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I. PROXECTO DE LEI DE ORDENACIÓN DA ASISTENCIA
XURÍDICA
DA
ADMINISTRACIÓN
XERAL
DA
COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA E DO SEU
SECTOR PÚBLICO – BOPG núm. 549, 10-11-15.
II. NORMATIVA
Normativa de Galicia
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lei 7/1984, do 26 de xuño, de regulación provisoria dos servizos
xurídico-contenciosos da Xunta de Galicia
Decreto 343/2003, do 11 de xullo, polo que se aproba o
Regulamento orgánico da Asesoría Xurídica da Xunta de Galicia.
Decreto 120/2006, do 20 de xullo, polo que se modifica o Decreto
343/2003, do 11 de xullo.
Decreto 235/2012, do 5 de decembro, polo que se fixa a estrutura
orgánica da Vicepresidencia e das consellerías da Xunta de Galicia
Decreto 72/2013, do 25 de abril, polo que establece a estrutura
orgánica da Vicepresidencia e da Consellería de Presidencia,
Administracións Públicas e Xustiza.(artigo 7)
Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia (artigos 22,
38, 56, 57 e disposición adicional oitava).
Lei 14/2013, do 26 de decembro, de racionalización do sector público
autonómico. (artigo 36 e disposicións adicionais oitava e novena)
Lei 3/2014, do 24 de abril, do Consello Consultivo de Galicia.
Resolución do 5 de novembro de 2014, da Dirección Xeral da Asesoría
Xurídica Xeral, pola que se ordena a publicación do Acordo do
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•
•
•

Consello da Xunta de Galicia do 30 de outubro de 2014, polo que se
aproban as Directrices de técnica normativa.
Decreto 269/2008, do 6 de novembro, polo que se aproba o
Regulamento de asistencia xurídica gratuíta de Galicia
Decreto 138/2012, do 21 de xuño, polo que se modifica o Decreto
269/2008, do 6 de novembro.
Orde do 27 de outubro de 2015 pola que se designan as persoas que
asumirán a presidencia das comisión de asistencia xurídica gratuíta.

Normativa estatal
•
•
•
•
•
•
•

Lei 52/1997, do 27 de novembro, de asistencia xurídica ao estado
e institucións públicas.
Real Decreto 997/2003, do 25 de xullo, polo que se aproba o
Regulamento do servizo xurídico do estado.
Lei 40/2015, do 1 de outubro, do réxime xurídico do sector público.
Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das
administraciós públicas e do procedemento administrativo común
(artigo 82 e disposición adicional decimoséptima).
Real Decreto Lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba
o texto refundido da Lei do estatuto Básico do empregado público.
Lei orgánica 6/1985, do 1 de xullo, do poder xudicial.
Lei 1/1996, do 10 de xaneiro, de asistencia xurídica gratuíta.

Normativa das comunidades autónomas
ANDALUCÍA
•

Lei 9/2007, do 22 de outubro, da Administración da Xunta de
Andalucía. (Título II, Capítulo IV: Gabinete Xurídico da Junta de
Andalucía, artigos 41-49)

•

Decreto 450/2000, do 26 de decembro, polo que se aproba o
Regulamento de Organización e funcións do Gabinete Xurídico da
Xunta de Andalucía e o corpo de letrados da Xunta de Andalucía

•

Decreto 367/2011, do 20 de decembro, polo que se modifica o
Regulamento de organización e funcións do Gabinete Xurídico da
Xunta de Andalucía e do corpo de letrados da Xunta de Andalucía.
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ARAGÓN
•

Decreto lexislativo 2/2001, do 3 xullo, polo que se aproba o texto
refundido da Lei da Administración da Comunidade Autónoma de
Aragón.

•

Decreto 167/1985, o 19 de decembro, polo que se regula a
organización e funcionamento da asesoría xurídica da Deputación
Xeral de Aragón.

•

Decreto 64/1992, do 28 de abril, polo que se modifica parcialmente o
decreto 167/1985, do 19 de decembro.

ASTURIAS
•

Decreto 20/1997, do 20 de marzo, polo que se regula a organización e
funcionamento do servizo xurídico do Principado de Asturias.

ILLAS BALEARES
•

Lei 3/2003, do 26 de marzo, do réxime xurídico da Administración da
Comunidade Autónoma das Illas Baleares. (Título VI: servizos
xurídicos)

•

Orde do Conselleiro de Presidencia do 11 de setembro de 2007, sobre
el procedemento de solicitude de informes xurídicos á avogacía da
Comunidade Autónoma das Illes Baleares e sobre a execución de
outros servizos de este órgano.

CANARIAS
•

Decreto 19/1992, do 7 febreiro, polo que se aproba o Regulamento de
organización e funcionamento do servizo xurídico do goberno de
Canarias.

CANTABRIA
•

Lei 11/2006, do 17 de xullo, de organización e funcionamento do
servizo xurídico.
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CASTELA E LEON
•

Lei 6/2003, do 3 de abril, reguladora da asistencia xurídica á
Comunidade de Castela e León.

•

Decreto 17/1996, do 1 de febreiro, de organización e funcionamento
dos servizos xurídicos da Comunidade de Castela e León.

