformidade coa competencia prevista no artigo
27.5 do Estatuto de autonomía para Galicia.

Artigo 2

En desenvolvemento da competencia exclusiva da
Comunidade Autónoma para a regulación das normas
procesuais derivadas do dereito galego, establécense
as seguintes especialidades na regulación do recurso
de casación en materia de dereito civil de Galicia:

1. Considerarase motivo casacional o erro na apre-
ciación da proba que demostre descoñecemento por
parte do xulgador de feitos notorios que supoñan
infracción do uso ou costume.

2. As sentenzas obxecto de casación non estarán
sometidas a ningunha limitación por causa da súa
contía litixiosa.

Disposición transitoria

Serán recorribles en casación, conforme o disposto
nesta lei, as resolucións xudiciais que, ditadas antes
da súa entrada en vigor, se encontren en tempo hábil
de seren obxecto de recurso.

Disposición derrogatoria

Queda derrogada a Lei 11/1993, do 15 de xullo,
sobre o recurso de casación en materia de dereito
civil especial de Galicia.

Disposición derradeira

Esta lei entrará en vigor o día seguinte da súa
publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, vinte e cinco de abril
de dous mil cinco.

Manuel Fraga Iribarne
Presidente

CONSELLERÍA DE SANIDADE

Corrección de erros.-Decreto 103/2005,
do 6 de maio, polo que se establece a
regulamentación técnico-sanitaria de
piscinas de uso colectivo.

Advertido erro no devandito decreto, publicado no
DOG nº 90, do 11 de maio, cómpre facer a seguinte
corrección:

Na páxina 7.899, e inmediatamente despois da
disposición adicional terceira, debe incluírse o
seguinte texto:

«Disposición transitoria

As piscinas xa construídas disporán dun prazo de
tres meses, contados a partir da entrada en vigor
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deste decreto, para adaptarse ás disposicións rela-
tivas á medida da condutividade do artigo 31, sobre
autocontrol, ao programa de control da calidade da
auga do artigo 32, e ao relativo á información ao
usuario do artigo 33».

CONSELLERÍA DE PESCA
E ASUNTOS MARÍTIMOS

Decreto 118/2005, do 28 de abril, polo
que se regula o sistema de compensacións
en caso de cesamento, peche ou suspensión
temporal da actividade pesqueira, maris-
queira ou acuícola como consecuencia de
contaminación mariña accidental.

Exposición de motivos

A Xunta de Galicia, como consecuencia do acci-
dente do buque petroleiro Prestige, inmediatamente
despois do accidente habilitou unha serie de com-
pensacións de carácter económico dirixida aos pro-
fesionais do mar que viron suspendida a súa
actividade.

Estas compensacións trataban de paliar ou min-
guar os efectos do citado accidente nas economías
familiares dos distintos colectivos que máis direc-
tamente foron afectadas polas distintas resolucións
de peche da actividade extractiva.

Xunto ás medidas adoptadas no seu día pola Admi-
nistración autonómica, as distintas administracións
foron adoptando outra serie de medidas de carácter
lexislativo e económico que se sumaron ás medidas
inicialmente adoptadas pola Xunta de Galicia, entre
elas, os reais decretos lei 7 e 8/2002, do 22 de
novembro e do 13 de decembro, do Goberno central,
completadas posteriormente polo Real decreto lei
4/2003, do 20 de xuño, sobre actuacións para o aboa-
mento de indemnizacións en relación cos danos oca-
sionados polo accidente do buque Prestige, o Real
decreto 1053/2003, do 1 de agosto, polo que se apro-
ban as normas de desenvolvemento do citado real
decreto lei e o Real decreto lei 4/2004.

Do estudo da diversa normativa existente en mate-
ria de adopción de medidas para paliar as conse-
cuencias dos danos causados que poidan xerarse
no desenvolvemento dunha actividade económica
relacionada con produtos mariños, xa sexa por acci-
dentes como no caso do Prestige, como de catástrofes
naturais, como inundacións, temporais ou incendios,
compróbase que en ningunha comunidade autónoma,
nin na Administración do Estado, existe unha pre-
visión normativa que considere, a priori, as medidas
e criterios que se van adoptar en caso de que aconteza
algunha destas circunstancias.

Ante esta situación, e en previsión de que nun
futuro poida acontecer un non desexable novo acci-

dente que provoque contaminación mariña acciden-
tal nas costas do litoral de Galicia, é necesario contar
cunha norma que articule automaticamente os resor-
tes necesarios para que a atención aos distintos afec-
tados, e sempre dentro do ámbito competencial da
Comunidade Autónoma de Galicia, sexa o máis áxil
e eficaz posible, guiándose por criterios plenamente
obxectivos e de aplicación inmediata.

Trátase, con esta norma, de regular as situacións
de compensacións a aqueles colectivos cuxa acti-
vidade estea regulada directamente pola consellería
competente en materia de pesca e asuntos marítimos,
sen que alcance os demais colectivos que directa
ou indirectamente poden resultar afectados polo
cesamento, peche ou prohibición de actividade que
poderán ter a súa regulación propia.

Neste decreto regúlanse as compensacións que
deberá aboar a Xunta de Galicia, con independencia
das fontes de financiamento e de procedencia dos
fondos, que poderá, loxicamente reclamar o seu rein-
tegro, que pretenden facer fronte aos períodos de
inactividade e, por tanto, de falta de ingresos para
garantir unhas condicións mínimas aos colectivos
afectados.

Por todo o exposto é polo que, por proposta do
conselleiro de Pesca e Asuntos Marítimos e logo
de deliberación do Consello da Xunta de Galicia,
na súa reunión do día vinte e oito de abril de dous
mil cinco,

DISPOÑO:

Capítulo I
Disposicións xerais

Artigo 1º.-Do obxecto.

Este decreto ten por obxecto regular o sistema de
compensacións en caso de cesamento, peche ou sus-
pensión da actividade económica dos suxeitos dedi-
cados á actividade da pesca, do marisqueo e da acui-
cultura recollidos no artigo 4º deste decreto, como
consecuencia de episodios ou accidentes que pro-
voquen contaminación mariña accidental, non sendo
aplicable a outros sectores ou suxeitos sometidos
á regulación doutros departamentos autonómicos ou
doutras administracións.

Artigo 2º.-Da definición das compensacións.

1. As compensacións teñen como finalidade aten-
der e darlles cobertura ás necesidades dos afectados
con carácter inmediato ante a falta de actividade
económica e de ingresos derivados desta.

2. Os demais danos sobre os bens, así como as
perdas e os gastos nos que se incorrese, de toda
índole, e que teñan esa consideración de confor-
midade coa normativa internacional vixente na mate-
ria, deberán ser avaliados con base no valor real
do dano causado ou dos bens ou medio afectado


