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I. PROXECTO DE LEI DE FOMENTO DA INVESTIGACIÓN E 
A INNOVACIÓN DE GALICIA – BOPG núm. 40 fasc. 1º, 29-1-
13. 
 
 
II. NORMATIVA 
 
      Normativa de Galicia 
 

• Lei 12/1993, de 6 de agosto, de Fomento de Investigación e de 
desenvolvemento Tecnolóxico de Galicia. 

• Decreto 14/2006, do 26 de xaneiro, polo que se establece a composición da 
Comisión Interdepartamental de Ciencia e Tecnoloxía de Galicia (Cicetga). 

• Decreto 15/2006, de 2 de febreiro, polo que se establece a composición do 
Consello Asesor de Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico de Galicia. 

• Decreto 171/2001, do 5 de xullo, polo que se regula o Rexistro de Centros e 
Institucións de Investigación e Investigadores de Galicia. 

• Decreto 98/2012, do 16 de marzo, polo que se suprime o Observatorio de 
Ciencia e Tecnoloxía de Galicia (Octuga). 

• Decreto 50/2012, do 12 de xaneiro, polo que se crea a Axencia Galega de 
Innovación e se aproban os seus estatutos. 

• Decreto 32/1996, do 25 de xaneiro, polo que se regula a realización de ensaios 
clínicos na Comunidade Autónoma de Galicia. 

• Lei 13/2011, do 16 de decembro, reguladora da política industrial de Galicia. 
• Plan Galego de Investigación, Innovación e crecemento 2011-2015 (I2C). 
• Resolución do 28 de xaneiro de 2013 pola que se dispón a publicación do 

convenio de colaboración entre a Administración xeral do Estado, a través do 
Ministerio de Economía e Competitividade, e a Xunta de Galicia, a través da 
Consellería de Economía e Industria, para o desenvolvemento da Estratexia 
española de innovación na Comunidade Autónoma de Galicia, mediante a 
concesión a esta dun préstamo con cargo aos orzamentos xerais do Estado 

 
 

 Normativa estatal 
 

• Lei 14/2011, do 1 de xuño, da Ciencia, a Tecnoloxía e a Innovación. 
• Plan Estatal de Investigación Científica e Técnica e de Innovación 2013-2016 

http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B90040.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B90040.pdf
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaLeisdeGalicia/Lei12_1993.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2001/20010723/AnuncioC252_gl.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120330/AnuncioG0164-220312-13861_gl.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120127/AnuncioCA04-230112-11332_gl.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/1996/19960206/AnuncioD3A2_gl.html
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaLeisdeGalicia/Lei_13_2011.pdf
http://plani2c.xunta.es/
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130206/AnuncioG0198-290113-0001_gl.pdf
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-9617
http://icono.fecyt.es/politicas/Documents/PLAN%20ESTATAL%20DE%20INVESTIGACI%C3%93N%20CIENT%C3%8DFICA%20Y%20T%C3%89CNICA%20Y%20DE%20INNOVACI%C3%93N%202013-2016.pdf
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• Estratexia Española de Ciencia e Tecnoloxía e de Innovación 2013-2020. 
 
 
      Normativa das comunidades autónomas 
 
      ANDALUCÍA 
 

• Decreto 26/2007, do 6 de febreiro, polo que se aproban os Estatutos da 
Axencia de Innovación e Desenvolvemento de Andalucía. 

• Lei 16/2007, do 3 de decembro, Andaluza da Ciencia e o Coñecemento. 
• Decreto 92/2011, do 19 de abril, polo que se aproban os Estatutos da Axencia 

Andaluza do Coñecemento. 
• Decreto 16/2012, do 7 de febreiro, polo que se regula a xestión e transferencia 

dos resultados das actividades de investigación, desenrolo e innovación a 
titularidade das cales corresponda ás axencias e as demais entidades 
instrumentais dependentes da Consellería competente en materia de saúde. 

 
      ARAGÓN 
 

• Decreto 316/2002, do 2 de decembro, do Goberno de Aragón, polo que se 
regula a composición e funcionamento do Consello Asesor de Investigación e 
Desenvolvemento. 

• Lei 9/2003, do 12 de marzo, de fomento e coordinación da investigación, o 
desenvolvemento e a transferencia de coñecementos en Aragón. 

