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«Tanto a conciencia colectiva dos dereitos de Galicia en
canto pobo con personalidade propia, como o
desenvolvemento cultural da lingua galega, fóronse
afirmando con crecente vigor. A identificación da Galicia
intelectual coa Galicia popular foi o verdadeiro motor
deste Rexurdimento da nacionalidade galega. Noutras
nacionalidades, a iniciativa e o esforzo recuperador
correu a cargo da burguesía, nalgúns casos amparada
pola Igrexa, pero en Galicia recaeu fundamentalmente
no núcleo intelectual. Naturalmente que en todos os
casos, a certo nivel do seu desenvolvemento, foron
converténdose en movementos políticos de base
popular. E é de esperar que desemboquen na necesaria
transformación da España “castelá” na España
“española” que inclúa e respecte a pluralidade diversa
da súa propia realidade».

RAMÓN PIÑEIRO

Retrato de Ramón Piñeiro,
presidente do Consello da Cultura Galega
(1983-1990)

Autor: Antón Pulido



«Teito, escudo, sino que nos axunta, proba da nosa
identidade. De feito,  ¿sería Galicia, Galicia se non tivese
unha lingua propia? Temos á man posuí-lo tesouro de
dous idiomas, que nos abren, de mar a mar, as portas do
mundo: o galego-portugués chegou a inzar coa
cosmovisión lusitana das Descobertas; o castelán é o
verbo de vinte nacións que teñen acollido e dado
segunda Patria a tantos emigrados nosos. O galego non
é unha fala estranxeira en España, é unha lingua
española. Somos donos do uso de dúas expresións e do
gozo de dúas inmorrentes literaturas. E, sen mingua do
dominio da lingua de Cervantes, acougamos no corazón
da de Rosalía, íntima, lídima, natural…»

XOSÉ FILGUEIRA VALVERDE

Retrato de Xosé Filgueira Valverde,
presidente do Consello da Cultura Galega 
(1990-1996)

Autor: Rafael R. Masiá



«A idea de Galicia como diferencia foi o eixe arredor do
cal se foi construíndo a doutrina galeguista tradicional,
desde Manuel Murguía ata os homes da xeración Nós.
O pensamento de Ramón Piñeiro, aínda na súa vertente
máis pura a especulativa, está consagrado a confirmar,
aclarar ou ampliar ese concepto fundamental para o
galeguismo, da singularidade galega».

CARLOS CASARES

Retrato de Carlos Casares,
presidente do Consello da Cultura Galega 
(1996-2002)

Autor: Felipe Criado



«Desde o Consello da Cultura Galega temos claro o
compromiso de promover e fomentar a cultura e a
lingua de Galicia, pero sempre abertos a todo o que nos
pode mellorar e enriquecer. Cremos que en galego
podemos e debemos estar no mundo pero sabemos ben
que iso significa apertura, integración e diálogo entre
xentes, linguas e culturas. Defendemos, pois, unha visión
de Galicia aberta, plural, universal e integradora».

Retrato de Alfonso Zulueta de Haz,
presidente do Consello da Cultura Galega
(2002-2006)

Autor: Manuel Quintana Martelo
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ADRO

Ramón Villares

Presidente do Consello da Cultura Galega



Cando os nosos devanceiros estatuíntes acordaron colocar no texto do Estatuto

de autonomía de Galicia, referendado en plebiscito popular en 1980, un artigo

en que se propoñía a creación dun Consello da Cultura para “a defensa e promo-

ción dos valores culturais do pobo galego”, estaban a recoñecer de forma expresa

a importancia que a cultura, en ausencia doutras instancias políticas máis desenvol-

vidas procedentes do exilio ou da época republicana, desempeñara na formación

dunha conciencia galega e na lexitimación moral dun réxime autonómico que

comezaba no medio de moitas dificultades, postas de relevo con ocasión do deba-

te e aprobación do propio Estatuto de autonomía.

Non está de máis lembrar que o Consello foi creado neste contexto cultural e

político de acceso ao autogoberno como unha aposta para crear un lugar de

encontro para a cultura nunha sazón dominada polas tensións e os conflitos. Ade-

mais, a institución foi concibida cun formato que a dota dunha grande orixinalida-

de en termos comparados con outras autonomías españolas. A súa novidade esti-

vo, máis que na súa propia constitución, no feito de ser unha das primeiras

institucións creadas pola autonomía. E hoxe podemos dicir, superado o seu cuarto

de século de existencia, que o paso do tempo foi decantando o Consello como

unha opción oportuna no campo sempre difícil de enxergar as relacións entre a

política e a cultura.

Postas en marcha as primeiras institucións políticas previstas no proceso autonó-

mico (Parlamento de Galicia, Xunta de Galicia), pouco se demorou a creación do

Consello da Cultura, pois a lei da súa creación foi unha das primeiras disposicións

lexislativas do Goberno autonómico presidido por Xerardo Fernández Albor, que

tiña a figura de Xosé Fernando Filgueira Valverde como responsable dos asuntos cul-

turais. A súa tramitación parlamentar deu lugar a unha controversia dentro e fóra

dos muros do Parlamento, que apenas mudou o texto inicial máis que en asuntos

secundarios. A Lei recolle, pois, os criterios do conselleiro Filgueira e dunha Comi-

sión Asesora (creada en febreiro de 1982) que, en esencia, anticipaba xa o que ía

ser a composición definitiva da institución, ao combinar unha ampla representación

corporativa e unha máis restrita presenza a título individual. Con todo, na primeira L
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UNHA INSTITUCIÓN ESTATUTARIA PARA A CULTURA
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emprego das novas tecnoloxías da comunicación, alén da expansión das industrias culturais máis

convencionais. Non é do caso mencionar expressis verbis as persoas, pero déixenme que lles diga

que a cultura galega ten hoxe cultivadores que constitúen un valor colectivo, propiamente de país,

que se sitúa mesmo por riba das súas propias cabezas. Na escrita, na música, na ciencia, nas artes

plásticas, na banda deseñada, no cinema ou na arquitectura, posúe Galicia nomes de homes e

mulleres que permiten andar coa cabeza ben alta mundo adiante.

Non sabemos aínda moi ben de canta fartura gozamos. O tempo axudará a dicilo. Pero teño a

convicción que cada época histórica é medida xustamente polo labor dos creadores e artistas, dos

emprendedores da cultura e das institucións que os acollen. Pode hoxe calquera galego ignorar

moitas cousas do seu pasado, mesmo dos máis grandes señores que na historia galega ten habi-

do. Pero penso que será máis dificil que se esquezan do Mestre Mateo e de Martín Códax, de

Domingo de Andrade e de Martín Sarmiento, de Rosalía Castro e de Curros Enríquez, da Pardo

Bazán e de Eduardo Pondal, de Ramón del Valle-Inclán e Alfonso Castelao, de Ramón Otero Pedra-

yo e Vicente Risco, de Luís Seoane e de Alvaro Cunqueiro…, porque sempre ficarán os ecos que

deixou o seu pouso de traballadores e creadores de obras imperecedeiras. Na fin de contas, é a cul-

tura o fío esencial que sostén a urdime da memoria da tribo.

�     �     �

No logro destes resultados, o Consello da Cultura tivo un papel de amparo máis que de prota-

gonista directo. Estivo atento á evolución do sector, axudou na medida do posible á súa transfor-

mación e modernización, pero os méritos son claramente colectivos, de persoas e de institucións

distintas, aínda que non alleas, ao propio Consello. As institucións foron importantes, pero tanto

ou máis foron as iniciativas individuais, que axudaron a crear o que para moitos analistas hoxe é

unha nova idade de ouro da cultura galega, despois das varias que tivo. 

Durante todos estes anos, o Consello da Cultura gozou de apoios institucionais e persoais moi

sólidos, que foron as balizas coas que puido navegar. Os distintos gobernos autonómicos así como

os parlamentarios de todos os grupos políticos foron solidarios coa institución e contribuíron a

dotala de fortaleza administrativa e de valor simbólico na súa función de alto asesoramento en

materia cultural e de reserva de patrimonio que debería ser preservado para as vindeiras xeracións.

Institucións locais e tamén privadas, así como as corporacións que forman parte do Plenario do

Consello, contribuíron así mesmo a este labor de afirmación da institución como un referente cul-

tural. Todos os que no pasado traballaron e colaboraron co Consello, desde os seus presidentes e

membros do Plenario,  ata o seu corpo de persoal laboral e administrativo, son os grandes prota-

gonistas desta viaxe e os merecentes de eloxios e parabéns. Aos que agora nos tocou a sorte de

estar á fronte da institución, só nos cabe a posibilidade de manifestar a gratitude pola herdanza

recibida e proclamar a vontade de deixar algún benfeito para os que nos han de suceder. 
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redacción do proxecto estatutario (artigo 26) estaba xa implícita esta orientación corporativa que

acabou predominando na composición do Plenario do Consello da Cultura.

Desde aquel ano 1983, no que se aprobou a Lei do Consello (8 de xullo) e se procedeu á súa

constitución (outubro e novembro do mesmo ano), a institución foise asentando na armazón insti-

tucional da autonomía e desenvolvendo un labor que apenas se desviou do mandato orixinario,

que era o de promover os valores culturais do pobo galego e servir de canle de representación da

pluralidade institucional e individual do mundo da cultura. Pasados 25 anos, quixemos facer un

pequeno alto no camiño para reflexionar sobre o labor desenvolvido e proxectar novos rumos cara

ao futuro. A este fin dedicamos boa parte do ano 2008 e uns meses do 2009 coa organización de

actividades de debate ou de proxección da cultura galega que nos permiten ter no día de hoxe

unha imaxe máis cumprida da institución, pero tamén a seguridade de podérmonos presentar

perante a sociedade galega e as súas institucións autonómicas coa satisfacción de ter cumprido o

mandato orixinario e coa obriga de deseñar novas estratexias para os vindeiros anos. 

A cultura mudou moito durante este cuarto de século. Os pasos foron tan seguros coma plurais.

Houbo unha clara diversificación sectorial, grazas á modernización de linguaxes e soportes e á

democratización de equipamentos e de acceso ao consumo de bens culturais. Se algo cómpre

subliñar é, xustamente, o alongamento da cultura cara a capas sociais e referentes institucionais

que tradicionalmente se mantiveran á marxe dela ou nun discreto lusco-fusco. Porque a cultura

galega está hoxe a considerable distancia da situación que tiña a principios dos anos oitenta,

daquela aínda ben presa do resistencialismo e dun certo enxebrismo. Se resulta un dato certo que

a Galicia autonómica experimentou unha radical transformación económica, social e territorial nes-

tes últimos tempos, é claro que nesa mudanza global cómpre colocar a cultura, un sector que foi

decisivo na configuración da autonomía galega, pero tamén no seu posterior desenvolvemento e

asentamento e, desde logo, na mellora da calidade de vida dos seus habitantes.

