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PRIMEIRA
PARTE
Saúdos
A función consultiva
no marco estatutario
e institucional
da Comunidade
Autónoma de Galicia
O exercicio da
función consultiva

SAÚDOS
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N

este 2021 celebramos dúas efemérides
transcendentais na convivencia, no
progreso e na liberdade de Galicia: os
40 anos de vixencia do Estatuto de Autonomía
e os 25 do Consello Consultivo de Galicia.
A ambas, os galegos e galegas temos moito
que agradecerlles. Ao primeiro, debémoslle o
desenvolvemento dun autogoberno artífice
dun clima de estabilidade e concordia que
permitiu estas catro décadas de prosperidade.
Ao segundo, ter sido ese gardián , faro e guía
—desde a súa independencia e pluralidade—
para garantir o cumprimento e deber que
temos todas as Administracións de respectar
e protexer todo o noso ordenamento xurídico,
como o Estatuto de Galicia.
Por iso, compráceme ter a desculpa da
celebración destes 25 anos para reverter esta
escusa en oportunidade e enxalzar o papel
esencial exercido polo Consello Consultivo
ao longo destes anos para o correcto
funcionamento de todas as administracións
en Galicia. E sobre todo, para fornecer a
confianza de toda a cidadanía nas institucións
públicas da comunidade.
Neste espello retrovisor que esixen todos
os aniversarios, cómpre enfatizar que desde
o seu primeiro presidente, Antonio García
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Caridad, pasando por Teresa Conde-Pumpido,
até o actual, José Luis Costa Pillado, o Consello
Consultivo de Galicia ten actuado sempre
desde a plena autonomía e liberdade no
exercicio da honrosa tarefa de orientar o labor
das administracións públicas galegas.
Os balances tamén son inexcusables nunha
efeméride. E o deste órgano consultivo non
pode ser máis que positivo, tal e como se
evidencia, en termos cuantitativos, cunha
media de 700 informes e ditames en cada
período anual e ata case 17.000 desde que
comezase a súa andaina.
E nestes resultados non podemos esquecernos
do rigoroso e importante traballo que hai
detrás por parte dos membros do Consello
Consultivo, tanto dos actuais —Ignacio
de Loyola Aranguren Pérez, José Antonio
Fernández Vázquez, Nora Martínez Yáñez e
Alberte Souto Souto- como de todos que os
precederon, entre os que se atopa o actual
presidente do Tribunal Superior de Xustiza de
Galicia, José María Gómez y Díaz-Castroverde.
Débese tamén remarcar a relevante aportación
e servizo público que ao longo destes
anos ofreceron como conselleiros natos ex
presidentes da Xunta de Galicia, como Xerardo
Fernández Albor, Fernando González Laxe e
Emilio Pérez Touriño.
Se é subliñable o balance destes 25 anos
en termos cuantitativos, tamén o é en
termos cualitativos. Neste senso, gabar a
súa fortaleza, blindada ao longo dos anos
a diferentes contratempos. Ningún tan
extraordinario, por nunca antes vivido, como
o que lle supuxo ao Consello Consultivo —e a
todas as institucións públicas— facer fronte
e resolver os retos xurídicos da pandemia co

máximo rigor, con respecto garantistas ás leis,
pero sen esquecer sensibilidade social.
Nesta situación extraordinaria, a Xunta de
Galicia puido volver contar e consultar ao
Consello. Así, dos 368 expedientes que
tramitaron en 2020, case o 60 por cento
dos asuntos remitidos estiveron vencellados
coa sanidade polo impacto do coronavirus.
Demostrando, unha vez máis, que o Consello
Consultivo de Galicia é un dos piares
fundamentais da arquitectura institucional
de Galicia.
Resulta incuestionable que un dos grandes
remedios contra momentos de incertidume,
como os vividos na pandemia, é contar cun
marco legal xusto que aporte estabilidade e
credibilidade. E para que as Administracións
atinemos, e máis en situacións tan
complicadas como foron e continúan a
ser actuais, precisamos ter de aliados —e
sempre desde o máis absoluto respecto a súa
autonomía— a órganos consultivos como este
que nos acompaña e guía, desde hai 25 anos,
no compromiso de todas as administracións
de garantir o benestar e prosperidade da nosa
cidadanía.
Ningunha conmemoración se cingue só
ao patrimonio do pasado. E por iso, nesta
proxección dos retos futuros que esixen os
25 anos cumpridos, o Consello Consultivo
de Galicia saberá tirar sumo proveito da
experiencia acumulada e capitalizada ao longo
deste cuarto de século. Desde o Goberno
galego animámolo a seguir reforzando e
ampliando ese traballando a prol da mellora
da convivencia e da defensa dos intereses
de todos os galegos e galegas, máximas ás
que tamén nos debemos e coas que tamén
nos comprometemos desde o Executivo
autonómico.

Primeira parte

11

G

rupos de consultores ou conselleiros do
Poder público existiron sempre, dende
os primeiros Estados territoriais, pero
cada un deses grupos de asesores respondían
a particulares concepcións xurídicas ou
políticas que pouco teñen que ver con aquelas
ás que responden os consellos consultivos
autonómicos da actual etapa democrática.
Os actuais consellos consultivos teñen o seu
referente na Constitución de 1978 e son
tributarios da formulación que nela se fai sobre
a posición institucional do Consello de Estado.
Aínda que a configuración deles dista moito de
ser uniforme na súa composición e nas súas
competencias, todos teñen en común o máis
esencial: non formar parte da Administración
activa e actuar, en todo caso, con autonomía
orgánica e funcional en garantía da súa
obxectividade e independencia.
Esas son tamén as características esenciais
do Consello Consultivo de Galicia, que
evidentemente non actúa funcións
xurisdicionais nin é órgano censor e menos
vindicador do Goberno e das administracións
públicas de Galicia, senón que é, simplemente,
auxiliar dese Goberno e desas administracións
para axudarlles no proceso de formación da
súa vontade decisoria, e é que gobernar
e administrar é moi difícil cando o poder
decisorio de que se dispón é un poder xurídico
que se concede non para atender intereses
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propios do órgano competente senón para
atender o interese doutro, que é o cidadán, e
moito máis difícil que é en momentos política
e socialmente convulsos e confusos e en
contornos incertos onde as situacións de crise
se suceden sen solución de continuidade.
Contar neses momentos, e sempre, cun órgano

que aconselle dende unha dimensión xurídica
e ética, e desde a máis estrita independencia,
sobre a calidade, a técnica e o rigor xurídico
das actuacións desas administracións, sexan
ou non actuacións de produción normativa,
axuda ás mesmas, naquel proceso de toma
de decisións, a atopar respostas sobre o que

Primeira parte

é xuridicamente posible ou razoablemente
acertado.
A axuda que prestan os consellos consultivos
pode ser tanto máis intensa canto maiores
sexan as tarefas para cuxo desempeño se lles
habilite, tarefas que eses órganos non poden
escoller e que deben obrigatoriamente atender
tomando como único parámetro as razóns
do Dereito, e sempre pronunciándose con
extremada prudencia e con exquisito respecto
á liberdade decisoria da Administración, cuxos
fins e obxectivos non lle é dado xulgar por
canto forman parte da acción de goberno.
O lexislador galego de 2014 situou ao
Consello Consultivo de Galicia á vangarda
dos consellos consultivos de España, tanto
en canto á designación dos seus membros,
que xa non é gobernamental senón que
nela intervén o Goberno e o Parlamento,
como en canto ao número e importancia das
funcións ou tarefas a desenvolver, funcións
que transcenden das da mera consulta e
que abarcan dende a emisión de informes,
a solicitude da Presidencia da xunta de
Galicia e das persoas titulares da Presidencia
das Entidades locais, sobre cuestións
concretas que sexan de transcendencia
para a Comunidade Autónoma de Galicia, ata
funcións de participación de modo relevante

no exercicio da potestade lexislativa, como
a de redactar anteproxectos lexislativos ou
elaborar propostas lexislativas.
Estas funcións, distintas da opinión
manifestada mediante ditames, facultan ao
actual Consello Consultivo de Galicia para
superar as estreiteces do que era un control
negativo das actuacións das administracións
públicas, ao que debía constrinxirse nas súas
funcións o Consello Consultivo anterior ao
2014 e ao que deben constrinxirse aínda os
demais Consellos Consultivos de España, e
permiten ao Consello Consultivo de Galicia
abrirse a propoñer solucións positivas para
a construción dunha sociedade máis xusta
dende e polo Dereito.
O camiño está iniciado e nada está escrito
sobre límites á conformación futura do
Consello Consultivo de Galicia. Esta institución
evolucionou moito dende a data da súa
creación, fai agora 25 anos, durante os cales
veu sendo un referente de bo facer e de
sentido da prudencia na emisión das súas
opinións. Que siga evolucionando dependerá
de que o Parlamento de Galicia o considere
necesario para fortalecer a función que a
sociedade, a través da lei, nos atribuíu como
supremo órgano consultivo do Goberno e das
administracións públicas de Galicia.
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A

transición que de maneira modélica
conduciu España da ditadura á
democracia permitiu tamén o
desenvolvemento e consolidación do
denominado Estado das Autonomías. Pasamos
dun estado centralista, de inspiración
francesa, a un modelo descentralizado que
sitúa as nacionalidades e rexións españolas
entre os territorios con maior capacidade de
decisión de Europa.
Neste contexto, da man da Constitución
Española de 1978 e do Estatuto de autonomía
de Galicia de 1981, a nosa Comunidade
dotouse dunha sólida base legal para
articular o seu autogoberno. O antecedente
do proxecto de Estatuto de autonomía de
1936, plebiscitado o 28 de xuño dese ano,
pero non promulgado por mor do golpe
militar e a posterior Guerra Civil, xunto con
feitos diferenciais como a lingua, a cultura e
o dereito civil propios, situaron Galicia entre
as denominadas nacionalidades históricas
previstas no artigo segundo da Constitución,
facilitando así o acceso inmediato ao exercicio
da autonomía, segundo o establecido na
disposición transitoria segunda da vixente
Carta magna.
A diferenza do acontecido noutras latitudes,
a autonomía botou a andar en Galicia ante
unha certa indiferenza social, a dicir dos
protagonistas e impulsores de aquel proceso.
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Pero esa realidade foi compensada, con creces,
polo entusiasmo de cantos dun ou doutro
xeito levaron a bo porto aquela singradura
histórica: desde os integrantes da moi plural
Comisión dos 16, impulsada polo presidente
da Xunta preautonómica, Antonio Rosón
(posteriormente elixido primeiro presidente
do Parlamento de Galicia) para a elaboración
do primeiro anteproxecto de Estatuto de
autonomía; os asinantes do Pacto do Hostal,
que permitiu superar a “aldraxe” á que o
centralismo pretendera someter Galicia; ata
os integrantes do primeiro Parlamento e
da primeira Xunta autonómica, liderada por
Gerardo Fernández Albor.
O galeguismo transversal propugnado por
Ramón Piñeiro para inzar de galeguismo os
partidos do arco parlamentario comezaba a
dar froito.
Desde aquel xa afastado 19 de decembro
de 1981, no que se constituíu o primeiro
Parlamento autonómico, nunha sede
prestada —o arcebispal Pazo de Xelmírez—
e cunha precariedade de medios que hoxe
sorprendería, Galicia foi quen de articular o seu
propio modelo de autogoberno. Fíxoo lonxe
das tensións rexistradas noutros territorios,
e cultivando un crecente apoio social,
fraguado a partir dunha xestión axustada ás
necesidades da xente, fuxindo de calquera
artificio innecesario e primando o consenso
fronte ao disentimento. Unha autonomía
edificada e xestionada desde o sentidiño.

Así, paseniñamente, o Parlamento de Galicia foi
dotando a Comunidade dun corpus lexislativo
sustentador das súas propias institucións,
como o Consello Consultivo de Galicia, creado
pola Lei 9/1995, do 10 de novembro, coa
posterior Lei 3/2014, do 24 de abril, do Consello
Consultivo de Galicia e a modificación da Lei
12/2007, do 27 de xullo. Nacía, deste xeito,
o superior órgano consultivo da Comunidade
Autónoma con competencias previas de control
da legalidade de determinadas disposicións
das administracións públicas sobre as que ten
competencia.
Culminaba, coa creación do Consello Consultivo
de Galicia, o proceso de dotación das
institucións que articulan o autogoberno da
Comunidade Autónoma. Un cuarto de século
despois, a experiencia acumulada e o crecente
volume de ditames emitidos polo Consello
Consultivo de Galicia acredita o acerto da
súa creación. A sólida formación xurídica e o
prestixio de cantos alí traballan apuntalan e
prestixian decote o Consello Consultivo.
Iniciativas como esta publicación
conmemorativa dos 25 anos de vida do
Consello Consultivo de Galicia constitúen un
acerto, polo que hai que felicitar os impulsores
desta, na medida en que ofrece datos e
argumentos contrastados sobre a necesidade
de contar con órganos deste tipo, que afianzan
a seguridade xurídica e o bo goberno que
toda sociedade democrática necesita. Agora
e sempre.
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A

necesidade de pedir consello é tan
antiga como a propia existencia
humana. Nicolás Maquiavelo afirmaba
que un príncipe debe sempre pedir consello e
citaba o caso do emperador Maximiliano que
non pedía consello a ninguén e, porén, nunca
facía o que quería.
O Goberno e a Administración galegas contan,
como nos estados modernos, dun órgano
consultivo superior que podemos considerar
resultado da evolución daqueles consellos de
príncipes ideados para asesorarse na toma de
decisións.
Desde hai 25 anos, o Consello Consultivo
de Galiza aporta opinión xurídica cualificada
ás institucións galegas, cunha repercusión
notábel en diferentes ámbitos do dereito
administrativo, superando a primaria función
de dar consello ás monarquías absolutas,
para ir moito máis aló como corresponde á
complexidade que actualmente entraña a
toma de decisións administrativas.
Un marco complexo que fai necesario unha
reflexión xurídica cualificada que garanta
a legalidade e que verifique o respecto das
garantías e dos dereitos da cidadanía na
súa relación coas administracións públicas.
Ademais de ofrecer esa opinión xurídica
desde unha perspectiva propia, apegada á
realidade galega, un aspecto esencial dado
que na aplicación práctica do dereito o contido
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abstracto das normas ha de interpretarse
tendo en conta os datos que achega a
realidade onde terá efectos.
Precisamente, no ecuador da súa existencia,
deuse un debate en torno á continuidade
dos órganos consultivos das Comunidades
Autónomas, poñendo sobre a mesa a
posibilidade de subsumilos no Consello de
Estado, alternativa que só se entendería
desde unha lectura uniformizadora das súas
funcións e cometidos, pero desprovista da
relación coa realidade e coa sociedade na que
desenvolven o seu traballo.
Con acerto, o debate concluíu ampliando
as competencias do Consello Consultivo
que, ademais, avanzou cara unha forma de
designación que asegura a participación de
todos os poderes estatutarios galegos, o que
tamén permitiu afianzar o seu rol como órgano
superior de asesoramento institucional.
Unha decisión positiva de cara ao avance do
autogoberno, de cara a fortalecer as institucións
propias fronte a tentativas recentralizadoras
e de cara a mellorar a garantía dos dereitos
dos galegos e das galegas, pois a función
consultiva deste órgano ten un impacto na
ordenación político-administrativa do día a día
da cidadanía, a través das múltiples decisións

e iniciativas lexislativas e regulamentarias
sometidas a ditame consultivo. Iso, sen obviar,
o efecto inmediato nas decisións de maior
complexidade que requiren a opinión directa
do Consello Consultivo.
Polo tanto, a función consultiva propia
deste órgano mellora tanto a gobernanza
das institucións, -e por derivación mellora
o dereito das persoas a dispoñer dunha
eficiente administración-, como as garantías
das que dispoñen a cidadanía que somete
os seus asuntos ao Consello Consultivo,
que debe traballar desde a neutralidade e
a imparcialidade propias dun ente superior
concibido con independencia e autonomía no
exercicio das súas funcións.
O 25 aniversario do Consello Consultivo de
Galiza é unha oportunidade para felicitar
a todas as persoas que contribuíron ao
desempeño das súas funcións, desde o persoal
empregado público a aqueles que exerceron
como conselleiros e conselleiras, contribuíndo
a dotar de contido real o papel institucional
deste órgano. Igualmente, estou certa que
esta celebración será unha oportunidade para
seguir avanzando e mellorando en todas as
súas funcións e para contribuír a asentar e
ampliar o autogoberno de Galiza.
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C

orría o mes de febreiro de 1996 cando
tomei posesión do meu cargo de vogal
do primeiro Consello Consultivo de
Galicia. Naquela época non existía a categoría
de vogais natos, nin tampouco a procedencia
parlamentaria. O nomeamento era directo
da Presidencia da Xunta de Galicia. Tras un
sinxelo acto en San Caetano ocupamos as
nosas iniciais dependencias na Escola Galega
de Administración Pública, daquela dirixida
polo profesor Dr. D. Domingo Bello Janeiro.
Talvez non lle entusiasmase a idea de acoller a
nova institución, pero foi un anfitrión amable e
moi correcto. Lembro aqueles primeiros meses
moi especialmente, baixo a presidencia dun
ilustre xurista, hoxe falecido, D. José Antonio
García Caridad, e o resto de vogais, D. Pablo
Moure Mariño, tamén falecido, D. Antonio
Carro Fernández-Valmayor e D. José Luis de
la Torre Nieto.
Xa na sede da rúa da Algalia de Abaixo a
institución foi tomando forma: con letrados
e letradas procedentes das dúas quendas,
o secretario xeral, persoal técnico e de
secretaría, condutores… todo o que comporta
o inicio dunha andadura nun marabilloso
edificio rehabilitado, antiga sede dos xulgados
de Compostela.
Creo que a miña procedencia xudicial, que
compartía co Sr. García Caridad, motivou que
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tardase algún tempo en entender o verdadeiro
alcance da función consultiva: nada hai que
resolver, e menos executar. Pola contra, si
facerlle ver á Administración consultante
os termos do Dereito aplicable, o cal era
especialmente perceptible nos proxectos
de normas regulamentarias, modificacións
contractuais, expedientes de revisión de oficio
ou responsabilidade patrimonial, xa que logo
a verdadeira esencia da nosa competencia.
Labor este que se me representa agora como o
exemplo da simbiose perfecta que encaixaba
co Corpo de Letrados, ao que recordo cunha
altísima cualificación profesional.
Os consellos que logo virían tamén tiveron
unha forte presenza xudicial: o Sr. Costa
Pillado (actual presidente), a Sra. Conde
Pumpido-Tourón (anterior presidenta), o Sr.
De la Huerga Fidalgo, o Sr. D’Amorin Viéitez
(hoxe falecido) e o Sr. Aranguren Pérez. Creo
que todos estaríamos de acordo en que a
función consultiva converxe coa xudicial
en que ambas as dúas teñen un natural
axuizamento do asunto; pero diverxen na
consecuencia dese axuizamento. A función
consultiva nútrese da xudicial a través da
xurisprudencia; pero a xudicial tamén se nutre
da consultiva, tanto da doutrina emanada
do Consello Consultivo durante estes vinte
e cinco anos, como, xa máis en concreto, a
través dos asuntos que chegan aos nosos

xulgados e tribunais onde previamente
emitiu ditame o Consello. Cónstame persoal
e profesionalmente que ese labor previo non
só é obxecto de recoñecemento, senón tamén
é un fundamental presuposto das resolucións
xudiciais, en lóxica consecuencia coa
independencia e autonomía que corresponde
aos que desempeñan a condición de vogais
do Consello e a súa condición de xuristas con
moitos anos de experiencia. Seguro que, para
chegar a esta conclusión, cómpre chegar ao
Consello desde a xudicatura e logo percorrer
o camiño inverso.
O Consello Consultivo de Galicia non é
hoxe ningún descoñecido. Pola contra, eu
véxoo como un órgano esencial da nosa
Administración autonómica, integrado por
excelentes xuristas.
Estes vinte e cinco anos son un bo momento
para recapitular sobre esa circunstancia.
Felicito os que hoxe forman parte, sexa como
vogais ou como letrados e letradas, tamén a
quen presta servizos na institución. Lembro
cando celebramos o noso décimo aniversario e
afirmabamos como obxectivo seguir crecendo.
Non cabe dúbida de que o obxectivo está
alcanzado. Mentres a institución permanece,
os vogais pasan no tempo e a enriquecen.
A fórmula non é necesariamente orixinal:
independencia, unha alta cualificación
profesional e moito traballo.
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O

Consello Consultivo de Galicia, segundo
o artigo 1 da Lei de 2014 que o regula, é
o supremo órgano consultivo da Xunta
de Galicia e das administracións públicas da
Comunidade Autónoma de Galicia.
Aquí aparecen perfilados os dous actores
protagonistas do exercicio da función
consultiva: quen pregunta (a Xunta de Galicia
e as administracións públicas galegas) e
quen responde (o Consello Consultivo de
Galicia). Pregunta quen pode e responde
quen sabe. Pois a potestas é o que define á
administración activa que pregunta, mentres a
auctoritas é o que define ao órgano consultivo
que responde. Se quen pregunta non tivese
potestas, nin quen responde auctoritas, a
función consultiva sería un exercicio retórico
inane e seica disparatado.
Na Historia aparecen numerosos exemplos
de órganos colexiados que asesoraban os
emperadores e os reis. Pero os consellos
consultivos e a función consultiva, tal cal hoxe
entendemos eses consellos e esa función,
teñen un sentido e un significado máis preciso
que está vinculado coa mesma orixe histórica
do Estado de Dereito.
No Estado de Dereito a potestas osténtaa o
Poder Executivo, e este sométese ao imperio
da lei e o Dereito. De aí a importancia de que,
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cando o Poder Executivo exerza o poder, o
faga con asesoramento xurídico. Así é como
xorde a necesidade do Consello de Estado en
Francia, e como en España os vellos consellos
reais se transmutan nun Consello de Estado
en todas as nosas Constitucións desde a
Constitución de Cádiz.
Por iso, o obxecto da pregunta que se lle fai ao
Consello Consultivo de Galicia, e o sentido da
súa resposta, enténdense en clave de defensa
da legalidade. Con meridiana claridade
exprésao o artigo 11 da súa Lei reguladora:
no desempeño da súa función dictaminadora,
o Consello Consultivo de Galicia exercerá o
control previo do rigor técnico xurídico das
actuacións do órgano consultante, velando
pola observancia da Constitución, Estatuto de
autonomía de Galicia e resto do ordenamento
xurídico, sen estenderse a valoracións de
oportunidade ou conveniencia, salvo que así
o solicite expresamente o órgano consultante.
Para garantir a calidade da resposta do Consello
Consultivo de Galicia, a súa Lei reguladora
proclama a súa independencia, autonomía
orgánica e funcional, e a non submisión dos
seus membros a mandato imperativo ningún,
así como un procedemento de designación dos
seus conselleiros e conselleiras que asegura á
vez esa independencia e esa calidade técnica.
Deste xeito, o Consello Consultivo de Galicia
reúne todos os cimentos normativos para un
exercicio eficaz da súa función consultiva
como, polo demais, o Tribunal Constitucional
esixiu para a creación de consellos autonómicos
substitutivos das funcións do Consello de
Estado.

