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A Lei orgánica 1/1981, do 6 de
abril, promulga o Estatuto de auto-
nomía para Galicia, que é a súa
norma legal básica. O artigo 27.19
do noso estatuto establece como
competencia propia da Comunida-
de Autónoma o fomento da cultu-
ra e da investigación en Galicia,
sen prexuízo do establecido no
artigo 148.2 da Constitución de
1978.

A Constitución española, no seu
artigo 148.1.17.º, recolle a mesma
competencia e reserva, así mesmo,
no artigo 149.1.15.º o fomento e a
coordinación xeral da investiga-
ción científica e técnica como
competencia exclusiva do Estado.

En cumprimento do mandato
constitucional do artigo 149.1.15.º
promulgouse a Lei estatal 13/
1986, do 14 de abril, de fomento e
coordinación xeral da investiga-
ción científica e técnica. Esta lei
establece os necesarios instrumen-
tos para defini-las liñas prioritarias
de actuación en materia de investi-
gación científica e técnica, progra-
ma-los recursos e coordina-las
actuacións entre os sectores pro-
ductivos, os centros de investiga-
ción e as universidades. Estes son
os grandes principios —tal como

se di na exposición de motivos da
Lei estatal 13/1986— que a inspi-
ran de cara a unha política científi-
ca integral.

Cómpre salientar así mesmo que
esta lei estatal crea o Consello
Xeral da Ciencia e da Tecnoloxía
como organismo de coordinación
da Administración do Estado e das
comunidades autónomas que
teñen competencias asumidas no
fomento da investigación.

Esta lei, xunto co mandato cons-
titucional do artigo 44.2, que obri-
ga os poderes públicos a promove-
ren a ciencia e a investigación
científica e técnica en beneficio do
interese xeral, constitúe o marco
legal de referencia para a cons-
trucción das regulamentacións do
fomento da investigación propias
das comunidades autónomas con
competencias asumidas nese ám-
bito.

Na nosa Comunidade Autónoma
houbo dous intentos de regula-
menta-la política científica:

O Decreto 19/1987, do 14 de
xaneiro, polo que se crea a Comi-
sión Interdepartamental de Cien-
cia e Tecnoloxía de Galicia
(CICETGA), foi o primeiro inten-
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to. Constituíuse a Comisión «para
deseñar unha política científica
que coordine tódolos sectores
afectados, co fin de planificar e
programa-las prioridades científi-
cas con forza para darlles pulo ás
investigacións orientadas a resul-
tados beneficiosos para a comuni-
dade». Esta Comisión foi suprimi-
da, e o decreto derrogado un ano
máis tarde, en aplicación da Lei
galega 8/1988, do 18 de xullo
(DOG do 2 de agosto), do Plan
xeral de investigación científica e
técnica de Galicia, que foi o
segundo intento.

O reto tecnolóxico das socieda-
des modernas e o mandato consti-
tucional obrigan a afrontar sen
ambigüidades o problema da rela-
ción ciencia-tecnoloxía cos secto-
res productivos e coas esixencias
socioeconómicas. A dependencia
tecnolóxica, cada vez maior, que
padecen os países menos desen-
volvidos esíxenos unha postura
estratéxica que nos permita chegar
á fin do presente século en condi-
cións dunha favorable equipara-
ción.

A estratexia para a Galicia do
futuro ten que fundamentarse
nunha política de innovación tec-
nolóxica que debe logra-lo
imprescindible clima que, baseado
nun sistema de ciencia-tecnoloxía,
asegure o desenvolvemento tec-
nolóxico. Esta actitude reclama
para si unha forte relación entre as
comunidades científica e empresa-
rial. É evidente o papel que, en
todo proceso de desenvolvemento

tecnolóxico, teñen que xoga-las
universidades e outras institucións
científicas. Pero, nunha fase de
lanzamento, sempre lles corres-
ponde ós poderes públicos fomen-
ta-la investigación, creando ese
clima innovador para Galicia.

Cómpre apostar pola creación
dun sistema de coordinación dos
recursos da investigación de xeito
eficaz para que a investigación
sexa motor de desenvolvemento
productivo de Galicia.