Esta constatación foi un dos nervios con que se organizaron as actividades de reflexión e deba-

te nos distintos Foros de debate celebrados durante o ano pasado, e foi tamén o discurso de

fondo que vertebrou a exposición Galicia 25. Unha cultura para un novo século, que desde

finais de 2008 está en itinerancia polas cidades galegas. «Crear cultura, imaxinar país» foi o lema

que zurciu aquelas actividades, un xeito de poñer en diálogo a nosa cultura cos grandes problemas

da cultura de hoxe, desde as novas tecnoloxías, o multilingüismo ou as vangardas artísticas ata o

medio natural, o valor dos bens culturais ou os retos da gobernanza multinivel nos que cada vez

se moven máis claramente as sociedades actuais.

Non todo o que aconteceu nestes vinte e cinco anos foi excelente, nin debe ser imitado no futu-

ro. Houbo, por veces, exceso de voluntarismo e, noutras, unha renuncia a sentir como núcleo cen-

tral do ser de Galicia a súa condición de Nación cultural, que é a mellor tarxeta que pode haber

para unha presenza no mundo digna e sen complexos. Pero tamén houbo acertos notables, como

son a decidida aposta por sectores como o audiovisual, a banda deseñada, a música culta ou o



«Que a cultura é unha das marcas máis
evidentes da identidade galega non é preciso
subliñalo. Non hai dúbida de que Galicia posúe
todas aquelas características que na literatura
especializada se define como unha nación
cultural. Desde este punto de vista, a previsión
estatuínte de crear unha institución dedicada a
promover, poñer en valor, defender e
promocionar os “valores culturais” de Galicia
foi tan oportuna como singular e orixinal.
Orixinal no contexto das autonomías
españolas, como singular é a posición de
Galicia nese conxunto. E oportuna polo valor
de marca que pode desenvolver a cultura na
proxección exterior da imaxe de Galicia».

RAMÓN VILLARES

Retrato de Ramón Villares,
actual presidente do Consello da Cultura Galega 

Fotografía de Xurxo Lobato



VINTE E CINCO ANOS DO CONSELLO



OConsello da Cultura Galega (CCG), institución emanada do Estatuto

de autonomía (artigo 32), foi creado por lei do Parlamento de

Galicia (Lei 8/1983, do 8 de xullo) para a defensa e a promoción

dos valores culturais do pobo galego e como órgano asesor e consultivo dos

poderes públicos. Ten capacidade de iniciativa, investigación e organización

e está composto por representantes de entidades e por personalidades

sobranceiras dos diversos campos da cultura galega.

Ao longo destes 25 anos o CCG foi presidido por Ramón Piñeiro (1983-1990),

Xosé Filgueira Valverde (1990-1996), Carlos Casares (1996-2002) e Alfonso

Zulueta de Haz (2002-2006). Desde o 4 de maio de 2006 o Presidente é

Ramón Villares, a quen acompañan na Comisión Executiva os

vicepresidentes, Francisco Díaz-Fierros e Xosé López García, e o secretario,

Henrique Monteagudo. O xerente é Marcelino Fernández Santiago.

O CCG é un organismo inseparable da dinámica e as expectativas do marco

institucional autonómico no que está inserido e contribuíu neste cuarto de

século, coas súas actividades e iniciativas, a impulsar as fondas

transformacións no panorama cultural galego.

A celebración destes 25 anos, baixo o lema CREAR CULTURA, IMAXINAR

PAÍS, permitiu fixar novos obxectivos, reflexionar sobre o papel da cultura

e das institucións culturais e redefinir e ampliar a posición do Consello no

marco institucional e no universo cultural de Galicia.



OConsello da Cultura Galega é un órgano estatutario, asesor e con-

sultivo, con capacidade de iniciativa, investigación e organización

e integrado por personalidades e representantes das principais

entidades culturais do país.

O Consello ten personalidade xurídica propia e plena capacidade para o

cumprimento dos seus fins e actúa con independencia respecto dos poderes públi-

cos da Comunidade Autónoma e da súa Administración.

Todo comezou coa Lei 8/1983, do 8 de xullo, determinada polo artigo 32 do Estatu-

to de autonomía, que abriu o camiño á existencia do Consello da Cultura Galega.

Unha vontade e un texto legal en resposta «ás obrigas e facultades que, para a

defensa e promoción dos valores culturais do pobo galego, corresponden á Comu-

nidade Autónoma».

No curso dos debates da Lei do Consello da Cultura Galega, en xuño de 1983, Xosé

Filgueira Valverde, daquela conselleiro de Cultura da Xunta de Galicia, máis tarde

presidente da institución, fixaba os obxectivos xerais que ían ser contemplados:

«Queremos que o Consello axude a que todos poidan ser parceiros do culti-

vo do espírito, a que todos poidan gozar, xeración tras xeración, dos bens

que o compoñen e do acervo das creacións; a recibir a benfeitoría do pro-

greso das ciencias e das súas aplicacións, e a protección e defensa de canto

lles é propio nos campos da lingua, das letras e das artes. 

Un patrimonio cultural tan vizoso coma o noso, tan característico coma o

que distingue á nosa nacionalidade, ten que ofrecer un programa moi amplo

de finalidades, ten que ofrecer uns alongados horizontes, que pode desen-
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Ramón Piñeiro no primeiro Parlamento galego: xurando o cargo de deputado
en 1981, e con Carlos Casares en 1984 na sede do Parlamento (abaixo)

O Pazo de Raxoi destacado
sobre un plano de Santiago
de Compostela de Enrique
Mayer, 1885
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Entre esas dúas datas asistimos en Galicia a un período de visibles e fondas trans-

formacións en todos os ámbitos e, xa que logo, en materia cultural, ás que o Con-

sello contribuíu como axente destacado e observatorio privilexiado.

Vinte e cinco anos que marcaron, certamente, cambios importantes na cultura gale-

ga, entendida sempre como elemento integrante e integrado no que ben podemos

chamar a biodiversidade cultural e lingüís-

tica. Cambios relacionados co desenvolve-

mento democrático e autonómico e

derivados tamén da utilización e do espa-

llamento —aínda insuficiente no caso

galego— das novas tecnoloxías da infor-

mación e da comunicación.

O Consello ten a obriga de promover e

fomentar a cultura e a lingua de Galicia,

cunha actitude aberta á integración e ao

diálogo entre xentes e culturas. 

Cremos que en galego podemos e debemos estar no mundo pero sabemos ben que

iso significa seguir abertos a todo o que nos pode mellorar e enriquecer.

Defendemos, pois, unha visión de Galicia aberta, plural, universal e integradora.

Congreso Internacional de
Arquitectura Institucional, 1990

Simposio Internacional de Antropoloxía. In Memoriam Fermín Bouza-Brey.
Folklore, Etnografía, Literatura Oral, 1992. Xosé Manuel Vázquez Varela,
Antón Fraguas, Xosé Manuel González Reboredo e Xosé Fuentes Alende
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Ramón Piñeiro e Robert
Lafont no Encontro sobre
Culturas Minoritarias
Europeas, 1987

Asistentes ao Encontro de
Culturas Minoritarias
Europeas, 1987

volver o Consello da Cultura Galega nesas

tarefas de asesoramento, nesas tarefas de ini-

ciativa e, tamén, nesoutras que pode, pola súa

propia autonomía, enxergar».

O 4 de maio de 2006, no acto oficial da súa toma de

posesión como quinto presidente do Consello —con-

tinuaba o labor de Ramón Piñeiro, Xosé Filgueira

Valverde, Carlos Casares e Alfonso Zulueta—, Ramón

Villares lembrou a dimensión da institución como

«peza esencial do tecido institucional do réxime

autonómico de Galicia, porque ten a misión de servir

de canle para a “biodiversidade” propia da creativi-

dade cultural e a obriga de lle dar unha expresión

formalizada. Non é un axente creador de bens cul-

turais, senón unha institución de mediación entre a

sociedade e os poderes públicos fundada en dous

piares básicos: pluralismo na súa composición e

autonomía organizativa no seu funcionamento». O

novo presidente subliñou entón as funcións de alta asesoría cultural e fogar da cul-

tura galega como referencias inescusables logo do primeiro cuarto de século

transcorrido.
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Dous aspectos da inauguración do congreso. Xosé Filgueira Valverde,
Ramón Lorenzo, Xerardo Estévez, Domingo García-Sabell, Antonio
Rosón, Carlos Pajares, Ramón Piñeiro, Ricardo Carvalho Calero, José
Rivas Fontán e Agustín Sixto Seco

Francisco Fernández del Riego, Ramón Lorenzo, Xesús Alonso
Montero, Francisco Santomé, Manuel Soto, Ramón Piñeiro Manuel Soto, Francisco Fernández del Riego

Pola dereita: Constantino García, Xosé
Luis Pensado Tomé, Antón
Santamarina, [?] e Xoán Naya

Ramón Piñeiro e Ricardo Carvalho
Calero na presidencia do Congreso

Desde a dereita: Jesús María Palomares,
Xosé Ramón Barreiro, Ramón Villares,
Emilio González López
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CONGRESO INTERNACIONAL ROSALÍA DE CASTRO E O SEU TEMPO VIGO, 16 DE XULLO DE 1985
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Centenario Otero Pedrayo.
Simposio Internacional Os
nacionalismos na II
República 1931-1939. 
Pazo de Mariñán, outubro
de 1988

Asistentes ao Simposio
Internacional Os
Nacionalismos na Segunda
República

Sesións do Seminario
Internacional de
Planificación
Lingüística, setembro
de 1991. Xosé Ruibal,
Manuel Regueiro,
Xosé Filgueira
Valverde e Antón
Santamarina

Anxo Lorenzo,
Ángelo José Brea
Hernández,
Francisco Rodríguez
Sánchez no
Seminario
Internacional de
Planificación
Lingüística



Participantes no Encontro de Escritores
Galegos e Portugueses (12-15 de setembro,
1991) despois dunha recepción oficial no
Parlamento de Galicia, ofrecida polo seu
Presidente, Victorino Núñez. Na foto, entre
outros, os galegos Pilar Vázquez Cuesta
(organizadora do Encontro), María Xosé
Queizán, Fernando Dacosta, Ánxeles Cuñas,
Miguel Anxo Fernán-
-Vello, Suso de Toro, Víctor Freixanes, Manuel
Rivas, Xavier Alcalá, Ramiro Fonte, Xela Arias,
Paco Martín, Manuel Forcadela, Xosé Antonio
Perozo e Manuel María. Entre os portugueses,
José Saramago, Fernando Pinto do Amaral,
Pedro Tamen, David Mourão Ferreira, José
Manuel Mendes, João de Melo, Mário Cláudio,
Almeida Faria, Augusto Abelaira, Isabel
Allegro, Ana Hatherley, Wanda Ramos, Maria
Velho da Costa, Lídia Jorge, Luiz Francisco
Rebello, José Oliveira Barata, Fernando Assis
Pacheco, Baptista Bastos, José Viale Moutinho.