Pero a bondade dunha lei non se atopa tanto
nas páxinas do boletín oficial, como na súa
aplicación efectiva na realidade das cousas.
Algo que é especialmente certo cando
estamos a falar dun órgano que exerce a
función consultiva. A auctoritas non se crea,
senón que se fai.
E neste aspecto o Consello Consultivo de
Galicia, despois de 25 anos desde a súa
creación, alcanzou o grao de auctoritas que o
Estado de Dereito, o bo goberno e a sociedade
galega esixen a un órgano consultivo, coas
mesmas garantías que para o interese xeral e
a defensa da legalidade ofrecía, antes da súa
creación, o Consello de Estado.
Desde 2014, o Consello Consultivo de
Galicia exerce as súas funcións consultivas
con proxección, non só sobre a Presidencia
da Xunta de Galicia, o Consello da Xunta ou
calquera das persoas que forman parte do
mesmo, e as administracións do sector público
autonómico; tamén sobre as entidades locais
e as universidades públicas de Galicia.
Vinte e cinco anos despois da súa creación,
o Consello Consultivo de Galicia asentou
firmemente as bases da súa autoridade
técnico xurídica, e consagrouse como garante
da defensa da legalidade da totalidade das
administracións públicas da Comunidade
Autónoma de Galicia.
Grazas a iso, pódense facilmente augurar máis
anos de esplendor doutrinal e eficaz servizo
público no exercicio da súa función consultiva.
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O

papel que o Consello Consultivo de
Galicia vén desempeñando na procura
de instrumentos xurídicos aptos para
á defensa dos intereses da nosa Comunidade
Autónoma –papel sen dúbida relevante-,
xustifica o interese da Escola Galega de
Administración Pública e do propio Consello en
que os empregados públicos poidan coñecelo
de primeira man.
O obxectivo que acaba de indicarse
materialízase nunha frutífera colaboración
entre a EGAP e o Consello Consultivo
mantida ao longo dos vinte e cinco anos
de traxectoria deste órgano e que desde
2009 intensificouse coa sinatura anual
de convenios de colaboración dirixidos a
desenvolver conxuntamente actividades de
carácter formativo. Froito desta actividade
consensuada e enraizada na propia orixe e
na esencia mesma de ambas institucións,
teñen sido numerosos cursos sobre materias
aptas para que o persoal ao servizo das
nosas Administracións poida afondar no
coñecemento das competencias substantivas
do Consello e dos procedementos concretos
nos que aquelas se materializan.
Nas actividades formativas desenvoltas
ao abeiro desta colaboración permanente
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analízanse en profundidade estas
competencias, atendendo tanto ás súas
funcións de emisión de ditames como a
aquelas relativas ao asesoramento técnico
aos poderes públicos. Máis polo miúdo,
neste senso a formación versa sobre
contidos de suma relevancia como pode ser
a elaboración de disposicións administrativas
de carácter xeral, que se traduce en cursos
eminentemente prácticos en materia de
redacción de todo tipo de disposicións
normativas dirixidos ao persoal funcionario
que participa na elaboración destes textos.
Noutras actividades, en cambio, abórdase
a intervención do Consello Consultivo en
ámbitos como o da contratación pública ou o
da responsabilidade patrimonial, analizando
as súas competencias nestas materias e os
trámites e procedementos concretos a través
dos cales aquelas se exercen.
Por outra banda, de conformidade coas
atribucións concretas do Consello Consultivo e
o seu labor como órgano de consulta da Xunta
de Galicia e das distintas Administracións
da Comunidade Autónoma, algunhas das
actividades céntranse especificamente
na función consultiva que desempeña o
Consello para a Administración local. Neste
caso o que se pretende é dar a coñecer as
particularidades daqueles procedementos
neste ámbito administrativo nos que intervén
este órgano e profundar nelas.
Todas as actividades formativas concíbense,
así pois, no seu conxunto, como un espazo para
o debate e a reflexión en torno á transcendente
función consultiva. Nesta liña, na selección
dos contidos formativos préstaselle especial
atención ás novidades lexislativas que poidan
ter incidencia no papel que desempeña o propio
Consello nos distintos procedementos, así como

a aquelas materias que comportan particular
interese xurídico e doutrinal. Neste aspecto
priorízanse os máis recentes pronunciamentos
xurisprudenciais nas distintas materias
obxecto de estudo e a doutrina sentada polo
propio Consello Consultivo.
Grazas a esa permanente colaboración e á
vontade e manifesto interese amosado por
esta institución para promover a mellora da
capacitación dos empregados/as públicos/as,
nos últimos anos impartíronse 1200 horas de
formación a cargo de docentes de recoñecido
prestixio nas distintas materias obxecto de
estudo. Isto, dende outro punto de vista,
permite afirmar que foron máis de 1.700 as
persoas que puideron formarse nuns contidos
específicos e de carácter eminentemente
práctico dirixidos a promover a mellora do seu
desempeño profesional e, por ende, a eficacia
do aparato administrativo.
Do interese suscitado polas actividades
formativas propostas ao fío desta liña
colaborativa vén dar conta a elevada demanda
que rexistran estas actividades nas distintas
convocatorias efectuadas ao longo destes
anos. E salientables son asemade as excelentes
valoracións por parte do alumnado, tanto no
que atinxe aos contidos formativos coma aos
aspectos organizativos e á calidade docente.
Dende o punto de vista do persoal desta
Escola, o elevado nivel de satisfacción á hora
de valorar a incidencia destas actividades
formativas na mellora da competencia
profesional representa, con toda lexitimidade,
un respaldo ao esforzo conxunto acometido
por ambas institucións no empeño compartido
de acadar os mellores resultados no
desempeño profesional dos destinatarios
desta formación, promovendo a máxima
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aplicabilidade dos coñecementos adquiridos
ao respectivos postos de traballo.
Por último cómpre destacar que desde o
ano 2018 o persoal dos distintos entes da
Administración institucional da Comunidade
Autónoma é destinatario directo do Plan de
formación continua da EGAP, de xeito que
desde entón os empregados/as públicos/
as daqueles, en lugar de cinguir a súa
participación a actividades concretas, poden
acceder ás ofertadas no devandito instrumento
a través das convocatorias que se realizan
periodicamente e con carácter ordinario pola
Escola. O anterior supuxo un fito canto ao
acceso deste persoal á oferta formativa desta
institución, de xeito que en lugar de cinguir
a súa participación a actividades concretas,
pasou a poder acceder desde ese ano a un
amplo abano de cursos impartidos nas distintas
modalidades formativas. Esta realidade agora
perfectamente normalizada viuse como
a debida resposta ao interese que viñan

manifestando estes entes no acceso do seu
persoal á referida oferta formativa, interese
que tamén se viña manifestado dende outros
colectivos de empregados públicos de Galicia
e que abocou na universalización da docencia
convocada anualmente por esta Escola.
Canto ao labor que desempeña o Consello
Consultivo de Galicia no contexto da
Comunidade Autónoma, o nosa postura
segue a ser que o persoal ao servizo das
nosas Administracións debe coñecer polo
miúdo dita misión e a súa transcendencia,
así como as súas atribucións concretas e o
como estas se exercen na práctica. Por isto
continuaremos nos vindeiros anos a crear
sinerxías entrambas entidades para seguir
a impulsar conxuntamente a formación
naqueles contidos que revisten especial
interese científico e técnico e que teñen maior
incidencia práctica, co horizonte, sempre
presente, de contribuír á mellora da actuación
do noso aparato administrativo.
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A función consultiva e
a Administración Local

Alberto Varela Paz
Presidente da Federación Galega de
Municipios e Provincias (FEGAMP)

A

sociedade actual móvese a un
ritmo frenético, o que provoca que
administración local precise cada vez
máis do apoio técnico doutros órganos para
preparar e acertar nas súas decisións co maior
coñecemento, o máximo rigor ético e toda a
prudencia que a audacia esixe na defensa da
súa autonomía local, enmarcada nos artigos
140 e 142 da Constitución de 1978 e 49 do
noso Estatuto de Autonomía de 1981.
Xa que logo, que mellor colaborador poderiamos
atopar que un órgano tecnicamente autorizado
e socialmente prestixioso como o Consello
Consultivo de Galicia, apoio básico para acadar
que as decisións das nosas entidades locais
sexan conformes ao ordenamento xurídico.
Por suposto, sempre baixo o paraugas dos
principios de cooperación, colaboración
e coordinación entre as administracións
públicas, na procura final do máis beneficioso
para a cidadanía galega.
O dito ritmo acelerado tense intensificado
aínda máis como consecuencia da COVID-19
que ten mudado, non só a nosa forma de vida,
senón tamén as formas de se relacionar as
administracións públicas, fundamentalmente
como consecuencia das novas normas que
fomos coñecendo diariamente durante a
pandemia. Normas que, en moitos casos,
atribuíron competencias que antes non tiñan
as entidades locais, sen diálogo algún. Normas
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que requiriron de novas interpretacións
e que levaron a moitas veciñas e veciños
aos Tribunais de Xustiza, en prexuízo da
administración local e, máis nomeadamente,
dos concellos galegos.

concellos, con multitude de dúbidas ás que
o CCG podería dar resposta. Sobre todo con
tantos concellos pequenos (200 con menos de
5.000 habitantes), que constitúen un páramo
en medios persoais e materiais.

Neste novo tempo “pandémico”, ante unha
fervenza de atribución de novas competencias,
deberiamos ser quen de articular algún
procedemento máis participativo para as
entidades locais, construíndo así un desexado
clima de confianza mutua, dentro do espírito
de colaboración entre o Consello Consultivo
de Galicia e a Federación Galega de Municipios
e Provincias.

Precisamente nesa liña de confianza mutua
e ánimo de cooperación, en abril do presente
ano o Consello Consultivo de Galicia e a
Federación á que represento fomos quen de
asinar un convenio de colaboración de carácter
divulgativo e investigador en materias
competencia das ambas institucións. En
virtude do dito convenio, o Consello facilitará
o acceso por parte da Federación ás memorias
anuais, aos ditames e aos resumos da doutrina
que non son obxecto de publicación na páxina
web e que poidan resultar de interese para as
entidades locais no prazo máis breve posible
desde a súa aprobación, debendo a Federación
divulgar entre as entidades locais de Galicia
toda esa información e exercer de canle de
comunicación con concellos e deputacións.

Porque o Consello Consultivo cumpre 25
anos e na súa última memoria relativa ao ano
2020, os asuntos locais sometidos a consulta
foron tan só 98 (2 das Deputacións e 96 dos
Concellos), o que significa un 26,63% dos
expedientes naquel ano. Porcentaxe que
desexariamos medrase moito en relación a
todos os expedientes en xeral, considerando
que en Galicia temos 4 deputacións e 313

Sigamos camiñando por esa senda.

CONSELLO
CONSULTIVO
DE GALICIA

27

O CONSELLO CONSULTIVO DE GALICIA 25 ANOS DE ACTIVIDADE

28

CONSELLO
CONSULTIVO
DE GALICIA

O Consello Consultivo
de Galicia e a formación
práctica dos estudantes
universitarios
Ana Gude Fernández
Decana da Facultade de Dereito
Universidade de Santiago de Compostela

A

función consultiva ten reservado
hoxe un papel destacado nos
novos mecanismos de lexitimación
democrática e de articulación do Estado de
Dereito.
O Consello Consultivo de Galicia creado pola
Lei 9/1995, do 10 de novembro cumpre
25 anos de funcionamento, asegurando a
calidade das leis, velando polos dereitos dos
cidadáns ante a Administración e traballando
pola consecución dunha función pública eficaz
e eficiente ao servizo da cidadanía galega. O
seu labor contribuíu, sen dúbida, a garantir a
legalidade, a diminuír os conflitos xurídicos
e a incrementar a eficacia da actuación e do
procedemento administrativo. Cunha media
de 700 anuais e unha cifra global de 17000,
os seus ditames constitúen un instrumento
esencial para reforzar a calidade normativa
do noso sistema político. En definitiva, un
cuarto de século no cal o órgano consultivo
galego foise afianzando como un elemento
de referencia indiscutible no armazón das
institucións da Comunidade Autónoma.
Dende os seus inicios, o Consello mantén
unha estreita relación de colaboración coa
Universidade de Santiago de Compostela e,
en especial, coa súa Facultade de Dereito.
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De maneira conxunta véñense organizando
por ambas institucións, cursos, conferencias,
seminarios, xornadas, congresos e
publicacións, fomentando, deste xeito,
o traballo interinstitucional para xerar e
intercambiar coñecemento e experiencia.
Os membros do órgano consultivo interveñen
en numerosas actividades académicas e
de especialización (como son cursos de
máster e doutoramento) impartidas dende
o ámbito universitario e encamiñadas tanto
a completar a formación dos estudantes
como á actualización e especialización dos
coñecementos dos profesionais xurídicos,
difundindo, así, a súa consolidada doutrina.
Os nosos alumnos da licenciatura e do grao en
Dereito, sempre teñen as súas portas abertas,
dispoñendo da posibilidade de realizar

prácticas tutorizados polo seu cualificado
persoal e utilizando as súas instalacións
e recursos, o que supón unha aportación
fundamental para enriquecer o seu currículo
académico.
A través destas liñas quero recoñecer e
agradecer a tarefa constante, minuciosa e
rigorosa de todos os conselleiros e do equipo
profesional e humano do Consello Consultivo
de Galicia durante todo este tempo, quenes
adican os seus mellores esforzos intelectuais
e vocacionais en beneficio do interese xeral.
E, tamén, gostaríame expresar o desexo, en
nome dos que integramos a Facultade de
Dereito, de que esta longa traxectoria de
cooperación entre as dúas institucións non
só se manteña senón que se fortaleza e
consolide de maneira definitiva nun futuro
próximo.
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O

s procedementos de responsabilidade
patrimonial dos que o Consello
Consultivo coñece, veñen supoñendo
desde a súa creación, fai agora 25 anos, un
dos piares sobre os que se asenta o exercicio
da función que ten encomendada este órgano
consultivo.
A actividade consultiva neste campo,
singularmente no da responsabilidade
sanitaria, mecere ser destacada non só desde
o punto de vista do elevado número de asuntos
sobre os que se ten que pronunciar o Consello
Consultivo de Galicia, que tamén, senón así
mesmo desde a natureza das cuestións que
nestes procedementos se analizan.
Poucos ámbitos do dereito administrativo
presentan maior evolución que o da
denominada responsabilidade sanitaria,
debido probablemente a que na determinación
deste tipo de responsabilidade patrimonial
concorre unha casuística tan variada e
heteroxénea que fai desaconsellable
establecer ríxidos criterios e menos aínda
parámetros invariables no tempo á hora de
avaliar toda a problemática que pode rodear
a asistencia recibida polo paciente.
Dese xeito, a ausencia de regulación legal de
moitos aspectos que rodean a materia que
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estamos a tratar está a abrir paso á utilización
de conceptos xurídicos indeterminados
que coadxuvan a delimitar os contornos da
responsabilidade dos servizos públicos ao
prestar asistencia sanitaria. Tal sucede coa
perda de oportunidade (CCG 163/2018),
o dano desproporcionado (CCG 8/2021), a
cuantificación do dano moral (CCG 347/2020),
o carácter persoalísimo de determinados danos
(CCG 96/2016), as guías ou protocolos de
actuación medica (CCG 24/2017), o respecto
á autonomía do paciente (CCG 83/2021), a
extensión da información asistencial (CCG
116/2021) ou, en fin, o estado da técnica
sanitaria, entre outros.

propostas, algunhas delas importadas, como
o denominado “dano desproporcionado”,
outras nacidas da casuística, como a “perda de
oportunidade”, das que antes se fixo mención,
que non sempre se afianzan, como sucede cos
cambios xurisprudenciais habidos en materia
de quebra do consentimento informado, por
exemplo.

Únase ao anterior que o constante avance
da técnica e dos coñecementos científicos,
reflectido nos cambios continuos que
observamos no día a día en protocolos, guías
e estándares sanitarios, como así mesmo
a demanda dunha asistencia sanitaria
pola sociedade cuxa marxe de tolerancia
ante os defectos, erros ou neglixencia da
Administración sanitaria desapareceu, esixe
un acoutamento menos condescendente da
lex artis ad hoc e impón acudir a mecanismos
como o da aplicación do principio de inversión
da carga da proba (CCG 622/2012, CCG
118/2019 entre outros); o de facilidade
probatoria (por todos CCG 352/2016), ou
o da exixencia dunha explicación razoable
á Administración en casos fronteira (CCG
75/2017).

Finalmente, quixera deixar apuntado
que a intensa actividade consultiva
desenvolvida nesta materia permitiu
advertir a transformación que ao meu xuízo
experimentaron os servizos sanitarios
públicos en Galicia, cun aumento permanente
de medios e persoal ao longo do tempo e
unha mellor tramitación dos procedementos
de responsabilidade patrimonial no
ámbito sanitario, onde a norma adoita ser
a exhaustiva análise dos informes dos
servizos médicos implicados e dos informes
periciais achegados polos reclamantes, a
preocupación por estender a participación
nestes procedementos a todos aqueles que
pola súa vinculación co paciente merecen
ser tidos en conta como parte interesada
e o respecto ao principio de audiencia e as
garantías procedementais, aspectos que falan
por si só do perfeccionamento adquirido na
instrución dos expedientes polos funcionarios
encargados de tal labor.

A estes cambios tamén responden os
esforzos da doutrina e da xurisprudencia,
sempre en constante mobilidade, coas novas

Consecuente co anterior é a respectuosa
observancia deste escenario polo Consello
Consultivo de Galicia, remiso sempre a
aventurar doutrinas non consolidadas por mor
da seguridade xurídica e a sempre desexable
coherencia de todo sistema xurídico.
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irvan estas liñas de quen na súa dilatada,
por tempo, vida profesional no ámbito da
xestión da “cousa pública” autonómica
coñeceu a xestación e nacemento do Consello
Consultivo de Galicia como superior órgano
consultivo da Xunta coa finalidade de asegurar
a corrección das decisións administrativas
en canto súa adecuación á legalidade xunto
coa preservación dos dereitos e garantías
dos cidadáns e que, avatares da vida, en
momentos máis recentes, ten a honra de
formar parte deste e coñece, de primeira man,
o seu funcionamento interno e traballo diario.
Nun inicio cando empezou a súa singradura,
aló polo ano 1996, o seu primeiro ditame
foi do 1 de abril dese ano, aínda que
aplaudida a súa creación por aqueles,
coma min, autonomistas convencidos e
ferventes defensores de aproveitar todas as
posibilidades constitucionais e estatutarias
de desenvolvemento, por parte da
Comunidade Autónoma, das súas institucións
de autoorganización e autogoberno, levantou
certas reticencias propias de cando se crea
un novo órgano cuxos pronunciamentos se
descoñece como van a resultar ou incidir na
xestión pública diaria, á parte de engadir
outro trámite máis aos xa de por si prolixos
procedementos e, nomeadamente, os de
elaboración normativa.
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Aqueles receos iniciais prontamente quedaron
superados, por un lado pola autoimposición de
redución do tempo á metade dos seus ditames
en relación cos establecidos pola normativa
do Consejo de Estado o que, xunto coa maior
proximidade do órgano, redundou nunha lóxica
celeridade dos procedementos e, por outra
banda, pola calidade técnica e o seu acerto,
devindo unha ferramenta útil e imprescindíbel
para as resolucións posteriores tanto no
relativo aos concretos expedientes dos que
toman base como as futuras actuacións a
acometer, sendo, ademais, referendados os
seus pareceres en multitude de ocasións
nas distintas instancias xurisdicionais, de
tal maneira que se veu creando un máis que
solvente corpo doutrinal que está a servir
de faro e guía para os distintos operadores
xurídicos.
No senso anterior, e no que se refire ao ámbito
da administración autonómica, teñen sido
importantes as achegas por parte do Consello
tales como os acordos interpretativos sobre
“Tramites formais a seguir nos procedementos
de elaboración de disposicións xerais” e “Sobre
a adopción de acordos de devolución de

expedientes de elaboración de disposicións
xerais”, xunto coas numerosas “Observacións
e suxestións” que ao longo dos anos de vida
do órgano consultivo e sobre as materias
sometidas ao seu coñecemento se teñen
plasmado a través das memorias anuais.
Por último, na liña de máxima colaboración
coa Xunta, non debe esquecerse que o 80
por 100 dos seus informes e consultas
téñena como destinataria, e imbuído nun
espírito permanente de mellora do servizo
público, cómpre recordar a asunción de
novas funcións respecto das previstas na lei
de creación inicial e que tiveron reflexo na
vixente Lei 3/2014 entre as que destacan os
preceptivos informes previos á interposición
de recursos de inconstitucionalidade e
formulación de conflitos de competencias
perante o Tribunal Constitucional así coma
os facultativos relativos a anteproxectos
de lei elaborados polo Consello da Xunta,
conflitos de atribucións entre consellerías con
outras administracións públicas e, incluso, a
posibilidade, logo de encomenda, de redacción
de anteproxectos e propostas lexislativas ou
de reforma estatutaria.
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O Consello Consultivo
como garante do
dereito fundamental
da cidadanía galega á
boa administración

O

s aniversarios adoitan ser motivo de
celebración. Un punto de inflexión para
reler o pasado e escudriñar o futuro.
Así, o Consello Consultivo de Galicia, logo de
cumprir os seus primeiros vinte e cinco anos,
afronta unha etapa de mocidade madura, con
suficiente bagaxe e experiencia para servir
a Galicia coa excelencia propia dun órgano
consultivo de máximo nivel.
Mais a celebración non pode conducir á
autocompracencia. Os grandes retos da
administración pública do século XXI obrigan
ao Consello a adaptarse aos novos contextos
e a reformular a súa idiosincrasia, na procura
incesante do mellor modo de desempeñar o
seu servizo público.
Unha das claves para abordar tales desafíos
reside no concepto de “boa administración”,
relanzado hai uns anos pola Unión Europea.
A boa administración reúne e evoca
principios sobradamente coñecidos no noso
Dereito administrativo, como os de eficacia,
imparcialidade, audiencia, transparencia ou
motivación. Non en balde, o artigo 103.1 da
Constitución declara que a administración
pública serve con obxectividade os intereses
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xerais e actúa de acordo co principio de
eficacia, entre outros.
Agora ben, a novidade do tratamento proposto
pola Unión Europea radica na transformación
do principio de boa administración no
dereito fundamental dos cidadáns á boa
administración, mediante a súa integración no
artigo 41 da Carta de Dereitos Fundamentais
da Unión Europea. Deste xeito, o que no noso
Dereito interno levamos décadas entendendo
como obrigas da administración e garantías
do administrado, transmútanse, baixo
un novo enfoque, en auténticos dereitos
fundamentais.
É evidente, pois, que o dereito fundamental
dos cidadáns á boa administración debe
formar parte esencial do ser e do actuar das
institucións públicas de Galicia, como ben
soubo recoñecer o lexislador galego na Lei
1/2015, do 1 de abril, de garantía da calidade
dos servizos públicos e da boa administración.
Pero o certo é que o Consello Consultivo, en
atención ás súas funcións de colaboración leal
con todas as administracións galegas, perfílase
como un órgano especialmente idóneo para
defender e difundir a boa administración como
dereito fundamental da cidadanía de Galicia.
Así, cando actúa como elemento de instrución
cualificado, preceptivo para que o órgano
competente poida resolver con suficiente
coñecemento de causa, o ditame do Consello
Consultivo reforza a fundamental esixencia
de equilibrio entre as prerrogativas da
administración e os dereitos dos cidadáns, sen
deixar de lado a tutela do interese público.

