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III. TÍTULO II MEDIDAS ADMINISTRATIVAS
III.1. CAPÍTULO I Réxime financeiro, orzamentario e patrimonial
Artigo 11º.-Modificación da porcentaxe de límite de gasto a futuros.
Engádese un novo punto 8 ao artigo 58 do texto refundido da Lei de Réxime Financeiro e Orzamentario de Galicia, aprobado por Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de
outubro, co seguinte contido:
“8.- O Consello da Xunta, a proposta da persoa titular da consellería competente en
materia de facenda, poderá establecer unhas porcentaxes de límite de compromiso de
gasto a futuros inferiores, previa xustificación da súa necesidade para garantir a senda de
estabilidade orzamentaria comprometida no marco orzamentario plurianual.”
Artigo 12º.-Propostas normativas e outras actuacións.
Un.- A formulación de iniciativas lexislativas por parte da Xunta de Galicia, así como a
aprobación de normas de rango regulamentario, plans ou programas de actuación de contido económico-financeiro requirirán a previa dispoñibilidade dunha memoria económicofinanceira que avalíe adecuadamente os custos que esas propostas poidan representar, e
que considere as posibilidades ou alternativas existentes para o seu financiamento cando
delas poida derivar un incremento do gasto público.
Dous.- O contido mínimo da memoira económico-financeira será establecido por
orde da Consellería de Facenda.
Tres.- Antes de proceder a súa tramitación a iniciativa lexislativa, norma de rango
regulamentario e os plans ou programas de actuación, acompañados da correspondente
memoria económica-financeira, deberán remitirse á Consellería de Facenda ao obxecto
de que, pola Dirección Xeral de Orzamentos, se proceda a emitir informe de carácter
preceptivo, que determine os seus efectos sobre o gasto público tendo en conta a política
da Xunta de Galicia e a necesidade de contención do gasto público.
Artigo 13º.-Integración do patrimonio das extintas cámaras agrarias.
Modifícase a alínea un da disposición adicional sétima da Lei 11/1995, do 28 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 1996,
que queda redactado como segue:
“Un.- O patrimonio das extintas cámaras agrarias locais integrarase definitivamente
no patrimonio da Comunidade Autónoma de Galicia e quedará adscrito á consellería
competente en materia de agricultura para a súa aplicación a fins de interese agrario no
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ámbito territorial de Galicia”.

III.2. CAPÍTULO II Medio rural e ordenación urbanística
Artigo 14º.-Propiedade forestal.
Modifícase o art. 29 da Lei 3/2007, de 9 de abril, de prevención e defensa contra os
incendios forestais de Galicia, que queda redactado como segue:
“Artigo 29.-Reorganización da propiedade forestal e fomento das agrupacións de
propietarios forestais.
Co obxecto de garantir a defensa contra os incendios forestais e de facilitar a ordenación dos montes e o seu planeamento preventivo, promoverase a reorganización da
propiedade forestal e a posta en marcha de agrupacións de propietarios forestais.”
Artigo 15º.-Concentración parcelaria de carácter privado en terreos de monte.
Un.- Modifícase o artigo 57 da Lei 10/1985, do 14 de agosto, de concentración parcelaria para Galicia, que queda redactado como segue:
“Artigo 57.
Cando dous ou máis propietarios titulares de predios integrados en explotacións
independentes, mediante permuta ou por calquera outro título, agrupen predios cunha
superficie que sexa como mínimo de media hectárea en cultivos intensivos e horta e unha
hectárea en labradío ou prado, os gastos correspondentes ao outorgamento de escrituras,
inscricións rexistrais e outros lexítimos correrán a cargo da consellería competente en
materia de agricultura.”
Dous.- Engádese un novo artigo 60 bis á Lei 10/1985, do 14 de agosto, de concentración parcelaria para Galicia, co seguinte contido:
“Artigo 60 bis.
1.

As agrupacións de propietarios de parcelas susceptibles de aproveitamento forestal
legalmente constituídas, poderán promover a concentración parcelaria de carácter
privado dos terreos aportados á agrupación cumprindo os seguintes requisitos:
a) A superficie mínima que se concentrará será de 15 ha, formada por un máximo de tres unidades de superficie en couto redondo, cada unha delas cun 25%
-como mínimo- da superficie total.
b) A superficie das parcelas propiedade de terceiros incluídas en cada unidade de
superficie que se vaia concentrar non será superior ao 30% do total.
c) Os propietarios de parcelas susceptibles de aproveitamento forestal deberán es-
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tar constituídas nunha agrupación con personalidade xurídica, que teña como
finalidade a xestión e o aproveitamento en común das parcelas mediante unha
xestión sostible e viable dos mesmos, concretadas nos aproveitamentos forestais
e a súa comercialización.
d) Os lexítimos representantes da agrupación, solicitarán á Consellería do Medio
Rural a iniciación do expediente administrativo que conduza á reorganización das
propiedades nos perímetros afectados, incluíndo na solicitude o compromiso expreso de todos os propietarios integrantes da agrupación da aceptación posterior
da reorganización da propiedade que se leve a efecto.
e) A reorganización finalmente aprobada, deberá incluír a nova situación de todos
os enclaves de terceiros, lindando co perímetro exterior de cada unidade de superficie en couto redondo concentrada.
2.

Nos proxectos de obras e melloras territoriais inherentes e complementarias á concentración parcelaria, as obras correspondentes realizaranse polas agrupacións solicitantes, podendo concederse axudas de ata o 70% do seu importe."