Domingo García-Sabell, Manuel Fraga
e Xosé Filgueira Valverde

Xosé Filgueira Valverde e Joaquín Arias
y Díaz de Rábago

Manuel Fraga, Xosé Filgueira Valverde,
Pedro de Llano, Domingo García-Sabell e
o bispo auxiliar de Santiago, Julián Barrio

Asistentes ao acto

O segundo andar da ala dereita do
Pazo de Raxoi alberga o Consello da
Cultura Galega

INAUGURACIÓN DA SEDE DO CONSELLO DA CULTURA GALEGA NO    PAZO DE RAXOI  |  SANTIAGO DE COMPOSTELA  |  28 DE XULLO DE 1994INAUGURACIÓN DA SEDE DO CONSELLO DA CULTURA GALEGA NO    PAZO DE RAXOI  |  SANTIAGO DE COMPOSTELA  |  28 DE XULLO DE 1994



42 CONSELLO DA CULTURA GALEGA · 1983-2008 · PUNTO DE PARTIDA ˘  43

A remodelación da sede
do Consello da Cultura
Galega é obra do
arquitecto Pedro de
Llano, que na imaxe
acompaña a Xosé
Filgueira Valverde e
Manuel Fraga no día
da inauguración
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Aspectos do interior da sede do
Consello da Cultura Galega
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Ascensor e acceso ao terceiro andar

Fachada do Pazo de Raxoi á altura da
Biblioteca do Consello

Pasarela na planta superior do Consello
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Dúas vistas da Biblioteca do Consello





Despacho da presidencia
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Funcións do Consello:

• Fomentar a lingua e a cultura galegas en canto crea-

cións orixinais do pobo galego e entendidas non só

como unha herdanza que conservar e transmitir,

senón como un ben comunal que cada xeración

debe explotar, gozar e arrequentar.

• Investigar e valorar as necesidades culturais do pobo

galego, tentando facer accesible a toda a cidadanía

de Galicia os produtos máis valiosos, tanto da cultu-

ra propia coma da cultura universal.

• Analizar cantas cuestións se refiran ao patrimonio

cultural galego nas súas diversas facetas e niveis,

atendendo á súa preservación, estudo, valorización e

difusión.

• Promover actuacións culturais adecuadas aos seus

fins, tales como a organización de congresos, semi-

narios, conferencias ou exposicións, a creación de

grupos de pescuda, reflexión ou debate, o estable-

cemento de arquivos ou centros de documentación,

a elaboración de estudos ou informes e a realización

de publicacións.

19
9
5

Sesión do Congreso Internacional Frei
Martín Sarmiento no tricentenario do
seu nacemento

Xosé Manuel García Iglesias, Darío
Villanueva, Xosé Filgueira Valverde e
María Xosé Rodríguez Galdo no
Congreso Internacional Frei Martín
Sarmiento no tricentenario do seu
nacemento
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• Asesorar os poderes públicos da Comunidade Autónoma, especialmente á

Xunta e o Parlamento de Galicia, mais tamén as deputacións, os concellos

e outras institucións.

• Elevar aos poderes públicos galegos informes e propostas a prol da defen-

sa e a promoción dos valores culturais galegos.

19
9
6

Coloquio Internacional O Neolítico
atlántico e as orixes do Megalitismo
na Facultade de Xeografía e Historia
da Universidade de Santiago de
Compostela

Salón de actos

Recanto nunha dependencia
do Consello
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19
9
7

Xornadas Galicia, España, Portugal e as factorías de futuro. Joan Majó, Carlos Casares
e Xosé López (foto da esquerda) e Vicente Verdú e Manuel Rivas

Homenaxe a Filgueira Valverde. Darío
Villanueva, Xosé Ramón Barreiro,
Dositeo Rodríguez, Xerardo Estévez,
Victorino Núñez, Carlos Casares,
Xesús Pérez Varela, Domingo García-
-Sabell, José Antonio Orza, Víctor
Manuel Vázquez Portomeñe e Víctor
Freixanes

I Xornadas de Educación
Teatral. As ensinanzas
superiores de arte
dramática. Manuel F.
Vieites, Damián Villalaín,
Carlos Casares e Ramón
Castromil

Xornadas sobre
Comunicación e Cultura.
Xosé A. Neira Cruz,
Homero Pérez Quintana,
Carlos Casares e Xosé
López

19
9
8

Encontro A fotografía como memoria
histórica, Xurxo Lobato, Carlos
Casares, Xosé López

Acto literario-musical Letras Galegas
1998. Ramón Castromil, Carlos
Casares, Henrique Monteagudo e o
Grupo Resonet
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19
9
9

I Curso para os equipos de
normalización lingüística dos centros
do ensino. Henrique Monteagudo,
Ramón Castromil, Concha Costas e
Manuel Amor

Para unha historia da
utopía planetaria,
conferencia de Armand
Mattelart

I Encontro O son da
memoria. O Patrimonio
oral e a música popular.
Antón Santamarina,
L. Costa Vázquez-Mariño,
A. Vázquez-Monxardín,
Xulio Fernández Senra e
Xabier Groba González

Seminario de técnicos/as de
normalización lingüística 20

0
0

Xornadas sobre Escrita Dramática.
Candido Pazó e Gustavo Pernas

Tapiz de Luís Seoane, pertencente á
colección do Consello
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20
0
1 Asistentes ao

recital dos
Premios Nobel

Congreso Internacional Curros
Enríquez e o seu tempo. Foro das
doce arengas na Coruña diante do
monumento a Curros 

Celebración Mundial da Poesía. Recital
dos Premios Nobel Derek Walcott e
Wole Soyinka (segundo e terceiro pola
esquerda)

20
0
1

Congreso Internacional. O exilio
galego. Xosé Ramón Barreiro, Carlos
Casares e Pilar Cagiao

Presentación da edición en galego de
La Galice de Abel Bouhier. Ramón
Villares, Alfonso Zulueta, Manuel
Fraga, Juan Miguel Diz Guedes e Julio
Fernández Gayoso

Clodio González Pérez e Avelino
Pousa Antelo na presentación da
coedición, coa Fundación Castelao, do
libro Cousas da Vida no Faro de Vigo

Marilar Aleixandre na presentación do
caderno didáctico Vivir no solo, premiado
na XI Edición do Premio Ourense de Banda
Deseñada

Congreso Internacional.
Galicia dende La Galice.
Homenaxe a Abel
Bouhier. Francisco Díaz-
-Fierros, Darío Villanueva,
Carlos Casares e
Augusto Pérez Alberti
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20
0
2

Presentación do Proxecto Sarmiento.
Henrique Monteagudo, Carlos
Casares, Manuel C. Díaz y Díaz e
Ramón Castromil

Visita oficial da Comisión Executiva do
Consell Valencià de Cultura.
Santiago Grisolía con Alfonso Zulueta
e outros membros de ambas as dúas
institucións na Casa de Rosalía en
Padrón e na catedral de Santiago de
Compostela

20
0
3

XX Aniversario do Consello da
Cultura Galega. Presentación da
edición facsímil das Cantigas de
Santa María (arriba), e actuación
do cantautor Amancio Prada

Congreso Galicia, estratexias de
futuro: novos espazos na sociedade
global. Conferencia inaugural de
Gilles Lipovetsky

Seminario científico internacional: Efectos
económicos, sociais e ambientais da marea negra do
Prestige. Pablo Campos Palacín, Alfonso Zulueta,
Xosé Manuel Barreiro e Francisco Díaz-Fierros



CREAR CULTURA, IMAXINAR PAÍS · VINTE E CINCO ANOS DO CONSELLO DA CULTURA GALEGA |  69

Presentación do libro O xornal Galicia
(1922-1926). O alento da
modernidade. Alfonso Paz-Andrade,
Henrique Monteagudo e Xosé López

Xornadas A arquitectura vasco-navarra.
Juan M. Otxotorena, Javier Cenicacelaya,
Garitaonaindía, Pucho Vallejo, Conrado
Capilla e Patxi Mangado

Congreso Galicia-Irlanda. Dúas
fisterras europeas. Mesa redonda con
Fernando González Laxe, Xosé
Manuel Beiras, Xoán Carmona, Pablo
González e Xurxo Lobato

Sinaturas de Declan O’Donovan,
embaixador de Irlanda (arriba), e Xosé
Luís Méndez Ferrín no libro do
Consello, ambos os dous con Alfonso
Zulueta de Haz

Tertulia literaria: novas narradoras. Rosa
Aneiros, Anxos Sumai, Inma López Silva,
Ana Romaní e Víctor Freixanes

68

20
0
4

20
0
4

Concerto no Pazo de Xelmírez, Galicia
e as Cantigas de Santa María de
Alfonso X, por Antoni Rosell & Courtly
Music Consort

Visita da Comisión Executiva do
Consello ao Concello de Ferrol

Alfonso Zulueta, Alberto Núñez Feijóo
e Teresa Táboas, nunha mesa redonda
no Consello da Cultura Galega
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20
0
5Xornadas sobre os incendios forestais en Galicia. Xan Paz Santos, Xosé Alfredo

Pereira, Andrés Iglesias, Plácido Baamonde, Xosé Manuel García e José Luis Pérez
(esquerda), e Celso Rodríguez, José Furelos Mojo, Carlos Varela, Álvaro García Ortiz,
Manuel Bouza Canosa e Francisco Díaz-Fierros

Xornadas
Documentación e poder
na sociedade da
información: o papel dos
arquivos e os
observatorios de
comunicación. Xosé
López e Ignacio Ramonet

Presentación do espazo web Álbum de
mulleres. Manuel Gago, María Xosé Agra,
Carme Adán e Andrés Torres Queiruga

Cidadanía e Teatro. Encontro do
teatro galego. Artur Trillo, Mabel
Rivera, Manuel P. Rúa e Marcos
Lorenzo (arriba) e vista xeral dos
asistentes

Manuel Lourenzo

20
0
5
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Toma de posesión de Ramón Villares
como novo presidente do Consello
da Cultura Galega. Henrique
Monteagudo, Dolores Villarino,
Emilio Pérez Touriño, Ramón Villares
e Alfonso Zulueta

Henrique Monteagudo intervén nos
X Encontros para a Normalización
Lingüística

Xan Bouzada nas xornadas
Cultura e Concellos

Dereita:
Suso de Toro na presentación
dun libro

Acto na Escola Superior de Arte
Dramática de Galicia

20
0
6

Xornadas Arte, identidade e
globalización. Peio Aguirre, Antón
Patiño e Jesús Rubio 20

0
6

Congreso internacional Galicia: éxodos e
retornos. Lembranza do 1º Congreso da
Emigración Galega de 1956. Xosé Neira
Vilas, Anisia Miranda, Ramón Villares, Mariví
Villaverde e Antón Santamarina Delgado

Día Mundial da Poesía. Antonio
Salvado, Antonio Gamoneda, Xohana
Torres, Luís González Tosar e Xosé Luís
Méndez Ferrín

Presentación do espazo web www.loia.org.
Henrique Monteagudo, Laura Sánchez
Piñón, Ramón Villares e Marisol López
Martínez
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20
0
7

Recital María Mariño na voz das poetas. 
María do Cebreiro, María Lado, Lupe Gómez,
Yolanda Castaño e Ana Romaní

Foro de debate Medios de comunicación e
identidade. Xosé Luís Gómez, Ceferino de Blas,
Xosé Luís Vilela, Francisco Campos, Caetano
Díaz, Germán Castro e Xavier Otero

Conferencia de Francesco Benozzo, L’area
galega nella preistoria lingüística d’Europa

20
0
7

Inauguración do ciclo Cultura Conciencia.
Anna Cabré, Francisco Díaz-Fierros,
Salustiano Mato e Domingo Docampo