Unha das súas principais preocupacións
consiste en velar por que o procedemento
administrativo sexa, realmente para cada
administrado, unha canle de garantía dos seus
dereitos nas súas relacións coa administración.
Ademais, o ditame fortalece o dereito da
cidadanía á motivación das resolucións
administrativas, que é dobre nos numerosos
casos nos que estas se suman ao parecer
expresado polo Consello Consultivo. Pero
tamén é dobre cando, excepcionalmente, o
órgano administrativo competente discrepa
do parecer do Consello, pois entón é esixible
unha argumentación explícita das razóns
que xustifican a súa decisión, a ausencia da
cal podería interpretarse como un signo de
arbitrariedade.
En definitiva, a análise técnico-xurídica levada
a cabo polo Consello Consultivo de Galicia nos
procedementos administrativos sometidos ao
seu ditame contribúe a un funcionamento máis
correcto dos órganos administrativos e a unha
mellor toma de decisións, sempre desde o
punto de vista da súa legalidade e idoneidade
xurídica. Este modo de proceder beneficia
ante todo á cidadanía, á que se pretende
trasladar o ideal do Estado democrático de
Dereito. O Consello Consultivo parte da súa
independencia e alta cualificación técnica
para acometer a defensa dos valores esenciais
da nosa Constitución e do noso Estatuto de
Autonomía, con responsabilidade, lealdade
institucional e espírito de servizo para as
galegas e galegos. Así o reflicte o seu lema:
Ius semper primum. Que sexa así por moitos
anos.
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orixe remota dos órganos consultivos
adoita situarse no “Concilium
Principis” creado polo emperador
Augusto, e posteriormente evolucionado
nos consellos das monarquías absolutistas
ata a irrupción dos estados modernos. No
entanto, a conformación de ditos órganos
estaba presidida polas relacións familiares e
persoais, mentres que a función consultiva
actual asentouse na idea de afastarse de
quen exerce o poder material para centrarse
en quen posúe coñecementos dabondo para
emitir opinión cualificada sobre asuntos de
interese público.
Esta transformación acelerouse coa irrupción
do estado social e de dereito. A xenérica
vinculación das administracións públicas ao
principio de legalidade, como un dos valos
que asentan o estado de dereito, obriga a
extremar a seguridade xurídica nas decisións
administrativas. Neste esquema encaixa a
función consultiva actual, onde representa
unha necesaria achega á garantía do estado
de dereito.
Por outra banda, o estado social caracterízase
por unha continua presenza dos poderes
públicos na actividade cotiá das persoas, a
través da regulación de moitos aspectos da
súa vida económica e tamén pola condición
de prestadores de servizos. A actividade
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administrativa nestes eidos responde á
prontitude coa que deben satisfacer as
demandas cidadáns, o que derivou nunha
ampla deslegalización e na extensión da
potestade regulamentaria. Paradoxalmente,
o medre do “estado de dereitos” levou
aparellado o traslado da produción normativa
do poder lexislativo a outras institucións e

administracións, onde a función consultiva
tamén está chamada a exercer un papel de
garante da seguridade xurídica e dos dereitos
dos cidadáns.
As administracións locais constitúen un dos
piares fundamentais do sector público actual
para o desempeño das funcións do estado
social. As competencias que teñen atribuídas
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implican a adopción de decisións que
directamente afectan á vida diaria dos seus
veciños e veciñas e que requiren contar con
xuízos técnicos que contribúan a garantir o
acerto e control de legalidade. Dada a discorde
estrutura municipal actual, os órganos
consultivos tamén exercen un importante
rol á hora de dispor dun apoio xurídico con
solvencia e independencia que lles outorgue
o aval necesario aos titulares dos órganos
municipais na formulación das resolucións e
actos administrativos de maior complexidade.
O Consello Consultivo de Galicia desde a súa
creación en 1996 veu exercendo como órgano
consultivo superior para as entidades locais
galegas. Do total de asuntos ditaminados, o
16,20 por 100 (2.727 en termos absolutos
a setembro de 2021) correspóndese con
asuntos trasladados polas administracións
locais. A posta ao día levada a termo coa
modificación da súa lei en 2014, engadiu a
emisión de ditames facultativos no eido local
naqueles asuntos que revistan unha especial
transcendencia. Cómpre destacar que, desde
2016, aprobáronse 54 ditames da Sección de
Estudos e Informes referidos a temas locais
que ostentan esa maior relevancia, o que dá
conta da boa acollida desta anovación legal que
afortala a cooperación do Consello Consultivo
cos concellos e deputacións galegas.
A función consultiva no eido local, como
acontece coa evolución desta en xeral, non
se cingue a emitir opinión xenérica ou de
oportunidade sobre as decisións, senón que
responde á necesidade de dar resposta de
forma solvente desde o punto de vista xurídico
con carácter previo á adopción de decisións en

ámbitos de actividade onde as complicacións
de interpretación e aplicación da legalidade
vixente son máis acusadas, e por iso sempre
-atendendo aos principios de cooperación que
preside a relación entre o órgano consultivo
e as administracións locais- estas opinións
expertas e cualificadas soen ter boa acollida.
Polo tanto, a opinión do Consello Consultivo
exerce un control de legalidade preventivo e
adicional para a toma de decisións municipais
complexas, unha especie de función (podería
denominarse “fiscalizadora” mais insisto en
preferir nomeala como “cooperadora”) que é
esencial para asegurar que as administracións
locais actúan consonte o dereito e o interese
público e, sobre todo, respectando os dereitos
da cidadanía que se relacionan con elas.
Asemade, alén do concreto expediente no que
se emiten os ditames, tamén cómpre destacar
a función propedéutica ou pedagóxica que se
pretende con vistas a que, ademais de tentar
asegurar a decisión xuridicamente correcta
para cada caso, se favoreza con carácter xeral
a boa administración no ámbito municipal.
A esta descrición da actividade presente en
relación coas entidades locais do Consello
Consultivo de Galicia, pode engadirse ollando
cara o futuro que -sen sermos alleos á
evolución das novas necesidades expresadas
pola cidadanía, da normativa e da transparencia
na práctica administrativa- tamén debemos
amosarnos receptivos cara novos espazos de
actuación da función consultiva no eido local
en relación con esta nova realidade que se
abre camiño, asentadas nos novos paradigmas
do actuar público derivados dos principios
gobernanza e boa administración.
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O Consello Consultivo de Galicia emite ditame en cantos asuntos, relativos ás materias previstas
na Lei 3/2014, sexan sometidos á súa consulta pola Presidencia da Xunta de Galicia, o Consello
da Xunta ou calquera das persoas que forman parte del, as administracións do sector público
autonómico, as entidades locais e as universidades públicas de Galicia.

A nosa sede
O Consello Consultivo de Galicia ten a súa sede no pazo de Amarante que se atopa en pleno
núcleo histórico da cidade de Santiago de Compostela.
Foi construído na segunda metade do século XIX, sendo o seu autor Juan López Freire, fortemente
influído polo gran arquitecto Miguel Ferro Caaveiro (autor dunha das fachadas da catedral de
Santiago).
Responde a unha tipoloxía do típico pazo compostelán da segunda metade do século XIX, está
dividido en dous andares e un semisoto, salientadas por franxas almofadadas. Pero a súa maior
singularidade é amosar un monumental frontón recto que abrangue cinco dos once panos que
compoñen a fachada. Esta peculiaridade faino quedar totalmente descentrado respecto desta, ao
desprazarse o conxunto da porta principal cara ao extremo dereito do edificio. A porta de acceso
ao edificio artella a fachada actuando como eixo de simetría, esta función vese potenciada ao
primar a tendencia vertical da porta, que invade no seu desenvolvemento ata o segundo corpo
da fachada. O pazo de Amarante naceu cun marcado uso civil, para posteriormente pasar a ser
sede do Ateneo León XIII, e xa máis próximo no tempo como Pazo de Xustiza, ata a creación
do Consello Consultivo en 1996, en que pasou a acoller a este.

Composición
O Consello Consultivo de Galicia estará integrado por conselleiras e conselleiros electivos e máis
por conselleiras e conselleiros natos.
As conselleiras e conselleiros electivos, en número de cinco, deberán ser xuristas de recoñecida
competencia que conten cunha experiencia e desempeño efectivo durante polo menos dez
anos en cargo, función ou actividade profesional relacionados especificamente con aquelas
especialidades de dereito público relacionadas coas actividades do Consello Consultivo. Serán
nomeados polo presidente da Xunta, por un período de seis anos: dous unha vez escoitado
o Consello da Xunta e os outros tres por proposta do Parlamento de forma proporcional á
representación dos grupos parlamentarios existentes na Cámara. Terán como límite máximo de
permanencia no cargo de conselleiro electivo a idade de setenta e dous anos.
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O Consello Consultivo de Galicia, creado pola Lei 9/1995, do 10 de novembro, e regulado na
actualidade pola Lei 3/2014, do 24 de abril, é o supremo órgano consultivo da Xunta de Galicia
e das administracións públicas da Comunidade Autónoma de Galicia, e actúa con independencia
respecto de calquera órgano e, en garantía dela, goza de autonomía orgánica e funcional, non
estando os seus membros ligados por ningún mandato imperativo.
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As conselleiras e conselleiros natos son as persoas que exerceron a Presidencia da Xunta de
Galicia. A súa incorporación inicial ao Consello Consultivo pode producirse en calquera momento,
pero en todo caso antes de cumpriren a idade de setenta e cinco anos. Exercerán o seu mandato
por un período de seis anos de teren a condición de titular da Presidencia da Xunta de Galicia
durante catro ou menos anos, ou por un período de doce anos de teren a condición de titular da
Presidencia da Xunta de Galicia durante máis de catro anos.
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A composición do Consello nos seus vinte e cinco anos de existencia foi a seguinte:
COMPOSICIÓN HISTÓRICA
Presidentes/as do Consello Consultivo

Datas

José Antonio García Caridad

1996-2008

M.ª Teresa Conde-Pumpido Tourón

2008-2014

José Luis Costa Pillado

2014-Ata a actualidade

Conselleiros natos

Datas

Gerardo Fernández Albor

2007-2017

Emilio Pérez Touriño

2010-2016

Fernando González Laxe

2008-2009
2012-2017

Conselleiros/as electivos/as

Datas

José Luis de la Torre Nieto

1996-2002
2002-2007

Pablo Moure Mariño

1996 – 2002
2002 -2008

José María Gómez y Díaz-Castroverde

1996-2007

José Antonio García Caridad

1996-2008

Antonio Carro Fernández-Valmayor

1996-2007

Francisco Javier D’Amorín Vieitez

2007-2014

Carlos Martínez-Buján Pérez

2007-2014

M.ª Teresa Conde-Pumpido Tourón

2008-2014

José Gonzalo de la Huerga Fidalgo

2008-2014

José Luis Costa Pillado

2008-Continúa

Ignacio de Loyola Aranguren Pérez

2014-Continúa

José Abelardo Blanco Serrano

2014-2021

Ana María Otero López

2014-2015

José Antonio Fernández Vázquez

2015-Continúa

Eduardo Antonio Sánchez Tato

2016-2021

Alberte Souto Souto

2021-Continúa

Nora María Martínez Yáñez

2021-Continúa
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• Impulsar e coordinar a actuación do Consello. Informar publicamente, cando cumpra, das
actividades do Consello.

• Someter ao Pleno as propostas lexislativas e de reforma estatutaria elaboradas pola Sección
de Estudos e Informes.
• Solicitar, previo acordo da Sección de Estudos e Informes, a asistencia de persoal funcionario
dos corpos do sector público autonómico cando a realización dun determinado anteproxecto
lexislativo ou dun informe concreto requira información ou asesoramento técnico
especializado.
• Nomear ao persoal letrado do Consello.
• Exercer a superior xefatura e dirección de todo o persoal que presta servizos no Consello
Consultivo e exercer a potestade disciplinaria, excepto no relativo á separación do servizo,
con arranxo ás disposicións vixentes.
• Designar ao persoal letrado que, baixo a dirección do ou a relatora correspondente ou
formando parte dun grupo de traballo, debe realizar as funcións de estudo, preparación e
redacción dos asuntos sometidos á consulta do Consello.
• Declarar a compatibilidade para o exercicio da actividade docente das conselleiras e
conselleiros e autorizar o exercicio da actividade docente e investigadora do persoal letrado.
• Resolver a abstención e recusación das conselleiras e conselleiros e do persoal letrado.
• Convocar e resolver os procesos selectivos para o acceso ao corpo de letradas e letrados do
Consello Consultivo.
• Convocar e resolver os procesos de provisión dos postos de traballo do persoal que presta
servizos no Consello Consultivo.
• Nomear e cesar ao persoal eventual do Consello.
• Aprobar a organización das actividades convenientes para o mellor cumprimento das funcións
do Consello e propoñer ao Pleno a subscrición de convenios con toda clase de persoas ou
entidades públicas ou privadas.
• Designar á persoa que, exercendo funcións de letrada ou letrado do Consello, desenvolvese as
funcións da Secretaría Xeral nos casos de ausencia, enfermidade ou calquera imposibilidade
temporal da persoa titular.
• Ostentar a representación do Consello Consultivo.
• Convocar e presidir as sesións do Pleno e das seccións, dirimindo os empates con voto de
calidade.
• Fixar a orde do día das sesións do Pleno e das seccións.
• Autorizar coa súa firma os acordos do Pleno e das seccións.
• Rotar os relatorios dos asuntos entre as persoas que integran o Consello.
• Dirixir a execución do orzamento do Consello.
• Exercer a superior dirección das actividades dos órganos técnicos do Consello.
• Exercer a superior inspección dos servizos do Consello e da súa sede.
• As demais funcións previstas na Lei ou no Regulamento de organización e funcionamento
do Consello Consultivo.
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• Autorizar coa súa sinatura todas as comunicacións que se dirixan ás autoridades que
formularan as consultas.
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Corresponde ao Pleno
• Emitir os ditames relativos a:
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◊ Anteproxectos de reforma do Estatuto de autonomía elaborados pola Xunta de Galicia.
◊ Proxectos de lexislación delegada a que se refire o artigo 10.1.a) do Estatuto de autonomía
de Galicia.
◊ Proxectos de regulamento de execución de leis autonómicas e de desenvolvemento de
normas básicas do Estado e, no seu caso, de normas da Unión Europea, así como as súas
modificacións.
◊ Interposición polo Consello da Xunta de recursos de inconstitucionalidade e formulación
de conflitos de competencia ante o Tribunal Constitucional, previamente á presentación
do correspondente procedemento.
◊ Formulación de conflitos en defensa da autonomía local formulados polas entidades locais
de Galicia ante o Tribunal Constitucional, previamente á presentación do correspondente
procedemento.
◊ Convenios e acordos de cooperación con outras comunidades autónomas.
• Emitir os ditames facultativos sobre anteproxectos de lei elaborados polo Consello da Xunta.
• Pronunciarse sobre as propostas lexislativas ou de reforma estatutaria encomendadas polo
Consello da Xunta e elaboradas pola Sección de Estudos e Informes.
• Aprobar a memoria anual de actividades.
• Aprobar anualmente o anteproxecto de orzamentos do Consello.
• As demais funcións que correspondan ao Consello Consultivo e non fosen atribuídas
expresamente a outros órganos deste.
• Outorgar, no seu caso, a autorización a que se refire o artigo 8 da lei.
• Resolver sobre a abstención ou recusación da persoa titular da Presidencia do Consello
Consultivo respecto dos asuntos sometidos a coñecemento do Pleno.
• Declarar a compatibilidade para a actividade docente da persoa titular da Presidencia do
Consello Consultivo.
• Propoñer ao Consello da Xunta a aprobación e modificación do persoal e da relación de postos
de traballo do Consello Consultivo.
• Aprobar as bases dos procesos selectivos para o acceso de letradas e letrados do Consello
Consultivo.
• Aprobar as bases dos procesos de provisión dos postos de traballo do persoal que preste
servizos no Consello Consultivo.
• Interpretar e suplir o Regulamento de organización e funcionamento en caso de dúbida ou
omisión, con respecto aos principios que inspiran a lei.
• Propoñer a aprobación ou modificación do Regulamento de organización e funcionamento
do Consello Consultivo.

Segunda parte

Corresponde á Sección de Ditames
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• A emisión dos ditames relativos a:

◊ A aprobación do prego de cláusulas administrativas xerais e interpretación, modificación,
nulidade e resolución dos contratos administrativos nos casos contemplados na normativa
xeral de contratación administrativa.
◊ A nulidade, interpretación, modificación e extinción de concesións administrativas
calquera que fose o seu obxecto, nos casos en que así o esixisen as normas de aplicación.
◊ A nulidade de pleno dereito dos actos ditados en materia tributaria.
◊ As reclamacións de responsabilidade patrimonial de contía superior a 30.000 euros para
a Administración autonómica e a 15.000 euros para as administracións locais.
◊ A creación ou supresión de municipios e alteración de termos municipais.
• A emisión dos ditames facultativos relativos a:
◊ Os conflitos de atribucións que se expoñan entre diversas consellerías, entre a
Administración xeral da Comunidade Autónoma e outras administracións públicas de
Galicia ou entre as entidades locais de Galicia.
◊ A modificación dos instrumentos de plan urbanístico regulados por lei, cando tivesen
por obxecto unha diferente zonificación no uso urbanístico do chan rústico especial, nos
espazos libres e as zonas verdes destinados a dominio público do plan.
◊ Calquera outros asuntos que afecten á Administración da Comunidade Autónoma ou ás
entidades locais de Galicia cando, a xuízo da persoa titular da Presidencia da Xunta de
Galicia, requírao a súa especial transcendencia.
• A emisión dos demais ditames que correspondese emitir ao Consello Consultivo sobre
asuntos non atribuídos á competencia do Pleno.

Corresponde á Sección de Estudos e Informes
• A redacción dos anteproxectos lexislativos e a elaboración, para o seu sometemento ao Pleno,
das propostas lexislativas ou de reforma estatutaria que o Consello da Xunta encomende ao
Consello Consultivo.
• A realización dos informes que a persoa titular da Presidencia da Xunta de Galicia e as persoas
titulares da presidencia das entidades locais soliciten.
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◊ A revisión de oficio dos actos e disposicións administrativas e recurso administrativo de
revisión.

EVOLUCIÓN DA NORMATIVA
REGULADORA DO CONSELLO
CONSULTIVO DE GALICIA

Segunda parte

Normativa reguladora
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Neste apartado recollemos a continuación a evolución da normativa reguladora do Consello
Consultivo de Galicia, que se cita por orde cronolóxica, ata chegar á normativa actual:

• Decreto 287/1996, do 12 de xullo, polo que se aproba o regulamento de organización e
funcionamento do Consello Consultivo de Galicia (DOG núm. 141 do 18.7.1996).
• Decreto 282/2003, do 22 de maio, polo que se aproba o Regulamento de organización e
funcionamento do Consello Consultivo de Galicia (DOG núm. 120, do 23.6.2003).
• Modificación da Lei 9/1995, do 10 de novembro, do Consello Consultivo de Galicia a través
da Lei 12/2007, do 27 de xullo (DOG núm. 153, do 8.8.2007).

Lei 3/2014, do 24 de abril, do Consello Consultivo de Galicia, modificada
pola Lei 2/2017, do 8 de febreiro, de medidas fiscais, administrativas e de
ordenación (DOG núm. 28, do 9.2.2017)
Os máis de tres lustros transcorridos desde a entrada en vigor da primeira lei do Consello
Consultivo supuxeron un lapso de tempo suficiente para comprobar a eficacia do Consello
Consultivo de Galicia. Pero ese tempo tamén puxo de relevo a necesidade de dotar a institución
dunhas características que se axusten mellor ao complexo sistema xurídico actual, á esixencia
de satisfacción dos intereses públicos aos que, con obxectividade, deben servir os órganos
decisores para os cales a institución consultiva ditamina ou informa, e aos principios de eficiencia e
economía do gasto público, todo isto con pleno respecto ás garantías institucionais de autonomía
orgánica e funcional, que, por definiren a esencia dos consellos consultivos, segundo os criterios
establecidos polo Tribunal Constitucional, son infranqueables para o lexislador.
Como consecuencia do anterior, no ano 2014 aprobouse unha nova Lei do Consello Consultivo
de Galicia (Lei 3/2014, do 24 de abril).
Partindo daqueles parámetros, comézase, no seu título I, por definir a posición institucional
do Consello Consultivo de Galicia como supremo órgano consultivo da Xunta de Galicia e das
administracións públicas integradas no seu territorio, co cal se precisa o alcance subxectivo das
súas funcións, que non só abarcan a Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia,
con todos os entes que integran o sector público autonómico, senón que tamén se estenden ás
entidades locais e ás universidades públicas de Galicia.
Fronte ao sistema de designación gobernamental dos membros electivos do órgano consultivo,
polo que optou o lexislador de 1995 en coherencia coas limitadas funcións que ao Consello
Consultivo de Galicia se lle encomendaban nos procesos de produción normativa, implántase
no título II desta lei, como un dos trazos fundamentais que caracterizan ese órgano, un sistema
mixto que dá participación ao Parlamento na elección de tres dos membros electivos do Consello
Consultivo, atendendo ás novas competencias de intervención del na actividade do lexislativo,
sequera o sexa en fase de iniciativa do Goberno e con carácter facultativo, dotándoo tamén,
asemade, dun necesario equilibrio institucional.
Por outra banda, o feito de que a multiplicidade de funcións que se asignan ao Consello
Consultivo xiren, en esencia, arredor de materias que afectan especificamente disciplinas de
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• Lei 9/1995, do 10 de novembro, do Consello Consultivo de Galicia (DOG núm. 229, do
29.11.1995).
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dereito público, fai oportuno que a elección dos membros electivos recaia sobre persoas dotadas
duns perfís técnico-xurídicos que estean en consonancia con tal circunstancia.
No título III amplíanse as competencias do órgano consultivo, respecto do que lle precedeu, desde
unha dobre óptica: primeiro, nivelando as funcións ditaminadoras e as asesoras, de maneira que a
chamada función ditaminadora, limitada a comprobar se determinadas propostas de resolucións
ou proxectos de textos normativos xa elaborados se axustan ao ordenamento xurídico e a unha
correcta técnica, se completa coa función de asesoramento técnico dos poderes públicos, que
abarca a posible redacción de anteproxectos lexislativos, a elaboración de propostas lexislativas
ou de reforma estatutaria, e, sobre todo, a emisión de informes sobre cuestións concretas de
especial transcendencia para a Comunidade Autónoma de Galicia; segundo, axustando o ámbito
competencial do órgano consultivo ao vixente marco legal (incluíndo, entre outras, as funcións
de ditaminar sobre a revisión de oficio de disposicións xerais, a declaración de nulidade de
pleno dereito dos actos ditados en materia tributaria, a formalización de conflitos en defensa da
autonomía local, a aprobación de pregos de cláusulas administrativas xerais ou as modificacións
dos contratos administrativos), engadindo outras competencias, que hoxe son lugar común nas
lexislacións autonómicas (como as relativas á emisión de ditames previos á interposición polo
Consello da Xunta de recursos de inconstitucionalidade e conflitos de competencia perante o
Tribunal Constitucional), e atribuíndo ao órgano consultivo competencia para emitir ditames
facultativos nos procesos de elaboración de leis de iniciativa da Xunta.
A regulación e as competencias dos órganos en que se articula o Consello Consultivo e o
procedemento de adopción dos seus acordos son o obxecto dos títulos IV e V desta lei, merecendo
destacarse, no primeiro aspecto, a configuración dun órgano de novo cuño, a Sección de Estudos
e Informes, que vai contar coa achega da valiosa e excepcional experiencia das conselleiras e dos
conselleiros natos e á que se lle encomenda na lei a redacción dos anteproxectos lexislativos e a
elaboración das propostas lexislativas ou de reforma estatutaria que o Consello da Xunta poida
encomendar ao Consello Consultivo, como así mesmo a realización dos informes que a persoa
titular da Presidencia da Xunta de Galicia solicite.
Finalmente, no título VI, e sen prexuízo das necesarias referencias ao persoal ao servizo do
Consello Consultivo e ao corpo de persoal letrado da institución, encoméndase o desenvolvemento
pormenorizado da súa organización e funcionamento a un futuro regulamento, o cal será
elaborado polo Consello Consultivo e aprobado polo Consello da Xunta.