Os empresarios mesmos son o
factor concorrente, xunto co cientí-
fico e co político, para acada-los
obxectivos que esta estratexia per-
segue. Así mesmo, esta estratexia
reclama un cambio de mentalidade
na propia Administración: pensa-lo
exercicio das competencias depar-
tamentais non illadas, senón orien-
tadas a obxectivos conxuntados
polo fomento da investigación e o
desenvolvemento tecnolóxico. Este
principio ten que abranguer tódalas
ramas do saber, asegurando o apro-
veitamento óptimo dos recursos.

Para levar a adiante os seus prin-
cipios esta lei crea:

— O Plan galego de investiga-
ción e desenvolvemento tecnolóxi-
co, que é o conxunto de programas
coordinados, presupostados, prio-
rizados e financiados que respon-
den á política científica e tecnoló-
xica da Comunidade Autónoma.

— A Comisión Interdeparta-
mental de Ciencia e Tecnoloxía de
Galicia e a Secretaría Xeral do
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Plan galego de investigación e de-
senvolvemento tecnolóxico. Ám-
bolos dous entes elaboran e execu-
tan o plan e emítenlle informe ó
Parlamento sobre o seu desenvol-
vemento.

— O Consello Asesor de Inves-
tigación e Desenvolvemento Tec-
nolóxico, que é o vínculo efectivo
entre os axentes sociais, a comuni-
dade científica e os responsables
da política científica e tecnolóxica
da Comunidade Autónoma.

— Os centros tecnolóxicos,
como organismos executores de
I+D en ámbitos de interese estraté-
xicos para o desenvolvemento pro-
ductivo de Galicia.

Así mesmo, a Lei de fomento de
investigación e de desenvolvemen-
to tecnolóxico de Galicia establece
para acada-los seus fins:

— A coordinación das activida-
des de investigación e desenvolve-
mento tecnolóxico dos diferentes
departamentos.

— A concertación con progra-
mas estatais, autonómicos e comu-
nitarios de I+D.

— A avaliación, o seguimento e
mailo financiamento do plan.

— A harmonización dos progra-
mas que han de executarse no plan.

— A incorporación dos sectores
productivos nas tarefas de planifi-
cación e execución das actividades
de investigación e de desenvolve-
mento tecnolóxico.

Trátase, en definitiva, de esta-
blecer un clima innovador para
Galicia, propiciando unha estruc-
tura diferenciada, vinculada fun-
cionalmente de xeito inequívoco
e congruente co principio de
coordinación dos recursos de
investigación e de desenvolve-
mento tecnolóxico que latexa na
presente lei.

Por todo o exposto, o Parlamento
de Galicia aprobou e eu, de confor-
midade co artigo 13.2 do Estatuto
de Galicia e co artigo 24 da Lei
1/1983, do 22 de febreiro, regula-
dora da Xunta e do seu presidente,
promulgo, en nome de El-Rei, a
Lei de fomento de investigación e
de desenvolvemento tecnolóxico
de Galicia.

Capítulo I

Ámbito e fins

Artigo 1

1. A presente lei ten por obxecto
o fomento da investigación científi-
ca, a innovación tecnolóxica, a nor-
malización e homologación nece-
sarias para acelera-la integración
de Galicia no mercado europeo e a
súa presencia efectiva nos merca-
dos internacionais. Así mesmo, por
medio da presente lei, a Comunida-
de Autónoma galega pretende pro-
move-las relacións entre os centros
de investigación e os sectores
sociais interesados no desenvolve-
mento económico, social e produc-
tivo de Galicia.

LEI 12/1993, DE FOMENTO DE INVESTIGACIÓN E DE DESENVOLVEMENTO TECNOLÓXICO



2. Os fins desta lei serán os se-
guintes:

a) Fomenta-la investigación
científica e o desenvolvemento tec-
nolóxico.

b) Favorece-la mellora tecnoló-
xica do sistema productivo de Ga-
licia.

c) Coordina-los recursos dedica-
dos á investigación e ó desenvol-
vemento tecnolóxicos, así como
concertalos cos procedentes de
achegas do plan estatal e dos fon-
dos da Comunidade Europea.

d) Contribuír á solución dos pro-
blemas científicos, económicos,
sociais e culturais, á eliminación
das desigualdades e discrimina-
cións, á elevación da calidade de
vida e mais á difusión e ó aprovei-
tamento dos resultados obtidos
pola ciencia e pola investigación.

e) Axudar á formación de novos
científicos e investigadores en
Galicia.

