
INFORME  DE  LEGALIDADE  SOBRE  O  PROXECTO  DE   ORDE  POLA  QUE  SE

DESENVOLVE O DECRETO 59/2012, DE 19 DE XANEIRO, POLO QUE SE ESTABLECEN

AS CONDICIÓNS E O PROCEDEMENTO PARA A HOMOLOGACIÓN POLA ACADEMIA

GALEGA  DE  SEGURIDADE  PÚBLICA  DE  CURSOS  IMPARTIDOS  POR  OUTRAS

ENTIDADES

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, e logo de examinar o “Proxecto de Orde pola que se desenvolve o

Decreto 59/2012, de 19 de xaneiro, polo que se establecen as condicións e o procedemento

para a homologación pola Academia Galega de Seguridade Pública de cursos impartidos

por outras entidades”, emite o seguinte, 

INFORME

1. Marco normativo e competencial

O artigo 5 da lei 1/2007, do 15 de xaneiro, da Academia Galega de Seguridade Pública

atribúelle a este organismo autónomo, entre outras funcións e para as materias que lle son

propias,  a  homologación  cando  proceda  dos  títulos  correspondentes  aos  cursos  de

formación impartidos por outras academias, escolas ou centros.

No  ano  2012,  e  co  fin  de  establecer  un  procedemento  regrado  destas  homologacións,

publícase o Decreto 59/2012, do 19 de xaneiro,  polo que se establecen as condicións e o

procedemento  para  a  homologación  e  na  propia  norma  facultase  á  Consellería  de

Presidencia,  Administracións  Públicas  e  Xustiza  para  ditar  cantas  disposicións  sexan

necesarias para o desenvolvemento e a execución.

2. Necesidade e oportunidade

A experiencia acumulada dende a entrada en vigor do antedito decreto pon de manifesto a

necesidade de acometer  ese desenvolvemento  e adaptar  a normativa tanto  aos últimos

cambios  lexislativos  como  ás  novas  circunstancias  da  formación  dirixida  ao  persoal

integrante dos corpos da policía local, bombeiros, agrupacións de protección civil e demais
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servizos relacionados coa seguridade e as emerxencias de Galicia, xa que a realidade é que

numerosas empresas privadas solicitan ao amparo do texto legal antedito a homologación

dos  seus  cursos,  na  maioría  dos  supostos  na  modalidade  de  teleformación,  pero  non

dirixidos ao persoal da seguridade pública e das emerxencias que traballan en Galicia, o cal

era o espírito  da norma e súa función,  ademais por suposto da propia competencia da

Agasp.

Así, esta orde, que ter por obxecto desenvolver as previsións contidas no decreto 59/2012,

do 19 de xaneiro, establece cales son as entidades que poden solicitar a homologación dos

seus cursos e a quen están dirixidos eses cursos, de acordo co establecido na propia lei da

Agasp. 

3. Estrutura e contido

 O presente proxecto de orde consta de 7 artigos.

Conta tamén con dúas disposicións adicionais que fan referencia, respectivamente, a outros

requisitos que deben cumprir  os cursos, entidades e alumnado e a cursos de manifesto

interese policial. 

Así mesmo, conta con unha disposición transitoria relativa á tramitación de procedementos

xa iniciados á entrada en vigor da presente orde e unha disposición derradeira na que se

recolle a súa entrada en vigor. 

4. 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 Academia Galega de Seguridade Pública, centro directivo impulsor, remitiu ao Servizo

Técnico Xurídico o borrador da disposición acompañado dos seguintes documentos:
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- Unha memoria explicativa (artigo 41.3.a da Lei 16/2010, do 17 de decembro)

- Unha memoria  económica (artigo 41.3.b da Lei 16/2010, do 17 de decembro)

-  Unha táboa de vixencias (artigo 41.3 d da Lei 16/2010, do 17 de decembro)

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).