O Regulamento de organización e funcionamento do Consello Consultivo de
Galicia foi aprobado no ano 2015, mediante o Decreto 91/2015, do 18 de
xuño, en cumprimento da disposición derradeira primeira da Lei 3/2014, do 24
de abril, e permanece inalterable desde entón (DOG núm. 124, do 3.7.2015)
O artigo 28 da Lei 3/2014, do 24 de abril, do Consello Consultivo de Galicia, dispón que a
organización e o funcionamento do Consello Consultivo de Galicia se rexerá polo seu propio
regulamento de organización e funcionamento, que será elaborado polo Consello Consultivo e
aprobado polo Consello da Xunta de Galicia. A disposición derradeira primeira prevé que o Consello
Consultivo de Galicia elaborará, no prazo de tres meses a partir da súa efectiva renovación, o
novo Regulamento de organización e funcionamento e elevarao ao Consello da Xunta de Galicia
para a súa aprobación.
Cumprindo ese mandato lexislativo dítase o regulamento, no cal se desenvolven os
aspectos organizativos e de funcionamento do Consello Consultivo de Galicia atendendo,
fundamentalmente, ao novo deseño dos seus órganos e á nova delimitación competencial
daquel implantados pola Lei 3/2014, do 24 de abril.

Segunda parte

O Regulamento de organización e funcionamento do Consello Consultivo conta con seis títulos
(disposicións xerais, composición, organización, funcionamento e procedemento, persoal e
orzamento), dúas disposicións adicionais, relativas ao persoal laboral e ás referencias á Lei
3/2014, do 24 de abril, e unha disposición derradeira verbo das facultades de desenvolvemento
e aplicación do regulamento.
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Modificación da Lei 3/2014, do 24 de abril, do Consello Consultivo de Galicia
pola Lei 4/2016, do 4 de abril, de ordenación da asistencia xurídica da
Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e do seu sector
público (DOG núm. 69, do 12.4.2016)
No ano 2016 introdúcense importantes modificacións nos artigos 14 e 21 da citada Lei 3/2014.
Así, o apartado un da disposición derradeira segunda da Lei 4/2016, do 4 de abril, dá unha nova
redacción ao artigo 14 da Lei 3/2014, do 24 de abril, en relación coas propostas e informes, xa que
introduce a importante novidade de que as persoas titulares da presidencia das entidades locais
poidan solicitar do Consello Consultivo de Galicia a emisión de informes sobre cuestións concretas
de especial transcendencia para a Comunidade Autónoma de Galicia, entre outras cousas.
E o apartado dous da citada disposición derradeira segunda da Lei 4/2016, do 4 de abril, dá
unha nova redacción ao artigo 21 da Lei 3/2014, do 24 de abril, en relación, tamén, cos informes
solicitados polas persoas titulares da presidencia das entidades locais.

Modificación da Lei 3/2014, do 24 de abril, do Consello Consultivo de Galicia
pola Lei 2/2017, do 8 de febreiro, de medidas fiscais, administrativas e de
organización (DOG núm. 28, do 9.2.2017)
No ano 2017 introdúcense modificacións no corpo da nova Lei do Consello Consultivo de Galicia
(Lei 3/2014, do 24 de abril) pola Lei 2/2017, do 8 de febreiro, de medidas fiscais, administrativas
e de organización (DOG núm. 28, do 9.2.2017). Suprímese o corpo de letrados do Consello
Consultivo de Galicia integrándoo na escala de letrados da Xunta de Galicia. Así mesmo, crease a
figura da Secretaría do Pleno e das Seccións e configurase a Secretaría Xeral como un alto cargo.
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Pola disposición derrogatoria, queda derrogado o Regulamento de organización e funcionamento
do Consello Consultivo de Galicia, aprobado polo Decreto 282/2003, do 22 de maio.

VINTE E CINCO ANOS DA
FUNCIÓN CONSULTIVA

Segunda parte

A

principal actividade do Consello Consultivo de Galicia é a emisión de informes e ditames,
consonte ás súas competencias. Neste apartado recóllense diversos datos estatísticos
que amosan a intensidade desta a actividade ao longo deste vinte e cinco anos.
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Tal e como amosa o cadro, o Consello Consultivo de Galicia informou durante estes vinte e cinco
anos case 17.000 expedientes, correspondendo máis de 13.500 á Administración autonómica.
No segundo, terceiro e cuarto cadro recóllese de forma gráfica a evolución de expedientes por:
• Segundo cadro: expedientes conxuntos 1996-2021. O pico alcanzouse no ano 2008 con
1702 expedientes.
• Terceiro cadro: expedientes da Administración autonómica correspondente aos anos 19962021. O pico alcanzouse no ano 2008 con 1437 expedientes.
• Cuarto cadro: expedientes da Administración local correspondente aos anos 1996-2021.
No derradeiro e quinto cadro recóllese o histórico por materias, sendo que a materia máis
ditaminada polo Consello Consultivo de Galicia foi a responsabilidade patrimonial das
administracións públicas, con 13.393 ditames, seguido da revisión de oficio con 1.651 ditames.
A explicación das abreviaturas é a seguinte:
• INF: informes.
• REC.INC: recurso inconstitucionalidade.
• D.L.: decretos lexislativos.
• APL: anteproxectos lei.
• CA: convenios.
• PR: proxecto decreto.
• PO.: proxecto orde.
• RAR: recurso ex. revisión.
• RO: revisión oficio.
• CONT.AD: contratos administrativos.
• CsAD: concesións administrativas.
• RRP: reclamación responsabilidade patrimonial.
• DTM: deslindamento termos municipais.
• CF: consultas facultativas.
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No primeiro cadro figuran os datos estatísticos relativos aos expedientes ditaminados durante
o período 1996-2021, clasificando os expedientes pola súa procedencia (Administración
autonómica, Administración local, Administración universitaria, Administración corporativa e a
suma total con porcentaxes).
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1 Datos estatísticos relativos aos expedientes
ditaminados durante o período 1996-2021
Datos a 1.10.2021
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HISTÓRICO POR NÚMERO DE EXPEDIENTES E ADMINISTRACIÓN DE PROCEDENCIA
ANOS

AD.
AUTONÓMICA

1996

93

1997

146

1998

% INC.

% S/Total
Auto.

AD.
LOCAL

0,69 %

17

56,99 %

1,08 %

18

239

63,70 %

1,77 %

1999

306

28,03 %

2000

465

2001

% INC.

% S/Total
Local

AD.
UNIVERS

0,51 %

1

5,88 %

0,54 %

4

22

22,22 %

0,66 %

5

2,26 %

23

4,55 %

0,69 %

3

51,96 %

3,44 %

99

330,43 %

2,98 %

2

719

54,62 %

5,32 %

93

-6,06 %

2,80 %

2

2002

650

-9,60 %

4,81 %

169

81,72 %

5,09 %

0

2003

703

8,15 %

5,20 %

222

31,36 %

6,69 %

4

2004

583

-17,07 %

4,31 %

181

-18,47 %

5,46 %

4

2005

690

18,35 %

5,10 %

229

26,52 %

6,90 %

1

2006

833

20,72 %

6,16 %

163

-28,82 %

4,91 %

5

2007

902

8,28 %

6,67 %

233

42,94 %

7,02 %

1

2008

1.437

59,31 %

10,63 %

252

8,15 %

7,59 %

13

2009

506

-64,79 %

3,74 %

83

-67,06 %

2,50 %

7

2010

459

-9,29 %

3,39 %

109

31,33 %

3,29 %

5

2011

508

10,68 %

3,76 %

133

22,02 %

4,01 %

4

2012

566

11,42 %

4,19 %

162

21,80 %

4,88 %

3

2013

817

44,35 %

6,04 %

171

5,56 %

5,15 %

8

2014

639

-21,79 %

4,72 %

105

-38,60 %

3,16 %

4

2015

434

-32,08 %

3,21 %

103

-1,90 %

3,10 %

17

2016

314

–27,65 %

2,32 %

104

0,97 %

3,13 %

3

2017

357

13,69 %

2,64 %

145

39,42 %

4,37 %

7

2018

343

–3,92 %

2,54 %

130

-10,34 %

3,92 %

8

2019

345

0,58 %

2,55 %

153

17,69 %

4,61 %

11

2020

269

–22,03 %

1,99 %

98

-35,95 %

2,95 %

1

2021

201

–25,28 %

1,49 %

101

3,06 %

3,04 %

0

TOTAL

13.524

100 %

3.318

100 %

123

Segunda parte

% S/Total
Uni.

% INC.

AD. CORP

% S/Total
Corp.

%INC.

TOTAIS

% INC.

% S/Total

0,81 %

0

0

0,00 %

111

0,67 %

300,00 %

3,25 %

0

0,00 %

0,00 %

168

51,35 %

1,01 %

25,00 %

4,07 %

0

0,00 %

0,00 %

266

58,33 %

1,60 %

-40,00 %

2,44 %

0

0,00 %

0,00 %

332

24,81 %

1,99 %

-33,33 %

1,63 %

0

0,00 %

0,00 %

566

70,48 %

3,39 %

0,00 %

1,63 %

0

0,00 %

0,00 %

814

43,82 %

4,88 %

-100,00 %

0,00 %

0

0,00 %

0,00 %

819

0,61 %

4,91 %

*

3,25 %

0

0,00 %

0,00 %

929

13,43 %

5,57 %

0,00 %

3,25 %

0

0,00 %

0,00 %

768

-17,33 %

4,61 %

-75,00 %

0,81 %

1

*

7,14 %

921

19,92 %

5,52 %

400,00 %

4,07 %

0

-100,00 %

0,00 %

1001

8,69 %

6,00 %

-80,00 %

0,81 %

1

*

7,14 %

1137

13,59 %

6,82 %

1200,00 %

10,57 %

0

-100,00 %

0,00 %

1702

49,69 %

10,21 %

-46,15 %

5,69 %

0

0,00 %

0,00 %

596

-64,98 %

3,57 %

-28,57 %

4,07 %

0

0,00 %

0,00 %

573

-3,86 %

3,44 %

-20,00 %

3,25 %

1

*

7,14 %

646

12,74 %

3,87 %

-25,00 %

2,44 %

1

0,00 %

7,14 %

732

13,31 %

4,39 %

166,67 %

6,50 %

2

100,00 %

14,29 %

998

36,34 %

5,98 %

-50,00 %

3,25 %

0

-100,00 %

0,00 %

748

-25,05 %

4,49 %

325,00 %

13,82 %

1

*

7,14 %

555

-25,80 %

3,33 %

-82,35 %

2,44 %

0

-100,00 %

0,00 %

421

-24,14 %

2,52 %

133,33 %

5,69 %

2

*

14,29 %

511

21,38 %

3,06 %

14,29 %

6,50 %

3

50,00 %

21,43 %

484

-5,28 %

2,90 %

37,50 %

8,94 %

2

-33,33 %

14,29 %

511

5,58 %

3,06 %

-90,91 %

0,81 %

0

-100 %

0,00 %

368

-27,98 %

2,21 %

-100 %

0,00 %

0

*

0,00 %

302

-17,93 %

1,78 %

100 %

14

100 %

16.979

100 %
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Segunda parte

ANOS TOTAIS INF

REC.
D.L APL
INC.

CA

PR

PO

RAR

RO

CONT.
CsAD
AD

RRP

DTM

CF

1996

104

0

0

0

0

0

21

0

19

14

5

0

37

2

6

1997

165

0

0

0

0

0

22

0

42

30

13

0

56

1

1

1998

259

0

0

0

0

0

35

0

75

26

8

9

104

1

1

1999

331

0

0

0

0

0

27

0

44

33

3

2

221

0

1

2000

564

0

0

0

0

0

19

0

13

14

9

5

495

8

1

2001

809

0

0

0

0

2

25

0

8

17

12

3

738

2

2

2002

818

0

0

0

0

1

20

0

8

24

18

7

737

2

1

2003

926

0

0

0

0

0

28

0

14

24

8

0

848

4

0

2004

764

0

0

0

0

0

25

1

11

20

16

3

684

4

0

2005

918

0

0

0

0

0

29

0

7

53

12

5

808

3

1

2006

995

0

0

0

0

1

36

1

8

21

10

3

915

0

0

2007

1134

0

0

0

0

1

52

0

4

18

9

6

1044

0

0

2008

1700

0

0

0

0

4

64

0

8

45

12

1

1564

1

1

2009

596

0

0

0

0

1

24

0

8

93

12

2

455

1

0

2010

573

0

0

0

0

4

54

0

8

31

19

2

452

2

1

2011

648

0

0

0

0

7

52

2

6

28

23

3

526

1

0

2012

736

0

0

0

0

0

34

4

7

41

27

4

618

1

0

2013

999

0

0

0

0

1

27

1

5

271

25

1

665

1

2

2014

748

0

0

0

1

0

34

5

9

309

17

0

372

0

1

2015

555

1

2

2

0

1

39

1

8

246

23

0

232

0

0

2016

421

15

1

0

2

1

48

1

8

42

28

2

273

0

0

2017

511

21

0

0

0

0

37

3

9

56

63

1

321

0

0

2018

484

6

0

0

0

0

23

2

5

72

28

0

348

0

0

2019

511

14

0

0

0

0

26

5

7

61

29

1

368

0

0

2020

368

5

0

0

0

0

20

5

1

34

24

0

279

0

0

2021

302

3

0

0

0

0

13

1

3

28

19

2

233

0

0

TOT.

16.939

65

3

2

3

24

834

32

62

13.393

34

19

345 1.651 472
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Os cadros que se veñen de expoñer recollen o volume da actividade do Consello Consultivo
de Galicia ao longo dos seus vinte e cinco anos de existencia, pero, máis que os números en
si mesmos, con toda a importancia que teñen, é preciso poñer en valor a calidade do servizo
que ofrece o Consello Consultivo. Medir a calidade dun servizo non é tan doado como medir a
cantidade das súas prestacións, mais hai un factor que pon de manifesto o alto nivel técnico
dos ditames e informes e a súa autoridade como órgano consultivo, e que arredor dun 85 %
das ocasións as administracións actúan de conformidade co criterio emitido por esta institución
consultiva; porcentaxe moi elevada que se mantén en torno destes niveis de ano a ano. Baste
reproducir os resultados do período 2019-2021, aínda que esta última anualidade aínda non
estea completa.

ANO 2019

ANO 2019

ANO 2020

ANO 2020

ANO 2021

ANO 2021

215

84,98 %

102

85.71 %

46

75,41 %

Oído

14

5,53 %

5

4.20 %

3

4,92 %

Outros

24

9,49 %

12

10.08 %

12

19,67 %

253

100 %

119

100 %

61

100 %

De acordo

Total

A fin de ofrecer un mellor servizo público ás Administracións e a cidadanía, incrementando a
transparencia sobre a actividade do Consello, dende o ano 2001 a web do Consello Consultivo de
Galicia inclúe unha base de datos en liña na que se pode consultar o texto completo dos ditames
elaborados dende o ano 1999. Na actualidade, a base inclúe aos ditames emitidos ata xuño de
2019, mais actualízase periodicamente.
Os ditames máis representativos do Consello Consultivo de Galicia tamén son recollidos nas
bases de datos de lexislación, xurisprudencia e doutrina administrativa, como a base de datos
Aranzadi, entre outras.
Outra fonte importante para coñecer o alcance cuantitativo e cualitativo da función consultiva
son as Memorias anuais. Todos os anos edítase a memoria de actividades, en cumprimento do
previsto no artigo 15 da Lei 3/2014, do 24 de abril. Esta memoria é presentada polo presidente
do Consello Consultivo de Galicia ao presidente da Xunta de Galicia para a súa posterior toma
en consideración por parte do Consello da Xunta.
A memoria recolle a actividade desenvolvida polo Consello Consultivo de Galicia durante o ano
anterior. Pero, o que é máis salientable a efectos de calibrar a calidade da función consultiva é
a selección dos ditames que, pola súa repercusión social ou importancia xurídica, deben ser de
xeral coñecemento para as Administracións públicas e operadores xurídicos e que representan
a doutrina do Consello Consultivo de Galicia na correspondente anualidade.
É imposible reproducir nestas páxinas a achega do Consello Consultivo de Galicia á clarificación
dos conceptos, dos trámites e procedementos, da aplicación e interpretación das normas, ou da
difusión da xurisprudencia nos asuntos que abordou no exercicio das súas competencias durante
este cuarto de século. Probablemente sería inxusto salientar certos ditames sobre outros e,
en todo caso, esta labor correría o alto risco de quedar incompleta. Por iso, cómpre facer aquí
unha remisión as sucesivas Memorias que, ano tras ano, recollen os principais achados e fitos
da doutrina do Consello Consultivo, tendo en conta os asuntos nos que tivo que ditaminar, así
como o marco lexislativo vixente en cada momento.

Segunda parte

Al igual que noutras administracións públicas de Galicia, adoptáronse medidas como o teletraballo
para seguir levando a cabo a súa actividade consultiva sen prexuízo para as Administracións e
á cidadanía (Instrución do 17.6.2020, do Pleno do Consello Consultivo de Galicia, pola que se
regula o teletraballo dos/as empregados/as públicos/as no ámbito do Consello Consultivo de
Galicia).
Deste xeito non solo se conseguiu continuar coa actividade ordinaria do Consello, se non que
ademais a situación sanitaria non produciu atrasos nesta.
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Por último, cabe engadir que o Consello Consultivo non cesou a súa actividade trala declaración
do estado de alarma polo Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo polo que se declara o estado
de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19 (BOE núm.
67, do 14 de marzo) e normas posteriores que completaron a regulación desta excepcional
situación..

ACTIVIDADE NON CONSULTIVA

Segunda parte

Doutra banda, hai que destacar a participación dos membros do Consello en actividades
conxuntas co resto de consellos consultivos autonómicos ou co Consejo de Estado, nas que se
trata de poñer en común os problemas e os desafíos cos que se atopan estas institucións na
súa actividade cotiá. Non cabe dúbida de que o intercambio de experiencias e boas prácticas, así
como o debate sobre as doutrinas e interpretacións xeradas na práctica ordinaria é unha fonte
de enrriquecemento e reflexión para o Consello Consultivo de Galicia.
Por último, cabe salientar a actividade institucional do Consello Consultivo de Galicia na
Comunidade Autónoma de Galicia, desenvolvida principalmente a través da persoa do seu
Presidente, esencial para manter estreitos lazos de cooperación e apertura a todas as institucións
da nosa Comunidade Autónoma.
Nas páxinas seguintes faise unha mención ás principais actividades desenvolvidas neste sentido
ao longo do cuarto século de existencia do Consello Consultivo.
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A

índa que a principal actividade do Consello Consultivo de Galicia é o exercicio da función
consultiva, o certo é que a función de servizo público que desenvolve e a leal cooperación que
lles debe ás diversas administracións públicas da Comunidade Autónoma galega, levaron,
ao longo destes vinte e cinco anos a desenvolver unha serie de actividades non consultivas
mediante as que se pretende poñer os recursos desta institución ao servizo das administracións
e da cidadanía de Galicia. Esta actividade non consultiva manifestouse principalmente a través
da organización de cursos e xornadas para transferir á sociedade os coñecementos xerados na
actividade do Consello Consultivo. Nesta liña, subscribíronse diversos convenios de colaboración
coa Escola Galega de Administración Pública (EGAP), coas Universidades galegas, coa FEGAMP e
coa Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde, entre outros.
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Periodo 1996-2003
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No período de arranque da actividade do Consello Consultivo de Galicia a actividade non
consultiva centrouse na elaboración das Memorias anuais, definindo a súa estrutura e o seu
contido básico co fin de elaborar un documento suficientemente homoxéneo para dar conta ano
a ano da actividade da institución.

1996-2003
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Así mesmo, ao longo destes anos o Consello dedica boa parte da súa actividade non consultiva
á análise do rendemento e eficacia da institución e da posibilidade de efectuar as reformas
lexislativas ás que xa se fixo referencia para reformar tanto a lei como o regulamento.
Na Memoria conxunta de 1997-1998 por primeira vez se formulan suxestións que, desde o
estrito sentido de legalidade, se estiman precisas no afán de obter unha mellora da actividade
administrativa da Comunidade Autónoma.
Durante o ano 2001, con carácter experimental, creouse unha páxina web (www.ccgalicia.es),
en funcionamento desde principios do ano 2002, aínda que sendo susceptible naquel momento
de moitas melloras.
Este novo medio de información e consulta estableceuse co obxectivo de ofrecer unha máis
completa información sobre a actividade que vén desenvolvendo o Consello Consultivo de
Galicia, aproveitando para iso as posibilidades que brindaban as novas tecnoloxías.
A web, ademais de información xeral referida á entidade, organización, sede, servizos e enderezos
de interese, presentaba a posibilidade de consultar o texto completo dos ditames elaborados no
ano 1999, aos que paulatinamente se foron incorporando os de exercicios anteriores desde o
comezo das actividades do Consello.
Deste modo, pretendíase facilitar ás persoas usuarias a consulta de toda a doutrina legal deste
órgano, complementando así a que xa podían facer a través das coleccións anuais de ditames
editadas en soporte papel.
En 2003 destaca a colaboración iniciada coa Escola Galega de Administración Pública, en virtude
do convenio asinado coa devandita entidade o 7.5.2003.