Capítulo II

Do Plan galego 
de investigación e 

desenvolvemento tecnolóxico

Artigo 2

Créase o Plan galego de investi-
gación e desenvolvemento tec-
nolóxico. Este plan terá por
obxecto a coordinación dos recur-
sos, o fomento da investigación, o
de-senvolvemento tecnolóxico e a
súa posible concertación con plans

es-tatais e programas de carácter
bilateral ou multilateral de comu-
nidades autónomas.

Artigo 3

1. O plan fixará os programas
de investigación e desenvolvemen-
to tecnolóxico, as accións que pro-
mova a Comunidade Autónoma
galega nestes temas e a participa-
ción nos programas de coopera-
ción nacional e internacional.

2. O plan orientarase, esencial-
mente, cara ós seguintes obxectivos:

a) O progreso do coñecemento
científico na Comunidade Autóno-
ma e a conservación, a promoción
e o aproveitamento óptimo dos
recursos humanos e físicos.

b) O avance da innovación e do
desenvolvemento tecnolóxico e a
subseguinte incidencia na capaci-
dade competitiva dos sectores pro-
ductivos.

c) A formación de novos cientí-
ficos, investigadores e especialis-
tas que se estimen necesarios para
o desenvolvemento tecnolóxico,
velando especialmente por unha
verdadeira igualdade de oportuni-
dades no acceso á actividade
investigadora.

d) A prestación dos servicios
máis adecuados para a comunida-
de científica galega e as institu-
cións comprometidas no seu
desenvolvemento.

e) A mellora da calidade de
vida, tanto no relativo ó benestar
social como á saúde.
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f) A mellora da calidade do ensi-
no mediante o establecemento de
sistemas que aseguren a igualdade
de oportunidades no desenvolve-
mento intelectual.

g) A aplicación da tecnoloxía
para a defensa e conservación do
medio ambiente natural, e en espe-
cial do aire, a auga, a flora, a
fauna, o solo, o clima e as costas,
entre outros.

h) O aforro enerxético nos pro-
cesos productivos, o aproveita-
mento integral das materias pri-
mas naturais e compostas, a súa
reutilización e o fomento das tec-
noloxías limpas.

i) A participación das empresas
e institucións no fomento da inves-
tigación e do desenvolvemento
tecnolóxico.

j) O fomento do deseño e da cre-
atividade tecnolóxica.

k) A conservación, defensa e
promoción do patrimonio históri-
co, cultural e lingüístico de Gali-
cia.

l) A adecuación da sociedade
galega ós cambios que levan con-
sigo o desenvolvemento científico
e as novas tecnoloxías.

Artigo 4

1. O plan fomentará tanto a
investigación científica e tecnolóxi-
ca nos distintos eidos do coñece-
mento como a difusión dos resulta-
dos e a transferencia de tecnoloxía,
de maneira que fagan posible o
mantemento e a promoción de equi-

pos de investigación nas universida-
des, nas empresas e demais centros
de investigación e a mellora do sis-
tema productivo de Galicia.

2. Para o cumprimento do pre-
visto no punto anterior a Comuni-
dade Autónoma galega será res-
ponsable:

a) Da rápida, efectiva e conti-
nuada transferencia de informa-
ción científica e tecnolóxica ás
institucións, grupos industriais,
sociedades agrarias e sociedades
de servicios, así como ás de inves-
tigación e enxeñería.

b) Da necesaria coordinación
entre os centros de investigación, a
universidade, a empresa e as fun-
dacións que promocionen a inves-
tigación científica e técnica.

c) Do seguimento dos progra-
mas, da súa rendibilidade econó-
mica, social e científica e da súa
incidencia no progreso e desenvol-
vemento permanente da sociedade
galega.

