
INFORME DE LEGALIDADE SOBRE O PROXECTO DE  DECRETO POLO QUE SE

REGULA A  FORMACIÓN  EN  IGUALDADE  E  PREVENCIÓN  E  LOITA CONTRA A

VIOLENCIA  DE  XÉNERO  DO  PERSOAL  AO  SERVIZO  DA ADMINISTRACIÓN  DA

COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA

Esta Secretaría Xeral Técnica de conformidade co artigo 43.2 da Lei 16/2010, de 17 de

decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e o sector público

autonómico de Galicia, en relación co Proxecto de Decreto  polo que se regula a formación

en igualdade e prevención e loita contra a violencia de xénero do persoal ao servizo da

administración da comunidade autónoma de Galicia, emítese o seguinte, 

INFORME

1. Marco normativo e competencial

O Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das

disposicións  legais  da  Comunidade  Autónoma  de  Galicia  en  materia  de  igualdade

establece  no  artigo  primeiro  o  compromiso  da  Comunidade  Autónoma  de  Galicia  na

eliminación  da  discriminación entre  mulleres  e  homes e  na  promoción da igualdade e

atribúelle  a  maior  efectividade  posible,  no  seu  eido  de  competencias,  ao  principio

constitucional de igualdade de oportunidades entre as persoas de ambos os sexos, de

conformidade coas obrigas impostas aos poderes públicos de Galicia no artigo 4 da Lei

orgánica 1/1981, do 6 de abril, do Estatuto de autonomía para Galicia, entre as que figura

a de promover as condicións para que a liberdade e a igualdade da persoa e dos grupos

en que se integra sexan reais e efectivas, así como remover os atrancos que impidan ou

dificulten a súa plenitude. Tamén establece o citado Decreto lexislativo no mesmo artigo 1

(apartado 3a), que un dos principios de actuación da Comunidade Autónoma en materia de

igualdade será a integración da dimensión da igualdade de oportunidades entre mulleres e

homes na elaboración, execución e seguimento de todas as accións desenvolvidas polo

sector público autonómico no exercicio das súas competencias.

2. Necesidade e oportunidade
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O  Decreto  parte  da  consideración  de  que  é  vital  a  integración  da  igualdade  de

oportunidades na totalidade de actuacións da administración da Xunta de Galicia, o que

depende,  en  gran  medida,  da  formación  das  persoas  que  traballan  nelas,  e  por  iso

considérase  necesario  e  imprescindible  promover  que  todo  o  persoal  ao  servizo  da

administración da Xunta de Galicia posúa a dita formación, garantindo para elo a unha

oferta continuada e permanente de accións formativas (básicas e/ou especializadas) no

ámbito da promoción da igualdade entre mulleres e homes e da prevención e a loita contra

a violencia de xénero, regulando a súa valoración e puntuación na totalidade da probas de

acceso á función pública, na promoción profesional e nos concursos de traslados. 

O decreto  que se tramita  pretende ser  a  norma que materialice esta   necesidade de

formación, así como os mecanismos para obtela e para acreditala, tanto na provisión da

totalidade dos postos de traballo a ocupar por persoal ao servizo da Administración da

Xunta  de  Galicia,  como nos concursos  de  traslados  que se convoquen para  o  citado

persoal.

Tratase ademais dunha medida pioneira no marco do Estado que sitúa á CCAA de Galicia

á vangarda no compromiso coa igualdade entre mulleres e homes e en contra da violencia

de xénero, ao regular a través do presente Decreto, a formación en xénero da totalidade

de persoal ao seu servizo. 

3.Tramitación

Polo que respecta á instrución na elaboración do proxecto normativo, esta acomodouse ao

procedemento legal e ás prescricións contidas nos artigos 40 a 44 da Lei 16/2010, do 17

de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público

autonómico de Galicia (LOFAXGA)

Así, a Secretaria Xeral da Igualdade, centro directivo impulsor remitiu ao Servizo Técnico

Xurídico o borrador da disposición acompañado dos seguintes documentos:

- Unha memoria xustificativa (artigo 41.2.a da Lei 16/2010, do 17 de decembro).

-  Unha  memoria   económica-  financeira  (artigo  41.2.b  da  Lei  16/2010,  do  17  de
decembro).

- Unha táboa de vixencias (artigo 41.2.d da Lei 16/2010, do 17 de decembro).
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Así mesmo consta o acordo previo  de inicio  do procedemento de elaboración da dita

disposición asinado pola persoa titular da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia,

Administracións Públicas e Xustiza (art. 41.1 da Lei 16/2010, do 17 de decembro)

Unha vez recibida a documentación e logo do seu estudo, o Servizo Técnico-Xurídico da

Subdirección  Xeral  de  Réxime  Xurídico,  elaborou  o  preceptivo  informe  e  obtivo  a

aprobación inicial do anteproxecto como proxecto pola persoa titular da Vicepresidencia e

Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza (artigos 41.2 c) e 41.3 da

Lei 16/2010, do 17 de decembro). 