Segunda parte

Periodo 2004-2005
Xornadas Técnicas “O Consello Consultivo de Galicia e a Administración
Local”
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Estas xornadas —cunha edición en cada unha das provincias— pretendeu ser unha canle de
achegamento do Consello Consultivo á Administración Local. O fin último é converterse nun foro
de intercambio de experiencias e coñecementos sobre as materias que este órgano abrangue
e, ao mesmo tempo, concibir fórmulas que melloren e optimicen o traballo desenvolvido polo
Consello Consultivo de Galicia.
De entre as materias que trataron as Xornadas pódense destacar: a responsabilidade patrimonial
e entidades locais; a Administración local e a contratación administrativa; a revisión de oficio,
etc. As Xornadas remataron cunha mesa redonda sobre “O Consello Consultivo de Galicia e as
entidades locais”.
A primeira delas tivo lugar na cidade de Lugo, o día 1.12.2004, no Salón de Plenos da Deputación
Provincial de Lugo. O día 15.12.2004 tivo a súa continuación coa que se realizou na Coruña na
sede do Colexio de Avogados.
Esta actividade tivo continuidade no ano 2005, no que se fixo unha segunda edición das
Xornadas Técnicas “O Consello Consultivo de Galicia e a Administración Local” nas provincias
de Pontevedra e Ourense.

2004-2005

Así, o Consello Consultivo de Galicia coa colaboración da Federación Galega de Municipios e
Provincias (FEGAMP) e as Deputacións de cada unha das provincias da nosa comunidade
organizou as Xornadas Técnicas “O Consello Consultivo de Galicia e a Administración Local”.
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No ano 2004, oito anos tras o inicio da súa actividade, o Consello Consultivo inicia de xeito
decidido a súa actividade de formación e transferencia do coñecemento acumulado neses anos
do exercicio da función consultiva.
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Aniversario de creación do Consello Consultivo de Galicia 1996-2006
Coincidindo coa celebración do décimo aniversario da súa constitución, o Consello Consultivo de
Galicia organizou unhas xornadas técnicas co título “Xornadas conmemorativas dos dez anos
de función consultiva en Galicia”, que tiveron lugar en Santiago de Compostela os días 25 e 26
de maio, e ás que asistiron representantes do Consello de Estado e dos consellos consultivos
de Cataluña, Canarias, Andalucía, Baleares, Comunidad Valenciana, Aragón, Castilla-La Mancha,
Castilla y León, La Rioja e Asturias.
As sesións de traballo realizáronse na Capela Real do Hostal dos Reis Católicos.
As xornadas foron inauguradas polo entón presidente do Consello Consultivo de Galicia, José
Antonio García Caridad, quen fixo unha análise dos dez anos de andadura que, ao seu entender,
nos da unha perspectiva axeitada para afirmar o acerto na creación do órgano consultivo desta
natureza.
Durante as xornadas presentáronse diversos relatorios, como “No marco dun constitucionalismo
de garantías: o asedio aos criterios e orzamentos tradicionais para o control, en sede da
administración consultiva, da potestade regulamentaria”, “Reforma estatutaria galega, marco
constitucional e liñas de desenvolvemento” e “A función consultiva como organización de
estudos e informes”, correndo esta última a cargo do entón presidente do Consejo de Estado,
Francisco Rubio Llorente.
Como colofón ás Xornadas tivo lugar o acto institucional conmemorativo dos dez anos da función
consultiva en Galicia presidido polo entón presidente da Xunta de Galicia, Emilio Pérez Touriño,
que as clausurou, salientando o intenso traballo desempeñado nestes primeiros anos de vida
polo Consello Consultivo de Galicia e resaltando que o seu labor estao levando a cabo baixo
a inspiración de dous principios plenamente necesarios nun órgano destas características: a
independencia e o rigor.

Outros actos institucionais 2006
Os membros do Consello Consultivo de Galicia participaron en diversos actos e xornadas aos que
foron invitados por outros órganos consultivos españois.
Entre eles, destaca a “VIII Edición de las Jornadas de la Función Consultiva”, que tiveron lugar
en Toledo, os días 4 a 7 de outubro de 2006, baixo o tema “O papel dos Consellos Consultivos
na calidade das normas”.

Segunda parte

2007
Xornadas, cursos e seminarios 2007
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Durante as xornadas presentáronse diversos relatorios: “Os retos da función consultiva”, “A
descentralización da función consultiva do Estado”, “O papel dos órganos consultivos nas
reformas estatutarias” e “O futuro dos consellos consultivos e o novo marco estatutario”.
As xornadas da Toxa tiveron un amplo seguimento como se puxo de relevo no núm. 7 (páxs.
169-240) da publicación “Revista Española da Función Consultiva”, editada polo Consell
Juridic da Comunitat Valenciana.

Actos institucionais 2007
Os contactos cos órganos consultivos das diferentes comunidades autónomas e o Consejo
de Estado para tratar asuntos de común interese á función consultiva son xa habitualmente
frecuentes.
Así, os membros do Consello Consultivo de Galicia participaron en diversos actos e xornadas
técnicas aos que foron invitados por outros órganos consultivos do Estado.
Entre eles, destaca a “IX Edición de las Jornadas de la Función Consultiva”, que tiveron lugar en
Madrid, os días 18.19 e 20 de outubro de 2007, baixo o lema “A función consultiva na España
actual”.
As xornadas foron inauguradas pola S.M. O Rei Juan Carlos I, coas intervencións do entón
presidente do Consejo de Estado, Francisco Rubio LLorente e a entón ministra de Administracións
Públicas, Elena Salgado Méndez.
As Xornadas tiveron como sede o pazo do Senado.

2007

O Consello Consultivo de Galicia organizou unhas xornadas de estudo co título “Os consellos
consultivos e o novo marco estatutario”, que tiveron lugar na Illa da Toxa (Pontevedra) os
días 30, 31 de maio e 1 de xuño, e ás que asistiron representantes do Consello de Estado e
dos consellos consultivos de Cataluña, Canarias, Andalucía, Baleares, Comunidad Valenciana,
Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, La Rioja e Asturias.
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Xornadas “Os consellos consultivos e o novo marco estatutario”
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Xornadas, cursos e seminarios 2008

2008
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Curso “Procedemento de elaboración de disposicións de carácter xeral e técnica
normativa”
Dentro do plan de actividades da Escola Galega de Administración Pública para o ano 2008
convocouse, en colaboración coa Asesoría Xurídica Xeral da Xunta de Galicia e co Consello
Consultivo de Galicia, un taller práctico sobre “Procedemento de elaboración de disposicións
de carácter xeral e técnica normativa”, que tivo lugar en Santiago de Compostela, na sede
da Escola Galega de Administración Pública, os días 20 a 30 de outubro, e 3 e 4 de novembro
de 2008.
O fin último destas xornadas ou, mellor dito, taller práctico, foi dotar ás persoas asistentes
dun conxunto de capacidades e habilidades en materia de técnica normativa que poidan
aplicar no desenvolvemento da súa actividade diaria á hora de elaborar disposicións de
carácter xeral.
O taller práctico tivo un amplo seguimento, tanto desde o Consello Consultivo de Galicia,
como da Asesoría Xurídica Xeral da Xunta de Galicia, así como doutras persoas interesadas.

Actos institucionais 2008
Os conselleiros e letrados do Consello Consultivo de Galicia participaron en diversos actos e
xornadas técnicas aos que foron invitados por outros órganos consultivos do Estado, entre
as que destaca a “X Edición de las Jornadas de la Función Consultiva”, que tiveron lugar en
Zaragoza, os días 26, 27 e 28 de outubro de 2008.
Así mesmo, o 13.5.2008, tivo lugar no Palau da Generalitat o acto conmemorativo do 75
aniversario da creación e 30 do restablecemento da Comissió Jurídica Assessora de Cataluña, á
que asistiu a entón presidenta do Consello Consultivo de Galicia.
Finalmente, a presidenta do Consello, asistiu ao encontro de Presidentes dos Consellos
Consultivos que se realizou os días 29 e 30 de maio na cidade de Granada, así como as que
se realizaron o día 4 de decembro en Barcelona; reunións estas nas que se trataron aspectos
de interese común a todos os Consellos e entre os que destaca, por ser o máis avanzado, o da
creación dunha páxina web común.

Segunda parte

2009
Xornadas, cursos e seminarios 2009
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1 Curso “A función de control da Administración consultiva: o Consello Consultivo de
Galicia e as entidades locais”

As sesións se desenvolvéronse na sede da Escola Galega de Administración Pública en
Santiago de Compostela en xuño de 2009. A elas asistiron máis de corenta persoas do ámbito
da Administración local e os seus organismos públicos e demais entes dela dependentes.
Todos os relatorios foron impartidos por letrados do Consello Consultivo de Galicia.
Ao finalizar cada quenda de intervencións abriuse outra de coloquio no que os relatores
responderon a todas as cuestións formuladas polos asistentes.

2 Curso “A prestación de servizos sanitarios antes os retos do século XXI”
O curso foi organizado pola Universidade de Santiago de Compostela e realizouse en
Santiago de Compostela do 21 ao 24 de decembro. O seminario contou coa colaboración do
Consello Consultivo de Galicia no ánimo de dar a coñecer a doutrina emitida por este Consello
sobre esta materia que é obxecto de análise en numerosos expedientes de responsabilidade
patrimonial sometidos a ditame deste órgano consultivo.
O curso, que formaba parte do programa dos cursos de verán organizados por esta
universidade, desenvolveuse a través de catro módulos.
Nesas catro sesións pretendeuse abordar os principais problemas que suscita a práctica
médica na actualidade, así como identificar cales son as tendencias de futuro, desde unha
perspectiva multidisciplinar e do dereito comparado. Para iso, contouse coa participación de
destacados especialistas do ámbito da medicina e do dereito, tanto do mundo profesional
como do campo académico.

3 Curso “A función de control da Administración consultiva: o Consello Consultivo de
Galicia”
O curso foi organizado pola Universidade de Santiago de Compostela e realizouse en
Santiago de Compostela do 21 ao 24 de decembro. O seminario contou coa colaboración do
Consello Consultivo de Galicia no ánimo de dar a coñecer a doutrina emitida por este Consello
sobre esta materia que é obxecto de análise en numerosos expedientes de responsabilidade
patrimonial sometidos a ditame deste órgano consultivo.
O curso foi inaugurado pola entón presidenta do Consello Consultivo de Galicia, quen subliñou
que os trece anos de actividade deste órgano consultivo e a experiencia acumulada, xustifica
a organización do curso. Deste xeito, pretendíase constituír unha canle de divulgación da
doutrina sentada por este Consello Consultivo nas materias obxecto da súa competencia ao
tempo que abrir un foro de debate sobre a súa doutrina.

2009

O seminario pretendía dar a coñecer, no ámbito da Administración local, a doutrina sentada
por este órgano consultivo nas distintas materias nas que a súa intervención é preceptiva,
ao longo dos seus anos de existencia.
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O curso foi organizado polo Consello Consultivo de Galicia e a Escola Galega de Administración
Pública dentro do Plan de formación para o persoal ao servizo das entidades locais de Galicia.
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Así mesmo, a presidenta insistiu na importancia de que o persoal ao servizo da Administración
coñeza e valore a labor que se está a desenvolver neste organismo. A pretensión do curso era
que a nosa doutrina resultase familiar e comprensible a todo o funcionariado e, polo tanto,
que servise de axuda no seu quefacer diario.

2009
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Actos e actividades institucionais 2009
Como todos os anos, a xa a undécima edición, organizáronse as “Jornadas Nacionales de la
Función Consultiva”, cuxo anfitrión este ano foi o Consejo Jurídico da Región de Murcia. As
xornadas desenvolvéronse na cidade de Murcia durante os días 21 a 24 de outubro de 2009.
Participou nesta Xornadas o presidente da Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado
da República de Colombia, ofrecendo na súa intervención unha panorámica sobre aspectos
históricos, organizativos e funcionais da institución consultiva do seu país.
E para rematar as Xornadas foron presentadas as comunicacións feitas polos distintos consellos
consultivos. A do Consello Consultivo de Galicia levaba por título “Igualdade de xénero e
contratación administrativa”.
Por outra banda, no transcurso do ano 2009, a entón presidenta do Consello Consultivo de
Galicia, asistiu a diversos actos en representación do Consello, entre os que cabe destacar a súa
participación no X Seminario sobre “Autonomía y Justicia en Cataluña”, organizado polo Consejo
General del Poder Judicial, o Tribunal Superior de Justicia de Cataluña e o Consell Consultiu da
Generalitat de Cataluña.
Así mesmo, asistiu en Barcelona ao acto de toma de posesión dos membros do Consell de
Garanties Estatutaries e dos membros da Comissió Jurídica Assessora e, en Murcia, á inauguración
da sede do Consejo Jurídico da Región de Murcia.
Este labor institucional desenvolveuse tamén en distintos actos realizados na nosa Comunidade
Autónoma, asistindo á toma de posesión de Alberto Núñez Feijóo como presidente da Xunta
de Galicia, á toma de posesión do presidente do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, a
distintas actividades organizadas pola Escola Galega de Administración Pública e outros actos
institucionais.
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O obxectivo desta xornadas foi construír unha canle de divulgación da doutrina en materia
a responsabilidade patrimonial da Administración sanitaria e propiciar un foro de debate con
membros do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia sobre aspectos concretos relacionados
con esta materia.

2 Curso “A función de control da Administración consultiva: o Consello Consultivo de
Galicia e as administracións locais”
A entón presidenta do Consello Consultivo, M.ª Teresa Conde-Pumpido Tourón, xunto ao
director da Escola Galega de Administración Pública, Pablo Figueroa Dorrego, inauguraron
na sede deste órgano consultivo a segunda edición desta actividade formativa, iniciada en
2009. Representantes de distintos concellos e deputacións de Galicia participaron neste
curso organizado polo Consello Consultivo de Galicia coa colaboración da Escola Galega de
Administración Pública.
Ao longo de seis xornadas de traballo, analizouse o papel do Consello, a potestade
regulamentaria local, a revisión de oficio en materia local, a responsabilidade patrimonial das
administracións locais, a modificación e resolución de contratos na contratación administrativa
e a alteración dos termos municipais.

3 Curso “A función de control da Administración consultiva: o Consello Consultivo de
Galicia”
O curso organizado polo Consello Consultivo de Galicia e a Escola Galega de Administración
Pública (EGAP) e dirixido a persoal funcionario ao servizo da administración autonómica da
Xunta de Galicia, forma parte do Plan de formación para o persoal ao servizo da Administración
autonómica da Xunta de Galicia
O curso distribuíuse en sete módulos: o primeiro deles centrábase no papel do Consello; no
segundo e terceiro abordábanse, respectivamente o control da potestade regulamentaria
e o procedemento de elaboración de disposicións de carácter xeral; mentres que nos catro
últimos se analizaron as directrices de técnica normativa, a responsabilidade patrimonial
da administración pública, a contratación administrativa e a revisión de oficio dos actos e
disposicións administrativas de carácter xeral. Todos os módulos foron impartidos por persoal
do Consello Consultivo de Galicia.

2010

O Consello Consultivo de Galicia celebrou, en colaboración coa Sala do ContenciosoAdministrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, unha xornada de traballo na
que se analizou a “lex artis como criterio determinante da responsabilidade patrimonial
da Administración sanitaria”. Na mesa, participaron Fernando Seoane Pesqueira e Dolores
Rivera Frade, maxistrados do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), e Francisco Javier
D’Amorín Viéitez, conselleiro electivo do Consello Consultivo de Galicia. A xornada estivo
dirixida pola naquel momento presidenta do Consello Consultivo, M.ª Teresa Conde-Pumpido
Tourón e o presidente da Sala do Contencioso-Administrativo do TSXG, José María Gómez y
Díaz-Castroverde.
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1 Curso “A lex artis e as súas alternativas como criterio determinante da
responsabilidade patrimonial da administración sanitaria”
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Con motivo da celebración do décimo quinto aniversario da constitución do Consello Consultivo
de Galicia, o Pleno desta institución acordou homenaxear os membros do primeiro Consello coa
concesión da Medalla de Ouro deste órgano.
Segundo consta na acta da sesión plenaria do Consello celebrada o 16 de febreiro de 2011, os
homenaxeados son: José Antonio García Caridad, José María Gómez y Díaz-Castroverde, José Luis
de la Torre Nieto, Antonio Carro Fernández- Valmayor e Pablo Moure Mariño (a título póstumo).
Ao acto conmemorativo do XV aniversario deste organismo, que estivo presidido polo xefe do
Executivo autonómico, Alberto Núñez Feijóo, asistiron a presidenta do Parlamento de Galicia,
Pilar Rojo Noguera; o presidente do Consello da Cultura Galega, Ramón Villares Paz; o presidente
do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, Miguel Ángel Cadenas Sobreira; e o conselleiro maior
do Consello de Contas, Luciano Fariña Busto. Previo ao acto de entrega das medallas, o presidente
da Xunta de Galicia asinou no Libro de Honra da institución, seguido dos homenaxeados.
Tras facer un breve repaso polo marco legal que serviu de base para a constitución deste órgano
de asesoramento, M.ª Teresa Conde-Pumpido Tourón, naquel momento presidenta do Consello
Consultivo, destacou que a acción desenvolvida polo Consello non só reitera o autogoberno de
cada autonomía, senón que achega unha maior eficacia aos órganos de xestión e goberno, como
esixe a Constitución.
Finalmente, o presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoo, resaltou o papel do Consello
Consultivo na “arquitectura institucional de Galicia” e considerou que os premiados son símbolos
do país, que definiu como unha comunidade moderna, libre e avanzada, sen conflitos e división
internas, non por ser uniforme, senón por integrar a pluralidade.

“XIII Jornadas nacionales de la Función Consultiva“
Os días 28 e 29 de setembro tiveron lugar en Vitoria-Gasteiz as “XIII Jornadas Nacionales de
la Función Consultiva”, organizadas pola Comisión Xurídica Asesora de Euskadi, dirixidas a
conselleiros e letrados da función consultiva.
Na primeira das xornadas tratouse un tema de candente actualidade, o das repercusións do
incumprimento do dereito da Unión Europea nas comunidades autónomas. Na primeira das
conferencias abordouse o tema “As posibilidades de intervención das comunidades autónomas
nos procesos por incumprimento ante o Tribunal de Xustiza da Unión Europea” por Joaquín
Huelin Martínez de Velasco, maxistrado da Sala Terceira do Tribunal Supremo. A continuación,
Germán Fernández Farreres, catedrático de Dereito Administrativo da Universidade Complutense
de Madrid falou da repercusión sobre a comunidade autónoma incumpridora cando o Estado
resultou condenado polo incumprimento do dereito da Unión Europea.
Rematou esa primeira xornada coa intervención de Edorta Cobreros Mendazona, catedrático de
Dereito Administrativo da Universidade do País Vasco/ Euskal Herriko Unibertsitatea, que falou
sobre “A responsabilidade patrimonial das Comunidades Autónomas polo incumprimento do
dereito da Unión Europea”.
A segunda das xornadas versou sobre a modernización da linguaxe xurídica e as experiencias
de distintas comisións para a súa modernización.

Segunda parte

Xornadas, cursos e seminarios 2011

71

Estas xornadas, que tiveron unha duración de dous días, serviron para analizar, debater
e estudar a nova Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da
Administración xeral e do sector público de Galicia, nos seus principais aspectos, como son
os seus principios xerais, o exercicio da competencia de órganos colexiados, a organización
da Administración xeral, entre outros.

2 Curso “A función consultiva para a Administración local”
O Consello Consultivo de Galicia, en colaboración coa Escola Galega de Administración Pública,
organizou un curso sobre a función consultiva para a Administración local que se celebrou
nas cidades de Vigo e Lugo.
Con esta acción formativa, que tivo unha duración de 20 horas lectivas, pretendeuse dar a
coñecer no ámbito da Administración local a doutrina sentada polo Consello Consultivo de
Galicia nas distintas materias en que a súa intervención é preceptiva. O curso foi dirixido
fundamentalmente ao persoal funcionario ao servizo das entidades locais e os seus
organismos públicos.

3 Xornada sobre “Función xurisdicional e función consultiva”
A xornada, celebrada en Santiago de Compostela, estivo organizada en colaboración co
Consello Xeral do Poder Xudicial e coa Xunta de Galicia.
Tras a apertura das xornadas falou a presidenta do Consello Consultivo de Galicia, M.ª Teresa
Conde-Pumpido Tourón, sobre “Función consultiva e elaboración de disposicións de carácter
xeral”, e a continuación Eduardo Menéndez Rexach, director do Gabinete do Consello Xeral
do Poder Xudicial, sobre “Función consultiva do Consello Xeral do Poder Xudicial”. Pola tarde
abordáronse dous temas: “A proba no procedemento de responsabilidade patrimonial da
Administración sanitaria” a cargo de Juan Carlos Trillo Alonso, maxistrado da Sala Terceira
do Tribunal Supremo e “A expropiación do solo para sistemas xerais” por José Manuel Sieira
Míguez, presidente da Sala Terceira do Tribunal Supremo.
Fernando Ledesma Bartret, conselleiro permanente do Consello de Estado participou
co relatorio “Ditames do Consello de Estado sobre os anteproxectos de lei: observación
á legalidade e á oportunidade”. Por último, Pascual Sala Sánchez, presidente do Tribunal
Constitucional, abordou algúns aspectos sobre a protección xurisdicional dos dereitos
fundamentais.

2011

A xornada foi organizada pola Escola Galega de Administración Pública en colaboración
co Consello Consultivo de Galicia, a Asesoría Xurídica Xeral e a Secretaría Xeral Técnica da
Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza. No acto de inauguración
participaron Alfonso Rueda Valenzuela, conselleiro de Presidencia, Administración Pública
e Xustiza; M.ª Teresa Conde-Pumpido Tourón, entón presidenta do Consello Consultivo de
Galicia; e Pablo Figueroa Dorrego, director da Escola Galega de Administración Pública.
Durante a presentación recordouse que esta norma institucional básica é a primeira en trinta
anos que regula o funcionamento da Administración e do sector público de Galicia. Ademais,
o conselleiro salientou que mediante esta lexislación se poderá establecer un maior control
sobre as contratacións e limitar as retribucións do persoal de alta dirección das entidades
instrumentais.
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1 Xornada “A Lei de organización e funcionamento da Administración xeral e do
sector público de Galicia”
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4 Curso “A función de control da Administración consultiva: o Consello Consultivo de
Galicia”
Esta actividade formativa, que foi organizada polo Consello Consultivo de Galicia (CCG) en
colaboración coa Escola Galega de Administración Pública (EGAP), e vense realizando con
carácter anual dende 2009, tivo lugar os días 17, 18, 19, 20, 24, 25 e 26 de outubro de
2011. Os sete módulos en que se organizou o curso pretenderon, por unha banda, construír
unha canle de divulgación da doutrina sentada polo Consello nas materias obxecto da súa
competencia e, por outra, permitir a apertura dun foro de debate sobre elas.
O curso, para o que se habilitaron 25 prazas, estaba destinado a persoal dos grupos A1, A2
e C1 ao servizo da Administración xeral da Xunta de Galicia, os seus organismos públicos e
demais entes dependentes dela.