3. O plan estará composto,
cando menos, polos seguintes ele-
mentos:

a) Unha planificación xeral das
actividades por desenvolver, coa
descrición detallada das mesmas,
dos obxectivos de rendibilidade
económica, social e científica e das
vías para o seu logro e calendario.

b) A valoración dos gastos co-
rrespondentes a cada unha das
accións descritas nos programas e
os presupostos previstos para cada
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un deles, especificando as opera-
cións correntes e de capital.

c) Os mecanismos necesarios
para o control da correcta aplica-
ción dos fondos presupostados e a
difusión das conclusións obtidas.

d) O financiamento previsto con
cargo ós presupostos da Comuni-
dade Autónoma, as demais ache-
gas estatais ou comunitarias e as
de organismos de carácter público
ou privado.

4. O plan fomentará, igualmen-
te, a investigación aplicada, así
como o desenvolvemento tecnoló-
xico e a innovación industrial.

Artigo 5

1. O cumprimento do plan efec-
tuarase mediante a elaboración e
aplicación de programas de dife-
rente carácter temático e temporal.

2. Para a elaboración dos pro-
gramas que integren o plan, así
como para a estructuración das
súas bases e do seu desenvolve-
mento, teranse en conta:

a) As necesidades económicas,
culturais e sociais de Galicia.

b) Os recursos humanos e mate-
riais existentes e as súas posibili-
dades de promoción e expansión,
así como as necesidades de futuro.

c) Os recursos económicos e
presupostarios dispoñibles e a
necesidade dun financiamento
regular para o mantemento e a
promoción da investigación cientí-
fica e tecnolóxica.

d) A previsión dos problemas de
futuro nos que poidan incidi-la
ciencia e a tecnoloxía e a creación
da estratexia necesaria para orien-
talas cara á satisfacción das nece-
sidades humanas.

e) A necesidade de acadar unha
elevada capacidade propia na
ciencia, na tecnoloxía e na difu-
sión da normalización.

f) A conveniencia de acceder a
tecnoloxías externas mediante
procesos de incorporación selecti-
vos adecuados en cada caso ó
desenvolvemento da capacidade
científica e tecnolóxica galega.

g) As posibilidades de concerta-
ción co Plan nacional de investiga-
ción científica e desenvolvemento
tecnolóxico.

h) As repercusións humanas,
sociais e económicas que puidesen
resultar da investigación científica
e da súa aplicación tecnolóxica.

Artigo 6

1. O plan estará integrado por
programas xerais, sectoriais e
horizontais, que serán definidos e
coordinados, se é o caso, pola
Comisión Interdepartamental de
Ciencia e Tecnoloxía de Galicia.

2. De acordo co previsto no
punto anterior establécense os se-
guintes programas:

a) Programas xerais de investi-
gación e desenvolvemento tec-
nolóxico, que serán aqueles que
polo seu interese xeral se conside-
ren de carácter prioritario. Estes
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programas serán financiados con
cargo ó plan.

b) Programas sectoriais de
investigación e desenvolvemento
tecnolóxico, que serán os propos-
tos por cada unha das consellerías
ou dos organismos autónomos da
Comunidade Autónoma galega,
sempre que teñan financiamento
parcial con cargo ó plan e estive-
sen coordinados polo mesmo.

c) Programas horizontais de
investigación e desenvolvemento
tecnolóxico, que serán aqueles
que, recollendo aspectos comúns
dos diversos programas, son fi-
nanciados polo plan e coordinados
pola Comisión.

d) Os programas propios das
consellerías e dos organismos
autónomos da Comunidade Autó-
noma galega que non teñan finan-
ciamento con cargo ó plan e sexan
desenvolvidos por eles serán pos-
tos en coñecemento da Comisión a
través da Secretaría Xeral.

Artigo 7

1. Poderán propoñer programas
para a elaboración do plan galego
as distintas consellerías da Xunta
de Galicia, a Secretaría Xeral do
Plan, os organismos autónomos da
Comunidade Autónoma de Galicia
que teñan competencias en investi-
gación e desenvolvemento tec-
nolóxico e o Consello Asesor ó
que se refire o artigo 14 da presen-
te lei.