Artigo 16º.- Reorganización dos instrumentos de xestión da Xunta de Galicia no eido do
desenvolvemento rural.
Un.- Autorízase o Consello da Xunta de Galicia a proceder á disolución, ao abeiro
do previsto nos artigos 45 e seguintes da Lei 3/1985, de 12 de abril, de patrimonio da Comunidade Autónoma de Galicia, e nos artigos 360 e seguintes do Real decreto lexislativo
1/2010, do 2 de xullo, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Sociedades de
Capital, da Sociedade Anónima para o Desenvolvemento Comarcal de Galicia.
O patrimonio desta sociedade integrarase no patrimonio da comunidade autónoma,
e quedará adscrito á Axencia Galega de Desenvolvemento Rural ou ao Instituto de Estudos do Territorio, de acordo co previsto na normativa aplicable en materia de patrimonio
da Comunidade Autónoma galega.
O persoal que presta os seus servizos na Subdirección do Sistema de Información Territorial de Galicia baixo unha modalidade de contrato laboral indefinido, e fose seleccionado para a cobertura definitiva dun posto do Catálogo de Postos da sociedade aprobado
pola sociedade co informe favorable Administración autonómica, baixo os principios de
publicidade, mérito e capacidade, consonte o previsto na Lei 10/1996, do 5 de novembro,
de actuación de entes e empresas nas que ten participación maioritaria a Xunta de Galicia
ou, se é o caso, de acordo coa normativa vixente no momento da súa incorporación, terá
a opción de integrarse e pasar a prestar servizos, baixo a mesma modalidade contractual
e na mesma categoría profesional e nas restantes condicións laborais, no organismo autónomo de carácter administrativo Instituto de Estudos do Territorio, consonte a regulación
prevista na alínea sete deste artigo.
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O restante persoal, distinto do sinalado no parágrafo anterior, que presta os seus
servizos na Sociedade Anónima para o Desenvolvemento Comarcal de Galicia baixo unha
modalidade de contrato laboral indefinido, e fora seleccionado para a cobertura definitiva
dun posto do Catálogo de Postos da sociedade aprobado pola sociedade co informe favorable Administración autonómica, baixo os principios de publicidade, mérito e capacidade
consorte o previsto na Lei 10/1996, do 5 de novembro, de actuación de entes e empresas
nas que ten participación maioritaria a Xunta de Galicia, ou, se é o caso, de acordo coa
normativa vixente no momento da súa incorporación, terá a opción de integrarse e pasar
a prestar servizos, baixo a mesma modalidade contractual e na mesma categoría profesional e nas restantes condicións laborais, na Axencia Galega de Desenvolvemento Rural
consonte a regulación prevista no alínea sete deste artigo.
Dende o momento no que se produza a extinción da personalidade xurídica da sociedade anónima, a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural ou o Instituto de Estudos
do Territorio, en función das novas competencias atribuídas, subrogaranse en todos os
dereitos e obrigas da sociedade anónima para o desenvolvemento comarcal de Galicia, así
como dos que se deriven dos contratos nos que a dita sociedade fora parte, sen que esta
subrogación poida reputarse como cesión de contratos.
Dous.- Autorízase o Consello da Xunta de Galicia a proceder á disolución, ao abeiro
do previsto nos artigos 45 e seguintes da Lei 3/1985, de 12 de abril, de patrimonio da
Comunidade Autónoma de Galicia, e nos artigos 360 e seguintes do Real Decreto Lexislativo 1/2010, do 2 de xullo, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Sociedades
de Capital, da Sociedade Anónima Xestora do Banco de Terras de Galicia.
O patrimonio desta sociedade integrarase no patrimonio da Axencia Galega de
Desenvolvemento Rural e estará destinado ao cumprimento dos fins establecidos na Lei
7/2007, do 21 de maio, de medidas administrativas e tributarias para a conservación da
superficie agraria útil e do Banco de Terras de Galicia. A xestión, réxime xurídico e transmisión dos bens que integran este patrimonio rexiráse polo disposto na referida Lei, sen
prexuízo das adxudicacións que dese patrimonio realice a Axencia por decisión do órgano
competente en materia de agricultura, como consecuencia do disposto na dita Lei e na Lei
10/1985, do 14 de agosto, de concentración parcelaria para Galicia.
O persoal que presta os seus servizos na Sociedade Anónima Xestora do banco de
Terras de Galicia baixo unha modalidade de contrato laboral indefinido, e fora seleccionado para a cobertura definitiva dun posto do Catálogo de Postos da sociedade aprobado
pola sociedade co informe favorable Administración autonómica, baixo os principios de
publicidade, mérito e capacidade consonte o previsto na Lei 10/1996, do 5 de novembro,
de actuación de entes e empresas nas que ten participación maioritaria a Xunta de Galicia,
ou, se é o caso, de acordo coa normativa vixente no momento da súa incorporación, terá
a opción de integrarse e pasar a prestar servizos, baixo a mesma modalidade contractual e
na mesma categoría profesional e nas restantes condicións laborais, na Axencia Galega de
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Desenvolvemento Rural consonte a regulación prevista na alínea sete deste artigo.
A Axencia Galega de Desenvolvemento Rural subrogarase en todos os dereitos e
obrigas da sociedade anónima xestora do Banco de Terras de Galicia dende o momento
no que se produza a extinción da personalidade xurídica da sociedade anónima así como
dos que se deriven dos contratos nos que a dita sociedade fora parte, sen que esta subrogación poida reputarse como cesión de contratos.
Tres.- De conformidade co previsto no artigo 59 da Lei 12/2006, do 1 de decembro,
de fundacións de interese galego, autorízase ao Consello da Xunta a extinguir as fundacións
para o desenvolvemento das comarcas por imposibilidade de realizar o fin fundacional.
O acordo do Consello da Xunta polo que se autorice a extinción determinará a apertura do procedemento de liquidación conforme ao previsto no artigo 46 da Lei 12/2006
,do 1 de decembro, de fundacións de interese galego.
Tralo remate das operacións de liquidación e previamente á inscrición no Rexistro
de Fundacións de Interese Galego, o protectorado ratificará o acordo de extinción das
anteditas fundacións.
Aos bens e dereitos resultantes da liquidación destas fundacións de desenvolvemento
comarcal daráselles o destino previsto polo fundador ou decidido polo padroado cando
teña recoñecida esta facultade nas respectivas cartas fundacionais, tendo en conta o disposto no artigo 45 da Lei 12/2006, do 1 de decembro, de fundacións de interese galego.
O persoal que, á entrada en vigor da presente Lei, preste os seus servizos nas Fundacións para o desenvolvemento das comarcas baixo unha modalidade de contrato laboral
indefinido, e fora seleccionado baixo os principios de publicidade, mérito e capacidade,
consorte o previsto na Lei 10/1996, do 5 de novembro, de actuación de entes e empresas
nas que ten participación maioritaria a Xunta de Galicia ou, se é o caso, de acordo coa
normativa vixente no momento da súa incorporación, terá a opción de integrarse e pasar
a prestar servizos, baixo a mesma modalidade contractual e na mesma categoría profesional, en calquera dos organismos, sociedades ou entes adscritos ou con participación
maioritaria da consellería competente en materia do medio rural segundo o previsto na
alínea sete deste artigo.
O exercicio da opción pola integración do persoal das fundacións levará consigo a
aceptación das condicións laborais e retributivas vixentes para cada categoría no organismo, sociedade ou ente ao que finalmente queden adscritos, sen vinculación ningunha ás