• Decreto 59/2004, do 23 de marzo, do Goberno de Aragón, polo que se regula a 
composición e funcionamento da Comisión Interdepartamental de Ciencia e 
Tecnoloxía. 

• Decreto 60/2004, do 23 de marzo, do Goberno de Aragón, polo que se regula a 
composición e funcionamento da Comisión Coordinadora de Investigación. 

 
      ASTURIAS 
 

• Lei 2/2002, do 12 de abril, do Instituto de Desenvolvemento  Económico do 
Principado de Asturias. 

• Decreto 18/2009, do 4 de marzo, de creación do Consello Asturiano de Ciencia, 
Tecnoloxía e Innovación. 

 
      BALEARES 
 

• Lei 7/1997, do 20 de novembro, da investigación e o desenvolvemento 
tecnolóxico. 

• Decreto 12/2004, do 30 de xaneiro, polo que se regula a Comisión 
Interdepartamental de Ciencia e Tecnoloxía. 

• Decreto 78/2012, do 21 de setembro, polo que se regula o Consello Asesor de 
Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico. 

 
 
 

http://icono.fecyt.es/politicas/Documents/ESTRATEGIA%20ESPA%C3%91OLA%20DE%20CIENCIA%20Y%20TECNOLOG%C3%8DA%20Y%20DE%20INNOVACI%C3%93N%202013-2020.pdf
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      CANARIAS 
 

• Lei 5/2001, do 9 de xullo, de promoción e desenvolvemento da 
investigación científica e a innovación. 

• Decreto 53/2007, do 13 de marzo, polo que se crea o Rexistro de 
Investigadores, Equipos de Investigación e Centros de Investigación da 
Comunidade Autónoma de Canarias. 

• Decreto 129/2008, do 3 de xuño, polo que se aproba o Regulamento Orgánico 
da Presidencia do Goberno (artigos 28 ao 35: Comisión de Coordinación de 
Ciencia, Tecnoloxía e Innovación e Consello Asesor de Ciencia, Tecnoloxía e 
Innovación ). 

• Decreto 76/2008, do 9 de xuño, do Presidente, polo que se crea o Comité 
Asesor da Axencia Canaria de Investigación, Innovación e Sociedade da 
Información. 

 
      CASTELA-A MANCHA 
 

• Decreto 283/2004, do 21 de decembro, polo que se regula a Comisión Rexional 
de Ciencia e Tecnoloxía da Xunta de Comunidades de Castela- A Mancha. 

 
      CASTELA E LEÓN 
 

• Decreto 279/1999, do 28 de outubro, polo que se aproba o Regulamento 
regulador da composición da Comisión Asesora de Investigación e Ciencia de 
Castela e León. 

• Lei 17/2002, do 19 de decembro, de fomento e coordinación xeral da 
Investigación Científica, Desenvolvemento e Innovación Tecnolóxica 
(I+D+I) en Castela e León. 

• Decreto 113/2003, do 2 de outubro, polo que se regula a Comisión de 
Coordinación de Ciencia e Tecnoloxía. 

• Decreto 91/2007, do 20 de setembro, polo que se crea o Comisionado para a 
Ciencia e a Tecnoloxía. 

• Lei 19/2010, do 22 de decembro, de medidas financeiras e de creación do ente 
público Axencia de Innovación e Financiación Empresarial de Castela e León. 

 
      CATALUÑA 
 

• Decreto 195/1991, do 16 de setembro, de coordinación da investigación e de 
reorganización da Comisión Interdepartamental de Investigación e Innovación 
Tecnolóxica. 

• Decreto 145/2009, do 15 de setembro, de creación do Consello Catalán de 
Investigación e Innovación. 

• Decreto 175/2009, do 10 de novembro, de creación da Comisión 
Interdepartamental de Investigación e Innovación e da Oficina de Coordinación 
en Investigación e Innovación. 
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ESTREMADURA 
 

• Lei 10/2010, do 16 de novembro, da Ciencia, a Tecnoloxía e a Innovación de 
Estremadura. 

 
      MADRID 
 

• Decreto 276/1995, do 2 de novembro,de creación do Consello de Ciencia e 
Tecnoloxía da Comunidade de Madrid.  

• Lei 5/1998, do 7 de maio, de Fomento da Investigación Científica e a 
Innovación Tecnolóxica. 