2. Cada programa terá que defi-
ni-las súas accións por ámbitos de

interese para a investigación e o
desenvolvemento tecnolóxico. Ca-
da un deles describirá as súas acti-
vidades en todos ou nalgúns dos
puntos seguintes:

a) Formación de persoal investi-
gador e dos especialistas necesa-
rios para a innovación tecnolóxica.

b) Infraestructura.

c) Proxectos concertados, nos
que se proporcionarán resultados
de utilización directa para o desen-
volvemento tecnolóxico.

d) Proxectos orientados, que
teñan utilidade para o desenvolve-
mento e a innovación tecnolóxica.

e) Accións especiais e outro tipo
de actividades que se consideren
desde o propio programa.

3. Cada programa proposto in-
cluirá o seu posible presuposto e a
forma de financiamento.

4. Os programas do plan
estarán formulados por priorida-
des e agruparanse por áreas afíns
polo seu interese común para o
desenvolvemento tecnolóxico.

5. Cada un dos programas do
plan galego terá que ser definido
nos seus obxectivos e fixará as
prioridades respecto das accións
que se establezan dentro do seu
eido competencial.

6. Daráselles prioridade a aque-
les proxectos que fomenten e
desenvolvan as potencialidades
científicas e tecnolóxicas da Co-
munidade Autónoma ou a transfe-
rencia de tecnoloxía.
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Artigo 8

Para os efectos de concertación
co plan estatal, o plan galego revi-
sarase anualmente, asegurándose a
súa continuidade mediante unha
memoria, que conterá as aplica-
cións que procedan, así como a
información precisa da súa evolu-
ción e do seu cumprimento. Esta
memoria, elaborada pola Comi-
sión, será aprobada pola Xunta de
Galicia e remitida posteriormente
ó Parlamento galego para o seu
coñecemento.

Artigo 9

Para os efectos de distribución
dos recursos financeiros, os pro-
gramas definiranse de xeito que
permitan unha identificación, se é
o caso, cos do Plan nacional de
investigación científica e desen-
volvemento tecnolóxico e cos da
Comunidade Europea.

Artigo 10

1. O Plan galego de investiga-
ción e desenvolvemento tecnoló-
xico financiarase con cargo ós
presupostos xerais da Comunida-
de Autónoma, con fondos comu-
nitarios e estatais e coas achegas
doutras entidades públicas ou pri-
vadas que participen ou teñan
interese en impulsa-los distintos
proxectos de investigación cientí-
fica e técnica, fixándose como
obxectivo o investimento do 2%
do producto nacional bruto de
Galicia (PNB), que se acadará
progresivamente ó longo dos pró-
ximos anos.

2. Constituirase o Fondo Gale-
go de Investigación e Desenvolve-
mento Tecnolóxico para o finan-
ciamento do plan. Este fondo
estará definido nos presupostos
xerais da Comunidade Autónoma.

Capítulo III

Da Comisión Interdepartamental
de Ciencia e Tecnoloxía 

de Galicia

Artigo 11

1. Para a planificación, elabora-
ción, coordinación e seguimento
do Plan galego de investigación e
desenvolvemento tecnolóxico,
créase a Comisión Interdeparta-
mental de Ciencia e Tecnoloxía de
Galicia (CICETGA).

2. A Comisión estará composta
por un presidente, un vicepresi-
dente, un secretario e un número
de vocais, na forma que regula-
mentariamente se determine.

3. A Comisión estará encargada
da elaboración e aprobación ini-
cial do plan, e elevarallo á Xunta
de Galicia para a súa aprobación
definitiva e posterior remisión ó
Parlamento, para o seu coñece-
mento.