condicións que con anterioridade tiveran na fundación que se extinga.
A Axencia Galega de Desenvolvemento Rural subrogarase na planificación, elaboración e execución dos programas en vigor aos que estean obrigadas as fundacións de
desenvolvemento comarcal extinguidas.
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Catro.- Facúltase á consellería competente en materia de facenda, por proposta da
consellería competente en materia de desenvolvemento rural e, no seu caso, da de ordenación do territorio, a aprobar as modificacións orzamentarias previstas para levar a
efecto o previsto nesta lei, incluídas as relativas aos orzamentos de explotación e capital
das sociedades públicas e entidade e organismo autónomo afectados, e será de aplicación
a excepción ás limitacións de transferencias de créditos relativa a reorganizacións administrativas prevista no artigo 68.3 do Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que
se aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia.
Cinco.- As referencias previstas na normativa vixente ao Gabinete de Planificación e
Desenvolvemento Territorial e á Sociedade Anónima para o desenvolvemento Comarcal
de Galicia entenderanse efectuadas á Axencia Galega de Desenvolvemento Rural.
Seis.- As referencias previstas na Lei 7/2007, do 21 de maio, de medidas administrativas e tributarias para a conservación da superficie agraria útil e do Banco de Terras de
Galicia e na Lei 10/1985, do 14 de agosto, de concentración parcelaria para Galicia e demais normativa vixente á Sociedade Anónima Xestora do Banco de Terras Galicia ou á sociedade Bantegal, entenderanse efectuadas á Axencia Galega de Desenvolvemento Rural.
Sete.- A aplicación do Convenio Colectivo da Xunta de Galicia ao persoal ao que se
refire as alíneas un a tres deste artigo poderá regularse mediante Acordo do Consello da
Xunta.
A integración na Administración xeral da Xunta de Galicia do persoal ao que se refire
as alíneas un a tres deste artigo poderá regularse mediante decreto da Xunta de Galicia.
Artigo 17º.-Solo rústico protexido.
Un.- Modifícase o punto 2 do artigo 32 da lei 9/2002, de 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia, que queda redactado como segue:
“2. Solo rústico especialmente protexido, constituído polos terreos que polos seus
valores agrícolas, gandeiros, forestais, ambientais, científicos, naturais, paisaxísticos, culturais, suxeitos a limitacións ou servidumes para a protección do dominio público ou doutra
índole deban estar sometidos a algún réxime especial de protección de acordo co disposto neste apartado.
Dentro deste tipo de solo rústico especialmente protexido distinguiranse as seguintes
categorías:
a) Solo rústico de protección agropecuaria, constituído polos terreos de alta produtividade agrícola ou gandeira, posta de manifesto pola existencia de explotacións
que a avalen ou polas propias características ou potencialidade dos terreos ou
zonas onde se enclaven, así como polo terreos obxecto de concentración parce-
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laria a partir da entrada en vigor da Lei 9/2002 e polos terreos concentrados con
resolución firme producida no dez anos anteriores a esta data, salvo que haxan
de ser incluídos na categoría de solo rústico de protección forestal.
No entanto, o plan xeral poderá excluír xustificadamente desta categoría os ámbitos lindeiros sen solución de continuidade co solo urbano ou cos núcleos rurais
que resulten necesarios para o desenvolvemento urbanístico racional, que serán
clasificados como solo urbanizable ou incluído na delimitación dos núcleos rurais,
respectivamente.
Excepcionalmente, a través dos procedementos previstos na lexislación de ordenación do territorio, poderán autorizarse, pola Consellería competente por
razón do contido do proxecto, as actuacións necesarias para a implantación de
infraestructuras, dotacións e instalacións nas que concorra unha causa de utilidade
pública ou interese social que sexa prevalente a calquera outra preexistente .
b) Solo rústico de protección forestal, constituído polos terreos destinados a explotacións forestais e os que sustenten masas arbóreas que deban ser protexidas por
cumprir funcións ecolóxicas, produtivas, paisaxísticas, recreativas ou de protección do solo, e igualmente por aqueles terreos de monte que, aínda cando non
sustenten masas arbóreas, deban ser protexidos por cumprir as ditas funcións e,
en todo caso, polas áreas arbóreas formadas por especies autóctonas, así como
por aquelas que sufrisen os efectos dun incendio a partir da entrada en vigor da
presente lei ou nos cinco anos anteriores á mesma. Igualmente, considérase solo
rústico de protección forestal aquelas terras que declare a administración competente como áreas de especial produtividade forestal e os montes públicos de
utilidade pública. Excepcionalmente, o plan xeral poderá excluír desta categoría as
áreas sen masas arboredos merecedores de protección, lindeiras sen solución de
continuidade co solo urbano ou cos núcleos rurais, que resulten necesarias para
o desenvolvemento urbanístico racional.
Excepcionalmente, a través dos procedementos previstos na lexislación de ordenación do territorio, poderán autorizarse, pola Consellería competente por
razón do contido do proxecto, as actuacións necesarias para a implantación de
infraestructuras, dotacións e instalacións nas que concorra unha causa de utilidade
pública ou interese social que sexa prevalente a calquera outra preexistente."
Dous.- Modifícase o punto 2 do artigo 37 da lei 9/2002, de 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia, que queda redactado como
segue:
“2. Usos autorizables pola comunidade autónoma:
En solo rústico de protección agropecuaria serán autorizables os usos relacionados
no apartado 1, letras d) e e), e no apartado 2, letras e), g) h), j), k) e l), do artigo 33º da
presente lei, así como os que poidan establecerse a través dos instrumentos previstos na
lexislación de ordenación do territorio.
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En solo rústico de protección forestal poderán autorizarse os usos relacionados no
apartado 1, letras d) e e), e no apartado 2, letras, e), g), h), j), k) e l), do artigo 33º, sempre que non leven a transformación urbanística do solo nin lesionen os valores obxecto
de protección e os que poidan establecerse a través dos instrumentos de ordenación do
territorio. Nos montes públicos de utilidade pública serán autorizables os usos admitidos
na súa lexislación sectorial.
En solo rústico de protección de infraestruturas unicamente serán autorizables os
usos vinculados funcionalmente á infraestrutura correlativa, así como os que poidan establecerse a través dos instrumentos de ordenación do territorio”.
Artigo 18º.-Proxectos sectoriais de parcelación urbanística.
Modifícase o punto 7 do artigo 23 da Lei 10/1995, de 23 de novembro, de Ordenación del Territorio de Galicia, que queda redactado como segue:
“7. Os proxectos sectoriais que impliquen a transformación e parcelación urbanística do solo deberán conter, ademais das determinacións esixidas neste artigo, as que se
indican no artigo 66 da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de Ordenación Urbanística e
Protección do Medio Rural de Galicia. Cando ditos proxectos afecten a terreos que, de
conformidade coa lexislación urbanística, deban ser clasificados como solo rústico de especial protección, esixirase o informe favorable do Organismo que ostente a competencia
sectorial por razón do correlativo valor a protexer.”