 
      MURCIA 
 

• Lei 8/2007, do 23 de abril, de Fomento e Coordinación da Investigación, o 
Desenvolvemento Tecnolóxico e a Innovación da Comunidade Autónoma 
da Rexión de Murcia. 

 
      NAVARRA 
 

• Decreto Foral 144/1988, do 4 de maio, polo que se crea a Comisión 
Interdepartamental para a Investigación Científica e Tecnolóxica. 

• Acordo do 8 de marzo de 2004, do Goberno de Navarra, polo que se recoñece 
a condición de medio propio instrumental e servizo técnico da Administración 
da Comunidade Foral de Navarra e das entidades públicas vinculadas ou 
dependentes da mesma á Sociedade "Axencia Navarra de Innovación e 
Tecnoloxía, S.A”. 

 
      PAÍS VASCO 
 

• Decreto 1/2007, do 17 de abril, polo que se crea o Consello Vasco de Ciencia, 
Tecnoloxía e Innovación. 

 
      A RIOXA 
 

• Lei 3/2009, do 23 de xuño, da Ciencia, a Tecnoloxía e a Innovación. 
 
      COMUNIDAD VALENCIANA 
 

• Decreto 190/1998, do 30 de novembro, polo que se crea o Alto Consello 
Consultivo en Investigación e Desenvolvemento da Presidencia da Generalitat 
Valenciana. 

• Decreto 98/2001, do 12 de xuño, polo que se regulan os órganos de xestión 
dos Plans Valencianos de Investigación Científica, Desenvolvemento 
Tecnolóxico e Innovación. 

• Lei 2/2009, do 14 de abril, de Coordinación do Sistema Valenciano de 
Investigación Científica e Desenvolvemento Tecnolóxico. 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2004/39/Anuncio-16/
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• Decreto 194/2009, do 30 de outubro, polo que se regula a Conferencia Xeral de 
Ciencia e Tecnoloxía (CONCITEC) e a súa Comisión Técnica Permanente. 

• Decreto 197/2010, do 26 de novembro, polo que se regulan o Rexistro de 
Institutos e Centros de Investigación e o Rexistro de Persoal de Investigación e 
Desenvolvemento da Comunidade Valenciana. 

 
      Normativa comunitaria 
 

• Decisión nº 1639/2006/CE do Parlamento Europeo e do Consello do 24 de 
outubro de 2006 pola que se establece un programa marco para a innovación e 
a competitividade (2007-2013). 

• Decisión nº 1982/2006/CE do Parlamento Europeo e do Consello do 18 de 
decembro de 2006 relativa ó Sétimo Programa Marco da Comunidade Europea 
para accións de investigación, desenvolvemento tecnolóxico e demostración 
(2007 a 2013). 

• Comunicación da Comisión ao Parlamento Europeo, ao Consello e ao Comité 
Económico e Social: Horizonte 2020, Programa Marco de Investigación e 
Innovación COM(2011) 808 final 

• Libro verde “Del reto a la oportunidad: hacia un marco estratégico común para 
la financiación de la investigación y la innovación por la UE”  COM(2011) 48 
final 
 

 
III. XURISPRUDENCIA 
 
      Tribunal Constitucional 
 

• Sentenza núm. 53/1988 do 24 de marzo, no conflito positivo de competencia 
núm. 779/1984 promovido polo Goberno Vasco, en relación con determinados 
preceptos da Orde do Ministerio de Sanidade e Consumo do 19 de xuño de 
1984, pola que se regula o recoñecemento de interese sanitario para actos de 
carácter científico. 

• Sentenza núm. 90/1992 do 11 de xuño, nos recursos de inconstitucionalidade 
acumulados núms. 809 e 825/1986 interpostos polo Consello Executivo da 
Generalitat de Cataluña, contra determinados artigos da Lei 13/1986, do 14 de 
abril, de fomento e coordinación xeral da investigación científica e técnica. 

• Sentenza núm. 175/2003 do 30 de setembro, nos conflitos positivos de 
competencia 3757/1997 e 3187/1999 promovidos ámbolos dous polo Consello 
Executivo da Generalitat de Cataluña, contra a Orde do Ministerio de Industria 
e Enerxía do 25 de abril de 1997. 
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