Presentación do libro La prestación de servicios sanitarios ante los retos
del siglo XXI
A obra ten a súa orixe nun curso de verán celebrado en Santiago de Compostela, do 21 ao
24 de setembro de 2009, no contexto dos cursos de verán da Universidade de Santiago de
Compostela. A presidenta do Consello Consultivo de Galicia presidiu o acto xunto ao comisionado
para Ciencias da Saúde da USC, Manuel Macía Cortiñas, e a secretaria xeral técnica da Consellería
de Sanidade, Sagrario Pérez Castellanos, así como a profesora de Dereito Civil da USC, Belén
Trigo García, como coordinadora da obra.
O libro aborda nos seus primeiros capítulos a relación entre o persoal sanitario e o paciente,
para despois tratar o consentimento informado e a responsabilidade dos profesionais sanitarios,
tanto desde un punto de vista conceptual como xurisprudencial, tendo en conta os criterios
establecidos tanto polo Tribunal Supremo como polo Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.
A doazón de órganos e as instrucións previas ou vontades anticipadas, xunto con cuestións
complementarias como a evolución en materia de seguros da responsabilidade médico-sanitaria
ou unha visión de dereito comparado no estudo da xurisprudencia italiana en materia de
responsabilidade médica, tamén se tratan nesta publicación.
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1 “XIV Jornadas Nacionales de la Función Consultiva”

Na segunda sesión tivo lugar outra mesa redonda na que se abordou o tema do modelo de
Estado autonómico, sendo o seu moderador Eliseo Aja Fernández, presidente do Consell de
Garanties Estatutàries de Cataluña, e participaron nela M.ª Teresa Conde-Pumpido Tourón,
naquel momento presidenta do Consello Consultivo de Galicia, Vicente Garrido Mayol,
presidente do Consell Jurídic Consultiu da Comunidade Valenciana e Vicente Álvarez García,
catedrático de Dereito Administrativo da Universidad de Extremadura, rematando a mesa
redonda cun debate entre os participantes nas xornadas.
A conferencia final correu a cargo de Pascual Sala Fernández, presidente do Tribunal
Constitucional, quen disertou sobre algúns aspectos esenciais da protección dos dereitos
fundamentais desde a perspectiva constitucional.
Como colofón das xornadas tivo lugar o acto de clausura que correu a cargo de Rosa Elena
Muñoz Blanco, presidenta do Consejo Consultivo de Extremadura.

2 Xornadas “A responsabilidade patrimonial das administracións públicas“
A entón presidenta do Consello Consultivo de Galicia, M.ª Teresa Conde-Pumpido Tourón,
e a secretaria desta institución, Ana M.ª López Guizán, participaron no mes de marzo nas
xornadas “A responsabilidade patrimonial das administración públicas”, organizadas polo
Consejo Consultivo da Comunidade de Madrid coa colaboración da Consejería de Sanidad
daquela comunidade. Estas xornadas ofreceron un ámbito de reflexión das reclamacións que
a cidadanía dirixe ás distintas administracións, xa que os expedientes de responsabilidade
patrimonial das administracións públicas constitúen unha parte moi importante da actividade
dos órganos consultivos.

3 Curso “A protección de datos”
O profesor titular de Dereito Administrativo da Universidade de Vigo e letrado do Tribunal
Constitucional, Juan Antonio Hernández Corchete, foi, como profesor invitado, o encargado
de abrir o curso “Protección de datos” que organizou o Consello Consultivo de Galicia en
colaboración coa Escola Galega de Administración Pública (EGAP).
Este curso estivo dirixido ao persoal funcionario e ao entón corpo de letrados do propio
Consello Consultivo. Esta acción formativa tivo como obxectivo principal estudar e analizar
ao detalle a vixente Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de
carácter persoal, e o Regulamento que a desenvolve.

2012

As xornadas versaron sobre a crise económica e as súas consecuencias sobre o noso
modelo de Estado. A primeira das conferencias estivo a cargo de Santiago Muñoz Machado,
catedrático de Dereito Administrativo da Universidad Complutense de Madrid. A continuación
abriuse unha mesa redonda na que actuou como moderador José Manuel Romay Beccaría,
presidente do Consejo de Estado, e participaron nela Juan Cano Bueso, presidente do Consejo
Consultivo de Andalucía, Amaia Ortiz Cabezas, presidenta da Comisión Jurídica Asesora de
Euskadi, Miguel Domínguez Berroeta, catedrático de Dereito Administrativo da Universidad
de Salamanca e José Eugenio Soriano, catedrático de Dereito Administrativo da Universidad
Complutense de Madrid.
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O Consejo Consultivo de Extremadura organizou a XIV edición das mencionadas xornadas,
que tiveron lugar en Badajoz durante os días 9 e 10 de outubro de 2012, ás que asistiron
membros do Consello Consultivo de Galicia.
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4 Curso “A función consultiva para o persoal da Administración local”
Representantes de distintos concellos e deputacións de Galicia participaron neste curso
organizado polo Consello Consultivo de Galicia en colaboración coa Escola Galega de
Administración Pública e que se vén repetindo con periodicidade anual dende o ano 2009.
O curso tivo dúas edicións desenvolvidas, unha na cidade da Coruña e outra na de Ourense
cunha duración de 20 horas en cada unha.

5 Xornada “A orde xurisdicional contencioso-administrativa”
O día 18.6.2012 celebrouse, na sede da Escola Galega de Administración Pública, unha
xornada formativa baixo a rúbrica “A orde xurisdicional contencioso-administrativa”. Na
xornada participaron maxistrados do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, os conselleiros
e letrados do Consello Consultivo de Galicia, ademais de persoal letrado da Asesoría Xurídica
Xeral da Xunta de Galicia, do Servizo Galego de Saúde e dos gabinetes territoriais.
Na sesión da mañá, e tralo acto inaugural, impartíronse dúas conferencias, a primeira a cargo
de Pablo López Paz, letrado do Consello Consultivo de Galicia quen disertou sobre “Cuestións
actuais da revisión de oficio”, e a segunda a cargo de Mª Dolores Galindo Gil, maxistrada
especialista do contencioso-administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que
versou sobre “A impugnación xurisdicional dos ditames dos órganos consultivos”. Xa pola
tarde, o presidente da Comissió Jurídica Assessora de Cataluña, Tomás Font i Llovet, impartiu
a conferencia titulada “A potestade normativa do Goberno”.

6 Curso “A función de control da Administración consultiva”
O Consello Consultivo de Galicia en colaboración coa Escola Galega de Administración Pública
organizou un ano máis o curso “A función de control da Administración consultiva” dirixido
ao persoal da Administración xeral da Xunta de Galicia, os seus organismos públicos e entes
dependentes e impartido por persoal do Consello Consultivo de Galicia.
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2 Xornada “Encontro da orde xurisdicional contencioso-administrativa e o Consello
Consultivo de Galicia”
Maxistrados da Sala do Contencioso do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, xunto cos
conselleiros e letrados do Consello Consultivo de Galicia, e a entón presidenta do Consejo
Consultivo de Extremadura abordaron diferentes temáticas relacionadas coa función
consultiva e a orde xurisdicional contencioso-administrativa.
Foron abordados temas como “Os convenios urbanísticos” ou “O alcance da declaración
xurisdicional de retroacción de actuacións”.

3 Curso “A función consultiva para o persoal da Administración local”
Representantes de distintos concellos e deputacións de Galicia participaron neste curso
organizado un ano máis polo Consello Consultivo de Galicia en colaboración coa Escola Galega
de Administración Pública.
Con este curso deuse a coñecer ao persoal das administracións locais a doutrina sentada
no seu ámbito polo Consello nas distintas materias nas que a súa intervención é preceptiva.

4 Curso “A función consultiva para o persoal da Administración autonómica: o Consello
Consultivo de Galicia”
O curso formou parte das actividades de formación, divulgación e investigación programadas
para o ano 2013 no marco do Convenio de colaboración subscrito entre a Escola Galega de
Administración Pública e o Consello Consultivo de Galicia.
O curso pretendeu dar a coñecer ao persoal da Administración autonómica a doutrina
sentada no seu ámbito polo Consello nas distintas materias nas que a súa intervención é
preceptiva. Deste xeito e ao longo de seis xornadas de traballo, analizouse a institución do
Consello Consultivo de Galicia, a potestade regulamentaria, a revisión de oficio, os recursos
extraordinarios de revisión, a responsabilidade patrimonial das administracións públicas e a
modificación e resolución de contratos na contratación administrativa. O curso rematou coa
realización dun suposto práctico.

2013

O Consejo Consultivo de Castilla y León organizou a XV edición das mencionadas xornadas,
que tiveron como marco as cidades de Zamora e Valladolid e contaron coa asistencia de
representantes do Consello Consultivo de Galicia. Nas xornadas tratáronse fundamentalmente
dous temas: a responsabilidade da Administración pola prestación da asistencia sanitaria no
contexto da crise económica e a situación actual e futura do modelo autonómico do Estado.

CONSELLO
CONSULTIVO
DE GALICIA

1 “XV Jornadas Nacionales de la Función Consultiva”
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Actos e actividades institucionais 2013
No transcurso do ano 2013, a entón presidenta do Consello Consultivo de Galicia, M.ª Teresa
Conde-Pumpido Tourón, asistiu a diversos actos en representación do Consello Consultivo de
Galicia, entre os cales cabe destacar a súa participación na “Xornada de contratación pública”,
celebrada en Madrid polo Consello Consultivo de Madrid; nas “XV Jornadas Nacionales de la
función consultiva” que tiveron lugar este ano en Zamora e Valladolid; a súa participación nas
“Xornadas sobre o control xurisdicional das administracións públicas”, organizadas polo Ilustre
Colegio de Abogados de Balears e súa asistencia á reunión do Consello Asesor da Revista
Española de la Función Consultiva (REFC) que contou coa asistencia de todos os presidentes
dos consellos consultivos de España.
Ese labor institucional desenvolveuse tamén en distintos actos celebrados na nosa comunidade
autónoma, entre os cales cabe destacar a presentación do seminario “A incidencia da crise
económica no modelo español de emprego público”, organizado pola Universidade de Santiago
en colaboración co Consello Consultivo de Galicia; a asistencia á conferencia do entón presidente
do Consello de Estado, José Manuel Romay Beccaría co motivo do XV Congreso “Nuevas
orientaciones en gestión del riesgo sanitario”; ao acto en honor da visita do príncipe herdeiro
de Japón, Naruhito, a Santiago de Compostela.
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Temas como a “Lei estatal 27/2013, sobre racionalización e sostibilidade da Administración
local” ou “o Beneficiario na expropiación e a problemática sobre o pagamento do xustiprezo”
foron abordados, respectivamente, por Gonzalo de la Huerga Fidalgo, conselleiro electivo do
Consello Consultivo de Galicia, e por Wenceslao Olea Godoy, maxistrado do Tribunal Supremo
e vocal do Consejo General del Poder Judicial.
Xa pola tarde, o maxistrado presidente da Sección Primeira da Sala do ContenciosoAdministrativo do TSXG, Fernando Seoane Pesqueira, abordou o seu relatorio como unha
reflexión sobre “os problemas teóricos e prácticos que xera o exame que, con carácter
prexudicial, se realiza pola xurisdición contencioso-administrativa de cuestión civís, mercantís
e laborais, así como a posibilidade de que nas xurisdicións civil ou laboral se solucionen
materias tipicamente administrativas”.
A conferencia de clausura deste encontro, estivo a cargo da entón presidenta do Consello
Consultivo de Galicia, M.ª Teresa Conde-Pumpido Tourón, centrada nun tema de actualidade
como é a “Problemática da fixación de indemnizacións en expedientes por responsabilidade
patrimonial da Administración sanitaria”.

2 Curso “A función consultiva para o persoal ao servizo da Administración local”
No curso, que tivo lugar os días 5, 6, 7, 12, 13 e 14 de maio na cidade de Pontevedra,
participaron máis de vinte profesionais da Administración local que desenvolven o seu labor
diario nos concellos de Ourense, Moaña, Pontevedra, Mondariz, Ponte Caldelas, Dodro, O
Carballiño, Gondomar, Toén, Ribas de Sil, O Grove e na Deputación de Pontevedra.
O curso estruturouse en seis módulos, mais un suposto práctico, nos que se abordaron desde
as novidades da nova Lei do Consello Consultivo, ata o recurso administrativo de revisión, a
responsabilidade patrimonial da Administración local e a tramitación destes expedientes, a
modificación e resolución dos contratos, e a alteración dos termos municipais.
Impartiu integramente este curso persoal do Consello Consultivo de Galicia.

2014

O día 3 de abril maxistrados da Sala do Contencioso do Tribunal Superior de Xustiza de
Galicia, xunto con conselleiros e letrados do CCG, abordaron un ano máis diferentes temáticas
relacionadas coa función consultiva e a orde xurisdicional contencioso-administrativa.
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1 Xornada “Encontro da orde xurisdicional contencioso-administrativa e o Consello
Consultivo de Galicia”
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“I Xornada Consello Consultivo de Galicia-Asesoría Xurídica da Xunta de Galicia”
A inauguración da “I Xornada do Consello Consultivo de Galicia e a Asesoría Xurídica da Xunta
de Galicia” correu a cargo do presidente do Consello Consultivo, José Luis Costa Pillado, e do
director xeral da Asesoría Xurídica da Xunta de Galicia, Manuel Pillado Quintáns, precedendo
aos relatorios.
Na xornada abordáronse diferentes temáticas relacionadas co emprego público, a
Administración de xustiza e sanitaria ou o proceso penal, todas elas de grande interese e
actualidade xurídica. Participaron arredor de 40 persoas, todos eles letrados e letradas do
Consello Consultivo de Galicia e da Xunta de Galicia, o que vén demostrar a boa sintonía e
colaboración que ambas as dúas institucións manteñen no seu labor de asesoramento, cada
unha no seu ámbito de actuación.
Na sesión de mañá interveu o maxistrado do Tribunal Constitucional, Juan José González
Rivas, que versou sobre “Emprego público e Constitución: problemática e evolución no seu
tratamento xurisprudencial”. A continuación tomou a palabra o vogal do Consello Xeral do
Poder Xudicial e maxistrado Juan Manuel Fernández Martínez, que falou sobre “Cara a un
novo modelo de proceso penal”.
Na sesión de tarde participou o maxistrado do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia,
Fernando Seoane Pesqueira, que abordou “A responsabilidade patrimonial da Administración
sanitaria”. Finalmente, o maxistrado do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, Luis Villares
Naveira, falou sobre “Comunicación de datos á Administración de xustiza: principios, garantías
e medidas de seguridade”.

Actos e actividades institucionais memoria 2015
No transcurso do ano o presidente do Consello Consultivo de Galicia, José Luis Costa Pillado,
asistiu a diversos actos en representación do Consello Consultivo de Galicia, entre os cales
cabe destacar a súa participación na inauguración do curso “Transparencia, goberno aberto e
administración pública”, que se celebrou en Santiago de Compostela os días 13 e 14 de novembro
e no que participaron expertos de todo o país que coincidiron en avogar por unha implicación
conxunta para que a Lei de transparencia non quede nun mero papel. Este curso, organizado
pola Escola Galega de Administración Pública, contou tamén coa asistencia do Valedor de Pobo
e do conselleiro maior do Consello de Contas, ademais da propia directora da EGAP.
Cómpre mencionar tamén a súa asistencia ao acto de apertura do Ano Xudicial, que tivo lugar na
cidade da Coruña, ás “Xornadas dos presidentes dos Tribunais Superiores de Xustiza”, celebradas
na Coruña, os días 27, 28 e 29 de outubro, ou a súa asistencia a distintas actividades organizadas
pola Escola Galega de Administración Pública.

Segunda parte

2016
Xornadas, cursos e seminarios 2016
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Os presidentes, conselleiros e letrados dos órganos consultivos das distintas administracións
públicas analizaron as novidades da nova Lei de procedemento administrativo, abordáronse
cuestións relativas á elaboración de regulamentos desde o punto de vista xurisprudencial,
á análise da responsabilidade do Estado lexislador, pechándose cunha conferencia sobre
responsabilidade patrimonial do Estado por erro xudicial e a consecuencia do funcionamento
da Administración de Xustiza.
As xornadas foron clausuradas polo presidente do Consejo de Estado, José Manuel Romay
Beccaría, o presidente do Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río Fernández
e o presidente do Consello Consultivo de Andalucía, Juan Cano Bueso.

Actos e actividades institucionais 2016
No transcurso do ano 2016, o presidente do Consello Consultivo de Galicia, José Luis Costa Pillado,
asistiu a diversos actos en representación do devandito Consello, entre os cales cabe destacar
a súa asistencia á xornada sobre “A loita administrativa e xudicial contra o narcotráfico”, que se
realizou na Escola Galega de Administración Pública en Santiago de Compostela o 26.2.2016 e
que foi clausurado por Rafael Catalá Polo, ministro de Justicia.
Así mesmo, cómpre resaltar a súa asistencia aos seguintes actos:
• Entrega de “Medallas do Parlamento de Galicia 2016” que tivo lugar na sede do Parlamento de
Galicia o 6.4.2016, coincidindo co 35 aniversario da promulgación do Estatuto de Autonomía
de Galicia.
• Presentación do libro “Os discursos parlamentarios de Fernando González Laxe. Segunda
lexislatura (1987-1990)”, segundo volume da colección editada polo Parlamento e dedicada
aos presidentes de Galicia, que tivo lugar o 2.5.2016.
•

“XIX Escuela de Verano del Poder Judicial”, realizada no Pazo de Mariñán (Bergondo, A
Coruña) o 7.7.2016.

• Toma de posesión de Alberto Núñez Feijóo, como presidente da Xunta de Galicia, o 12.11.2016
no Parlamento de Galicia en Santiago de Compostela.
• Solemne sesión de apertura da X lexislatura o 21.10.2016 no Parlamento de Galicia en
Santiago de Compostela.
• Celebración do XXV aniversario de creación da escala de letrados da Xunta de Galicia, que tivo
lugar o 25.11.2016 na Escola Galega de Administración Pública en Santiago de Compostela.
• Comparecencia sobre o Proxecto de Lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de
Galicia para o ano 2017 o 19.12.2016 no Parlamento de Galicia.
Finalmente cómpre mencionar tamén a visita institucional que o Fiscal Superior de Galicia,
Fernando Suanzes Pérez, realizou ao Consello Consultivo de Galicia con data 19.10.2016.

2016

Granada acolleu os días 27 e 28 de outubro de 2016 as “XVII Jornadas Nacionales de la
Función Consultiva”, no que se abordaron temas de suma relevancia para a Administración
Pública e os cidadáns. Contou coa participación de todos os Consellos Consultivos e do
Consejo de Estado. No caso do Consello Consultivo de Galicia participaron nas Xornadas o
presidente, varios dos conselleiros electivos e a secretaria xeral.
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1 “XVII Jornadas Nacionales de la Función Consultiva”
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1 “I Xornada sobre responsabilidade patrimonial sanitaria”
O Consello Consultivo de Galicia acolleu o 17.10.2017 a “I Xornada sobre responsabilidade
patrimonial sanitaria”, co obxecto de dar a coñecer os aspectos principais da responsabilidade
patrimonial no ámbito sanitario e as últimas tendencias na materia xurisprudencial ao
respecto. Aspectos como a mala praxe, a perda de oportunidade, así como a teoría do dano
desproporcionado foron obxecto da xornada.
A mesma estaba dirixida a persoal da inspección médica e que participe na instrución e
tramitación de expedientes de responsabilidade patrimonial no ámbito sanitario.
A xornada contou coa asistencia da práctica totalidade do persoal funcionario que presta
servizos na inspección sanitaria, contando coa presencia de máis de 50 asistentes, e xerou
un amplo e frutuoso debate entre os relatores e os inspectores médicos que tramitan os
expedientes de responsabilidade patrimonial sanitaria.

2 “Xornadas sobre contratación pública nova Lei de contratos do sector público e boa
administración”
Os días 9 e 10 de novembro de 2017 tiveron lugar na Facultade de Dereito da Universidade
da Coruña as “Xornadas sobre contratación pública nova Lei de contratos do sector público
e boa administración”. As xornadas contaron coa asistencia de persoal letrado ao servizo do
Consello Consultivo de Galicia e conselleiros deste Consello Consultivo de Galicia.
Analizáronse as novidades introducidas pola devandita Lei, cun achegamento eminentemente
práctico, coa análise das súas repercusións no mundo da administración local e autonómica.

3 “XIX Jornadas de estudio del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía: las
relaciones entre los poderes del Estado: separación, colaboración y conflicto”
A sede do Instituto Andaluz de Administración Pública foi o escenario o 16 e 17 de novembro
de 2017 das “XIX Jornadas de estudio del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía”, que
reuniron a letrados e técnicos da Administración de toda España, incluído persoal técnico e
persoal letrado ao servizo do Consello Consultivo de Galicia.
O obxecto das xornadas nesta ocasión foi as relacións entre os poderes do Estado:
separación, colaboración e conflito. As xornadas pretenderon reflexionar sobre as relacións
entre os poderes do Estado e os principios que as rexen: separación, desde logo, pero tamén
colaboración e en ocasións conflito, con cuestións problemáticas e zonas grises que foron
obxecto dunha análise detida.

Cursos 2017
1 Curso “Os recursos administrativos na nova Lei 39/2015, do 1 de outubro”
O curso foi organizado polo Consello Consultivo de Galicia e a Escola Galega de Administración
Pública dentro do plan de formación para o persoal ao servizo das entidades locais.

Segunda parte

O curso desenvolveuse na Escola Galega de Administración Pública do 25 de outubro ao 9 de
novembro de 2017. A el asistiron máis de 30 persoas do ámbito da Administración local e os
seus organismos públicos, así como do sector público autonómico. Todos os relatorios foron
impartidos por persoal ao servizo do Consello Consultivo de Galicia.
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O obxecto do curso foi a análise da normativa sobre a revisión de actos firmes e os recursos
administrativos, ordinarios ou extraordinarios, que se poden interpor fronte a todo tipo de
resolucións administrativas. Estaba dirixido a empregados/as públicos/as das entidades locais
e do sector público autonómico de Galicia. Preferentemente, persoal habilitado nacional e
funcionario da Administración local dos grupos A1 e A2 que teñan responsabilidades en
materia de tramitación e instrución de expedientes relacionados co curso.

O curso foi organizado polo Consello Consultivo de Galicia e a Escola Galega de Administración
Pública dentro do plan de formación para o persoal ao servizo das entidades locais.
O curso estaba dirixido a empregados/as públicos/as das entidades locais e do sector
público autonómico de Galicia. Preferentemente, persoal habilitado nacional e funcionario
da Administración local dos grupos A1 e A2 que teñan responsabilidades en materia de
tramitación e instrución relacionados co curso.
O curso desenvolveuse na Escola Galega de Administración Pública do 13 ao 30 de novembro
de 2017. A el asistiron máis de 30 persoas do ámbito da Administración local e os seus
organismos públicos, así como do sector público autonómico. Todos os relatorios foron
impartidos por persoal ao servizo do Consello Consultivo de Galicia.

