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INFORME SOBRE O PROXECTO DE DECRETO POLO QUE SE CREA A 
COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL DA RIBEIRA SACRA

De conformidade co disposto no artigo 43.2 da Lei 16/2010, de 17 de decembro, de organización e  
funcionamento da Administración xeral e do sector público de Galicia, en relación co proxecto de 
Decreto polo que se crea a Comisión Interdepartamental da Ribeira Sacra, emito o seguinte

INFORME

1. Marco normativo e competencial:

A Constitución Española atribúe ás comunidades autónomas no seu artigo 148.1 a competencia 
exclusiva,  entre outras materias,  sobre o patrimonio monumental  de interese da Comunidade 
Autónoma, o fomento da cultura, da investigación e da promoción e ordenación do turismo no 
seu ámbito territorial.

Na nosa comunidade autónoma o artigo 27.18 do Estatuto de Autonomía de Galicia recoñece a 
súa competencia exclusiva sobre patrimonio histórico, artístico, arquitectónico e arqueolóxico de 
interese de Galicia, e o artigo 32 sobre a defensa e promoción dos valores culturais do pobo  
galego. Pola súa banda, o artigo 27.21 establece que a Comunidade Autónoma de Galicia ten 
atribuída  a  competencia  en  materia  de  promoción  e  ordenación  do  turismo  no  seu  ámbito 
territorial.

O  Decreto  163/2018,  do  13  de  decembro,  polo  que  se  establece  a  estrutura  orgánica  da 
Consellería de Cultura e Turismo, estipula no artigo 1 que esta consellería é o departamento da  
Xunta de Galicia ao que lle corresponden os aspectos vinculados á protección e promoción do 
patrimonio cultural de Galicia; e o artigo 11.1 atribúe á Dirección Xeral de Patrimonio Cultural as  
funcións de dirección e coordinación das actuacións da Consellería en materia de patrimonio 
cultural.

O Decreto 166/2018, do 27 de decembro, declara ben de interese cultural a paisaxe cultural da 
Ribeira Sacra. O anexo VII deste decreto contén unha delimitación da paisaxe cultural e da súa 
zona de amortecemento, tal e como prevé a Lei 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio cultural de 
Galicia, aos que é aplicable o réxime de protección xeral e específico definido na Lei e no decreto 
de delimitación, e unha terceira zona composta por 22 termos municipais das provincias de Lugo 
e Ourense, que debe centrar o obxecto das ferramentas de xestión.

2. Necesidade e oportunidade:

Tendo en conta a profusión de valores e de elementos relevantes nun ámbito espacial extenso, 
as necesidades específicas dun territorio eminentemente ligado á produción agrícola e gandeira, 
así  como o potencial  desenvolvemento  das  infraestruturas  dun  turismo e  servizos  ligados á 
cultura, á natureza e á paisaxe, estímase imprescindible promover medidas de coordinación e 
colaboración que proporcionen un marco axeitado e eficaz do desenvolvemento da actividade 
administrativa que permita coñecer e valorar as situacións de primeira man e en conxunto, para  
procurar a salvagarda da paisaxe cultural. Para a materialización deses obxectivos, créase como 
ferramenta de xestión e colaboración a Comisión Interdepartamental da Ribeira Sacra.
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3. Estrutura e contido do proxecto:

O presente decreto consta dunha parte expositiva, 15 artigos e dúas disposicións derradeiras, co 
seguinte contido:

▪ O artigo 1 establece o obxecto da norma.

▪ O artigo 2 establece o ámbito de aplicación da Comisión Interdepartamental da Ribeira Sacra.

▪ O  artigo  3  adscribe  a  Comisión  Interdepartamental  da  Ribeira  Sacra  á  consellería  con 
competencias en materia de patrimonio cultural.

▪ O artigo 4 remite á normativa reguladora do réxime organizativo xeral polo que se rexirá a  
Comisión.

▪ Os artigos 5 ata o 15 regulan as atribucións, funcionamento e organización da Comisión e 
dos órganos que a compoñen.

▪ A disposición derradeira primeira faculta á persoa titular da consellería competente en materia 
de patrimonio cultural para a execución e o desenvolvemento do decreto.

▪ A disposición derradeira segunda establece a entrada en vigor do decreto, que será a partir 
dos dez días naturais seguintes ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

4. Tramitación:

A Lei 16/2010 regula no capítulo II do seu título II o procedemento de elaboración de disposicións 
administrativas de carácter xeral. O artigo 41 recolle a fase inicial e sinala que a elaboración das 
anteditas disposicións será iniciada polo centro directivo correspondente, co acordo previo da 
persoa titular da consellería na que aquel estea encadrado. Así, o presente proxecto de decreto  
foi elaborado como anteproxecto pola Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. A documentación 
aportada nesta fase foi a seguinte:

▪ Acordo  do  conselleiro  de  Cultura  e  Turismo  de  25  de  novembro  de  2019,  de  inicio  do 
presente procedemento de elaboración da norma.