Unha vez aprobada inicialmente a disposición como proxecto, este publicouse na páxina

web  da  Consellería,  na  relación  dos  procedementos  de  elaboración  de  disposicións

administrativas de carácter xeral que estean en curso, indicando o seu obxecto e estado

de tramitación, así como a posibilidade que teñen as persoas de remitir suxestións e a

forma de facelo (artigo 9 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno e

artigo 41.4 da Lei 16/2010, do 17 de decembro).

Posteriormente o Servizo Técnico-Xurídico solicitou os informes dos órganos e unidades

administrativas que debían pronunciarse sobre o texto do proxecto.  

Así mesmo e conforme co artigo 42.3 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, dado que o

proxecto afecta aos dereitos ou intereses lexítimos de determinados grupos, neste caso

os  empregados  públicos,  o  órgano  tramitador,  o  Servizo  Técnico  Xurídico,  someteu  o

proxecto á audiencia dos sindicatos con representación na Administración da Xunta de

Galicia, a saber, UGT, CCOO, CIG e CISIF, así como do resto de Consellerías da Xunta de

Galicia. 

Consta no expediente o informe da Secretaria Xeral da Igualdade sobre as alegacións

formuladas durante os trámites de audiencia e exposición pública. Recibíronse alegacións

das  seguintes  entidades:  Confederación  Intersindical  Galega,  Comisións  Obreiras  de

Galicia, Unión Xeral de Traballadores de Galicia, a Central Sindical Independiente e de

Funcionarios e Beatriz Fernández.

Resultou  preciso  solicitar  un  informe  económico-financeiro  da  Dirección  Xeral  de

Planificación  e  Orzamentos  e  un  informe  sobre  as  cuestións  de  legalidade  e  técnica

normativa da Asesoría Xurídica Xeral.
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Ao tratarse dunha disposición administrativa de carácter xeral que puidera ter repercusións

en cuestións de xénero ao abeiro do artigo 8 da Lei 7/2004, de 16 de xullo, galega para a

igualdade entre homes e mulleres e do artigo 42.2 da Lei 16/2010, do 17 de decembro,

resultou preciso requirir informe sobre o seu impacto de xénero

Ademais  segundo o  establecido no art.  42.7  da  Lei  16/2010,  do  17  de  decembro,  ao

tratarse dun proxecto que afecta ao réxime de persoal da Administración da Comunidade

Autónoma de Galicia ou do sector público autonómico requiriuse informe á Dirección Xeral

de Función Pública.

Igualmente,  ao  ser  unha  disposición  que  modifica  dous  órganos  consultivos  e  de

participación  como  son  o  Observatorio  Galego  da  Violencia  de  Xénero  e  a  Comisión

Interdepartamental  da  Igualdade  foi  preciso  solicitar  informe  á  Dirección  Xeral  de

Avaliación e Reforma Administrativa. 

O 20 de marzo de 2017 a Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos emitiu informe

favorable sobre o proxecto de decreto.

O 4 de xullo de 2016 a Secretaría Xeral de Igualdade emitiu o preceptivo informe  sobre o

proxecto de decreto.

O 29 de xullo de 2016 a Dirección Xeral da Función Pública emitiu informe favorable sobre

o proxecto de decreto.

O 24 de marzo de 2017 a Dirección Xeral  de Avaliación e Reforma Administrativa emitiu

informe favorable sobre este proxecto normativo.

O 3 de abril de 2017 este proxecto de decreto foi aprobado pola Comisión de Persoal da

Xunta de Galicia. 

Finalmente, o 21 de marzo de 2017 a Asesoría Xurídica emitiu o correspondente informe

no que realiza unha serie de observacións, tanto de técnica normativa como respecto ao

contido do articulado, as cales foron aceptadas e incorporadas ao texto final do proxecto

de decreto. 
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4. Legalidade

En cumprimento  do  disposto  no artigo 12 da Lei  3/2014,  do  24  de  abril,  do  Consello

Consultivo  de  Galicia  e  de  conformidade  co  artigo  43.2  da  Lei  16/2010,  do  17  de

decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público

autonómico de Galicia, o proxecto someterase a informe do Consello Consultivo de Galicia

previa a súa aprobación definitiva pola persoa titular da Vicepresidencia e Consellería de

Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza. Seguidamente, o proxecto someterase á

Comisión  de  Secretarios  Xerais  previa  á  súa  aprobación  polo  Consello  da  Xunta  de

Galicia, de conformidade co dito artigo 43 da Lei 16/2010, do 17 de decembro.

De  acordo co indicado, e logo da proposta elevada pola Subdirección Xeral de Réxime

Xurídico, considérase que este proxecto de decreto reúne as condicións esenciais para a

súa aplicación e efectividade polo que se informa favorablemente o mesmo.

Santiago de Compostela, 5 de abril de 2017

A  secretaria  xeral  técnica  da  Consellería  de  Presidencia,  Administracións  Públicas  e

Xustiza
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