III.3. CAPÍTULO III Función pública
Artigo 19º.-Selección do persoal laboral.
Modificase o punto 2 do artigo 10 do texto refundido da lei da función pública de
Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/2008, do 13 de marzo, que queda redactado
como segue:
“2. A selección do persoal laboral efectuarase de acordo coa oferta de emprego público, mediante convocatoria pública e a través do sistema de oposición, de concurso ou
de concurso-oposición libre en que se garantan, en todo caso, os principios constitucionais
de igualdade, mérito, capacidade e publicidade, sen prexuízo do disposto na alínea 1 do
artigo 37 da Lei 7/2004, do 16 de xullo, para a igualdade de mulleres e homes.
Cando o sistema de acceso sexa o de concurso, nas convocatorias establecerase
unha puntuación mínima para superalo. En ningún caso, o número de seleccionados poderá exceder do número de prazas convocadas.
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Nos sistemas selectivos que se celebren por concurso ou concurso-oposición e en
relación cos procesos extraordinarios de consolidación de emprego establecidos para o
persoal laboral da Xunta de Galicia, serán obxecto de especial valoración os servizos prestados na Xunta de Galicia no grupo e categoría ao que se acceda.”
Artigo 20º.-Postos de traballo de libre designación.
Modificase o artigo 30 do texto refundido da lei da función pública de Galicia, aprobado polo Decreto Lexislativo 1/2008, do 13 de marzo, que queda redactado como segue:
“Artigo 30
Proveranse polo sistema de libre designación, con convocatoria pública entre persoal
funcionario de carreira, os postos de traballo de carácter directivo ou de especial responsabilidade e aqueles que requiran unha confianza persoal para exercer as súas funcións.
En todo caso, mediante este procedemento, proveranse as subdireccións xerais ou equivalentes, xefaturas de servizo ou equivalentes, as secretarías de altos cargos, así como,
excepcionalmente outros de nivel inferior que, como tales, se determinen nas relacións
de postos de traballo, segundo os criterios que se establezan, neste último caso, previa
negociación coas organizacións sindicais.
Os postos clasificados como de libre designación estarán sometidos a dispoñibilidade
horaria nos termos que se establezan regulamentariamente.”
Artigo 21º.-Plan de ordenación de recursos humanos.
Engádese o artigo 30 bis ao texto refundido da lei da función pública de Galicia, aprobado polo Decreto Lexislativo 1/2008, do 13 de marzo, co seguinte contido:
“Artigo 30 bis
1.

