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Galicia, nacionalidade histórica,
é unha das comunidades autóno-
mas que conta cunha riqueza
histórico-monumental indiscuti-
ble, o que demostra unha gran sen-
sibilidade cultural ó longo da súa
existencia.

Dentro de Galicia, Santiago de
Compostela constitúe o remate do
primeiro camiño cultural de Euro-
pa, cunha influencia contrastada
pola propia historia na configura-
ción da conciencia europea.

Estes feitos aconsellan promo-
ver desde o Goberno de Galicia
accións tendentes ó mantemento
do patrimonio cultural e mais á
revitalización dos camiños de San-
tiago, e a tales propósitos obedece
esta lei.

Por todo o exposto, o Parlamen-
to de Galicia aprobou e eu, de con-
formidade co artigo 13.2 do Esta-
tuto de Galicia e co artigo 24 da
Lei 1/1983, do 22 de febreiro,
reguladora da Xunta e do seu pre-
sidente, promulgo, en nome de El-
-Rei, a Lei de traballos de dotación
artística nas obras públicas e nos
camiños de Santiago da Comuni-
dade Autónoma de Galicia.

Artigo 1

No presuposto dos proxectos téc-
nicos das obras que acometa a
Xunta ou calquera entidade pública
dentro do territorio da Comunidade
Autónoma de Galicia, cando o
mesmo sexa financiado total ou par-
cialmente con fondos da propia
Comunidade Autónoma, compren-
derase unha porcentaxe para traba-
llos artísticos, de decoración, embe-
lecemento, dotación de obras de
arte, conservación ou restauración
destas ou do seu contorno, ou ben
para a revitalización conveniente no
percorrido e na zona de influencia
dos camiños de Santiago.

Artigo 2

O disposto no artigo anterior
seralles así mesmo aplicable ós pro-
xectos de obras públicas que se exe-
cuten dentro do territorio da Comu-
nidade Autónoma de Galicia baixo
o réxime de concesión administrati-
va e que afecten a bens dos que lle
corresponda á propia Comunidade
a súa xestión ou titularidade.

Artigo 3

Quedan exceptuadas do réxime
previsto nos artigos anteriores as
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obras que de seu cumpran fun-
cións integradoras de manifesta-
cións artísticas ou culturais, as
derivadas da execución dos plans
de investimentos xacobeos e aque-
loutras que non superen un presu-
posto de vinte millóns de pesetas.

Artigo 4

l. A contía á que alude o artigo
1 será do dous por cento dos fon-
dos de aportación da Comunidade
Autónoma.

2. Un cuarto da citada porcenta-
xe destinarase á dotación artística
da obra na que se xera; outro cuar-
to destinarase á Consellería de
Cultura e Xuventude, para a res-
tauración dos monumentos ubica-
dos nos tramos galegos dos
camiños de Santiago; e a metade
restante destinarase á Consellería
de Relacións Institucionais e Por-
tavoz do Goberno, para o financia-
mento investidor do Plan Xaco-
beo-93.

Artigo 5

No proxecto de cada obra públi-
ca deberá figura-la determinación
do tipo e a natureza dos traballos
artísticos que se vaian realizar
segundo o disposto no artigo 1, e
sinalarase, se é o caso, o seu
emprazamento.

Artigo 6

A Xunta de Galicia creará por
decreto unha Comisión, da que
formarán parte, entre outros, un
representante do Consello da Cul-
tura Galega e, en cada caso, o téc-

nico autor do proxecto de que se
trate.

Esta Comisión será a encargada
de propoñerlles ós titulares das
entidades que teñan que ordena-la
execución do proxecto o artista
ou os artistas que deban realiza-
-las obras ás que se refiren os arti-
gos 1 e 2. Semestralmente, a Co-
misión enviaralle un informe ó
Parlamento sobre a súa actividade
e resultados.

Artigo 7

Nos traballos a que se refiren
os artigos 1 e 2 terase en conta a
promoción dos valores e dos
artistas galegos, nun marco de
libre concorrencia e igual partici-
pación.

Artigo 8

As obras que se executen cos
fondos previstos nesta lei gozarán
da cualificación de interese social,
para os efectos da aplicación da
lexislación de expropiación forzo-
sa e do beneficio de urxente ocu-
pación dos bens afectados.

Artigo 9

Semestralmente, a Xunta de
Galicia comunicaralle ó Parlamen-
to de Galicia as obras realizadas ó
amparo desta lei.

Disposición adicional primeira 

Autorízase á Xunta de Galicia
para o desenvolvemento regula-
mentario desta lei.
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Disposición adicional segunda

A Consellería de Economía e
Facenda establecerá os mecanis-
mos axeitados para a efectividade
e o cumprimento do previsto no
artigo 4 da presente lei.

Disposición transitoria primeira 

Mentres dure a execución do
Plan Xacobeo-93, os fondos esta-
blecidos no artigo 4 destinaranse
na súa metade á Consellería de
Cultura e Xuventude, para a res-
tauración de monumentos nos
camiños de Santiago, e a outra
metade á Consellería de Relacións
Institucionais e Portavoz do Go-
berno, para os investimentos do
devandito plan.

Disposición transitoria segunda

Durante a vixencia do disposto
na disposición transitoria primei-
ra, quedará en suspenso a aplica-

ción dos artigos 5 e 6 e das dispo-
sicións concordantes, e autorízase
á Xunta de Galicia a realizar, de
xeito global e anticipadamente, a
detracción do dous por cento que
contempla o artigo 4.

Disposición derrogatoria 

Queda derrogada a Lei 11/84,
do 11 de decembro, e cantas
outras disposicións de igual ou
inferior rango se opoñan á presen-
te lei.

Disposición derradeira 

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

Santiago de Compostela, 14 de
novembro de 1991

Manuel Fraga Iribarne
Presidente
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