
 

Normas de utilización das salas institucionais, espazos e outras dependencias do Parlamento 

de Galicia 

 

A sede do Parlamento de Galicia conta con diversas salas para a súa utilización por parte da 

Mesa do Parlamento, a Xunta de Portavoces, os grupos parlamentarios, as deputadas e os 

deputados, así como polos órganos que desenvolven propiamente a actividade da Cámara 

(Pleno, Deputación Permanente, Comisións e Ponencias). 

 

Faise necesario por iso establecer uns criterios de utilización de devanditas salas, polo que a 

Mesa, en sesión celebrada no  día ..... de .......... de 2019, aproba os seguintes 

 

Criterios de uso parlamentario e institucional das salas do Parlamento de Galicia 

 

1.º Actividade parlamentaria e institucional: 

- As Salas da Cámara non asignadas aos grupos son espazos de utilización exclusivamente 

parlamentario e institucional, quedando excluídas do seu uso e acceso a persoas e grupos 

alleos ao Parlamento. 

 

- Compete á Presidencia autorizar as actividades de carácter non institucional que pretendan 

celebrarse fóra dos espazos dos grupos parlamentarios a condición de que non dispoñan nas 

súas instalacións do espazo ou recursos adecuados para a finalidade da reunión, e cando se 

trate de sesións nas que todos /ou algúns dos asistentes teñan a condición de membros do 

Parlamento de Galicia. Poderá ser autorizado este uso pola Presidencia sempre que non teña 

ocupación a sala pola actividade parlamentaria.  

 

- Nos espazos obxecto desta regulación queda expresamente prohibida a celebración de 

calquera tipo de actividade que sexa impropia da formalidade e intereses dun poder público 

ou pretenda suplantar, directa ou indirectamente, o papel e as funcións de calquera órgano 

contemplado no Regulamento do Parlamento de Galicia. 

 

2.º Procedemento de solicitude: 

- O uso dos espazos da sede do Parlamento para a realización da actividade parlamentaria 

ordinaria será tramitado polos servizos da Cámara. 



 

- Nos demais casos o uso estará suxeito á autorización da Presidencia a través do Gabinete da 

Presidencia. 

 

- As solicitudes, en todo caso, deberán ser presentadas cunha antelación mínima de 48 horas 

ao comezo da actividade que xustifica o uso das instalacións.  

  

- Nesta solicitude deberá indicarse a hora de inicio da reunión e a previsión da súa duración, 

así como o número estimado de persoas que asistirán, e unha breve descrición da  actividade 

que se solicita realizar. 

 

- O horario para a celebración dos actos solicitados axustarase ao aprobado pola Mesa para a 

apertura e peche do Parlamento, salvo circunstancias xustificadas e que teñan carácter 

excepcional que deberán ser apreciadas favorablemente pola Presidencia. 

 

- O acceso ao edificio para a asistencia a reunións nas dependencias de uso non parlamentario 

de persoas convidadas por deputadas ou deputados ou por grupos parlamentarios deberá 

acreditarse debidamente ante os servizos de seguridade da sede a través do Gabinete da 

Presidencia. 

 

3.º uso das dependencias 

- Os grupos parlamentarios están obrigados a respectar o carácter institucional de todas as 

salas, dependencias e espazos da sede do Parlamento de Galicia, incluso nas propias áreas de 

uso exclusivo de cada grupo parlamentario. Son responsables do uso dos espazos e do 

respecto dos dereitos das persoas que accedan a eles. 

- Os diferentes espazos e equipamentos non grupais que conforman a sede do Parlamento de 

Galicia non poderán ser utilizados para a colocación de ningún tipo de propaganda, 

reivindicación, información, carteis, pancartas ou símbolos que podan identificar unha opción 

política ou calquera outro elemento, agás autorización expresa da Mesa da Cámara.  

- A Presidencia da Cámara fará gardar a orde e o decoro en calquera dependencia, espazo ou 

instalación do recinto parlamentario e impedirá a presenza de persoas que utilicen prendas de 

vestir, accesorios, carteis, fotografías, pancartas ou calquera outro elemento que poda resultar 

alusivo a algún deputado, organización, institución ou terceiras persoas ou que, de calquera 

xeito menoscabe o decoro da Cámara.  