A Xunta de Galicia no marco da planificación xeral dos seus recursos humanos, e sen
prexuízo do dereito dos funcionarios á mobilidade, poderá trasladar motivadamente
ao persoal funcionario de carreira a consellerías, unidades, organismos, axencias ou
entidades distintos aos do seu destino, cando considere que existen sectores prioritarios da actividade pública con necesidades especificas de efectivos.

2.

Este traslado, de carácter voluntario, levarase a cabo mediante comisión de servizos,
atribuíndolle ao persoal funcionario, ou ben, un posto de traballo distinto ao de orixe,
para o que reúna os requisitos establecidos na relación de postos de traballo, ou ben,
funcións ou tarefas propias da súa condición profesional que, por motivo de maior
volume ou razóns coxunturais, non poidan ser atendidas con suficiencia polo persoal
que preste servizos nas unidades sinaladas no apartado 1 do presente artigo.
Nestes casos percibiranse as retribucións do posto de traballo que realmente desempeñe, ou as do posto de orixe, no caso de que dita comisión sexa por atribución

Lei de acompañamento

43

TÍTULO II MEDIDAS ADMINISTRATIVAS

Proxecto

de tarefas.
Esta comisión de servizos terá unha duración de 6 meses, prorrogable excepcionalmente por outros seis meses, no caso de que se manteñan as necesidades de servizo
ou funcionais. Os postos de traballo vacantes, cubertos temporalmente por esta comisión de servizos, incluiranse nos correspondentes concursos de traslados.
3.

Cando as necesidades de servizo ou funcionais xustifiquen a modificación da adscrición dos postos de traballo a unha consellería, unidade, organismo, axencia ou entidade distinta da que figure na relación de postos de traballo, aprobarase un plan de
ordenación de recursos humanos polo consello da Xunta de Galicia, logo da negociación sindical, oída a comisión de persoal, previo informe da consellería competente en
materia de función pública e da consellería competente en materia de orzamentos."
Artigo 22º.-Valoración de méritos nos procesos selectivos.

Modificase o punto 2 do artigo 38 do texto refundido da lei da función pública de
Galicia, aprobado polo Decreto Lexislativo 1/2008, do 13 de marzo, que queda redactado
como segue:
“2. A valoración dos devanditos méritos ou niveis de experiencia non suporá máis
dun corenta por cento da puntuación máxima alcanzable no proceso selectivo. Co fin de
asegurar a debida idoneidade das persoas aspirantes, estas deberán superar na fase de
oposición a puntuación mínima establecida para as respectivas probas selectivas.”
Artigo 23º.-Rehabilitación da condición de persoal funcionario.
Engádese un novo artigo 50 bis ao texto refundido da lei da función pública de Galicia,
aprobado polo Decreto Lexislativo 1/2008, do 13 de marzo, co seguinte contido:
“Artigo 50 bis
1.

Nos casos de extinción da relación de servizo como consecuencia de perda da nacionalidade ou de xubilación por incapacidade permanente para o servizo, a persoa
interesada, unha vez desaparecida a causa obxectiva que a motivou, pode solicitar a
rehabilitación da súa condición de persoal funcionario, que lle será concedida.
Se a rehabilitación se producise antes de que transcorran dous anos dende a extinción
da relación de servizo como consecuencia de xubilación por incapacidade permanente para o servizo, o persoal funcionario reincorporarase ao último posto de traballo
que ocupase con carácter definitivo, o cal lle quedará reservado durante ese período
de tempo.

2.