▪ Texto do anteproxecto.

▪ Memoria de legalidade, acerto e oportunidade.

▪ Memoria económico-financeira.

▪ Táboa de vixencias.

Non se incorporou nesta fase o certificado de consulta pública previa que esixe o artigo 41.2 
dado que se trata dun regulamento sobre cuestións organizativas.

Logo  de  finalizar  esta  fase  do  procedemento  mediante  a  aprobación  inicial  do  texto  como 
proxecto de decreto polo conselleiro de Cultura e Turismo o 3 de xaneiro de 2020, seguíronse os 
trámites da fase intermedia previstos no artigo 42 da Lei 16/2010. Así, na tramitación do proxecto 
solicitouse informe á Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos ―emitido o 5 de febreiro de 
2020―, á Dirección Xeral de Avaliación e Reforma Administrativa ―emitido o 11 de febreiro de 
2020― e á Secretaría Xeral de Igualdade ―emitido o 27 de marzo de 2020―.

Consta no expediente a emisión do certificado de 17 de febreiro de 2020 da Axencia para a 
Modernización Tecnolóxica de Galicia,  de exposición pública do proxecto,  conforme ao artigo 
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42.4 da Lei 16/2010, no que se dá conta da recepción de dúas suxestións realizadas a través do  
formulario dispoñible no portal de Transparencia e Goberno aberto.

A Asesoría Xurídica da Consellería de Cultura e Turismo emitíu o seu informe o 22 de marzo de 
2020, de conformidade co artigo 43.1 da Lei 16/2010. Neste informe destácase que a memoria 
xustificativa de legalidade, acerto e oportunidade deixa sen explicar a ausencia do trámite de 
audiencia  aos sectores afectados e a non necesidade do ditame do Consello  Consultivo  de 
Galicia, e se fai referencia a varias omisións relativas ao ámbito competencial do proxecto de 
decreto.

Sinálase no informe que non consta o certificado da publicación na páxina web da Consellería de 
Cultura e Turismo, tal e como se esixe no artigo 42.4 da Lei 16/2010, nin o informe da Secretaría 
Xeral da Igualdade sobre o impacto de xénero, posteriormente incorporado.

Polo que atinxe ao marco competencial e normativo, a xuízo da asesora xurídica, a exposición de 
motivos debería referirse ás competencias atribuidas ás comunidades autónomas nos apartados 
16ª, 17ª e 18ª do artigo 148.1 da Constitución Española, e á interpretación que sobre ese marco 
competencial en materia do patrimonio cultural fai a xurisprudencia do Tribunal Constitucional; así 
como  á  competencia  para  a  declaración  dos  bens  de  interese  cultural  de  Galicia  e  do 
procedemento para tal declaración que prevé a Lei 5/2016.

Faise no informe da Asesoría Xurídica recomendacións de técnica normativa de carácter xeral,  
de xeito que se lle dea ao texto a necesaria coherencia interna, evitando omisións na regulación 
de aspectos, así como contradicións e faltas de correspondencia. Lémbrase tamén a necesidade 
de adoptar un nivel de linguaxe culto pero accesible ao cidadán medio, de maneira clara, precisa 
e  sinxela,  e  de  utilizar  unha  linguaxe  que  evite  o  uso  de  formas  discriminatorias  ou 
androcéntricas.  Recoméndase  ademais  o  coidado  na  utlización  dos  signos  ortográficos,  na 
composición dos caracteres, na disposición do texto, etc.

Ademais  das  observacións  que  afectan  á  parte  expositiva  da  norma,  se  fai  no  informe  da 
Asesoría Xurídica puntualizacións específicas respecto de cada un dos artigos que compoñen a 
parte dispositiva. En xeral, as recomendacións e observacións realizadas foron incorporadas ao 
proxecto de decreto e á memoria de legalidade, acerto e oportunidade que o acompaña. 

Por  todo  o  exposto,  de  conformidade  co  artigo  43.2  da  Lei  16/2010,  de  17  de  decembro,  de 
organización e  funcionamento da Administración xeral  e do sector  público de Galicia,  INFORMO 
favorablemente o  proxecto de  Decreto polo que se crea a Comisión Interdepartamental da Ribeira  
Sacra, ao considerar  que  se  axusta  á  legalidade  vixente,  para  a  súa  aprobación  definitiva  polo 
conselleiro de Cultura e Turismo.

Santiago de Compostela,

O secretario xeral técnico da Consellería de Cultura e Turismo

Manuel Vila López

(asinado electronicamente)
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