III Xornadas do Audiovisual Galego.
Antón Reixa, Alfonso Blanco, Carmen
de Miguel e Antonio Durán “Morris“

Visita do Ministro de Cultura, César
Antonio Molina, acompañado por
Emilio Pérez Touriño, Francisco Díaz-
-Fierros, Manuel Ameijeiras e Ramón
Villares

Xosé Ramón Barreiro, Ánxela Bugallo
e Ramón Villares na presentación do
libro Os símbolos de Galicia, 2007

Slavoj Žižek nunha pausa do
Seminario Interdisciplinar O(s)
sentido(s) da(s) cultura(s).
Tolerancia multicultural como
ideoloxía

Celebración do Día Mundial da Poesía. Manuel
Rivas, Luís González Tosar e Ramón Villares

Xornadas A arquitectura desde Galicia. Cultura,
arquitectura e identidade. Xosé Manuel  Casabella,
Ramón Villares, Teresa Táboas e Iago Seara
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Palestra maxistral Corenta anos de
arquitectura. Manuel Gallego e José
María Barja

Iago Seara, Xosé Manuel Beiras,
César Portela e Xavier Rubert de
Ventós no foro de debate O valor
crítico dos bens culturais

Foro de debate Cultura e política:
debates contemporáneos. Jorge
Álvarez e Rafael del Águila

20
0
8

Foro de debate Galicia na sociedade do coñecemento. Xosé
Carlos Arias, Ramón Villares, Domingo Docampo e Xosé López

F. Díaz-Fierros, Domingo Docampo, Ramón Maiz, Víctor
Freixanes, María Luisa Sobrino, Ramón Villares, Xosé López,
Henrique Monteagudo, Pepe Barro e Iago Seara na
presentación da programación do 25 aniversario da creación
do Consello da Cultura Galega, 2008

Anne Marie Thiesse no ciclo Os sentido(s) da(s)
cultura(s)

20
0
8

Serge Guibaut no Foro de
debate Creación artística e
identidades culturais

Foro de debate Sociedades plurilingües: da
identidade á diversidade. Donal O’Riagain,
François Grin, Xavier Alcalá e Håkan Casares



Acceso á sede do Consello
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Administración

Observatorio da
Cultura Galega

Administración
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PUBLICACIÓNS DO CONSELLO
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PUBLICACIÓNS DO CONSELLO
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FOLLETOS E CARTEIS DO CONSELLO



P ara acometer e dar resposta ás súas competencias, o Consello da Cul-

tura Galega conta cun órgano de goberno, o Pleno, e unha Comisión

Executiva, responsable do seguimento da actividade ordinaria.

O Pleno está formado por 26 conselleiros ou conselleiras elixidos/as median-

te dous procedementos: 15 institucións con cadanseu representante e 10

elixidos en votación secreta polo propio Pleno entre persoas de recoñecido

prestixio no ámbito cultural. É membro nato do Pleno o titular da Consellería de

Cultura da Xunta de Galicia e Presidente de Honra da institución o Presidente da

Xunta de Galicia.

Actualmente as institucións representadas no Pleno son as universidades galegas,

Real Academia Galega, Academia Galega de Xurisprudencia e Lexislación, Instituto

Padre Sarmiento de Estudos Galegos, Real Academia Galega de Ciencias, Real Aca-

demia Galega de Belas Artes, Seminario de Estudos Galegos, Instituto da Lingua

Galega, Instituto de Estudos Xacobeos, as Fundacións Rosalía de Castro, Barrié de

la Maza e Penzol e os Museos de Galicia.
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Sesión do Pleno
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Cada dous anos procédese á renovación da metade dos elec-

tivos, que poden ser reelixidos.

O Pleno, máximo órgano de goberno da institución, aproba,

por proposta da Comisión Executiva, a programación pluria-

nual e o anteproxecto de orzamento anual do Consello, así

como as liñas de actuación e proxectos das seccións, arquivos

e comisións técnicas, co correspondente financiamento.

Debe aprobar tamén o Pleno os informes e dictames dirixidos

aos poderes públicos da Comunidade Autónoma e a memo-

ria anual sobre a situación cultural do país que o Consello

debe presentar ao Parlamento de Galicia.

A Comisión Executiva está formada por un presidente ou unha

presidenta, dous/dúas vicepresidentes/as e un secretario ou

unha secretaria, elixidos/as polo Pleno entre os seus membros.

É a encargada de orientar e dinamizar a actividade do Con-

sello e coordinar o traballo das súas seccións e arquivos.

Debe tamén preparar os asuntos a tratar polo Pleno e dar a

súa conformidade ou informe sobre aqueles susceptibles de

acordos plenarios, velando polo seu cumprimento. Polo

demais, aproba a realización de foros, seminarios, xornadas,

exposicións e outras actividades que conveñan para o mellor

cumprimento das funcións e os fins do Consello.

Sesión plenaria,
2003

Sesión plenaria,
2006

Sesión plenaria, 2002



O Consello conta actualmente con seis seccións e catro arquivos, que teñen

carácter permanente. Tamén dispón de comisións técnicas, de carácter cir-

cunstancial ou eventual, creadas para dar resposta a demandas específicas.

Seccións, comisións técnicas e arquivos son creados por acordo plenario e

canalizan a parte fundamental da actividade do Consello.

As seccións encárganse de estudar asuntos relacionados co seu ámbito,

elaboran propostas, elevan informes ou promoven actividades dentro das

súas competencias, por encargo da Comisión Executiva, do Pleno do Con-

sello ou por iniciativa propia.

Cada sección traballa baixo a dirección dun coordinador ou dunha coordi-

nadora, membro do Pleno e designado por este, e está formada por un número de

membros non inferior a cinco nin superior a quince, designados/as pola Comisión

Executiva. Son convidados a formar parte das seccións personalidades destacadas,

membros de centros de investigación, medios de comunicación social, asociacións

culturais ou profesionais e outras institucións galegas.

Recentemente o Consello elaborou un novo Regulamento de réxime interno e

reestruturou e reorganizou as seccións. Dunha configuración formada por trece

áreas individualizadas de traballo pasouse a un esquema de integración e transver-

salidade con seis grandes áreas.

As seccións actuais son: 

• Ciencia, Natureza e Sociedade, coordinador: Francisco Díaz-Fierros.

• Creación e Artes Visuais Contemporáneas, coordinadora: María Luísa Sobrino

Manzanares.

• Lingua, Literatura e Comunicación, coordinador: Víctor Freixanes.

• Música e Artes Escénicas, coordinador: Ramón Castromil Ventureira.

• Patrimonio e Bens Culturais, coordinador: Iago Seara Morales.

• Pensamento e Sociedade, coordinador: Ramón Maiz Suárez.

Para o estudo de asuntos concretos e por proposta da Comisión Executiva, o Pleno

pode acordar a constitución de comisións técnicas, fixas ou circunstanciais, for-

madas por non máis de dez membros, dos que polo menos quen a presida debe ser

conselleiro/a do Pleno.
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A Comisión Executiva do Consello nunha
reunión, 2009

Observatorio da Cultura
Galega

Actualmente hai cinco comisións permanentes, adscritas á Comisión Executiva:

• Comisión de Acción Exterior

• Comisión de Igualdade

• Comisión Técnica de Comunicación e Internet

• Comisión Técnica de Publicacións e Biblioteca

• Comisión de Estudos Locais

Os arquivos teñen como obxectivo específico a recollida, recuperación e organización

sistemáticas de documentación relacionada co patrimonio cultural galego nos seus

respectivos ámbitos de actuación para a súa conservación, estudo e difusión.

Os destinatarios do traballo dos arquivos son os membros das seccións e o Pleno,

os investigadores e profesionais de cada área e o público en xeral.

Cada arquivo está orientado por un director, designado polo Pleno entre os con-

selleiros e as conselleiras, e unha comisión técnica, composta por entre cinco e dez

membros designados pola Comisión Executiva.

Os arquivos actuais son catro:

• Arquivo de Comunicación, director Xosé López

• Arquivo da Emigración Galega, director: Ramón Villares

• Arquivo Sonoro de Galicia, director: Ramón Villares

• Centro de Documentación Sociolingüística de Galicia, director: Henrique Mon-

teagudo

O Consello conta así mesmo co Observatorio da Cultura Galega para a recompi-

lación de fontes e datos estatísticos en materia cultural.

94
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Carteis de campañas de promoción
da lingua, conservadas no CDSG
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Algúns xornais dixitais de
Galicia (arriba) e blogs
(dereita)





A páxina web do Consello (www.consellodacultura.org) ofrece

información e permite acceder ás bases de datos e outras fontes

de información, entre as que destaca a produción editorial da ins-

titución.

Ademais da web institucional (www.consellodacultura.org) o Consello conta

co portal www.culturagalega.org, que é unha

aposta da institución pola aplicación e utilización

das novas tecnoloxías da información e da comu-

nicación para potenciar e proxectar a cultura de

Galicia, e desde Galicia, favorecendo o imprescin-

dible diálogo intercultural. 

O portal www.culturagalega.org recibe unhas

trece mil visitas diarias e distribúe información

personalizada a dous mil cincocentos subscrito-

res a través do correo electrónico.

Para o Consello, as tecnoloxías da información e

da comunicación son hoxe un factor determinan-

te dos cambios na relación entre o progreso tec-

nolóxico, a innovación e o crecemento, e Galicia

debe aproveitar ao máximo esas posibilidades.
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Portal de
www.culturagalega.org

Páxina web do Consello da Cultura Galega
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Sección de mantemento da web e
o portal do Consello da Cultura
Galega
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Galicia & América. Cinco
séculos de historia, na
Igrexa de San Domingos
de Bonaval, Santiago de
Compostela, 1991
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Galicia, Terra Nai, na
Estación Marítima da
Coruña, 1992
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Galicia e a sega en Castela ó longo
dos tempos, en Lugo (esquerda), e no
Museo Etnolóxico de Ribadavia
(dereita)

Escola Rexional de Declamación na
Coruña, 2003
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Frei Martín Sarmiento e a Galicia do
seu tempo, no Pazo de Fonseca de
Santiago de Compostela (arriba) e no
Pazo de Xustiza de Tui (abaixo), 1992

Arquitectura Institucional en Galicia.
A Coruña, 1990

Alejandro de la Sota, arquitecto.
Santiago de Compostela, 1990

A imaxe e o labirinto. 10 artistas
cubanos dos ‘90. Santiago de
Compostela
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Inauguración de Galicia.
O sorriso de Daniel na
Reitoría da Universidade
Nova de Lisboa. 
De esquerda a dereita:
Ramón Villares, o reitor da
Universidade Nova de
Lisboa (António Manuel
Bensabat) e o vicerreitor e
a directora do Centro de
Estudos Galegos desa
Universidade, 2008
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A exposición na
Habana

A exposición en Lisboa

Inauguración da exposición en
São Paulo
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A exposición no Centro Cultural Parque de España en Rosario (Arxentina)
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Inauguración da exposición
Nós mesmos.
Asociacionismo galego na
emigración no Centro
Galego de Lisboa.
De esquerda a dereita:
Manuel Luis Rodríguez,
secretario xeral de
Emigración, Miguel Seco,
presidente do Centro Galego
de Lisboa, Ramón Villares, e
Vicente Peña Saavedra,
comisario da exposición,
2008

Nós mesmos
Asociacionismo galego na emigración
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Unha das salas do Centro Galego de
Lisboa

Inauguración da exposición no Centro
Galicia de Bos Aires

Dous paneis pertencentes á exposición
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Inauguración de Galicia 25. Unha
cultura para un novo século, 1983-2008
no Centro Social Caixanova de Vigo,
2008.
De esquerda a dereita: Ánxela Bugallo,
Iago Seara, Julio Fernández Gayoso,
Emilio Pérez Touriño, Ramón Villares e
Damián Villalaín

Un momento da inauguración Visita á exposición Unha das salas
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Inauguración da exposición no Centro Social Caixanova de Pontevedra Inauguración da exposición en Ferrol no Edificio Herrerías do Arsenal
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As tres esculturas de Francisco Leiro
no módulo Cultura ambiental, no seu
paso polo Arsenal de Ferrol



Vinte e cinco anos despois da súa

creación, o Consello é un espazo aberto para

o encontro e o diálogo ao servizo da Galicia

que mira ao futuro, atento aos sinais dun

mundo cada vez máis interconectado, máis

diverso, máis mestizo e máis esixente.