O Consello da Xunta de Galicia, oída a Comisión de persoal, poderá conceder, con
carácter excepcional e a solicitude da persoa interesada, a rehabilitación de quen
perdese a condición de persoal funcionario por condena á pena principal ou acceso-
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ria de inhabilitación, atendendo ás circunstancias e entidade do delito cometido. Se
a resolución non se dictase de forma expresa e se notificase á persoa interesada no
prazo de tres meses, a solicitude de rehabilitación poderase entender desestimada."
Artigo 24º.-Excedencia por prestación de servizos no sector público.
Modificase o punto 1 do artigo 57 do texto refundido da lei da función pública de
Galicia, aprobado polo Decreto Lexislativo 1/2008, do 13 de marzo, que queda redactado
como segue:
“1. Excedencia por prestación de servizos no sector público:
Sen prexuízo do disposto na normativa sobre incompatibilidades, procede declarar,
de oficio ou a solicitude da persoa interesada, na situación de excedencia por prestación
de servizos no sector público:
a) Ao persoal funcionario de carreira que acceda, por promoción interna ou por
outros sistemas de acceso, a outros corpos ou escalas en calquera Administración
Pública e non lle corresponda quedar noutra situación administrativa.
b) Ao persoal funcionario de carreira que pase a prestar servizos como persoal
laboral fixo en calquera Administración Pública o en organismos, axencias ou
entidades do sector público. Para estes efectos, considéranse incluídas no sector
público as sociedades mercantís e fundacións que reúnan os requisitos esixidos
pola lexislación aplicable segundo a Administración Pública á que estean vinculadas ou da que dependan.
A excedencia regulada neste apartado non é aplicable ao persoal funcionario de carreira que pase a prestar servizos en calquera Administración Pública, organismo, axencia
ou entidade do sector público como persoal funcionario interino ou como persoal laboral
con contrato temporal ou declarado indefinido por sentencia xudicial firme, nin ao que
pase a prestar servizos en entidades que queden excluídas da consideración de sector
público para os efectos do previsto na alínea b) do presente apartado.
Nestes supostos, o persoal funcionario de carreira será declarado na situación de
excedencia por interese particular, sen que lle sexa esixible o requisito de ter prestado un
tempo mínimo de servizos previos nin o prazo de permanencia na mesma.
As persoas que se atopen en situación de excedencia por prestación de servizos no
sector público non devengarán retribucións, nin será computable o tempo que permanezan na mesma a efectos de ascensos, trienios e dereitos no réxime de Seguridade Social
que sexa de aplicación.
Malia o disposto no parágrafo anterior, no suposto regulado na alínea b) desta apartado, o tempo de servizos prestados en organismos, axencias ou entidades do sector públi-
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co computarase aos solos efectos de antigüidade, unha vez se reingrese ao servizo activo.”
Artigo 25º.-Excedencia por razón de violencia de xénero.
Modificase o punto 6 do artigo 57 do texto refundido da lei da función pública de
Galicia, aprobado polo Decreto Lexislativo 1/2008, do 13 de marzo, que queda redactado
como segue:
“6. Excedencia por razón de violencia de xénero:
As funcionarias víctimas de violencia de xénero, para facer efectiva a súa protección
ou o seu dereito á asistencia social integral, teñen dereito a solicitar a situación de excedencia sen que sexa esixible o requisito de ter prestado un tempo mínimo de servizos
previos nin un prazo de permanencia na mesma.
Durante os seis primeiros meses de permanencia nesta situación tense dereito á
reserva do posto de traballo que se desempeñase, computándose o devandito período
a efectos de antigüidade, carreira e dereitos do réxime de Seguridade Social que resulte
de aplicación. Cando as actuacións xudiciais así o esixan, este período prorrogarase por
prazos de tres meses, ata un máximo total de dezaoito, con idénticos efectos aos sinalados
anteriormente, co fin de garantir a efectividade do dereito de protección da víctima.
Durante os tres primeiros meses da excedencia regulada neste artigo a funcionaria
ten dereito a percibir as súas retribucións íntegras e, se é o caso, as prestacións familiares
por filla ou fillo ao seu cargo.”
Artigo 26º.-Adscrición provisional por reingreso ao servizo activo.
Modificase o punto 3 do artigo 61 do texto refundido da lei da función pública de
Galicia, aprobado polo Decreto Lexislativo 1/2008, do 13 de marzo, que queda redactado
como segue:
“3. O posto asignado con carácter provisional convocarase para a súa provisión
definitiva no prazo máximo dun ano, no caso de estar vacante, e a persoa funcionaria
reingresada terá a obriga de participar nos concursos de traslados que se convoquen, para
todos os postos de traballo do seu corpo ou escala da localidade onde estivera adscrito
provisionalmente. Se non obtivese destino definitivo, quedará ao dispor do conselleiro/a,
procedéndose a súa adscrición provisional a un posto de traballo correspondente ao seu
corpo e/ou escala, polo órgano competente.”
Artigo 27º.-Cese nun posto de traballo provisto por libre designación ou por alteración do
contido ou supresión do posto.
Modifícase o punto 4 do artigo 65 do texto refundido da lei da función pública de
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Galicia, aprobado polo Decreto Lexislativo 1/2008, do 13 de marzo, que queda redactado
como segue:
“4. As persoas funcionarias que cesen nun posto de traballo sen obter outro polos
sistemas de provisión previstos no artigo 29 desta lei, quedarán ao dispor do/a conselleiro/a
que procederá á súa adscrición provisional a un posto de traballo correspondente ao seu
corpo e/ou escala, na mesma localidade da do posto que viña desempeñando con carácter
definitivo, garantíndolle, en todo caso, as retribucións que lle correspondan polo seu grao
persoal consolidado e un complemento específico non inferior en máis de dous niveis ao
do dito grao. A Consellería competente en materia de función pública autorizará esta adscrición cando implique cambio de consellería ou de localidade, coa conformidade, neste
último caso, do persoal funcionario afectado.
Sen prexuízo do disposto no parágrafo anterior, quen cese nun posto provisto por
libre designación ou por alteración do contido ou supresión do seu posto definitivo na
relación de postos de traballo, mentres non obteña outro posto con carácter definitivo,
e durante un prazo máximo de tres meses, percibirá, en todo caso, as retribucións complementarias correspondentes ao posto que viña desempeñando con carácter definitivo.
O persoal funcionario ao dispor do/a conselleiro/a ou adscrito provisionalmente a un
posto de traballo está obrigado a participar nos concursos de provisión que se convoquen
para postos adecuados ao seu corpo e/ou escala, e a solicitar, á súa elección, todos os
postos situados na localidade da do posto que tivese ocupado con carácter definitivo, ou
ben, na localidade onde estivera adscrito provisionalmente. O incumprimento das obrigas
establecidas neste parágrafo determinará a declaración da situación de excedencia voluntaria por interese particular.
Nos concursos de traslados, computarase o período de tempo nesta situación, de
ser o caso, como se se desempeñase un posto inferior en dous niveis ao do grao persoal
consolidado, dende o día seguinte ao do cesamento do posto que ocupase con carácter
definitivo e de acordo co que dispoñan as bases da convocatoria.”
Artigo 28º.-Reserva do posto para o persoal funcionario docente.
