X LEXISLATURA
Documentación parlamentaria nº 14

I. PROXECTO DE LEI de museos e outros centros museísticos
de Galicia. BOPG núm. 594, fasc. 1º, 22-2-90.
II. NORMATIVA
Normativa de Galicia















Lei 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio cultural de Galicia
Decreto 314/1986, polo que se regula o sistema público de museos da
comunidade autónoma.
Decreto 320/1992, polo que se fixan os prezos percibidos pola Xunta de
Galicia nos arquivos e museos xestionados pola Comunidade Autónoma de
Galicia e nos de titularidade autonómica.
Decreto 122/2012, polo que se aproba o Regulamento de composición e
funcionamento do Consello Superior de Valoración de Bens Culturais de
Interese para Galicia.
Decreto 111/1993, do 22 de maio, polo que se recoñece ao Museo do Pobo
Galego como centro sintetizador dos museos e coleccións antropolóxicos
de Galicia.
Decreto 286/1994, do 30 de setembro, polo que se regula o Centro Galego
de Arte Contemporánea.
Decreto 268/2000, do 2 de novembro, polo que se crea o Museo
Pedagóxico de Galicia (Mupega).
Decreto 238/2002, do 4 de xullo, polo que se crea o Museo Massó
dependente da Xunta de Galicia.

Normativa estatal
Lei 16/1985, do 25 de xuño do Patrimonio Histórico Español. Título VII,
Capítulo II: Dos Arquivos, Bibliotecas e Museos.
Real Decreto 620/1987, do 10 de abril, polo que se aproba o Regulamento
de Museos de titularidade estatal e do Sistema Español de Museos.
Resolución de 14 de decembro de 1989, da Secretaría Xeral Técnica, pola
que se da publicidade aos Convenios entre o Ministerio de Cultura e a
Comunidade Autónoma de Galicia sobre xestión de bibliotecas, arquivos e
museos de titularidade estatal.
Resolución de 22 de novembro de 1994, da Secretaría Xeral Técnica, pola
que se da publicidade ao Convenio subscrito entre o Ministerio de Cultura e
a Comunidade Autónoma de Galicia de modificación ao anexo do Convenio
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de xestión de museos de titularidade estatal celebrado o día 5 de decembro
de 1989.
Real Decreto 1680/1991, do 15 de novembro, polo que se desenvolve a
disposición adicional novena da Lei 16/1985, do 25 de xuño, do Patrimonio
Histórico Español, sobre garantía do Estado para obras de interese cultural.
Lei 49/2002, do 23 de decembro, de réxime fiscal das entidades sen fins
lucrativos e dos incentivos fiscais ao mecenado. Artigo 7. Explotacións
económicas exentas do Imposto sobre Sociedades.
Real Decreto 1293/2007, de 28 de setembro, polo el que se regula o Museo
das Peregrinacións e de Santiago
Real Decreto 1305/2009, do 31 de xullo, polo que se crea a Rede de
Museos de España.
Orde ECD/868/2015, do 5 de maio, pola que se regula a visita pública aos
museos de titularidade estatal adscritos e xestionados polo Ministerio de
Educación, Cultura e Deporte e polo Instituto Nacional das Artes Escénicas
e da Música.

Normativa das comunidades autónomas
ANDALUCÍA




Lei 8/2007, do 5 de outubro, de Museos e Coleccións Museográficas de
Andalucía.
Proxecto de Decreto polo que se aproba o Regulamento de Institucións
Museísticas de Andalucía.
Portal de museos de Andalucía.

ASTURIAS



Decreto 33/1991, do 20 de marzo, polo que se regula a creación de museos
e se establece un sistema rexional de cooperación e coordinación dos
mesmos.
Lei 1/2001, do 6 de marzo, do Patrimonio Cultural. Título II. Sección 5ª : das
Bibliotecas, Arquivos e Museos.

ARAGÓN


Lei 7/1986, do 5 de decembro, de Museos de Aragón.
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Decreto 56/1987, do 8 de maio, de desenvolvemento parcial da Lei de
Museos.
Lei 3/1999, do 10 de marzo, do Patrimonio Cultural Aragonés. Disposición
adicional séptima: Museos e fondos museísticos.
Decreto 38/2011, do 8 de marzo, polo que se regula o rexistro de museos
de Aragón.
Portal de Museos de Aragón.

BALEARES




Lei 4/2003, do 26 de marzo, de Museos das Illas Baleares.
Decreto 38/2019, do 17 de malo, polo que se establecen os principios xerais
e normativa complementaria en materia de museos e coleccións
museográficas das Illas Baleares.
Lei 2/2019, do 31 de xaneiro, de delegación de competencias ao Consello
Insular de Mallorca das facultades que, como administración xestora,
exerce agora a Administración da Comunidade Autónoma das Illas Baleares
en relación co Museo de Mallorca.

CANARIAS


Lei 11/2019, do 25 de abril, de Patrimonio Cultural de Canarias. TÍTULO
VIII. Museos e colecciones museográficas.