Transcorrido o seu primeiro cuarto de século,

o Consello da Cultura Galega, institución

referente nas súas funcións de alta asesoría en

materia cultural, está obrigado a seguir

mantendo a súa funcións de apoio á

sociedade galega e ás súas institucións.

Mural de Xosé Freixanes
no teito da biblioteca do
Consello



TEXTOS E DATOS



A existencia do «Consello da Cultura Galega» vén determinada polo artigo
32 do Estatuto de Galicia, e responde ás obrigas e facultades que, para a
defensa e promoción dos valores culturais do pobo galego, corresponden á
Comunidade Autónoma.

Como os órganos análogos de Estados, Comunidades e Corporacións ha
de ser entendido como un corpo asesor e consultivo, con capacidade de ini-
ciativa, investigación e organización, dotado de personalidade xurídica e
composto por membros respresentativos de entidades dos diversos campos
da cultura e tamén por personalidades sobranceiras que contribuirán ó
desenvolvemento da cultura de Galicia.

As áreas de acción do Consello son moi variadas. A acción cultural atinxe
ás múltiples facetas da vida do home e das sociedades.

Por iso, as leis das nacións e os tratados e convenios defenden, a un tempo,
o dereito de todos a seren parceiros do cultivo do espírito, a asumi-los seus
valores vixentes, a gozar, xeración tras xeración, dos bens da memoria
histórica e do acervo das creacións, a recibi-la benfeitoría do progreso das
ciencias e das súas aplicacións e da protección  e defensa de canto lles é
propio nos campos da lingua, das letras e das artes. Un patrimonio cultur-
al tan vizoso coma o que posúe e caracteriza a nosa nacionalidade e o pro-
grama, fondo e de alongados horizontes, que ten de ser desenrolado pola
nosa Comunidade, requiren a formación dun órgano cualificado, tal como
concibe o Estatuto.

O Consello da Cultura Galega créase nunha etapa histórica na que os
poderes públicos, lonxe de se afastar dos problemas culturais e de desa-
tendelos, tenden a interesarse afincadamente neles. Por sorte, os procesos
de rexurdimento das comunidades con personalidade histórica e a súa
autonomía lexislativa e política, son una forma de salvagarda, liberación e
achego cultural frente ás nivelacións igualadoras e monopolizadoras dos
poderes centralizados.

No caso de Galicia, mercé ó Estatuto e ás transferencias xa recibidas, a case
totalidade da acción cultural pode ser atinxida pola Comunidade Autónoma.

O Consello que esta Lei crea procura valiosas colaboracións para os órganos
da comunidade para cumprimento de fins e desenrolo de facultades, nos
campos da vida popular, no vizoso inzamento das institucións e dos move-
mentos espontáneos e no cultivo de tódolos bens do espírito nos que se
afinca a nosa identidade galega.

Polas devanditas razóns, o Parlamento de Galicia aprobou e eu, de con-
formidade co artigo 13.2 do Estatuto de Galicia e co artigo 24 da Lei
1/1983, do 22 de febreiro, reguladora da Xunta e do seu Presidente, pro-
mulgo, en nome de El-Rei, a Lei do Consello da Cultura Galega.

TÍTULO PRELIMINAR

Artigo 1

Coa finalidade de defender e promociona-los valores culturais do pobo
galego, conforme co previsto no artigo 32 do Estatuto de autonomía de

Galicia, constitúese o Consello da Cultura Galega, co carácter, composi-
ción, competencias e funcionamento que se establecen na presente Lei.

Artigo 2

O Consello da Cultura Galega é un órgano con personalidade xurídica
propia e plena capacidade para o cumprimento dos seus fins.

TÍTULO I

Da composición do Consello

Artigo 3

1. A composición do Consello da Cultura Galega estructurarase desta
forma:

a) O Presidente, que será elixido polo Consello en votación secreta, e
nomeado por Decreto da Xunta de Galicia.

b) O Vicepresidente ou Vicepresidentes, que serán elixidos polo Consel-
lo en votación secreta entre os seus membros.

c) O Secretario, que será elixido en votación secreta entre os seus mem-
bros.

d) O Conselleiro de Cultura.

e) Os representantes das Entidades seguintes, por designación das mes-
mas:

— Un representante da Real Academia Galega. 

— Un representante de Academia de Xurisprudencia e Lexislación de
Galicia. 

— Dous representantes da Universidade galega, elixidos entre os seus
profesores.

— Un representante do Instituto Padre Sarmiento de Estudios Galegos.

— Un representante do Seminario de Estudios Galegos.

— Un representante da Academia de Ciencias.

— Un representante do Instituto da Lingua Galega.

— Un representante do Instituto de Estudios Xacobeos.

— Un representante dos museos de Galicia.

— Un representante do «Patronato de Rosalía de Castro».

— Dous representantes das fundacións culturais de interés galego, elix-
idos en votación secreta polo Consello.

LEI 8/1983, do 8 de xullo, DO CONSELLO DA CULTURA GALEGA 
Presidencia

Xunta de Galicia
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PREÁMBULO

En desenvolvemento do mandato contido no artigo 32 do Estatuto de
autonomía de Galicia, a Lei de Galicia 8/1983, do 8 de xullo, constituíu o
Consello da Cultura Galega.

O Decreto 127/1984, do 19 de xullo, segundo o previsto na disposición
derradeira primeira do devandito texto legal, aprobou o primeiro regula-
mento da Lei do Consello da Cultura Galega. Este regulamento posibilitou
o funcionamento regular do Consello ao longo dos seus primeiros quince
anos de vida.

Por Decreto 237/2000, do 29 de setembro, derrogouse a anterior norma.
A extensión progresiva de obxectivos e a crecente actividade do Consello,
co inevitable aumento da súa complexidade orgánica e funcional, aconse-
llaban naquel momento dotar a institución dun novo marco regulamenta-
rio. Un marco normativo prolixo que regulou dun xeito case exhaustivo a
súa organización e funcionamento.

A definitiva consolidación institucional e social do Consello na defensa e
promoción dos valores culturais do pobo galego, os importantes cambios
normativos e institucionais vividos nos últimos anos, xunto coa experiencia
do seu funcionamento ao longo destes anos poñen de manifesto a necesi-
dade de dotar o Consello dun novo regulamento que garanta unha orga-
nización e funcionamento máis simple, áxil e eficaz e que, respectuoso coa
súa lei de creación, amplíe a súa capacidade de autoorganización.

Deste xeito, este decreto simplifica e clarifica notablemente a complexa
estrutura organizativa do Consello, define e concreta as atribucións de cada
un dos seus órganos e fixa as liñas xerais do seu funcionamento e da súa
administración, deixando ao regulamento organizativo interno o desenvol-
vemento destas.

Este novo regulamento supón unha reforma importante do aprobado no
ano 2000, aínda que se manteñen moitos dos preceptos daquel. Non obs-
tante, por razóns da súa aplicación e de técnica normativa, entendeuse
máis acaído a derrogación completa daquel e a súa substitución polo que
agora se aproba.

Na súa virtude, por proposta da conselleira de Cultura e Deporte, previa
consulta ao Consello da Cultura Galega, de acordo co ditame do Consello
Consultivo de Galicia, e logo de deliberación do Consello da Xunta de Gali-
cia, na súa reunión do día dez de xullo de dous mil oito,

DISPOÑO:

Artigo único.– Aprobación do regulamento de organización e funciona-
mento do Consello da Cultura Galega.

Apróbase, en execución e desenvolvemento do previsto na Lei 8/1983, do
8 de xullo, do Consello da Cultura Galega, o Regulamento de organiza-
ción e funcionamento do Consello da Cultura Galega que se xunta a este
decreto.

Disposición derrogatoria.-Disposicións que se derrogan.

Queda derrogado o Decreto 237/2000, do 29 de setembro, polo que se
aproba o Regulamento da Lei do Consello da Cultura Galega.

Disposición derradeira.-Entrada en vigor.

O regulamento que se aproba entrará en vigor aos vinte días da súa publi-
cación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, dez de xullo de dous mil oito.

Emilio Pérez Touriño

Presidente

Ánxela Bugallo Rodríguez

Conselleira de Cultura e Deporte

Regulamento de organización e funcionamento do Consello da Cul-
tura Galega

TÍTULO I

DISPOSICIÓNS XERAIS

Artigo 1º.– Concepto e natureza xurídica.

1. O Consello da Cultura Galega, constituído pola Lei de Galicia 8/1983, do
8 de xullo, é un órgano estatutario que ten personalidade xurídica propia e
plena capacidade para o cumprimento dos seus fins.

2. O Consello da Cultura Galega goza de plena autonomía orgánica e fun-
cional, e actúa con independencia e obxectividade respecto dos poderes da
comunidade autónoma e da súa Administración.

Artigo 2º.– Competencias e fins.

1. Correspóndelle ao Consello da Cultura Galega a defensa e promoción
dos valores culturais do pobo galego e, en particular:

a) Analizar cantas cuestións se refiran ao patrimonio cultural de Galicia e
fomentar a lingua e cultura galegas.

b) Investigar e valorar as necesidades culturais do pobo galego.

c) Organizar actuacións culturais adecuadas aos fins do Consello dentro
ou fóra de Galicia.

d) Asesorar e consultar os poderes da comunidade autónoma no que xul-
gue preciso para a defensa e promoción dos valores culturais do pobo
galego.

e) Elevar aos poderes da comunidade autónoma informes e propostas a
favor da defensa e promoción dos valores culturais do pobo galego.

REGULAMENTO

DECRETO 162/2008, DO 10 DE XULLO, POLO QUE SE APROBA O REGULAMENTO DE
ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO DO CONSELLO DA CULTURA GALEGA

Consellería de Cultura e Deporte
Xunta de Galicia

f) Personalidades destacadas nos campos da cultura, elixidas polo Con-
sello en votación secreta en número de dez.