•

Orde do 10 de xuño de 1996, da Consellería de Presidencia e
Administración Territorial, pola que se regula a asistencia xudicial ao
persoal ao servizo da administración autonómica polos Servizos
xurídicos da Comunidade de Castela e León

•

Decreto 203/1997, do 23 de outubro, polo que se regula a asistencia
xudicial do persoal ao servizo da administración autonómica.

CASTELA-A MANCHA
•

Lei 5/2013, de 17 de outubro, de ordenación do servizo xurídico da
Administración da Xunta de Comunidades de Castela-A Mancha.

•

Resolución do 21 e xullo de 2014, da Secretaría Xeral de Presidencia
e Administracións Públicas, pola que se dispón a publicación do
acordo da Comisión Bilateral de Cooperación Administración Xeral do
Estado-Comunidade Autónoma de Castela-A Mancha en relación coa
Lei 5/2013, do 17 de outubro, de ordenación do servizo xurídico da
Administración da Xunta de Comunidades de Castela-A Mancha.

CATALUÑA
•

Lei 7/1996, de 5 de xullo, de organización dos servizos xurídicos da
Administración da Generalitat de Cataluña.

•

Decreto 57/2002, do 19 de febreiro, de modificación do Decreto
257/1997, do 30 de setembro, polo que se aproba o Regulamento dos
servizos xurídicos da Administración da Generalitat de Cataluña.

ESTREMADURA
•

Lei 8/1985, do 26 de novembro, de comparecencia en xuízo da Xunta
de Estremadura.
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•

Decreto 99/2009, do 8 de maio, polo que se aproba o Regulamento de
organización e funcionamento dos servizos xurídicos da Comunidade
Autónoma de Estremadura.

•

Decreto 260/2011, do 14 de outubro, polo que se modifica o Decreto
99/2009, de 8 de maio.

MADRID
•

Lei 3/1999, do 30 marzo, de ordenación dos servizos xurídicos da
Comunidade de Madrid.

•

Decreto 32/1994, do 24 de marzo, polo que se regula a asistencia da
Comunidade de Madrid aos municipios para a súa defensa en xuízo.

PAÍS VASCO
•
•
•

Lei 7/1986, do 26 de xuño, de representación e defensa en xuízo da
Comunidade Autónoma do País Vasco.
Lei 9/2004, do 24 de novembro, da Comisión Xurídica Asesora de
Euskadi.
Decreto 167/2006, do 12 de septembro, polo que se aproba o
Regulamento de organización e funcionamiento da Comisión Jurídica
Asesora de Euskadi.

A RIOXA
•

Lei 4/2005, do 1 de xuño, de funcionamiento e réxime xurídico da
Administración da Comunidade Autónoma da Rioja. (Título IV: da
asistencia xurídica)

COMUNIDADE VALENCIANA
•
•
•

Lei 10/2005, do 9 de decembro, da Generalitat, de asistencia xurídica
á Generalitat.
Decreto 84/2006, do 16 de xuño, polo que aproba o Regulamento da
avogacía xeral da Generalitat.
Orde 13/2012, do 3 de abril, da Consellería de Presidencia, pola que
se regula a xunta de avogados da Generalitat.
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III. PRECEDENTES PARLAMENTARIOS
Parlamento Vasco
⋅

Proxecto de lei de ordenación do Servizo xurídico do goberno vasco BOPV núm. 134, 10-7-15

IV. XURISPRUDENCIA
Tribunal Constitucional
•

•
•

•
•

Sentenza 110/2004, do 30 de xuño, na cuestión de
inconstitucionalidade núm. 4891/1999, formulada pola sala do social
do Tribunal Superior de Xustiza balear, respecto do artigo 6.5 da Lei
da Comunidade Autónoma das Illes Baleares 5/1996, do 18 de
decembro, de medidas tributarias e administrativas (sobre diferenzas
retributivas do persoal funcionario)
Sentenza 194/1998, do 1 de outubro, no recurso de amparo núm.
2514/1989 (sobre a obrigación de colexiarse)
Sentenza 90/1994, do 17 de marzo, na cuestión de
inconstitucionalidade núm. 1516/1991 en relación co artigo 23,
apartado 3, da Lei de procedemento laboral (Real Decreto Lexislativo
521/1990, do 27 de abril).
Sentenza 131/1989, do 17 e xullo, no recurso de amparo núm.
283/1988. (sobre a obrigación de colexiarse)
Sentenza 69/1985, do 30 de maio, no recurso de amparo núm.
681/1984. (Representación e defensa da Comunidad Autónoma por
Letrado no inscrito no Colexio correspondente).

V. DOUTRINA
Consello Xeral do Poder Xudicial
•

Informe do 27 de xaneiro de 2011, do proxecto de modificación do
Decreto 450/2000, do 26 de decembro, polo que se aproba o
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Regulamento de organización e funcións do gabinete xurídico da
Xunta de Andalucía e o corpo de letrados da Xunta de Andalucía.

Comisión Xurídica Asesora de Euskadi
•

Ditame 62/2015, do 13 de maio de 2015, sobre o anteproxecto de lei
de ordenación do servizo xurídico do goberno vasco.

Consello Consultivo de Castela A Mancha
•

Ditame núm. 117/2013, do 17 de abril, sobre o anteproxecto de Lei de
ordenación dos servizos xurídicos de Castela A Mancha.
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