“XVIII Jornadas Nacionales de la Función Consultiva” (Santiago de
Compostela)
O Consello Consultivo de Galicia foi o encargado de organizar a “XVIII edición de las Jornadas
Nacionales de la Función Consultiva”, que se celebraron en Santiago de Compostela os días 19
e 20 de outubro de 2017.
O acto de inauguración correu a cargo do presidente do Consello Consultivo de Galicia, José Luis
Costa Pillado, acto no que estivo acompañado polos conselleiros electivos do Consello, Ignacio
de Loyola Aranguren Pérez, José Abelardo Blanco Serrano, José Antonio Fernández Vázquez e
Eduardo Antonio Sánchez Tato.
Tras o acto de inauguración, tivo lugar unha mesa redonda para analizar o futuro dos consellos
consultivos. O presidente de honra do Consell Juridic Consultiu da Comunidade de Valencia
e catedrático de Dereito Constitucional da Universidade de Valencia, Vicente Garrido Mayol,
foi o moderador desta primeira sesión, na que tamén tomaron parte Francisco López Menudo,
catedrático emérito de Dereito Administrativo da Facultade de Dereito da Universidade de Sevilla
e exconselleiro do Consejo Consultivo de Andalucía; José Juan Suay Rincón, maxistrado da sala
terceira do Tribunal Supremo e exconselleiro do Consejo Consultivo de Canarias; Carmen María
Salgueiro Moreira, letrada da Xunta de Galicia e Víctor Torre de Silva y López de Letona, letrado
maior do Consejo de Estado e profesor interno do IE LawSchool.

2017

2 “Curso práctico sobre a responsabilidade patrimonial das entidades locais”

O CONSELLO CONSULTIVO DE GALICIA 25 ANOS DE ACTIVIDADE

2017

CONSELLO
CONSULTIVO
DE GALICIA

82

O venres 20 abordáronse dúas cuestións: a primeira a análise das principais novidades da
Lei de contratos do sector público de 2017, tema sobre o que versou a conferencia de Rafael
Fernández Acevedo, profesor titular de Dereito Administrativo da Universidade de Vigo e a
segunda cuestión centrouse en analizar a relación entre os órganos encargados da función
consultiva e os servizos xurídicos da Administración, conferencia que correu a cargo de Manuel
Pillado Quintáns, director xeral da Asesoría Xurídica da Xunta de Galicia.
A clausura das xornadas contou coa presenza de José Manuel Romay Becaría, presidente do
Consejo de Estado, Alberto Núñez Feijoo, presidente da Xunta de Galicia e José Luis Costa
Pillado, presidente do Consello Consultivo de Galicia.

Actos e actividades institucionais 2017
No transcurso do ano 2017, o presidente do Consello Consultivo de Galicia, José Luis Costa
Pillado, asistiu a diversos actos en representación do devandito Consello, entre os cales cabe
destacar a súa intervención na mesa redonda “A Galicia Autonómica” que tivo lugar no Pazo de
Fonseca da USC, dentro do simposio “Xerardo Fernández Albor e o seu Tempo”, sendo o tema
tratado polo presidente “O Consello Consultivo e o control da Administración autonómica”.
Así mesmo, salientar a súa asistencia aos seguintes actos:
• Conmemoración do 35 aniversario da toma de posesión do Sr. Fernández Albor, como
presidente da Xunta de Galicia, o 21.1.2017 no Parlamento de Galicia.
• Presentación do libro Alberto Núñez Feijóo “Discursos Parlamentarios, oitava lexislatura
2009-2012”, que tivo lugar no Parlamento de Galicia o 1.3.2017.
• Xornada LIDER-A Avanzando en Igualdade, que se celebrou na Cidade da Cultura, en Santiago
de Compostela, os días 7 e 8 de marzo de 2017.
• Entrega de Medallas do Parlamento de Galicia 2017 na sede do Parlamento de Galicia o
6.4.2017.
• Celebración do XXV aniversario de creación do Consello de Contas de Galicia, que tivo lugar
o 21.4.2017 na sede do Parlamento de Galicia.
• Acto de Saúdo ao Delegado Rexio o 25.7.2017 en Santiago de Compostela.
• Comparecencia sobre o Proxecto de lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de
Galicia para o ano 2018 o 2.11.2017 no Parlamento de Galicia.
Finalmente cómpre mencionar tamén a visita institucional do Presidente do Consello Consultivo
ao seu homólogo en Castilla y León o día 27.2.2017 así como a visita institucional do presidente
do Consello Consultivo de Castilla y León ao Consello Consultivo de Galicia, o 6.7.2017.

Segunda parte

2018
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1 “Parlamentos Autonómicos y Reforma Constitucional”

2 “XIX Jornadas Nacionales de la Función Consultiva”
Os días 25 e 26 de outubro de 2018 realizouse na Real Casa de Correos de Madrid a XIX
edición das “Jornadas Nacionales de la Función Consultiva”, organizada pola Comisión Jurídica
Asesora da Comunidade madrileña.
Este encontro contou coa participación de conselleiros e letrados dos diversos Consejos
Consultivos das Comunidades Autónomas, entre eles, conselleiros e letrados/as ao servizo
do Consello Consultivo de Galicia, así como o seu presidente e o seu secretario xeral. As
xornadas abordaron dúas temáticas claves como son a nova Lei de contratos do sector público
e as cuestións de interese na función consultiva.
A presentación das xornadas estivo a cargo de Rocío Guerrero Ankersmit, presidenta da
Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid; e de Juan Pedro Quintana Carretero,
presidente da Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Cursos 2018
1 “Curso práctico sobre a responsabilidade patrimonial das entidades locais”
Ao igual que na súa primeira edición, no 2017, o curso foi organizado polo Consello Consultivo
de Galicia e a Escola Galega de Administración Pública dentro do plan de formación para o
persoal ao servizo das entidades locais.
O curso pretendía a análise da normativa sobre a responsabilidade patrimonial, dos
procedementos administrativos para a súa efectividade, das súas diferentes dimensións
(polo funcionamento anormal do servizo público, de autoridades e persoal ao servizo das
administracións, do Estado lexislador, por actos de concesionarios e contratistas, etc.). Así
como a análise profunda dos diferentes supostos, partindo dos máis recentes pronunciamentos
xurisprudencias na materia e estudo de criterios específicos de órganos consultivos: Consejo
de Estado e Consello Consultivo de Galicia.
O curso estaba dirixido a empregados/as públicos/as das entidades locais e do sector
público autonómico de Galicia. Preferentemente, persoal habilitado nacional e funcionario
da Administración local dos grupos A1 e A2 que teñan responsabilidades en materia de
tramitación e instrución relacionados co curso.
O curso desenvolveuse en dúas edicións. A primeira edición tivo lugar na Escola Galega de
Administración Pública, en Santiago de Compostela, do 13 de febreiro ao 1 de marzo de 2018.
A segunda edición realizouse na Delegación Territorial da Xunta de Galicia na Coruña, do 5
ao 21 de marzo de 2018.
Todos os relatorios foron impartidos por persoal ao servizo do Consello Consultivo de Galicia.

2018

Estas xornadas foron organizadas no ano 2018, no que se cumpre o 40º aniversario da
Constitución Española de 1978 e nestas numerosos constitucionalistas e representantes
políticos debateron sobre unha cuestión tan suxestiva como é a “incidencia que haya de
tener una posible reforma constitucional en los Parlamentos autonómicos”.
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Os días 24 e 25 de setembro de 2018 tiveron lugar no Parlamento de Cantabria en Santander
as xornadas “Parlamentos Autonómicos y Reforma Constitucional”, que contaron coa presenza
do presidente do Consello Consultivo de Galicia e do secretario xeral deste órgano.
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2 Curso “Os recursos administrativos na nova Lei 39/2015, do 1 de outubro”
O curso foi organizado polo Consello Consultivo de Galicia e a Escola Galega de Administración
Pública dentro do plan de formación para o persoal ao servizo das entidades locais e do sector
público autonómico de Galicia, seguindo a mesma estrutura da súa primeira edición, en 2017.
O curso estaba dirixido a empregados/as públicos/as das entidades locais e do sector
público autonómico de Galicia. Preferentemente, persoal habilitado nacional e funcionario
da Administración local dos grupos A1 e A2 que teñan responsabilidades en materia de
tramitación e instrución de expedientes relacionados co curso.
O curso desenvolveuse en dúas edicións. A primeira realizouse na Delegación Territorial
da Xunta de Galicia na Coruña, do 2 ao 23 de abril de 2018. A segunda tivo lugar na Escola
Galega de Administración Pública, en Santiago de Compostela, do 7 ao 28 de maio de 2018.
A estes cursos asistiron persoas do ámbito da Administración local e os seus organismos
públicos, así como do sector público autonómico. Todos os relatorios foron impartidos por
persoal ao servizo do Consello Consultivo de Galicia.

Actos institucionais 2018
No transcurso do ano 2018, o presidente do Consello Consultivo de Galicia, José Luis Costa
Pillado, asistiu a diversos actos en representación do devandito Consello.
Debemos salientar a súa asistencia aos seguintes actos, entre outros:
• 3.5.2018: “Jornada Técnica: Los contratos Públicos de Servicios a las personas en la Ley
9/2017, de 8 de noviembre de contratos del sector público. Consejo Consultivo de Castilla
y León”.
• 28.5.2018: “IV Congreso Aplu. Disciplina Urbanística: Cuestiones de actualidad a debate”.
Inaugura o presidente do Tribunal Constitucional (Juan José González Rivas).
• 20.6.2018: “El Consejo Consultivo de Castilla y León. 15 años de ejercicio de la función
consultiva de Salamanca”.
• 2.7.2018: Inauguración da restauración do Pórtico da Gloria, presidido por S.M. a Raíña Dona
Sofía.
• 24.7.2018: Entrega das Medallas de Galicia 2018.
• 25.7.2018: “Saúdo ao Delegado Rexio, co Excmo. Sr. D. Miguel Ángel Santalices”.
• 24 e 25.9.2018: “Parlamentos autonómicos y reforma constitucional” no Parlamento de
Cantabria.
• 25 e 26.10.2018: “XIX Jornadas Nacionales de la Función Consultiva” na Comisión Jurídica
Asesora de Madrid.
• 31.10.2018: Comparecencia orzamentos para o ano 2019 no Parlamento de Galicia.
• 28.11.2018: “VII Jornadas. Régimen Jurídico de las Viviendas de Protección Oficial: Novedades
y Problemática Actual” no Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía en Sevilla.
Finalmente, destacar a colaboración do presidente do Consello Consultivo de Galicia, José Luis
Costa Pillado, na Edición Especial de El Correo Gallego do 31.12.2018.

Segunda parte
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1 “XX Jornadas Nacionales de la Función Consultiva”

A inauguración das xornadas foi a cargo do presidente do Parlamento das Illes Balears,
Vicenç Thomas i Mulet e participaron personalidades destacadas no ámbito xurídico co fin
de debater sobre aspectos substanciais da funcións consultiva.
Así, os relatorios trataron, entre outros asuntos, a doutrina dos consellos consultivos en
relación cos referendos e consultas populares, o ámbito da vivenda e a súa regulación
como ben esencial, e outros temas de actualidade como a responsabilidade patrimonial dos
tribunais administrativos de contratos por anulación xudicial e demora nas súas decisións, a
análise dos límites medioambientais ao crecemento turístico, e o papel da función consultiva
no ordenamento xurídico.
A clausura das xornadas foi a cargo de M.ª Teresa Fernández de la Vega, presidenta do
Consejo de Estado, e de Francina Armengol i Socias, presidenta das Illes Balears.

Cursos 2019
1 “Curso práctico sobre a responsabilidade patrimonial das entidades locais” (EGAP)
Ao igual que en anos anteriores, o curso foi organizado polo Consello Consultivo de Galicia
e a Escola Galega de Administración Pública dentro do plan de formación para o persoal ao
servizo das entidades locais.
O curso estaba dirixido a empregados/as públicos/as das entidades locais e do sector
público autonómico de Galicia. Preferentemente, persoal habilitado nacional e funcionario
da Administración local dos grupos A1 e A2 que teñan responsabilidades en materia de
tramitación e instrución relacionados co curso.
O curso desenvolveuse en tres edicións, na modalidade presencial cunha duración de 27
horas por edición, na Coruña e Pontevedra. Todos os relatorios foron impartidos por persoal
ao servizo do Consello Consultivo de Galicia.

2 Curso “Os recursos administrativos na nova Lei 39/2015, do 1 de outubro” (EGAP)
O éxito deste curso nas súas edicións anteriores levou, un ano máis, á súa organización polo
Consello Consultivo de Galicia e a Escola Galega de Administración Pública dentro do plan
de formación para o persoal ao servizo das entidades locais e do sector público autonómico
de Galicia.
O curso desenvolveuse en cinco edicións, na modalidade presencial cunha duración de 21
horas por edición na Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra e Santiago de Compostela.
Todos os relatorios foron impartidos por persoal ao servizo do Consello Consultivo de Galicia.

2019

Este encontro contou coa participación de conselleiros e letrados dos diversos Consellos
Consultivos das Comunidades Autónomas, entre eles, conselleiros e letrados/as ao servizo
do Consello Consultivo de Galicia, así como o seu presidente e o seu secretario xeral.
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Os días 24 e 25 de outubro de 2019 realizouse no Palacio de Congresos de Palma de
Mallorca a XX edición das “Jornadas Nacionales de la Función Consultiva” no contexto do
25º aniversario do Consell Consultiu de les Illes Balears.
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3 Curso sobre “A intervención do Consello Consultivo de Galicia na nova Lei de
contratos do sector público” (EGAP)

2019
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O curso foi organizado polo Consello Consultivo de Galicia e a Escola Galega de Administración
Pública dentro do convenio de colaboración entre a EGAP e o Consello Consultivo para o
desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación.
O curso estaba dirixido a empregados/as públicos/as do sector público autonómico de Galicia
con responsabilidades en materia de contratación pública da Xunta de Galicia, entidades locais,
universidades e Administración institucional dependente das anteriores. Preferentemente,
TAG dos grupos A1, A2, grupos I e II de persoal laboral e habilitados/as nacionais.
Os obxectivos do curso eran analizar a recente Lei 9/2017, do 9 de novembro, de contratos
do sector público pola que se traspoñen ao ordenamento xurídico español as directivas do
Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26.2.2014 (en diante,
LCSP), que supuxo unha innovación que persegue modernizar os procedementos de
contratación, mellorar a eficiencia e simplificar os procedementos de contratación pública.
Ao tradicional elenco de competencias outorgadas aos órganos consultivos das Administracións
públicas (Consejo de Estado ou órganos consultivos autonómicos) a nova lei engadiu outras.
Así, o curso pretendía analizar as competencias substantivas outorgadas pola nova LCSP aos
órganos consultivos, e aos trámites e procedementos a través dos cales se exercen estas
competencias.
O curso desenvolveuse na modalidade de teleformación, cunha duración de 21 horas,
realizada do 14 de outubro ao 15 de novembro de 2019.

4 Curso “Recursos Administrativos” (Universidade de Vigo)
O curso foi organizado polo Consello Consultivo de Galicia en colaboración coa Universidade
de Vigo.
Este curso convocouse por ser unha materia de grande interese xurídico e doutrinal, tendo
en conta que todas as actividades administrativas, incluídas as puramente materiais ou
de xestión, están suxeitas a eventual recurso administrativo. Así mesmo, a resolución de
recursos administrativos dá lugar a unha intensa actividade xurisprudencial de interpretación
e integración das leis que necesariamente ten que coñecer aquel persoal funcionario que
tramite todo tipo de procedementos administrativos, polo que esta materia presenta especial
interese científico e técnico para eles.
O curso estaba dirixido a persoal de administración e servizos da Universidade de Vigo, con
preferencia dos subgrupos A1 e A2 que participa na tramitación deste tipo de expedientes.
Desenvolveuse de forma presencial na Sala IV do edificio Miralles do Campus de Vigo os días
4, 6, 11, 13 e 14 de xuño de 2019, cunha duración de 15 horas e foi impartido por persoal
ao servizo do Consello Consultivo de Galicia.

5 Curso “Responsabilidade patrimonial” (Universidade de Vigo)
O curso foi organizado polo Consello Consultivo de Galicia en colaboración coa Universidade
de Vigo.
Analizáronse nel aqueles aspectos non resoltos na normativa tales como causas e prazos de
prescrición, a caducidade, a lexitimación, a funcións dos órganos consultivos, a cuantificación
dos danos, o concepto de nexo causal, os propios requisitos para apreciar un funcionamento
anormal dun servizo, entre outros que dan lugar a unha intensa actividade xurisprudencial
de interpretación e integración das leis que necesariamente ten que coñecer aquel persoal
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Actos institucionais 2019
No transcurso do ano 2019, o presidente do Consello Consultivo de Galicia, José Luis Costa
Pillado, asistiu a diversos actos en representación do devadito Consello.
Debemos salientar a súa asistencia aos seguintes actos, entre outros:
• Acto académico na honra de San Raimundo de Peñafor —Universidade de Santiago de
Compostela— (25.1.2019).
• Presentación do libro “Xerardo Fernández Albor e o seu tempo. Cen anos dun presidente”.
—Colexio de Fonseca, Santiago de Compostela— (31.1.2019).
• Día Internacional da Muller. —Cidade da Cultura de Galicia— (7.2.2019).
• V Congreso APLU, Disciplina urbanística: Estado do Urbanismo e retos para o futuro
(10.6.2019).
• Consejo de Redacción de la Revista Española de la Función Consultiva. —Valencia— (13.6.2019).
• Entrega da Memoria ao presidente da Xunta de Galicia. —Santiago de Compostela— (28.6.2019).
• Ofrenda Nacional ao Apóstolo Santiago, —San Martín Pinario— (25.7.2019).
• Apertura do Curso Académico 2019-2020, —Colexio Fonseca— (6.9.2019).
• Conferencia Constitucional y Salud, presidente do Tribunal Constitucional, -A Coruña
(20.9.2019).
• “Jornadas Nacionales de la Función Consultiva”. —Palma de Mallorca— (23, 24 y 25.10.2019).
• Comisión 3ª, Comparecencia Orzamentos. Parlamento de Galicia- (30.10.2019).
• Visita institucional do presidente do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ao Consello
Consultivo de Galicia (4.11.2019).
• Estrategia Gallega de Cambio Climático y energía 2050, —Cidade da Cultura— (15.11.2019).
• Acto de saúdo ao Delegado Rexio, D. Miguel Ángel Santalices, —Praza do Obradoiro— (30.12.2019).
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O curso estaba dirixido ao persoal de administración e servizos (PAS) de acordo coa seguinte
preferencia de admisión: grupo A, grupo I, subgrupo C1 que por esta orde ocupen postos de
nivel 25, 22, 20, 18 e 16, e subgrupo C2, na mesma orde de nivel do posto anterior e restante
PAS. Desenvolveuse de forma presencial na Sala de Xuntas da Escola de Enxeñaría de Minas e
Enerxía do Campus de Vigo os días 18, 19, 21, 22 e 26 de novembro de 2019, cunha duración
de 15 horas e foi impartido por persoal ao servizo do Consello Consultivo de Galicia.
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que ordinaria ou eventualmente participa na tramitación de expedientes de responsabilidade
patrimonial.
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2020
88

Xornadas e seminarios 2020

2020
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Os contactos cos órganos consultivos das diferentes comunidades autónomas e co Consejo de
Estado para tratar asuntos de común interese á función consultiva soen ser habituais todos os
anos. O presidente, conselleiros e persoal letrado ao servizo do Consello Consultivo de Galicia
adoitan participar en diversos actos e xornadas técnicas aos que son invitados por outros
órganos consultivos do Estado.
Esta actividade de mutuo intercambio foi abruptamente interrompida no ano 2020 a causa da
situación do Estado de alarma declarada polo Real decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que
se declara o Estado de alarma para a xestión de crise sanitaria ocasionada polo Covid-19 (BOE
núm. 67, do 14.3.2020) e as posteriores normas que afectaron á mobilidade e á posibilidade de
realizar actividades sociais como encontros ou xornadas.

Cursos 2020
A pesar da irrupción das medidas de contención da pandemia de COVID-19, o Consello Consultivo
de Galicia e a EGAP lograron manter a actividade formativa que viñan ofrecendo no contexto
do seu convenio de colaboración. A disposición por parte da EGAP dos medios telemáticos
necesarios para a docencia on line e o esforzo do persoal ao servizo do Consello Consultivo por
adaptarse ás novas ferramentas informáticas fixo posible á continuidade con normalidade da
actividade de formación, que se desenvolveu a través de tres cursos.

1 “Curso práctico sobre a responsabilidade patrimonial das entidades locais” (EGAP)
Como nas súas edicións anteriores, o curso pretendía a análise da normativa sobre a
responsabilidade patrimonial, dos procedementos administrativos para a súa efectividade, das
súas diferentes dimensións (polo funcionamento anormal do servizo público, de autoridades
e persoal ao servizo das administracións, do Estado lexislador, por actos de concesionarios
e contratistas, etc.).
Tamén se fixo unha análise profunda dos diferentes supostos, partindo dos máis recentes
pronunciamentos xurisprudencias na materia e estudo de criterios específicos de órganos
consultivos: Consejo de Estado e Consello Consultivo de Galicia.
O curso desenvolveuse en dúas edicións, na modalidade de teleformación cunha duración de
30 horas por edición. Todos os relatorios foron impartidos por persoal do Consello Consultivo
de Galicia.

2 Curso “Os recursos administrativos na nova Lei 39/2015, do 1 de outubro” (EGAP)
O curso foi organizado, un ano máis, polo Consello Consultivo de Galicia e a Escola Galega de
Administración Pública dentro do plan de formación para o persoal ao servizo das entidades
locais e do sector público autonómico de Galicia.
Estaba dirixido a empregados/as públicos/as das entidades locais e do sector público
autonómico de Galicia. Tiña preferencia o persoal habilitado/a nacional e o funcionarios/as
da Administración local dos grupos A1 e A2 que teñan responsabilidades en materia de
tramitación e de instrución deste tipo de expedientes relacionados co curso.
O curso desenvolveuse en dúas edicións, na modalidade de teleformación cunha duración
de 21 horas por edición.

Segunda parte

3 Curso “A intervención do Consello Consultivo de Galicia na nova Lei de contratos do
sector público” (EGAP)
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Desenvolveuse en dúas edicións, na modalidade de teleformación cunha duración de 21
horas por edición.

Actos e actividades institucionais 2020
Malia a situación de anormalidade desencadeada pola pandemia de COVID-19, no transcurso
do ano 2020, o presidente do Consello Consultivo de Galicia, José Luis Costa Pillado, mantivo a
súa actividade institucional, asistindo presencialmente a diversos actos en representación do
Consello. Cómpre salientar, entre outros, os seguintes:
• 21.1.2020.- Visita Institucional do presidente da FEGAMP.
• 18.2.2020.- Presentación libro “El enjuiciamiento de género” escrito por Fernando Lousada
(Tribunal Superior de Xustiza de Galicia).
• 13.6.2020.- Acto en Recordo das Vítimas da COVID-19 (Hotel Monumento San Francisco).
• 25.7.2020.- Acto de Saúdo a Sus Majestades los Reyes (Igrexa de San Martiño Pinario).
• 5.9.2020.- Toma de posesión do Presidente da Xunta de Galicia (Parlamento de Galicia).
• 18.9.2020.- Apertura do Ano Xudicial en Galicia, Sede do Tribunal Superior de Xustiza de
Galicia (Coruña).
• 25.11.2020.- Visita Institucional da Valedora do Pobo (Consello Consultivo de Galicia).
• 2.12.2020.- Comparecencia Orzamentos 2021. Parlamento de Galicia.
• 11.12.2020.- Comparecencia dos candidatos propostos polos grupos parlamentarios como
membros do Consello Consultivo de Galicia. Parlamento de Galicia.
• 30.12.2020.- Translación dos Restos do Apóstolo Santiago. Delegado Rexio, Sr. Núñez Feijóo.
Soportais do Pazo de Raxoi.
• 31.12.2020.- Apertura do Ano Santo Compostelano. Soportais do Pazo de Raxoi.