2. O Consello poderá invitar a representantes de centros de investigación,
medios de comunicación social, asociacións culturais ou profesionais e
outras institucións galegas, para ser ouvidas ou para participar nas
Ponencias.

3. O Consello poderá incorporar novas entidades. Para isto será preciso
abrir unha información na que se xustifique a conveniencia da incorpo-
ración. A incorporación requirirá a maioría absoluta dos membros do
Consello.

Artigo 4

O Presidente da Xunta de Galicia exercerá a Presidencia de Honor do Con-
sello da Cultura Galega.

Artigo 5

O mandato dos membros do Consello non será superior a catro anos.Os
representantes adscritos nos párrafos e) e f) do artigo 3 serán renovados de
por metades cada dous anos, podendo ser reelixidos.

Os membros do Consello a que se refire o apartado e) do mesmo artigo,
perderán a condición de tales no momento en que decida sustituílos a enti-
dade que os designara.

TÍTULO II

Competencias

Artigo 6

Compete ó Consello da Cultura Galega:

a) Analizar cantas cuestións se refiran ó patrimonio cultural e fomenta-la
lingua e a cultura galegas.

b) Investigar e valora-las necesidades culturais do pobo galego.

c) Organizar actuacións culturais adecuadas ós fins do Consello dentro ou
fóra de Galicia.

d) Asesorar e consultar ós poderes da Comunidade Autónoma no que
xulgue preciso para a defensa e promoción dos valores culturais do
pobo galego.

e) Elevar ós poderes da Comunidade Autónoma informes e propostas a
favor da defensa e promoción dos valores culturais do pobo galego.

TÍTULO III

Do funcionamento

Artigo 7

O Consello funcionará en Pleno e a través da executiva, da que formarán
parte, polo menos, o Presidente, un Vicepresidente e o Secretario; así
mesmo, poderá

funcionar en Ponencias, Comisións Técnicas, fixas ou circunstanciais, e en
seccións.

Artigo 8

O Pleno reunirase polo menos unha vez cada trimestre e sempre que o Pres-
idente o convoque.

As reunións plenarias serán convocadas e presididas polo Presidente.

Artigo 9

1. As deliberacións e acordos do Consello en Pleno requiren a presencia da
metade máis un dos seus membros, incluídos necesariamente o Presi-
dente e o Secretario. Dado o carácter do Consello non se admiten votos
delegados.

2. Os acordos adoptaranse por maioría de votos dos asistentes. O Presi-
dente decidirá, co seu voto de calidade, os empates.

TÍTULO IV

Financiación

Artigo 10

O Consello da Cultura Galega,de acordo coa Xunta de Galicia, elaborará o
seu presuposto, que figurará como unha unidade orgánica dentro dos Pre-
supostos Xerais da Comunidade Autónoma.

Ó seu Presidente, de conformidade coa executiva, correspóndelle desenro-
la-la estructura presupostaria do Consello.

Disposición transitoria

No prazo dun mes a partir da entrada en vigor da presente Lei, o Consello
da Cultura Galega será constituído provisionalmente, baixo a presidencia
do Conselleiro de Cultura, polos membros que foran designados de acordo
co apartado e) do artigo 3, que no prazo dun mes procederán a elixi-las per-
sonalidades que forman parte do apartado f) do artigo 3.

No mes seguinte ó día no que se produza a elección á que se refire o
apartado anterior, procederase á constitución formal do Consello baixo a
presidencia de honor do Presidente da Xunta de Galicia.

Disposición final primeira

Previa consulta ó Consello da Cultura Galega, o Goberno de Galicia queda
facultado para o desenvolvemento regulamentario da presente Lei.

Disposición final segunda

Esta Lei entrará en vigor ós vinte días da súa publicación no Diario Oficial
de Galicia.

Santiago de Compostela, 8 de xullo de 1983

Gerardo Fernández Albor
Presidente

(Publicado no DIARIO OFICIAL DE GALICIA, nº 102, 9 de agosto de 1983)
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2. Para o desenvolvemento das súas competencias o Consello da Cultura
Galega poderá relacionarsedirectamente cos poderes públicos da comu-
nidade autónoma, así como cos poderes públicos do Estado ou doutras
comunidades autónomas e con organismos internacionais.

Artigo 3º.– Sede.

A sede do Consello da Cultura Galega radica en Santiago de Compostela.

Artigo 4º.-Réxime xurídico.

O Consello da Cultura Galega réxese pola súa lei constitutiva, polo presen-
te regulamento e mais polas normas de réxime interior aprobadas por el.

TÍTULO II

ORGANIZACIÓN

CAPÍTULO I

ÓRGANOS DO CONSELLO

Artigo 5º.-Órganos do Consello da Cultura Galega.

Son órganos do Consello da Cultura Galega:

a) O Pleno e os conselleiros e conselleiras.

b) A Comisión Executiva.

c) A Presidencia.

d) A Vicepresidencia ou vicepresidencias.

e) A Secretaría.

f) As seccións.

g) As comisións técnicas.

CAPÍTULO II

DO PLENO E DOS SEUS MEMBROS

Artigo 6º.– Composición do Pleno do Consello.

1. Integran o Pleno do Consello da Cultura Galega a totalidade dos seus
conselleiros e conselleiras.

2. Son conselleiros/as do Consello da Cultura Galega e membros do seu
Pleno:

a) O presidente ou presidenta do Consello, que será elixido/a polos seus
membros en votación secreta e nomeado/a por decreto da Xunta de
Galicia.

b) O/A titular da consellería responsable de cultura da Xunta de Galicia.

c) Os/As representantes das entidades seguintes, por designación destas:

-Un ou unha representante da Real Academia Galega.

-Un ou unha representante da Academia de Xurisprudencia e Lexislación
de Galicia.

-Dous representantes da Universidade galega, elixidos entre o seu profe-
sorado.

-Un ou unha representante do Instituto Padre Sarmiento de Estudos
Galegos.

-Un ou unha representante do Seminario de Estudos Galegos.

-Un ou unha representante da Academia de Ciencias.

-Un ou unha representante do Instituto da Lingua Galega.

-Un ou unha representante do Instituto de Estudos Xacobeos.

-Un ou unha representante dos museos de Galicia.

-Un ou unha representante da Fundación Rosalía de Castro.

-Un ou unha representante da Real Academia de Belas Artes.

d) Un representante da Fundación Barrié de la Maza e da Fundación Pen-
zol, en virtude do previsto no artigo 3.1º, apartado e) parágrafo final
da Lei 8/1983, do 8 de xullo, do Consello da Cultura Galega.

e) Dez personalidades destacadas nos diversos campos da cultura gale-
ga, elixidas polo Consello en votación secreta.

3. Correspóndelle ao presidente ou presidenta da Xunta de Galicia a presi-
dencia de honra do Consello e do seu Pleno.

4. O Pleno do Consello elixirá en votación secreta de entre os seus mem-
bros o seu secretario ou secretaria e o seu vicepresidente/a ou vicepresi-
dentes.

Artigo 7º.–Do mandato e reelección dos seus membros.

1. O mandato dos conselleiros e conselleiras será de catro anos e poderán
ser reelixidos por unha soa vez.

2. As e os conselleiros sinalados nos parágrafos c), d) e e) do punto 2º do
artigo 6º serán reelixidos por metades cada dous anos.

3. As e os conselleiros sinalados no parágrafo c) do punto 2º do artigo 6º
perderán a condición de membros do Consello no momento en que a
entidade que os designase decida substituílos.

Artigo 8º.– Incorporación de novos membros.

1. O Consello poderá incorporar ao Pleno representantes de novas entida-
des.

2. O procedemento para a incorporación será o seguinte:

a) A proposta poderá ser formulada pola propia entidade, por un terzo
dos membros do Consello, pola Comisión Executiva ou pola Presiden-
cia.

b) A proposta será remitida á Secretaría do Consello, que ordenará a
apertura dun expediente informativo que xustifique a conveniencia da
incorporación da nova entidade.

c) A proposta, unha vez completo o expediente, será elevada ao Pleno e
para ser efectiva deberá ser aprobada pola maioría absoluta dos seus
membros.

3. Se o acordo for desestimatorio da solicitude, non poderá presentarse
unha nova proposta de incorporación da mesma entidade nun prazo de
dous anos, contados a partir da data do dito acordo.

Artigo 9º.– Competencias do Pleno.

Corresponde ao Pleno do Consello:

a) A aprobación do seu Regulamento de réxime interno así como das
demais normas de organización e funcionamento de carácter interno
que afecten a órganos do Consello da Cultura Galega.

b) A elección da Presidencia, da ou das vicepresidencias e da Secretaría do
Consello.

c) A aprobación da programación plurianual da actividade do Consello, así
como o control do seu cumprimento.

d) A aprobación do anteproxecto de orzamento anual do Consello e a súa
liquidación.

e) A creación e supresión das seccións.

f) A aprobación dos informes e ditames que deba emitir a requirimento
doutros poderes ou da Administración autonómica.

g) A resolución dos recursos de alzada que se presenten contra os acordos
da Comisión Executiva.

h) A aprobación dunha memoria anual.

i) A formulación das iniciativas e propostas que considere pertinentes no
eido cultural.

j) A decisión final sobre a incorporación de novas entidades ao Consello.

k) O establecemento das indemnizacións que, polo exercicio das funcións
propias do seu cargo, deban percibir os e as membros do Consello e das
súas seccións ou comisións técnicas.

l) O control xeral da actividade dos demais órganos do Consello.

Artigo 10º.-Competencias de conselleiras e conselleiros.

Corresponde a conselleiros e conselleiras o exercicio das seguintes funcións:

a) A asistencia, con voz e voto, ás sesións dos órganos do Consello dos que
son membros.

b) A participación nos debates do Pleno.

c) A formulación, de ser o caso, en tempo e forma, de voto particular razo-
ado no caso de discrepancia respecto do parecer da maioría.

d) O estudo e a preparación dos ditames relativos aos asuntos en que lles
corresponde ser relatores no Pleno.

e) A coordinación das seccións para as que fosen nomeados.

CAPÍTULO III

DA COMISIÓN EXECUTIVA

Artigo 11º.– Composición da Comisión Executiva.

A Comisión Executiva terá un máximo de sete compoñentes, entre os cales
estará o/a Presidente/a, o/a Vicepresidente/a ou Vicepresidentes/as, o/a
Secretario/a do Consello, que tamén o será desta, e os membros que para
tal efecto elixa o Pleno por proposta do presidente.

Artigo 12º.-Competencias da Comisión Executiva.