Modifícase o artigo 66 do texto refundido da lei da función pública de Galicia, aprobado polo Decreto Lexislativo 1/2008, do 13 de marzo, que queda redactado como segue:
“ Artigo 66.
Nos supostos de provisión polo procedemento de libre designación de postos de
traballo abertos a persoal funcionario docente nas relacións de postos de traballo, calquera que sexa o corpo docente ao que pertenza, ou do corpo de inspectores ao servizo
da administración educativa, estas clases de persoal terán dereito á reserva do posto de
traballo docente ou de función inspectora de procedencia, sempre que o ocupasen con
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carácter definitivo.”
Artigo 29º.-Réxime retributivo.
Modifícase a letra b) do punto 2 do texto refundido da lei da función pública de Galicia, aprobado polo Decreto Lexislativo 1/2008, do 13 de marzo, que queda redactado
como segue:
“b) Os trienios, que consisten nunha cantidade, que será igual para subgrupo ou grupo de clasificación profesional, no suposto de que este non teña subgrupo, por cada tres
anos de servizo no corpo ou escala.
Nos casos nos que o persoal funcionario preste servizos sucesivamente en diferentes
corpos ou escalas de distinto subgrupo ou grupo de clasificación, terá dereito a seguir percibindo os trienios derivados da pertenza aos subgrupos ou grupos anteriores. Asemade,
cando o persoal funcionario cambie de adscrición de subgrupo ou grupo antes de completar un trienio, a fracción de tempo transcorrido considerase como tempo de servizos
prestados no novo subgrupo ou grupo.
O persoal interino da Xunta de Galicia que acceda á condición de persoal funcionario
en prácticas e/ou de carreira, terá dereito a seguir percibindo os trienios que teña recoñecidos como persoal interino ou en prácticas.”
Artigo 30º.-Modificación da disposición adicional décimo sétima do texto refundido da lei
de función pública de Galicia.
Modificase a Disposición Adicional décimo sétima do texto refundido da lei da función pública de Galicia, aprobado polo Decreto Lexislativo 1/2008, do 13 de marzo, que
queda redactado como segue:
“O persoal funcionario de carreira que, a partir da entrada en vigor da Lei orgánica
1/1981, do 6 de abril, pola que se aprobou o Estatuto de autonomía para Galicia, desempeñe ou tivese desempeñado durante máis de dous anos continuados ou tres con interrupción cargos públicos incluídos no ámbito de aplicación da Lei de incompatibilidades de
altos cargos da Administración Autonómica, exceptuados os de persoal eventual, agás os
xefes/as de gabinete do Presidente e dos membros do Consello da Xunta de Galicia, percibirá desde a súa reincorporación ao servizo activo e mentres se manteña esta situación,
o complemento de destino correspondente ao posto de traballo que desempeñen ou, se
é o caso, ao do seu grao persoal, incrementado na cantidade necesaria para igualalo ao valor do complemento de destino, ou concepto equivalente que a Lei de orzamentos xerais
do Estado fixe para as directoras e os directores xerais, e a suma de ambos os conceptos
non poderá ser inferior ao importe do complemento de destino que perciban as persoas
funcionarias que acrediten o nivel máximo establecido legalmente.”
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Artigo 31º.-Novas disposicións adicionais do texto refundido da lei de función pública de
Galicia.
Un.- Engádese unha nova Disposición adicional ao texto refundido da lei da función
pública de Galicia, aprobado polo Decreto Lexislativo 1/2008, do 13 de marzo, co seguinte contido:
“Vixésima.
A Consellería competente en materia de Función Pública procederá de oficio a modificación das relacións de postos de traballo derivadas do cambio no sistema de provisión
dos postos de traballo das xefaturas de servizo ou postos equivalentes pola aplicación do
disposto no artigo 30 do Decreto lexislativo 1/2008, do 13 de marzo, polo que se aproba
o texto refundido da Lei da Función Pública de Galicia.”
Dous.- Engádese unha nova Disposición adicional ao texto refundido da lei da función pública de Galicia, aprobado polo Decreto Lexislativo 1/2008, do 13 de marzo, co
seguinte contido:
“Vixésimo Primeira.
O persoal laboral fixo que estea desempeñando postos de traballo ou realice funcións de persoal funcionario, e que así se determine nas relacións de postos de traballo
que serán aprobadas polo Consello da Xunta, logo da súa valoración, clasificación e determinación, será obxecto do correspondente proceso selectivo de promoción interna, convocados de forma independente, aos procesos selectivos de libre concurrencia naqueles
corpos da Administración da Xunta de Galicia, aos que figuren adscritos as funcións ou os
postos que desempeñen.
Este persoal deberá posuír a titulación necesaria e reunir os restantes requisitos esixidos, valorándose a estes efectos como mérito, os servizos efectivos prestados como persoal laboral fixo e as probas selectivas superadas para acceder a esta condición.
Ao persoal que supere este proceso selectivo adxudicaráselle destino no mesmo
posto que viña desempeñando con carácter definitivo, adquirindo a condición de persoal
funcionario de carreira.”
Artigo 32º.-Nova disposición transitoria do texto refundido da lei de función pública de
Galicia.
Engádese unha nova Disposición transitoria ao texto refundido da lei da función pública de Galicia, aprobado polo Decreto Lexislativo 1/2008, do 13 de marzo, co seguinte
contido:
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“Décimo quinta.
O persoal funcionario da Administración do Estado, das comunidades autónomas e
das corporacións locais que no momento da entrada en vigor desta disposición se atope
ocupando un posto con carácter definitivo nesta Administración en virtude dos sistemas
de provisión de concurso ou de libre designación establecidos no artigo 29 desta lei, ou
ben se atope na situación prevista no artigo 65.4 desta lei, por ter sido cesado nun posto
provisto por libre designación ou por alteración do contido ou supresión do posto, que
ocupasen con carácter definitivo, se integrará no correspondente corpo ou escala desta
Administración, con efectos da entrada en vigor desta disposición.”
Artigo 33º.-Escala de axentes facultativos medioambientais.
Modifícase a Disposición Transitoria Primeira da Lei 2/2000, do 21 de decembro, pola
que se crea a escala de axentes facultativos medioambientais da Xunta de Galicia, que
queda redactada como segue:
O persoal funcionario de carreira pertencente á escala de axentes forestais do corpo
de auxiliares técnicos da Xunta de Galicia, sempre que cumpra os requisitos de acceso
establecidos na disposición adicional vixésimo segunda da Lei 30/1984, de 2 de agosto,
de medidas para a reforma da función pública, poderá integrarse na escala de axentes
facultativos medioambientais. O curso específico de formación a que se refire esta disposición adicional estará homologado e impartido directamente por persoal cualificado das
administracións públicas.
Para tal efecto, computaranse como servizos na escala os desempeñados en calidade
de persoal interino na Xunta de Galicia en postos reservados á escala de axentes forestais.
A Xunta de Galicia convocará un máximo de catro procesos selectivos de promoción
que permita acceder á escala de axentes facultativos medioambientais ao persoal que,
sendo funcionario nese momento, os supere, establecéndose como límite temporal para
a convocatoria o ano 2013.
O persoal funcionario, que en virtude destes procesos acceda á escala superior, continuará adscrito aos postos de traballo que viñesen desempeñando con carácter definitivo
no momento da súa integración.”