4. Ademais da elaboración e
aprobación inicial do plan, a Comi-
sión desenvolverá as seguintes fun-
cións:

a) Propoñerlle á Xunta de Galicia
a asignación dos fondos públicos
destinados ós diferentes programas
que integran o plan e atribuírlle,
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cando proceda, a xestión, a execu-
ción e a determinación ou modifi-
cación da súa duración.

b) Avalia-lo cumprimento do plan
e a súa execución presupostaria.

c) Elevarlle á Xunta de Galicia
as propostas que estime necesarias
para asegura-lo desenvolvemento
e cumprimento do plan galego.

d) Revisar anualmente o plan e
elabora-la memoria á que fai refe-
rencia o artigo 8.

e) Emitir informe e propoñerlle
ó Consello da Xunta de Galicia,
para a súa aprobación, os progra-
mas de investigación do plan gale-
go que se concerten co Plan nacio-
nal de investigación científica e
desenvolvemento tecnolóxico.

f) Cualifica-los programas do
plan.

g) Coordina-las actividades e os
programas de investigación que as
distintas consellerías e organismos
competentes realicen en cumpri-
mento do plan, así como determi-
na-las actuacións de apoio e asis-
tencia técnica que teñan relación
coas mencionadas actividades.

h) Orienta-la política de forma-
ción de investigadores en tódolos
seus niveis, propoñer medidas para
o fomento do emprego dos mesmos
e facilita-la súa mobilidade nos
ámbitos investigador e productivo.

i) Recadar, coordinar e submi-
nistra-la información científica e
tecnolóxica necesaria para o cum-
primento do plan.

j) Emitirlle informe periodica-
mente á Xunta sobre a coordina-
ción e o cumprimento do plan.

5. A Comisión poderá delegar
parte das súas funcións nunha
Comisión Delegada. A estructura
e o funcionamento da mesma
estableceranse regulamentaria-
mente. Non son delegadas as fun-
cións sinaladas coas letras a), b),
c), d), f) máis e) do punto ante-
rior.

6. O vicepresidente da Comi-
sión Interdepartamental de Cien-
cia e Tecnoloxía de Galicia ou a
persoa en quen delegue será o
representante da Comunidade Au-
tónoma no Consello Xeral da
Ciencia e da Tecnoloxía estableci-
do pola Lei estatal 13/1986, do 14
de abril.

Este representante será o porta-
voz dos intereses específicos do
Plan galego de investigación e
desenvolvemento tecnolóxico e
xestionará a concertación co plan
estatal dos programas que o requi-
ran.

Capítulo IV

Da Secretaría Xeral 
do Plan galego 

de investigación e desenvolve-
mento tecnolóxico

Artigo 12

1. Créase a Secretaría Xeral do
Plan galego de investigación e
desenvolvemento tecnolóxico.
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2. A Secretaría Xeral terá as se-
guintes funcións:

a) A redacción do anteproxecto
do plan, seguindo as directrices
da Comisión e tendo en conta os
programas que se propoñan. A
Secretaría deberá remitirlle este
anteproxecto ó Consello Asesor
para que emita informe sobre el.
O anteproxecto, logo de informa-
do, será sometido á Comisión
para a súa elaboración e aproba-
ción inicial.

b) A xestión técnica, presuposta-
ria e administrativa da coordina-
ción, do seguimento e mais da
avaliación que, en relación co plan
galego, lle corresponda á Comi-
sión Interdepartamental.

c) O labor de asistencia á Comi-
sión Interdepartamental nas súas
funcións.

d) Mante-lo Rexistro adminis-
trativo de centros e institucións
de investigación e de investigado-
res.

e) Favorece-la difusión de coñe-
cementos, información e promo-
ción da ciencia e da tecnoloxía.

f) Promover intercambios de
información científica e tecnoló-
xica entre os centros de investiga-
ción, as universidades e a empre-
sa.

g) Coñece-la marcha das inves-
tigacións, dos programas e dos
proxectos a través do servicio
informativo que proceda a partir

dos datos que os adxudicatarios de
programas e accións incluídas no
plan galego estarán obrigados a
achegar anualmente.

h) Coñece-los programas e pro-
xectos de investigación e desen-
volvemento tecnolóxico nos que
participan os centros e as institu-
cións de investigación de Galicia.

Artigo 13

1. A Secretaría Xeral quedará
organicamente vinculada á Conse-
llería de Educación e Ordenación
Universitaria.

2. A Secretaría, para o correcto
cumprimento das súas funcións,
poderá solicita-la colaboración
dos departamentos da Comunida-
de Autónoma e de universidades,
organismos públicos e entidades
ou empresas de carácter público
ou privado.