1. Corresponde á Comisión Executiva:

a) A elaboración para a súa presentación ao Pleno dos proxectos de regu-
lamentos e normas que lle corresponde aprobar ao Pleno.

b) A elaboración para a súa presentación ao Pleno da proposta de ante-
proxecto de orzamento que aproba o Pleno.

c) A elaboración para a súa presentación ao Pleno da proposta de pro-
gramación plurianual de actividades do Consello que aproba o Pleno.

d) A preparación das sesións do Pleno e o estudo e a emisión de infor-
mes sobre os asuntos sobre os que fose adoptar acordos.

e) O seguimento da actividade ordinaria do Consello, entre outras: apro-
bación e proposta de gastos, participación e representación do Conse-
llo en xurados, premios e outras actividades, realización de

publicacións, programación de actividades organizadas ou participadas
polo Consello, recepción e trámite de solicitudes de informes.

f) A proposta de creación das seccións ou comisións técnicas do Conse-
llo.

g) A aprobación do organigrama administrativo e da relación de postos
de traballo do Consello, así como da oferta de emprego público, as
bases das convocatorias de selección e provisión de postos de traballo,

a separación do servizo do funcionariado, o despido do persoal laboral
e o réxime disciplinario do seu persoal.

h) Todas as decisións en materia de persoal que non estean atribuídas a
outros órganos.

i) Os convenios, contratacións e concesións, así como a xestión, adquisi-
ción e alleamento do patrimonio, a concertación de operacións de cré-
dito, de acordo co previsto no orzamento.

j) O desenvolvemento da xestión económica e orzamentaria do Consello,
sen prexuízo das facultades atribuídas a outros órganos.

k) Elevar ao Pleno, por proposta da Xerencia, o sistema de indemniza-
cións de conselleiros e conselleiras, así como dos e das membros dos
demais órganos do Consello.

l) A proposta de designación de coordinadores e coordinadoras das sec-
cións e a designación dos e das membros destas por proposta do coor-
dinador ou coordinadora.

m) A creación e supresión das comisións técnicas específicas e a desig-
nación dos seus membros.

2. A Comisión Executiva poderá delegar nas súas e nos seus membros ou
nos órganos directivos do Consello as funcións enumeradas nos pará-
grafos d), e), i), j) e m).

CAPÍTULO IV

DA PRESIDENCIA

Artigo 13º.– Presidente/a.

1. O presidente ou presidenta do Consello da Cultura Galega será elixido
polo Consello en votación secreta, de acordo co procedemento que esta-
bleza o Pleno.

2. Nomearase por decreto da Xunta de Galicia, por proposta da responsa-
ble en materia de cultura. De acordo ao previsto no artigo 16 da Lei
4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e boas prácticas na Adminis-
tración pública galega, con carácter previo ao nomeamento, porase en
coñecemento do Parlamento de Galicia o nome das persoas propostas
para o cargo de presidente do Consello da Cultura Galega co fin de que
poida dispor a súa comparecencia ante a comisión correspondente da
Cámara.

3. O seu mandato será de catro anos, e poderá ser renovado por unha soa
vez.

4. Non serán aplicables ao presidente ou presidenta as previsións dos pun-
tos 2 e 3 do artigo 7º.

5. O nomeamento como presidente/a do Consello da Cultura Galega polo
Consello da Xunta de Galicia determinará, se é o caso, o pase á situación
administrativa de servizos especiais.

Artigo 14º.-Competencias do presidente/a.

1. Corresponde á Presidencia do Consello:

a) A dirección do goberno e da administración do Consello, sen prexuí-
zo das atribucións que neste eido lle correspondan á Comisión Execu-
tiva.

b) A representación do Consello.

c) Velar polo cumprimento das disposicións polas que se rexe o Consello
e os acordos adoptados por el.

d) O establecemento das directrices xerais da acción de goberno do Con-
sello e a vixilancia do seu cumprimento.

e) A convocatoria e a Presidencia das sesións do Pleno, da Comisión Exe-
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cutiva e a decisión dos empates co seu voto de calidade.

f) O exercicio da superior dirección do persoal ao servizo do Consello.

g) A resolución dos recursos administrativos que se interpuxeren contra
os actos do Consello, agás os reservados ao Pleno.

h) O exercicio das accións xudiciais e administrativas en materia da súa
competencia.

i) Calquera outra función que lle corresponda ao Consello e que non
estea atribuída a outro órgano.

2. A/o presidenta/e poderá delegar as súas competencias na Comisión Exe-
cutiva, nos seus membros ou nos órganos directivos do Consello, con
excepción das sinaladas nos puntos a) e e).

Artigo 15º.-Gabinete de asesoramento.

A/o presidenta/e poderá estar asistida por un Gabinete de asesoramento,
que estará composto por un máximo de tres membros, designados libre-
mente por aquela. Estes membros cesarán cando o fixer o presidente ou
ben por libre decisión deste.

CAPÍTULO V

DA VICEPRESIDENCIA

Artigo 16º.– Vicepresidente/a.

1. O/A vicepresidente/a ou vicepresidentes/as serán elixidos e elixidas polo
Pleno do Consello de entre os seus membros, en votación secreta.

2. O seu mandato será de catro anos, e poderá ser reelixido por unha soa
vez.

Artigo 17º.– Competencia do ou da vicepresidente/a ou vicepresidentes/as.

Correspóndelle ao/á vicepresidente/a ou, se é o caso, vicepresidentes/as, subs-
tituír pola súa orde de antigüidade no seu nomeamento e, se procede, polo
de maior idade, ao/á presidente/a nas súas funcións, nos supostos de ausen-
cia ou vacante. Así mesmo, correspóndelle o exercicio daquelas competencias
que lle sexan delegadas pola Presidencia ou pola Comisión Executiva.

CAPÍTULO VI

DA SECRETARÍA

Artigo 18º.– Secretaría.

1. O secretario ou secretaria será elixido polo Pleno do Consello, entre os
seus membros, en votación secreta.

2. O seu mandato será de catro anos, e poderá ser reelixido por unha soa
vez.

3. O nomeamento como secretario/a do Consello da Cultura Galega deter-
minará o pasamento á situación administrativa que proceda legalmente.

4. No caso de ausencia do secretario ou secretaria, procederase á súa subs-
titución pola persoa que propoña a Presidencia de entre os membros da
Comisión Executiva.

Artigo 19º.– Competencias do secretario ou secretaria.

Correspóndenlle ao secretario ou secretaria as seguintes funcións:

a) Preparar a orde do día das sesións do Pleno e da Comisión Executiva,
atendendo, se for o caso, as propostas dos seus membros e da Presi-
dencia, e someténdoa á previa aprobación desta.

b) Tramitar as convocatorias das xuntanzas do Pleno e da Comisión Exe-
cutiva coa debida antelación, acompañadas da correspondente orde do
día.

c) Por encargo da Presidencia, realizar tarefas de coordinación entre as
diversas seccións.

d) Asistir, con voz e voto, ás sesións do Pleno e da Comisión Executiva e
redactar a acta de cada unha delas, que será sometida á aprobación na
seguinte sesión.

e) Levar os libros de actas do Pleno e da Comisión Executiva, paxinados
e visados polo presidente.

f) Expedir certificacións de actas, acordos, ditames e as súas copias, co
visto e prace do presidente ou presidenta.

g) Asinar, xunto ao presidente ou presidenta, os informes e ditames apro-
bados polo Consello, así como as súas posibles modificacións.

h) Exercer calquera outra atribución que lle sexa delegada.

CAPÍTULO VII

DAS SECCIÓNS

Artigo 20º.– Seccións.

1. O Pleno do Consello poderá acordar a constitución de seccións encarga-
das de estudar, elevar informes ou promover actividades en relación cun
ámbito concreto de actuación do Consello.

2. Cada sección estará integrada por membros do Consello e por persona-
lidades destacadas, membros de centros de investigación, medios de
comunicación social, asociacións culturais ou profesionais ou doutras ins-
titucións galegas, que serán designados pola Comisión Executiva, por
proposta dos coordinadores ou coordinadoras das respectivas seccións
ou da Presidencia.

3. O mandato dos membros das seccións será de catro anos, e poderán ser
reelixidos por unha soa vez.

4. A coordinación de cada sección deberá recaer, en todo caso, nun mem-
bro do Pleno do Consello da Cultura Galega que será designado polo
Pleno.

TÍTULO III

FUNCIONAMENTO

Artigo 21º.– Funcionamento do Pleno.

1. O funcionamento do Pleno axustarase ao previsto neste artigo e no seu
regulamento interno, así como ao establecido para os órganos colexia-
dos no capítulo II, do título II da Lei 30/1992, do 26 de novembro, do
réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento admi-
nistrativo común.

2. O Pleno do Consello reunirase con carácter ordinario polo menos unha
vez cada trimestre e sempre que a Presidencia o convoque. Con carácter
extraordinario reunirase cando, debido á urxencia dos temas que se van
tratar, fose convocado pola Presidencia por propia iniciativa ou por pro-
posta da erceira parte dos seus membros.

3. As sesións do Pleno serán convocadas pola Presidencia con, polo menos,
oito días de antelación, fóra dos casos de urxencia, nos que a antelación
mínima será de dous días.

4. Para a válida constitución do Pleno, para os efectos da celebración de
sesións, deliberacións e toma de acordos, requirirase a presenza do pre-
sidente/a e do secretario/a ou, se é o caso, de quen os substitúa, e de
polo menos a metade dos seus membros.

5. Os acordos adoptaranse por maioría dos votos da asistencia, excepto nos
casos en que a Lei de creación esixa outra maioría.

6. O secretario ou secretaria redactará acta da sesión, na que se consigna-
rán, sucintamente, as deliberacións que precederon á decisión definitiva
e os acordos adoptados, a relación dos asistentes, a orde do día da reu-
nión, así como as circunstancias de tempo e lugar en que esta se cele-
bra.

Artigo 22º.– Funcionamento dos restantes órganos colexiados do Consello.

O funcionamento da Comisión Executiva e dos órganos colexiados do Con-
sello axustarase ao disposto con carácter básico na Lei 30/1992, do 26 de
novembro, e nas correspondentes normas de funcionamento interno e,
agás no relativo á periodicidade das súas sesións, ao que establece o artigo
anterior para o Pleno.

TÍTULO IV

ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Artigo 23º.– Dos órganos directivos.

1. A Comisión Executiva establecerá o número e competencias dos órganos
directivos do Consello.

2. Correspóndelles aos órganos directivos do Consello a xestión e dirección
ordinaria da administración do Consello.

Artigo 24º.– A Xerencia.

1. A Xerencia é o órgano superior da estrutura administrativa, encargado
do regular desenvolvemento das actividades do Consello baixo a inme-
diata dirección da Presidencia.

2. O/A xerente será nomeado polo Pleno do Consello, por proposta da pre-
sidencia.

3. Ao/Á xerente correspóndenlle as funcións de xefe/a do persoal e do réxi-
me económico e administrativo de todos os servizos e dependencias do
Consello, sen prexuízo da superior autoridade da Presidencia e das atri-
bucións do Pleno, da Comisión Executiva e dos conselleiros e consellei-
ras.

4. O/A xerente terá a condición de persoal directivo, de conformidade co
previsto no artigo 13.1º da Lei 7/2007, do 12 de abril, do estatuto bási-
co do empregado público.

Artigo 25º.– Arquivos.

1. Para o estudo e preparación de determinados asuntos da competencia
do Pleno ou da Comisión Executiva, o Pleno, cando o estime oportuno e
por proposta da Comisión Executiva, poderá acordar a constitución de
arquivos de carácter permanente que, en todo caso, serán dirixidos por
un membro do Pleno.

2. Estes arquivos para o estudo, documentación e recuperación da memo-
ria cultural galega nos seus diversos campos de actuación terán capaci-
dade para poñer ao dispor de investigadores o seu material documental
recuperado.