III.4. CAPÍTULO IV. Medidas en materia de contratación
Artigo 34º.-Reserva de contratos a centros especiais de emprego e empresas de inserción sociolaboral.
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Un.- De conformidade co que se dispón no presente artigo os órganos de contratación da Administración dá Comunidade Autónoma de Galicia e os demais entes do
sector publico dela dependentes poderán reservar a participación en determinados procedementos de adxudicación de contratos, a Centros Especiais de Emprego e Empresas
de Inserción laboral, sempre que a súa finalidade ou a súa actividade, de acordo coas súas
normas reguladoras, estatutos ou regras fundacionais, teña relación directa co obxecto do
contrato.
Dous.- Os obxectos contractuais susceptibles de reserva serán as obras e servizos de
conservación e mantemento de bens inmobles, os servizos de conserxería, mensaxería e
correspondencia, servizos de xardinería e forestal, de artes gráficas, de limpeza e lavandaría, de restauración, de recollida e transporte de residuos, fabricación de roupa de traballo
e servizos e subministracións auxiliares para o funcionamento do sector público. Os órganos de contratación poderán ampliar a reserva a outros obxectos contractuais atendendo
a súa adecuación as prestacións dos centros e empresas a que se refire o presente artigo.
A reserva deberá mencionarse no título do contrato e no anuncio de licitación ou
invitación.
Tres.- O importe global dos contratos reservados será determinado por cada entidade cun límite do 3% do importe dos contratos adxudicados no exercicio orzamentario
inmediatamente anterior mediante contratos menores ou procedementos negociados por
razón da contía.
Catro.- As empresas e entidades beneficiarias da reserva deberán estar legalmente
constituídas e inscritas nos respectivos rexistros oficiais da Comunidade Autónoma de
Galicia:
- As Empresas de Inserción deberán estar rexistradas conforme ao Decreto 156/2007,
do 19 de xullo, que regula o procedemento de cualificación das empresas de inserción
laboral, crea o seu rexistro e establece as medidas para o fomento da inserción sociolaboral.
- Os Centros Especiais de Emprego deberán estar legalmente constituídos e rexistrados conforme ao Decreto 200/2005 do 7 de xullo polo que se regula a autorización
administrativa e a inscrición non Rexistro Administrativo de Centros Especiais de Emprego
de Galicia, e a súa organización e funcionamento.
Así mesmo, deberán encontrarse inscritas no Rexistro de Contratistas regulado polo
Decreto 262/2001, do 20 de setembro, polo que se refunde a normativa reguladora do
Rexistro Xeral de Contratistas dá Comunidade Autónoma de Galicia.
Cinco.- Os contratos reservados deben someterse ao réxime xurídico establecido
pola normativa vixente reguladora da contratación pública.
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A reserva a Centros Especiais de Emprego, cando polo menos o 70 por 100 das
persoas traballadoras sexan persoas con discapacidade, poderá aplicarse a procedementos
sen límite de contía.
No caso de empresas de inserción laboral a reserva aplicarase exclusivamente a través de contratos menores ou procedementos negociados por razón da contía, de conformidade co que se establece nos artigos 122.3 e 161.2 da Lei 30/2007, de 30 de outubro,
de contratos do sector público.
Prohíbese expresamente o fraccionamento do obxecto de contrato.
Seis.- As empresas e entidades beneficiarias da reserva están exentas da presentación
de garantías provisionais ou definitivas nos procedementos convocados ao amparo desta
disposición.
Artigo 35º.-Creación dun órgano colexiado independente para o coñecemento e a resolución dos recursos especiais en materia de contratación.
Autorízase ó Consello da Xunta para que, por proposta da Consellería de Facenda
e respectando a lexislación estatal básica, cree un órgano colexiado independente para o
coñecemento e a resolución das cuestión de nulidade formuladas e dos recursos especiais
en materia de contratación que se interpoñan en relación cos procedementos de contratación da Administración Xeral da comunidade autónoma e das entidades que integran o
sector público autonómico, así como, das corporacións locais de Galicia e entidades delas
dependentes. A creación deste órgano non poderá supoñer incremento do gasto público.
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