A Secretaría ademais, co fin de
colaborar na elaboración, coordi-
nación, avaliación, seguimento e
difusión do plan, poderá adscribir
temporalmente, a tempo completo
ou parcial e con reserva do posto
de traballo, logo de autorización
do organismo de procedencia, o
persoal científico, os expertos en
desenvolvemento tecnolóxico e os
outros especialistas relacionados
cos obxectivos do plan que presten
servicios na Administración da
Comunidade Autónoma, universi-
dades, organismos públicos e enti-
dades ou empresas de carácter
público.
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Capítulo V

Do Consello Asesor
de Investigación e 
Desenvolvemento 

Tecnolóxico

Artigo 14

1. Créase o Consello Asesor de
Investigación e Desenvolvemento
Tecnolóxico, que estará composto
por presidente, secretario e vocais,
que representen as universidades, a
Comunidade Autónoma e os axen-
tes sociais, no modo que regula-
mentariamente se determine.

Artigo 15

Serán funcións do Consello
Asesor as seguintes:

a) Propoñer obxectivos para a
súa incorporación ó plan galego.

b) Propoñerlle á Comisión a
incorporación ó plan daqueles pro-
gramas que considere importantes.

c) Emitir informe sobre o ante-
proxecto do plan.

d) Emiti-los informes que lle
sexan requiridos pola Comisión
Interdepartamental de cara á ela-
boración da memoria anual.

Capítulo VI

Dos organismos xestores

Artigo 16

A xestión e a execución do plan
encomendaránselles, preferente-
mente, ós organismos científicos

dependentes da Administración au-
tonómica, institucións públicas e
privadas, fundacións, universidades
e empresas radicadas en Galicia.

Artigo 17

Serán funcións dos organismos
xestores do plan:

a) Xestionar e executar aqueles
programas e proxectos que lles
sexan encomendados no plan, de
acordo coa súa especialidade e co
seu interese.

b) Colaborar coa Secretaría
Xeral do Plan na prospección de
liñas de investigación.

c) Servir de canle, cando proce-
da, para facerlles chega-los resul-
tados da investigación a entidades
productivas para a súa aplicación.

d) Desenvolve-los programas de
formación de investigadores que no
plan galego se lles encomenden.

Capítulo VII

Dos centros tecnolóxicos

Artigo 18

Poderán crearse centros tecnoló-
xicos, destinados a potencia-lo
desenvolvemento do sistema pro-
ductivo de Galicia en ámbitos de
interese estratéxico para a súa
innovación e mellora.

Artigo 19

Os centros ós que se refire o
artigo anterior desempeñarán fun-

LEI 12/1993, DE FOMENTO DE INVESTIGACIÓN E DE DESENVOLVEMENTO TECNOLÓXICO



cións de investigación e desenvol-
vemento tecnolóxico en ámbitos
de interese estratéxico para a
competitividade e o desenvolve-
mento productivo de Galicia, e
primordialmente nos seguintes
campos:

— Control de calidade dos pro-
ductos.

— Normalización e homologa-
ción.

— Investigación e desenvolve-
mento tecnolóxico en tecnoloxías
da transformación, producción e
explotación.

— Transferencias da tecnoloxía.

— Innovación empresarial.

— Enerxías renovables.

— Protección ambiental.

— Novos materiais.

Artigo 20

1. A declaración de entes, insti-
tucións, organismos ou empresas,
de natureza pública ou privada,
como centros tecnolóxicos de
Galicia farase por decreto da
Xunta, logo de informe da Comi-
sión, por proposta da consellería
que teña competencias no ámbito
de investigación e desenvolvemen-
to tecnolóxico do centro ó que se
refire a declaración.

2. A declaración de centro tec-
nolóxico daralle dereito a acceder
ás subvencións e axudas que para
eles se determinen. No decreto
declarativo fixaranse as caracterís-

ticas propias e o ámbito de investi-
gación e desenvolvemento tec-
nolóxico no que exercerá a súa
función.