Na  memoria  xustificativa  remitida,  faise  alusión  expresa  á  non  necesidade  de  consulta

pública previa dado que se trata dunha proposta normativa que non ten impacto significativo

na actividade económica, non impón obrigas relevantes aos destinatarios da mesma xa que

só establece os requisitos necesarios para levar a cabo os cursos para os que se solicita á

homologación e que xa viñan establecidos no decreto 59/2012, que desenvolve, e ademais

regula  aspectos  parciais  dunha  materia,  como  é  a  homologación  de  cursos  para  un

colectivo especifico como é o persoal de protección civil, emerxencias e seguridade pública

(artigo 41.2 da LOFAXGA e  133  da  Lei  39/2015,  do  1  de  outubro,  do  procedemento

administrativo común).

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

Subdirección Xeral de Réxime Xurídico, elaborou o preceptivo informe ( artigo 41.3 c) da

LOFAXGA)

Seguidamente, o Servizo Técnico-Xurídico obtivo a aprobación inicial do anteproxecto como

proxecto  pola  persoa  titular  da  Vicepresidencia  e  Consellería  de  Presidencia,

Administracións Públicas e Xustiza (artigo 41.4 da LOFAXGA).

Unha vez aprobada inicialmente a disposición como proxecto, esta 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 41.5

da Lei 16/2010, do 17 de decembro).
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Así  mesmo,  o  órgano  tramitador,  o  Servizo  Técnico  Xurídico,  someteu  o  proxecto  á

audiencia da Presidencia e do resto de Consellerías da Xunta de Galicia, recibindo por parte

da Consellería de Cultura escrito indicando que non teñen nada que alegar, o mesmo que

fixeron as consellerías de Infraestruturas e Mobilidade e a Presidencia da Xunta de Galicia. 

Ao mesmo tempo, solicitáronse os informes dos órganos e unidades administrativas que

debían pronunciarse sobre o texto do proxecto. 

De conformidade co disposto no artigo 42.1 da LOFAXGA, foi necesario solicitar informe

económico-financeiro  á  Dirección  Xeral  de  Planificación  e  Orzamentos.  Este  informe foi

emitido o 8 de xuño de 2020.

Ao tratarse dunha disposición administrativa de carácter xeral que puidera ter repercusións

en cuestións de xénero ao abeiro do 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 e  do artigo 42.2 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, resultou preciso

requirir informe sobre o seu impacto de xénero. A Secretaría Xeral da Igualdade informou

este proxecto de orde o 13 de maio de 2020, indicando que non presenta colisión directa

coa normativa en materia de igualdade por razón de xénero, aínda que fai unha serie de

propostas  para  acadar  a  efectiva  integración  da  perspectiva  de  xénero  na  actividade

estadística e a utilización non sexista de linguaxe normativa. 

Ao  non  tratarse  dun  proxecto  que  afecte  á  estrutura  orgánica,  métodos  de  traballo,

procedementos administrativos e burocráticos ou réxime do persoal da Administración xeral

da Comunidade Autónoma de Galicia ou do sector público autonómico, non resultou preciso

solicitar o informe da Dirección Xeral de Avaliación e Reforma administrativa (artigo 42.7 da

LOFAXGA).

Finalizada a fase de documentación e consulta recollida previamente, o proxecto someteuse

a informe da Asesoría Xurídica Xeral, que se pronunciou sobre cuestións de legalidade e

técnica normativa, segundo o disposto no artigo 43.1 da  Lei 16/2010, do 17 de decembro.

Este informe emitiuse o 4 de agosto de 2020 en sentido favorable, sen recoller a necesidade

de ditamen preceptivo do Consello Consultivo de Galicia.

4



4. Legalidade

En  cumprimento  do  disposto  no  artigo  43.3  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 á aprobación da persoa titular da consellería impulsora do

procedemento.

De acordo co indicado considérase que o “Proxecto de  Orde pola que se desenvolve o

Decreto 59/2012, de 19 de xaneiro, polo que se establecen as condicións e o procedemento

para a homologación pola Academia Galega de Seguridade Pública de cursos impartidos

por outras entidades”,  reúne as condicións esenciais para a súa aplicación e efectividade

polo que se informa favorablemente (artigo 43.2 da Lei 16/2010, de 17 de decembro).

Santiago de Compostela, 6 de outubro de 2020

A secretaria xeral técnica

Beatriz Cuiña Barja
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