2020

Estaba dirixido a empregados/as públicos/as do sector público autonómico de Galicia con
responsabilidades en materia de contratación pública da Xunta de Galicia, entidades locais,
universidades e Administración institucional dependente das anteriores. Preferentemente,
TAG dos grupos A1, A2, grupos I e II de persoal laboral e habilitados/as nacionais.
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Nunha nova edición, o curso foi organizado polo Consello Consultivo de Galicia e a Escola
Galega de Administración Pública dentro do convenio de colaboración entre a EGAP e o
Consello Consultivo para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e
investigación.
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CURSOS 2021
1 “Curso práctico sobre a responsabilidade patrimonial das entidades locais” (EGAP)

2021
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O curso foi organizado polo Consello Consultivo de Galicia e a Escola Galega de Administración
Pública dentro do plan de formación para o persoal ao servizo das entidades locais.
O curso estaba dirixido a empregados/as públicos/as das entidades locais e do sector público
autonómico de Galicia. Preferentemente, persoal habilitado/a nacional e funcionarios/as
da Administración local dos grupos A1 e A2 que teñan responsabilidades en materia de
tramitación e instrución deste tipo de expedientes.
O curso desenvolveuse en dúas edicións, na modalidade de teleformación cunha duración de
30 horas por edición. Todos os relatorios son impartidos por persoal ao servizo do Consello
Consultivo de Galicia.

2 Curso “A función consultiva do Consello Consultivo de Galicia para a Administración
local” (EGAP)
O curso foi organizado polo Consello Consultivo de Galicia e a Escola Galega de Administración
Pública dentro do plan de formación para o persoal ao servizo das entidades locais e do sector
público autonómico de Galicia.
O curso pretende, partindo da análise da normativa reguladora do Consello Consultivo
de Galicia, dar unha formación completa das especialidades máis relevantes para as
administracións locais nos procedementos nos que intervén o CCG e das relacións das AALL
con este órgano.
O curso está dirixido a empregados/as públicos/as das entidades locais e do sector público
autonómico de Galicia. Tiña preferencia o persoal habilitado/a nacional e o funcionarios/as
da Administración local dos grupos A1 e A2 que teñan responsabilidades en materia de
tramitación e de instrución deste tipo de expedientes relacionados co curso.
O curso desenvolveuse en dúas edicións, na modalidade de teleformación cunha duración de
30 horas por edición. Todos os relatorios foron impartidos por persoal ao servizo do Consello
Consultivo de Galicia.

3 Curso “A intervención do Consello Consultivo de Galicia na contratación pública“
(EGAP)
O curso foi organizado polo Consello Consultivo de Galicia e a Escola Galega de Administración
Pública dentro do convenio de colaboración entre a EGAP e o Consello Consultivo para o
desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación.
O curso estaba dirixido a empregados/as públicos/as do sector público autonómico de Galicia
con responsabilidades en materia de contratación pública da Xunta de Galicia, entidades locais,
universidades e Administración institucional dependente das anteriores. Preferentemente,
TAG dos grupos A1, A2, grupos I e II de persoal laboral e habilitados/as nacionais. O curso
desenvolveuse en dúas edicións, na modalidade de teleformación cunha duración de 21
horas por edición.

Segunda parte

4 Curso “A instrución dos procedementos en materia de responsabilidade patrimonial
sanitaria” (ACIS)
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O curso foi organizado polo Consello Consultivo de Galicia e a Axencia galega para a xestión
do Coñecemento en Saúde (ACIS).

• Optimizar a instrución dos expediente de Responsabilidade Patrimonial co obxecto de
minimizar a porcentaxe de devolucións actual.
• Fomentar canais de comunicación entre o Consello Consultivo e a Subdirección Xeral de
Inspección de Servizos Sanitarios.
• Ofrecer aos profesionais da Inspección Médica unha formación xurídica avanzada e
especializada.
O curso, que está dirixido a persoal da Inspección Médica da Consellería de Sanidade,
desenvolveuse en dúas edicións, na modalidade de teleformación. Os relatorios foron
impartidos por persoal ao servizo do Consello Consultivo de Galicia e da Universidade da
Coruña.

Actos e actividades institucionais 2021. Toma de posesión do novo Consello
Consultivo de Galicia
Con data 25.1.2021 publicouse no DOG núm. 15 o Decreto 6/2021, do 21 de xaneiro, polo que se
nomean conselleiros electivos do Consello Consultivo de Galicia: José Luis Costa Pillado, Ignacio
de Loyola Aranguren Pérez e Alberte Souto Souto, por proposta do Parlamento de Galicia, e de
Nora María Martínez Yáñez, escoitado o Consello da Xunta de Galicia.
Con data 25.1.2021 o novo Consello Consultivo de Galicia toma posesión dos seus cargos e
os/as conselleiros/as, por unanimidade, acordan elixir a José Luis Costa Pillado como presidente
do mesmo (Decreto 16/2021, do 1 de febreiro, DOG núm. 22, do 3.2.2021).

2021

• Analizar as principais causas de devolución dos expedientes de Responsabilidade
Patrimonial derivada da asistencia sanitaria por parte do Consello Consultivo.
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O curso tiña os seguintes obxectivos:
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CONVENIOS EN VIGOR
Ao longo dos seus vinte e cinco anos de existencia o Consello Consultivo de Galicia subscribiu
distintos convenios de colaboración con diversas finalidades. Tratouse en ocasións de convenios
para mellorar a xestión ordinaria da institución e en outras ocasións a súa finalidade estivo
orientada a articular novas canles de colaboración e transferencia de coñecemento con outras
Administracións da Comunidade Autónoma. Expóñense a continuación os convenios actualmente
en vigor.

Protocolo de actuación entre o Consello Galego de Relacións Laborais, o Consello
Económico e Social de Galicia e o Consello Consultivo de Galicia para a xestión dos
gastos de mantemento do Edificio Pazo de Amarante
Con data 15.5.2015 asínase un Protocolo de actuación entre o Consello Galego de Relacións
Laborais, o Consello Económico e Social de Galicia e o Consello Consultivo de Galicia para a
xestión dos gastos de mantemento do Edificio Pazo de Amarante.
Tendo en conta os principios de total entendemento e colaboración institucional, e en
aras de lograr unha economía no gasto e unha maior eficiencia na xestión, considérase de
interese polos tres organismos unificar a contratación dos servizos de limpeza, seguridade
e mantemento do edificio utilizando a fórmula prevista no artigo 316.5 do Real decreto
lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de
contratos do sector público, elaborando un protocolo no que se recollen as bases para a
xestión conxunta do pago das subministracións de gasóleo, electricidade e auga do Pazo de
Amarante, sede dos tres organismos.

Convenio de colaboración entre a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia
(AMTEGA) e o Consello Consultivo de Galicia relativo á prestación de servizos dixitais
Con data 22.3.2018 asínase un convenio de colaboración entre a Axencia para a Modernización
Tecnolóxica de Galicia (en diante, Amtega) e o Consello Consultivo de Galicia.
O dito convenio ten por obxecto sentar as bases de colaboración entre a Amtega e o Consello
Consultivo de Galicia para a prestación de servizos TIC corporativos por parte da Axencia
para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, así como facilitar a adaptación deste órgano á
Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións
públicas.
O acordo trataba de facilitar ao Consello Consultivo de Galicia o acceso ao catálogo de
servizos dixitais que a Amtega ten a disposición doutras administracións públicas pola
interoperabilidade e a reutilización das plataformas e recursos dixitais entre os diferentes
niveis administrativos para simplificar o acceso á Administración electrónica, tanto ao persoal
da administración pública, como a cidadanía e empresas.
Progresivamente e, en función das necesidades que se determinen, o Consello Consultivo
poderá acceder a outros servizos como as notificacións electrónicas, a plataforma de
interoperabilidade, ou o Arquivo Electrónico. Esta colaboración enmárcase no Plan de
Administración e Goberno Dixital 2020 da Xunta de Galicia.

Convenio de colaboración para a incorporación do Consello Consultivo de Galicia ao sistema
autonómico de prestacións homologadas de contratación centralizada da Xunta de Galicia
A Secretaría Xeral, en orde ás competencias atribuídas pola Lei 3/2014, do 24 de abril,
do Consello Consultivo de Galicia e pola Resolución do 10.10.2018 de delegación de

Segunda parte

Adhesión da subministración eléctrica do Pazo de Amarante a REDEXGA
Con data 1.4.2019 o Consello Consultivo de Galicia, como titular da facturación da
subministración eléctrica do Pazo de Amarante en virtude da estipulación quinta do “Protocolo
de actuación do 15 de maio de 2012 entre Consello Consultivo de Galicia, Consello Económico
e Social de Galicia e o Consello Galego de Relacións Laborais para a xestión dos gastos de
mantemento do edificio Pazo de Amarante”, solicitou a adhesión da subministración eléctrica
preexistente a REDEXGA. A dita adhesión fíxose efectiva o 10.4.2019.

Convenio de colaboración coa Escola Galega de Administración Pública (EGAP)
En 2003 iniciouse unha frutífera labor de colaboración entre a Escola Galega de Administración
Pública e o Consello Consultivo de Galicia, orientada á colaboración desta institución na
formación do persoal empregado público das Administracións Públicas galegas en aquelas
materias que entran no ámbito das súas competencias. O Consello Consultivo de Galicia e a
Escola Galega de Administración Pública consideran de mutuo interese para o cumprimento
das súas respectivas funcións establecer fórmulas de colaboración no ámbito formativo,
divulgador e investigador.
O convenio vixente para o ano 2021 (asinado o 4.2.2021) persegue a eficacia e eficiencia
na utilización dos medios humanos, materiais e organizativos de cada unha das institucións,
para conseguir un mellor cumprimento dos seus fins, en beneficio da cidadanía e da sociedade
galega. Isto permite unha mellor conciliación da vida laboral e familiar, ao tempo que favorece
a formación continua do persoal ao servizo da Administración pública en xeral e ao destinado
no Consello Consultivo de Galicia en particular.
En concreto, e ademais de facilitar a participación do persoal dependente do Consello
Consultivo de Galicia nas actividades da Escola Galega de Administración Pública, o convenio
prevé a realización de cursos, xornadas e seminarios, a edición de publicacións e documentos
de traballo, e a realización de proxectos de investigación conxuntos.

Convenio de colaboración entre a Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en
Saúde (ACIS) e o Consello Consultivo de Galicia para a organización da actividade formativa
“A instrución dos procedementos en materia de responsabilidade patrimonial sanitaria”
A Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde ten entre os seus fins xerais
e obxectivos básicos elaborar, en réxime de descentralización funcional, a planificación
en materia de docencia, formación, investigación, innovación e avaliación de tecnoloxías
e servizos sanitarios, en funcións dos criterios e obxectivos de planificación estratéxica
definidos polo Servizo Galego de Saúde e pola Consellería de Sanidade e xestionar o
coñecemento no Sistema Público de Saúde de Galicia.
Tanto o Consello Consultivo de Galicia como a ACIS consideran de mutuo interese para o
cumprimento das súas respectivas funcións establecer fórmulas de colaboración no ámbito
formativo para mellorar a instrución dos expedientes de responsabilidade patrimonial
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O Pleno do Consello Consultivo de Galicia do 27.11.2019 dou a súa aprobación por
unanimidade á citada proposta da Secretaría Xeral.
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competencias, publicada no DOG núm. 209 do 2 de novembro, propuxo ao Pleno a subscrición
do Convenio de colaboración para a incorporación do Consello Consultivo de Galicia sistema
autonómico de prestacións homologadas de contratación centralizada da Xunta de Galicia,
así como a solicitude específica de adhesión ao contrato de servizos postais e telegráficos
efectiva no primeiro trimestre do ano 2020.
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sanitaria, fomentar canais de comunicación entre o Consello e a Subdirección Xeral de
Inspección de Servizos Sanitarios e ofrecer aos profesionais do Servizo Galego de Saúde
unha formación xurídica avanzada e especializada.
Como consecuencia, o 9.11.2020 asínase o Convenio de colaboración que ten por obxecto
colaborar na organización da actividade formativa “A instrución dos procedementos en materia
de responsabilidade patrimonial sanitaria” dirixida as persoas instrutoras de expedientes de
responsabilidade patrimonial derivada da asistencia sanitaria e as persoas que ostentan
a xefatura da Unidade e do Servizo de Inspección de Servizos Sanitarios, co obxectivo de
optimizar a instrución dos expedientes de responsabilidade patrimonial tramitados pola
Inspección de Servizos Sanitarios da Consellería de Sanidade.
O CCG asume o compromiso de aportar o persoal de formación e o material divulgativo
adecuado para impartir a actividade formativa. A ACIS comprométese á organización, xestión
e secretaría técnica da actividade descrita.

Convenio de colaboración entre o Consello Consultivo de Galicia e a Axencia para a
Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA) para o uso dos servizos da rede de
telecomunicacións corporativa da Xunta de Galicia
Con data 28.10.2020 a AMTEGA e o CCG asinan un convenio de colaboración mediante o que
o Consello Consultivo de Galicia adhírese ao contrato de prestación do servizo de rede de
telecomunicacións corporativa da Xunta de Galicia, que será licitado polo AMTEGA.

Convenio de colaboración entre o Consello Consultivo de Galicia e a Federación Galega
de Municipios e Provincias (FEGAMP)
O presidente do Consello Consultivo de Galicia, José Luis Costa Pillado, e o presidente da
Federación Galega de Municipios e Provincias (FEGAMP), Alberto Varela Paz, asinaron o
21.4.2021 un convenio de colaboración que permitirá habilitar novas ferramentas para
ampliar e reforzar as canles de asesoramento xurídico ós concellos galegos.
No antedito convenio o Consello Consultivo comprométese a facilitar o acceso da FEGAMP
ás bases de datos de ditames do organismo, ademais de remitirlle resumos da doutrina
dimanante dos informes elaborados pola Sección de Estudos e Informes que non son obxecto
de publicación na páxina web do Consello Consultivo de Galicia, e que poidan resultar de
interese para as entidades locais. Así mesmo, remitiranse á federación municipal os ditames
máis relevantes e as memorias anuais da institución consultiva.
Pola súa banda, a FEGAMP vai divulgar entre os concellos galegos os resumos de doutrina
dos ditames máis relevantes remitidos polo Consello Consultivo; exercerá como canle de
comunicación entre o Consello e as entidades locais galegas en todas as materias que
sexan de interese para estas; tamén difundirá e fomentará entre os entes municipais o uso
das ferramentas de comunicación electrónica para a remisión de solicitudes e consultas ó
Consello Consultivo.
Ambas as institucións tamén se comprometen á realización conxunta de cursos, xornadas,
seminarios e outras actividades de divulgación, sen desbotar outras que sexan consideradas
de interese común.
As dúas entidades pretenden promover una administración pública galega coordinada,
cohesionada, interrelacionada, e polo tanto eficiente e útil para a cidadanía.

Segunda parte

PRACTICUM DA FACULTADE DE DEREITO DA UNIVERSIDADE DE SANTIAGO
DE COMPOSTELA (USC)

95

Todos eles están tutelados habitualmente por persoal letrado ao servizo do Consello Consultivo
de Galicia.

PÁXINA WEB
O Consello Consultivo de Galicia, consciente da importancia das novas tecnoloxías da información
e da comunicación, puxo en marcha en 2001 unha páxina web, para facilitar o acceso e
coñecemento da súa actividade, actualizando a mesma cada ano.
Esta páxina, permite a consulta on line dos ditames, unha ferramenta moi utilizada e valorada
polas persoas usuarias.
A web, ademais de información xeral referida ao Consello Consultivo de Galicia (organización,
sede, servizos e enderezos de interese), presenta a posibilidade de consultar o texto completo
dos ditames elaborados desde o ano 1996. Ademais, presenta unha sección chamada novas
onde as persoas usuarias poden consultar os ditames máis salientables emitidos recentemente,
a actualidade do Consello, a contratación administrativa e os procesos selectivos en curso.
Nos anos 2002 e 2004 elaborouse en castelán a páxina web, achegando de esa forma a doutrina
do Consello Consultivo de Galicia a un abanico máis amplo de usuarios.
No ano 2021 actualizouse a páxina web dotándoa dun deseño máis actual e áxil.

LINKEDIN
O Consello Consultivo de Galicia, consciente da importancia das redes sociais profesionais, no
ano 2020 puxo en marcha o seu perfil na rede Linkedin para facilitar o acceso e coñecemento
das súas tarefas.
Linkedin é unha das redes sociais profesionais máis grandes a nivel mundial e que conta con
case 600 millóns de usuarios.
Semanalmente o Consello Consultivo publica novas, ligazóns, cursos, ditames, noticias. As ditas
publicacións poden ser comentadas, compartidas e enviadas polo persoal usuario da rede.
En resumo, o Linkedin constitúe unha plataforma de divulgación da actividade do Consello,
permitindo a descarga dos ditames máis relevantes.
O número de seguidores do noso perfil é de 216 (datos de marzo de 2021).

PRACTICUM / PÁXINA WEB / LINKEDIN

Durante o mes no que o alumnado soe estar traballando neste órgano, instrúeselle sobre o seu
funcionamento e sobre a doutrina e o modo de elaboración dos ditames, aos cales tiveron acceso
directo, tratando de primar así o carácter eminentemente práctico da súa estadía. Ao rematar o
período, o alumnado adoita realizar un exercicio práctico, que xunto co aproveitamento acadado
durante o dito período, conforma a cualificación final.
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Todos os anos, e como resultado do convenio asinado coa Universidade de Santiago, distintos
alumnos e alumnas da Facultade de Dereito da Universidade de Santiago de Compostela elixen
realizar o practicum correspondente aos estudos de Dereito no Consello Consultivo de Galicia.
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Xardíns do Pazo de Amarante
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Sala de Xuntas do Pazo de Amarante
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X Aniversario de creación do Consello Consultivo de Galicia (ano 2006)

Xornadas “Los Consejos Consultivos y el nuevo marco estatutario” (ano 2007)

O CONSELLO CONSULTIVO DE GALICIA 25 ANOS DE ACTIVIDADE

Toma de posesión da
conselleira electiva
M.ª Teresa Conde
Pumpido, nomeada
logo presidenta do
Consello Consultivo
de Galicia no
ano 2008
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Toma de posesión do
conselleiro electivo
Francisco Javier
D’Amorín Vieitez
no ano 2008

Toma de posesión
do conselleiro
electivo Carlos
Martínez-Buján
Pérez no ano 2008

Fotografías da toma de posesión dos membros do Consello Consultivo de Galicia no ano 2008
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Toma de posesión do
conselleiro electivo
José Gonzalo de
la Huerga Fidalgo
no ano 2008

Toma de posesión
do conselleiro José
Luis Costa Pillado
no ano 2008

Membros do Consello
Consultivo de Galicia
acompañados do
presidente Emilio
Pérez Touriño
no ano 2008
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Membros do Consello Consultivo
de Galicia no ano 2008

Membros do Consello Consultivo
de Galicia no ano 2010

I encontro galego
de Consellos
Consultivos do
Camiño de Santiago
(ano 2010)

Visita dos membros
do Consello
Consultivo á
presidenta do
Parlamento de
Galicia (ano 2010)

Terceira parte
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A presidenta do Consello Consultivo de Galicia acompañada da secretaria
xeral no XV aniversario de creación do Consello (ano 2011)

Xornadas da Función Consultiva (ano 2011)
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A presidenta do Consello Consultivo de Galicia asina o convenio de colaboración
coa directora da Escola Galega de Administración Pública no ano 2013

Visita do presidente do Consello
Consultivo de Galicia á presidenta do
Parlamento de Galicia no ano 2014
Toma de posesión de José Luis Costa
Pillado como presidente do Consello
Consultivo de Galicia no ano 2015

Terceira parte
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Toma de posesión de José Luis Costa Pillado como presidente
do Consello Consultivo de Galicia no ano 2015

Membros do Consello Consultivo de Galicia no ano 2015
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Visita institucional do presidente do Consello Consultivo de Galicia
ao Consejo Consultivo de Castilla y León no ano 2017

Visita institucional do presidente do Consello Consultivo de Galicia
ao Consejo Consultivo de Castilla y León no ano 2017

Terceira parte

XVIII Xornadas
Nacionais da
Función Consultiva
realizas en Santiago
de Compostela
no ano 2017. Na
imaxe o presidente
e os conselleiros
electivos do Consello
Consultivo de Galicia

XVIII Xornadas
Nacionais da Función
Consultiva, Santiago de
Compostela, ano 2017.
Na imaxe o presidente
do Consello Consultivo
de Galicia acompañado
doutros presidentes de
Consejos Consultivos
autonómicos.

Clausura das
XVIII Xornadas
Nacionais da Función
Consultiva, Santiago
de Compostela, ano
2017. Na imaxe o
presidente do Consejo
de Estado, o presidente
da Xunta de Galicia e o
presidente do Consello
Consultivo de Galicia.
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O presidente do Consello Consultivo de Galicia asina coa presidenta da
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia un convenio de
colaboración relativo á prestación de servizos dixitais no ano 2018

Terceira parte
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Intervención do presidente do Consello Consutlivo de Galicia no V Congreso da
Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU). Ano 2019

Fotografía da reunión de presidentes/as de Consejos Consultivo Autonómicos, ano 2019
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Toma de posesión do
conselleiro electivo
José Luis Costa
Pillado, nomeado
logo presidente do
Consello Consultivo
de Galicia no ano 2021
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Toma de poseisón
do conselleiro
electivo Ignacio de
Loyola Aranguren
Pérez no ano 2021

Toma de posesión do
conselleiro electivo
Alberte Souto Souto
no ano 2021

Tomas de posesións dos/as conselleiros/as nomeados no ano 2021

Terceira parte
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Toma de posesión da
conselleira electiva
Nora María Martínez
Yáñez no ano 2021

O presidente
do Consello
Consultivo de
Galicia acompañado
do presidente da
Xunta de Galicia
e do presidente
do Parlamento de
Galicia no ano 2021

Membros do Consello
Consultivo de Galicia
co presidente da
Xunta de Galicia
e co presidente
do Parlamento de
Galicia no ano 2021
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O presidente do Consello Consultivo de Galicia, acompañado polo presidente e outros
membros do “Consejo Consultivo de Castilla y León” no “Congreso Internacional Rural
Renaissance II. Acción, Promoción y Resiliencia”. Zamora, novembro de 2021

Edificio do Consello Consultivo de Galicia visto desde o xardín