3. Así mesmo, poderán te-la
consideración de centros tecnoló-
xicos aqueles servicios administra-
tivos sen personalidade xurídica
propia que desenvolvan funcións
de investigación e desenvolvemen-
to tecnolóxico dependendo dunha
determinada consellería. A súa
declaración como centro tecnoló-
xico efectuarase polo procedemen-
to sinalado no punto anterior.

Os servicios administrativos sen
personalidade xurídica propia que
acaden a declaración de centros
tecnolóxicos:

— Estarán adscritos á conse-
llería competente por razón de
ámbito de investigación e desen-
volvemento tecnolóxico que exer-
zan. Os seus presupostos estarán
integrados nos da correspondente
consellería, coa diferenciación de
créditos que se lles asignen.

— Cada centro tecnolóxico terá
un director, ó que lle correspon-
derá a xestión xeral, a ordenación
do gasto e a proposta de pagamen-
to dos créditos asignados, que
estarán sometidos ó control da
Intervención Delegada da conse-
llería da que dependa na súa fun-
ción presupostaria.

Artigo 21

Os centros tecnolóxicos de Gali-
cia terán a condición de organis-
mos executores do Plan galego de
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investigación e desenvolvemento
tecnolóxico.

Artigo 22

A Xunta de Galicia determinará
e publicará no Diario Oficial de
Galicia as condicións que deben
cumpri-los entes, as institucións,
os organismos ou as empresas
para seren declarados centros tec-
nolóxicos.

Capítulo VIII

Do Rexistro

Artigo 23

1. Dependente da Secretaría
Xeral do Plan, créase o Rexistro
de centros e institucións de inves-
tigación e de investigadores. Os
seus obxectivos serán os seguin-
tes:

a) Identifica-las devanditas ins-
titucións e persoas.

b) Coñece-los centros na súa
estructura, organización e prepara-
ción para calquera acción concer-
tada ou de fortalecemento dos
mesmos.

2. Deberán inscribirse no
Rexistro as institucións, os orga-
nismos e as empresas públicas que
formen parte da Administración
autonómica e desenvolvan fun-
cións de investigación, así como
as institucións, as empresas e os
organismos dos sectores público e
privado que perciban algún dos
beneficios que a comunidade ins-
titúa para os fins desta lei.

3. Os investigadores que reali-
cen a súa función en institucións
públicas ou privadas deberán estar
inscritos no Rexistro sempre que
desenvolvan a súa actividade
investigadora de acordo con algún
dos programas incluídos no Plan
galego de investigación e desen-
volvemento tecnolóxico.

Disposición adicional primeira

A Xunta de Galicia poderá crear
ou participar en sociedades mer-
cantís que teñan como obxectivo a
realización de actividades de
investigación e desenvolvemento
tecnolóxico ou a prestación de ser-
vicios técnicos relacionados coas
mesmas.

Disposición adicional segunda

No prazo non superior a tres
meses, logo da entrada en vigor
desta lei, a Xunta procederá ó
nomeamento dos membros da
Comisión.

Disposición adicional terceira

No prazo de seis meses, logo da
entrada en vigor desta lei, deberá
constituírse o Consello Asesor de
Investigación e Desenvolvemento
Tecnolóxico.

Disposición adicional cuarta

Os organismos autónomos e as
entidades que fosen creados con
competencias e funcións na pro-
moción e innovación tecnolóxica
terán o carácter de organismos
executores do plan e, así mesmo,
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poderán propoñerlle programas á
Comisión para a súa catalogación
e priorización.

Disposición adicional quinta

No prazo de un ano, logo da
entrada en vigor desta lei, a
Comisión elevaralle o plan ó
Consello da Xunta para a súa
aprobación.

Disposición derrogatoria

Quedan derrogadas a Lei 8/1988,
do 18 de xullo, do Plan xeral de
investigación científica e técnica 
de Galicia, e tódalas disposicións
que se opoñan ó disposto na pre-
sente lei.

Disposición derradeira primeira

Autorízase a Xunta de Galicia
para dictar cantas disposicións
sexan necesarias para o desenvol-
vemento e a aplicación da presen-
te lei.

Disposición derradeira segunda

A presente lei entrará en vigor o
día seguinte ó da súa publicación
no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 6 de
agosto de 1993

Manuel Fraga Iribarne
Presidente
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