
INFORME DE LEGALIDADE SOBRE O PROXECTO  DE ORDE POLA QUE SE MODIFICA A

ORDE DO 27 DE FEBREIRO DE 2012 POLA QUE SE CREA O REXISTRO ELECTRÓNICO DE

PLANS DE AUTOPROTECCIÓN NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA E SE REGULA

O SEU PROCEDEMENTO

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 modifica a Orde do 27 de febreiro de

2012  pola  que  se  crea  o  Rexistro  electrónico  de  plans  de  autoprotección  na  Comunidade

Autónoma de Galicia e se regula o seu procedemento”, emite o seguinte, 

INFORME

1. Marco normativo e competencial

O Decreto 171/2010, do 1 de outubro, sobre plans de autoprotección na Comunidade Autónoma

de Galicia, sinala no seu artigo 5 que se creará o Rexistro de plans de autoprotección.

Por elo, o 12 de marzo de 2012 publicouse no Diario Oficial de Galicia a Orde do 27 de febreiro de

2012  pola  que  se  crea  o  Rexistro  electrónico  de  plans  de  autoprotección  na  Comunidade

Autónoma de Galicia e se regula o seu procedemento (código de procedemento PR485A).

A finalidade  do  rexistro  é  o  establecemento  dunha  base  de  datos  co  contido  dos  plans  de

autoprotección, á cal poderán acceder os servizos de emerxencias da Comunidade Autónoma de

Galicia, para os efectos de ampliar a información sobre os centros, establecementos, espazos,

instalacións ou dependencias, que facilite e optimice as súas posibles intervencións en caso de

sinistro.

2. Necesidade e oportunidade

O Rexistro  debe adaptarse á  lei  4/2019 do  17 de  xullo,  de  administración dixital  de  Galicia.

Ademais deben regularse aspectos coma as modificacións e baixas dos plans e a documentación
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que  debe  acompañar  á  solicitude.,  e  implantar  melloras  que  permitan  a  consulta  dos  datos

contidos nel, polo que é necesaria a modificación da orde vixente 

3. Estrutura e contido

Modifícanse os artigos 4, 5, 6 e 7, o anexo I, e engádense os artigos 8, 9, 10, 11, 12 e 13 e unha

disposición adicional relativa á actualización dos modelos normalizados

Suprímense as  disposicións  transitorias  ao  referirse  a  rexistro  de  plans  presentados  con

anterioridade á entrada en vigor da orde e modifícase o anexo I.

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  Dirección Xeral de Emerxencias e Interior,  centro directivo impulsor,  remitiu ao Servizo

Técnico Xurídico o borrador da disposición acompañado dos seguintes documentos:

- Unha memoria xustificativa da non necesidade de consulta pública previa ( artigo 41.2 da Lei

16/2010,  do  17  de  decembro  e  133  da  Lei  39/2015,  do  1  de  outubro,  do  procedemento

administrativo común)

- 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)
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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  primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza  e

Turismo (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  (  artigo  41.3  c)  da

LOFAXGA)

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

proxecto pola persoa titular da Vicepresidencia  primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza  e

Turismo (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).

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,  así coma das entidades sinaladas

polo órgano xestor. As consellerías de Cultura, Emprego e Igualdade, Infraestruturas e Mobilidade,

así coma a Presidencia, a AXEGA e a Delegación do Goberno indicaron expresamente que non

tiñan nada que alegar. Tampouco se recibiron alegacións de ningunha das entidades ás que se

lles deu audiencia.

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

13 de abril de 2021.
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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

26 de febreiro de 2021, 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 tratarse dun proxecto que afecte a procedementos administrativos, resultou preciso solicitar o

informe da Dirección Xeral de Avaliación e Reforma administrativa (artigo 42.7 da LOFAXGA),

emitindo o mesmo con data 1 de marzo de 2021.

Tras esta fase de informes e audiencia, o 14 de abril de 2021, a Dirección Xeral de Emerxencias e

Interior  emite  un  informe  no  que  resolve  aceptar  as  alegacións  que  considera  pertinentes,

modificando, en consecuencia, o texto e rexeitando motivadamente as que non proceden.

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 27 de abril de 2021 formulando observacións. 

Co fin de adecuarse ao informe da Asesoría Xurídica Xeral, a Dirección Xeral de Emerxencias e

Interior achega novo texto. 

O 27 de mayo de 2021 emítese o informe tecnolóxico e funcional conxunto da Dirección Xeral de

Avaliación e Reforma Administrativa e a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia.

Tras  este  informe,  a  Dirección  Xeral  de  Emerxencias  e  Interior  achega  o  texto  definitivo  do

proxecto de decreto, o cal é posto en coñecemento da  Asesoría Xurídica. 
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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 modifica a Orde do 27

de  febreiro  de  2012  pola  que  se crea  o  Rexistro  electrónico  de plans  de  autoprotección  na

Comunidade Autónoma de Galicia e se regula o seu procedemento”,reúne as condicións esenciais

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

A persoa titular da Secretaria Xeral Técnica,  logo de ver a proposta da subdirectora xeral  de

Réxime  Xurídico,  da  Vicepresidencia  primeira e  Consellería  Presidencia,  Xustiza  e  Turismo,

considera que o proxecto de orde sometido a informe se axusta á legalidade vixente, polo que o

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

Santiago de Compostela, 8 de xuño de 2021

A secretaria xeral técnica da Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo
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