3. A designación dos membros que formarán as comisións técnicas aseso-
ras dos arquivos será feita pola Comisión Executiva, entre persoas per-
tencentes ou non ao Pleno, logo de considerar, neste último caso, o seu
currículo.

4. Estes arquivos poderán ter un secretario/a, designado/a pola Comisión
Executiva por proposta do director ou directora do arquivo, que formará
parte da correspondente comisión técnica asesora, e tamén será secre-
taria ou secretario desta.

TÍTULO V

PERSOAL

Artigo 26º.– Persoal ao servizo do Consello.

1. O persoal do Consello da Cultura Galega desempeñará as funcións téc-
nicas, administrativas e auxiliares que lle correspondan de acordo coa súa
categoría e co previsto no organigrama administrativo e na relación de
postos de traballo do Consello.

2. O persoal do Consello da Cultura Galega estará integrado por:

a) O persoal laboral propio do Consello da Cultura Galega.

O persoal laboral do Consello rexerase pola lexislación laboral xeral e,
agás no caso do persoal eventual e do vinculado por contratos de alta
dirección, polo convenio colectivo que resulte de aplicación.

b) O persoal procedente doutras administracións públicas, funcionario ou
laboral, destinado no Consello da Cultura Galega.

A este persoal respectaránselle as condicións retributivas e demais
dereitos que teñen recoñecidos na súa administración de orixe, que-
dando nesta na situación administrativa prevista na normativa que lle
resulte de aplicación.

Artigo 27º.– Relación de postos de traballo.

1. O Consello contará cunha relación de postos de traballo na que se des-
cribirán os distintos postos de traballo do persoal laboral propio do Con-
sello, os reservados ao persoal doutras administracións públicas e os do
persoal eventual.

2. Xunto co orzamento o Consello aprobará o cadro do persoal que presta
os seus servizos no Consello.

Artigo 28º.– Selección de persoal.

A selección do persoal laboral propio do Consello da Cultura Galega fara-
se por convocatoria pública de acordo con sistemas baseados nos principios
de mérito, capacidade, igualdade e publicidade.

Artigo 29º.– Incompatibilidades.

O persoal ao servizo do Consello da Cultura Galega estará afectado polas
incompatibilidades establecidas con carácter xeral para o persoal das admi-
nistracións públicas.

TÍTULO VI

RÉXIME ECONÓMICO-FINANCEIRO

Artigo 30º.– Recursos financeiros.

Os recursos financeiros do Consello da Cultura Galega estarán compostos
por:

a) A dotación anual que se estableza nos orzamentos xerais da comuni-
dade autónoma.

b) Os rendementos de dereito privado do seu patrimonio.

c) Os rendementos das actividades que desenvolva.

d) As contribucións voluntarias das entidades con dereito a representa-
ción.

e) As doazóns, legados, herdos ou calquera achega que reciba a título
gratuíto.
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Artigo 31º.– Capacidade xurídica.

O Consello da Cultura Galega ten plena capacidadepara adquirir, gravar,
transmitir e posuír calquera clase de bens ou dereitos. Así mesmo poderá
exercer todo tipo de accións e contraer obrigas a través dos seus represen-
tantes legais, debidamente apoderados e autorizados polo Pleno.

Artigo 32º.– Orzamento.

O orzamento do Consello da Cultura Galega figurará como unha unidade
orgánica dentro dos orzamentos xerais da comunidade autónoma.

Artigo 33º.– Anteproxecto de orzamento.

O anteproxecto de orzamento anual do Consello da Cultura Galega, ela-
borado segundo o establecido na normativa reguladora do réxime finan-
ceiro e orzamentario da comunidade autónoma, será remitido polo seu pre-
sidente ou presidenta á Consellaría de Economía e Facenda da Xunta de
Galicia para a súa integración nos orzamentos xerais da comunidade autó-
noma nunha sección específica diferenciada.

Artigo 34º.– Autorización e disposición dos gastos.

A autorización e a disposición dos gastos, así como o recoñecemento das
obrigas e a ordenación dos pagamentos do Consello correspóndelle ao seu
presidente ou presidenta, sen prexuízo das delegacións que para o efecto
entenda oportunas.

Artigo 35º.– Tesourería.

As dotacións consignadas na sección orzamentaria específica do Consello
da Cultura Galega serán entregadas pola Consellaría de Economía e Facen-
da por petición do organismo e ingresadas na tesourería propia do ente. A
Consellería de Economía e Facenda determinará o procedemento para o
seu libramento e para a imputación da execución do Consello da Cultura
Galega na contabilidade da comunidade autónoma.

Artigo 36º.– Intervención.

1. Todos os actos, documentos e expedientes do Consello da Cultura Gale-
ga dos que se deriven dereitos e obrigas de contido económico serán

intervidos e contabilizados nos termos descritos no texto refundido da
Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia.

2. A función interventora será exercida pola Unidade de Control Interno, ads-
crita á Xerencia, e que desenvolverá as funcións de control dos actos que
deran lugar ao recoñecemento de dereitos e obrigas de contido económi-
co, así como dos ingresos e dos pagamentos que deles deriven, de acordo
cos principios da función interventora establecidos no artigo 96.1º do
texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia.

Artigo 37º.– Contabilidade.

O Consello da Cultura Galega axustará a súa contabilidade ao réxime de
contabilidade pública nos mesmos termos ca os descritos no texto refundi-
do da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia.

Artigo 38º.– Indemnizacións.

1. Os membros do Consello, así como as persoas alleas a el que se incor-
poren ás súas seccións, arquivos ou comisións técnicas, percibirán indem-
nizacións polo desempeño das funcións que establece a lei de creación
ou o presente regulamento.

2. O alcance e contía das devanditas indemnizacións será obxecto dun acor-
do do Pleno, por proposta da Comisión Executiva.

3. O sistema de indemnizacións comprenderá, ademais das correspondentes
por asistencia ás xuntanzas e axudas de custo que o Pleno entenda con-
veniente fixar, os suplidos que o Pleno considere procedente reintegrar.

4. Tales contías poderán ser revisadas periodicamente polo Pleno, por pro-
posta así mesmo da Comisión Executiva.

Artigo 39º.– Contratación.

Serán aplicables ao Consello da Cultura Galega as normas relativas á con-
tratación do sector público.

(Publicado no DIARIO OFICIAL DE GALICIA, nº 150, 5 de agosto de 2008)
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Barreiro Fernández, Xosé Ramón. Real Academia Galega
Barro Ameneiro, Senén. Universidade de Santiago de Compostela
Díaz-Fierros Viqueira, Francisco. Seminario de Estudos Galegos

(Vicepresidente)
Gago Rodríguez, Alberto. Universidade de Vigo
García Caridad, Xosé A.. Academia Galega de Xurisprudencia e Lexislación
García Martínez, Carlos. Consello Galego de Museos
Novo Cid-Fuentes, Alfonso. Instituto de Estudos Xacobeos
Pardo de Guevara y Valdés, Eduardo. Instituto de Estudos Galegos Padre

Sarmiento
Souto Jiménez, Julio. Fundación Penzol
Varela Fariña, Roberto. Conselleiro de Cultura e Turismo
Varela López, Tito Antonio. Real Academia Galega de Ciencias
Villar Janeiro, Helena. Fundación Rosalía de Castro
Yzquierdo Perrín, Ramón. Real Academia Galega de Belas Artes Nosa

Señora do Rosario

Conselleiros electivos

Agra Romero, María Xosé
Castromil Ventureira, Ramón
Fernández Freixanes, Víctor 
López García, Xosé (Vicepresidente)
Maiz Suárez, Ramón
Monteagudo Romero, Henrique (Secretario)
Río Barja, Francisco
Seara Morales, Iago
Sobrino Manzanares, María Luísa
Villares Paz, Ramón (Presidente)

Presidente de honra

Núñez Feijóo, Alberto. Presidente da Xunta de Galicia

1983
Presidente
Ramón Piñeiro López
Vicepresidentes
Constantino García González (substituído en 1989 por Xosé Antonio

García Caridad)
Xesús Alonso Montero (dimite en 1984)
María Xosé Rodríguez Galdo (desde 1989)
Secretario
Agustín Sixto Seco (substituído en 1989 por Xosé Manuel González

Reboredo)

1990
Presidente
Xosé F. Filgueira Valverde
Vicepresidentes
Xosé A. García Caridad (substituído por A. Zulueta de Haz en 1996)
Antón Santamarina Fernández
Secretaria
María Xosé Rodríguez Galdo

1996
Presidente
Carlos Casares Mouriño
Vicepresidentes
Antón Santamarina Fernández
(substituído en 1998 por Ramón Castromil Ventureira)
Alfonso Zulueta de Haz
Secretaria
María Xosé Rodríguez Galdo (substituída en 1999 por Henrique

Monteagudo)

2002
Presidente
Alfonso Zulueta de Haz
Vicepresidentes
Ramón Castromil Ventureira
Francisco Díaz-Fierros Viqueira
Xosé López García (desde 2005)
Secretario
Henrique Monteagudo Romero

2006
Presidente
Ramón Villares Paz
Vicepresidentes
Francisco Díaz-Fierros Viqueira
Xosé López García
Secretario
Henrique Monteagudo Romero

Xerardo Fernández Albor (1983-1987)
Fernando González Laxe (1987-1990)
Manuel Fraga Iribarne (1990-2005)
Emilio Pérez Touriño (2005-2009)
Alberto Núñez Feijóo (Desde 2009)

O PLENARIO EN 2009

INTEGRANTES DA COMISIÓN EXECUTIVA DESDE 1983

PRESIDENTES DE HONRA
(Presidentes da Xunta de Galicia)



ENDEREZO
Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n
15705 Santiago de Compostela

TELÉFONOS
Central: 981 957 202
Gabinete da presidencia: 981 957 207
Actividades: 981 957 209 / 981 957 210
Área de Publicacións e Documentación: 981 957 227 / 981 957 218
Gabinete de prensa: 981 957 228
Informes: 981 957 216 / 981 957 217
Portal www.culturagalega.org: 981 957 219
Rexistro: 981 957 223
Seccións: 981 957 215
Xestión económica: 981 957 212

FAX: 981 957 205

SITIO WEB: http://www.consellodacultura.org 

PORTAL: http://www.culturagalega.org

ENDEREZOS ELECTRÓNICOS
correo@consellodacultura.org

Comisión Executiva
presidencia@consellodacultura.org
gabinete@consellodacultura.org
secretaria@consellodacultura.org

Arquivos
Arquivo de Comunicación: acg@consellodacultura.org 981 557 351 
Arquivo da Emigración Galega: aemigracion@consellodacultura.org

981 557 351
Arquivo Sonoro de Galicia: asonoro@consellodacultura.org 981 586 985
Centro de Documentación Sociolingüística de Galicia:

cdsg@consellodacultura.org 981 564 765

Servizos do Consello
actividades@consellodacultura.org
biblioteca@consellodacultura.org
contas@consellodacultura.org
informes@consellodacultura.org
medios@consellodacultura.org
publicacions@consellodacultura.org
redaccion@culturagalega.org
rexistro@consellodacultura.org
seccions@consellodacultura.org
xerencia@consellodacultura.org

DATOS DO CONSELLO