CANTABRIA




Lei 5/2001, do 19 de novembro, de Museos de Cantabria.
Decreto 45/2013, do 11 de xullo, polo que se aproba o Reglamento da
Comisión de Museos de Cantabria.
Portal de museos de Cantabria

CASTELA-A MANCHA



Lei 2/2014, do 8 de maio, de Museos de Castela-A Mancha.
Portal de museos de Castela-A Mancha
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CATALUÑA









Lei 17/1990, de 2 de novembro, de Museos.
Decreto 35/1992, do 10 de febreiro, de desenvolvemento parcial da Lei
17/1990.
Decreto 289/1993, do 24 de novembro, sobre a composición e o
funcionamento da Xunta de Museos de Cataluña.
Decreto 209/1998, do 30 de xullo, de desenvolvemento das competencias
da Xunta de Museos de Cataluña.
Decreto 232/2001, do 28 de agosto, sobre o persoal técnico e directivo de
museos.
Decreto 198/2013, do 23 de xullo, polo que se aproban os Estatutos da
Axencia Catalá do Patrimonio Cultural.
Museos2030. Plan de museos de Cataluña
Portal de Museos de Cataluña

CASTELA E LEÓN





Lei 2/2014, do 28 de marzo, de Centros Museísticos de Castela e León.
Decreto 31/2016, do 7 de setembro, polo que se crea e regula o Directorio
de Centros Museísticos de Castela e León.
Orde CYT/328/2017, do 21 de abril, pola que se desenvolve o
procedemento de autorización de centros museísticos.
Portal de museos de Castela e León.

ESTREMADURA



Lei 2/1999, do 29 de marzo, de Patrimonio Histórico e Cultural de
Estremadura. TÍTULO V: dos museos.
Decreto 110/1996, do 2 de xullo polo que se crea a rede de Museos e
Exposicións Museográficas Permanentes de Estremadura.

MADRID



Lei 9/1999, do 9 de abril, de Museos da Comunidade de Madrid.
Decreto 19/2001, do 8 de febreiro polo que se crea a Comisión Rexional
de Museos da Comunidade de Madrid.
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MURCIA



Lei 5/1996, do 30 de xullo, de Museos da Rexión de Murcia.
Decreto 137/2005, do 9 de decembro, polo que se desenvolve parcialmente
a Lei 5/1996.

.

VALENCIA



Lei 4/1998, do 11 de xuño do Patrimonio Cultural Valenciano. TÍTULO IV.
dos museos e as coleccións museográficas permanentes.
Servizo de Museos da Generalitat Valenciana

NAVARRA



Lei Foral 10/2009, do 2 de xullo, de museos e coleccións museográficas
permanentes de Navarra.
Lei Foral 1/2019, do 15 de xaneiro, de dereitos culturais de Navarra. artigo
13: acceso a museos e coleccións museográficas permanentes e artes
plásticas.

A RIOXA


Lei 7/2004, do 18 de outubro, de Patrimonio Cultural, Histórico e Artístico da
Rioxa. TÍTULO V: Museos.

PAÍS VASCO







Lei 7/2006, do 1 de decembro, de Museos do País Vasco.
Decreto 54/2008, do 18 marzo, polo que se regula o Consello Asesor de
Museos do País Vasco
Decreto 132/2011, do 21 xuño, polo que se aproba o regulamento de
organización e funcionamento do Rexistro de Museos e Coleccións de
Euskadi e se regula o recoñecemento como «Museo de Euskadi» o
«Colección de Euskadi».
Lei 6/2019, do 9 de maio, de Patrimonio Cultural Vasco. Artigo 70: Depósito
de bens de interese arqueolóxico e paleontolóxico.
Centro de Museos de Euskadi
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Normativa comunitaria
 Resolución do Consello de 24 de novembro de 2003 sobre a colaboración


entre institucións culturais no ámbito dos museos.
Regulamento (UE) 2019/880 do Parlamento Europeo e do Consello, de 17
de abril de 2019, relativo á introducción e a importación de bens culturais.

III. PRECEDENTES PARLAMENTARIOS


Proxecto de Lei de Institucións Museísticas de Estremadura. BOAE núm.
99, 14- 1- 20

IV.XURISPRUDENCIA
Tribunal Constitucional


Sentenza 109/1996 , do 13 de xuño no conflito positivo de competencia
2.390/1989 promovido pola Generalitat de Cataluña en relación con
diversos apartados da Orde do Ministerio de Cultura, do 10 de xullo de
1989, pola que se regulan as subvencións e axudas económicas aos
Museos e Institucións que integran mediante convenio co Ministerio de
Cultura o Sistema Español de Museos.

V. DOUTRINA
Comisión Xurídica Asesora de Euskadi


Ditame 96/2004 sobre o anteproxecto de lei de museos.

Consello Consultivo das Illas Baleares


Ditame 65/2019, relativo ao proxecto de decreto polo que se envolve a Lei
de Museos das Illas Baleares.
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Consello Consultivo de Castela-A Mancha


Ditame 50/2014 sobre o anteproxecto de Lei de Museos de Castela-A
Mancha

Consello Consultivo de Castela e León



Ditame 53/2013 sobre o Anteproxecto de lei de Centros Museísticos de
Castela e León.
Ditame 296/2016 sobre o proxecto de decreto polo que se crea e regula o
Directorio de Centros Museísticos de Castela e Léon.

Consello Económico e Social de Estremadura


Ditame 1/2019 sobre o anteproxecto de Lei de Institucións Museísticas de
Estremadura

VI. BIBLIOGRAFÍA
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