
INFORME DE LEGALIDADE DA SECRETARÍA XERAL TÉCNICA SOBRE O PROXECTO DE
DECRETO POLO QUE SE MODIFICA O DECRETO 143/2016, DO 22 DE SETEMBRO, POLO
QUE SE APROBA O REGULAMENTO DA LEI 2/2016, DO 10 DE FEBREIRO, DO SOLO DE GA-
LICIA

En cumprimento do disposto no 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, esta Secretaría
Xeral Técnica emite o seguinte,

INFORME

1. Obxecto

Constitúe  o  obxecto  do presente proxecto  de  Decreto  a  modificación do Regulamento  da Lei
2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, aprobado polo Decreto 143/2016, do 22 de setem-
bro, tendo por obxectivo o esclarecemento das dúbidas detectadas na súa aplicación práctica,
dada a complexidade da materia que regula.

2. Marco normativo e competencial

O artigo 27.3 do Estatuto de autonomía de Galicia outorga á nosa comunidade competencia exclu-
siva en materia de ordenación do ordenación do territorio e do litoral, urbanismo e vivenda.

En atribución da dita competencia aprobouse a Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia
que derrogaba as anteriores normas vixentes na materia e constitúe a primeira regulación integral
do réxime xurídico do solo, o planeamento, xestión e disciplina urbanística. Posteriormente apro-
bouse o seu regulamento mediante o  Decreto 143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o
Regulamento da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, incorporando as cuestións conti-
das ata o momento nos regulamentos estatais co fin de acadar unha norma unitaria.

Segundo o Decreto 42/2019, do 28 de marzo, polo que se establece a estrutura orgánica da Con-
sellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, esta consellería é o órgano ao que lle correspon-
den as competencias e funciones en materia de ordenación do territorio e urbanismo.

3. Principios de boa regulación

De acordo co artigo 129.1 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Co-
mún das Administracións Públicas, a adecuación os principios de necesidade, eficacia, proporcio-
nalidade, seguridade xurídica, transparencia e eficiencia xustifícase memoria xustificativa do pre-
sente proxecto de decreto.

Así mesmo, obsérvase o cumprimento do resto do mandato contido no artigo 129 da Lei 39/2015:
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- En virtude dos principios de necesidade e eficacia, a xustificación da necesidade normativa e os
fins perseguidos figuran na memoria xustificativa.

- O proxecto respecta a lexislación básica comunitaria e estatal na materia, garantindo o principio
de seguridade xurídica.

4. Estrutura do proxecto normativo

Esta  norma  estrutúrase  nun  único  artigo,  unha  disposición  derrogatoria  e  dúas  disposicións
derradeiras.

5. Tramitación

Polo que respecta á instrución na elaboración do proxecto normativo, esta acomodouse ao proce-
demento 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 o sector público autonómico de Galicia.

O 24 de outubro de 2018 iniciouse o proceso de elaboración da norma ao expoñer no Portal de
Transparencia e Goberno aberto a consulta pública previa deste anteproxecto.

Constan no expediente os seguintes trámites:
- Acordo de inicio (art. 6 do Regulamento de réxime interior da Xunta de Galicia).

- Memoria xustificativa sobre a legalidade, acerto e oportunidade e sobre a adecuación da iniciati-

va aos principios previstos no artigo 37.a) da Lei 14/2013, do 26 de decembro de racionalización

do sector público autonómico.

- Memoria económico-financeira.

- Publicidade nos termos previstos no artigo 9.c) da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia

e bo goberno.

- Trámite de audiencia a determinadas administracións, corporacións ou entidades.

- Informe sobre os trámites de consulta pública e audiencia, no que se analizan as alegacións pre -

sentadas. 

- Informe da Dirección Xeral de Avaliación e Reforma Administrativa.

- Informe da Dirección Xeral competente en materia de orzamentos.

- Informe sobre impacto de xénero da Secretaría Xeral de Igualdade.

- Informe da Asesoría Xurídica Xeral da Xunta de Galicia
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6. Legalidade

Trala emisión do ditame preceptivo polo Consello Consultivo, consonte co establecido no artigo 12
c) da Lei 3/2014, do 24 de abril, do Consello Consultivo de Galicia, ao tratarse dun regulamento de
execución dunha lei autonómica, o proxecto someterase á aprobación definitiva da persoa titular
desta Consellería e finalmente remitirase á Comisión de Secretarios Xerais previa á súa aproba-
ción polo Consello da Xunta de Galicia.

De acordo co indicado considérase que este proxecto de decreto reúne as condicións esenciais
para a súa aplicación e efectividade, compróbase que se cumpriron tódolos tramites preceptivos,
polo que se informa favorablemente.

Santiago de Compostela,

A secretaria xeral técnica                                           

(documento asinado dixitalmente)

Carmen Bouso Montero                                            
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