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VI. DISPOSICIÓNS DERRADEIRAS
Primeira.-Modifícación da Lei 8/2009, polo que se regula o aproveitamento eólico en
Galicia e se crean o canon eólico e o Fondo de Compensación Ambiental.
Un.- Modifícase o artigo 25 da Lei 8/2009, polo que se regula o aproveitamento
eólico en Galicia e se crean o canon eólico e o Fondo de Compensación Ambiental, que
queda redactado como segue:
“ Artigo 25º.-Destino.
1.

O Fondo de Compensación Ambiental estará afectado á realización, nos termos previstos nos puntos seguintes, de gastos nos entes locais que revistan natureza produtiva
e xeradora de emprego.
Non obstante, a lei anual de orzamentos poderá establecer criterios específicos de
afectación do fondo de compensación ambiental, sempre e cando a súa aplicación
non comprometa máis do 50% da dotación correspondente aos recursos anuais, e
consista na súa vinculación ao financiamento de actuacións comprendidas en aplicacións orzamentarias que teñan entre as súas finalidades, a protección do medio e do
contorno natural, a súa conservación, reposición e restauración, así como o fomento
da investigación dirixida á mellora na eficiencia do aproveitamento dos recursos das
enerxías renovables.

2.

Unha vez aplicado o disposto no punto anterior, a maior parte da contía disponible
do fondo para cada exercicio, no importe que se fixe a través da orde reguladora,
destinarase as entidades cuxo termo municipal se atope dentro da poligonal de delimitación dun parque eólico ou resulten afectados polas correspondentes instalacións
de conexión para a realización de:
a) Actuacións orientadas á conservación da biodiversidade, ao coñecemento e á
utilización recreativa e didáctica dos recursos naturais e á recuperación do medio
natural degradado ou contaminado.
b) Actuacións de impulso da eficiencia e utilización sustentable das enerxías renovables.

3.

Os custos elixibles para efectos de distribución do fondo son os seguintes:
a) Investimentos en inmobilizado: custo de man de obra externa, execución material, equipos e instalacións.
b) Custos de proxecto e dirección de obra se se trata de contratacións externas.

4.

A cantidade asignada a cada proxecto destinarase en función do orzamento de
execución material presentado pola entidade local solicitante e non poderá superar
o 100% do dito orzamento.

5.

A distribución anual do fondo regularase mediante orde ditada pola consellería com-
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petente en materia de réxime local, na que tamen establecerase os criterios de reparto, os entes locais beneficiarios e as actuacións ás que se destinará a parte do fondo
que non estivera comprendida no punto 2 deste artigo, que terán que estar dirixidas
á protección do medio ambiente, incluídas aquelas que teñan por obxecto a prevención, extinción e xestión de situacións de sinistro ou risco."
Dous.- Engádese unha nova disposición adicional segunda na Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia e se crean o canon eólico
e o Fondo de Compensación Ambiental, co seguinte contido:
“Segunda.
Creación da Comisión de Seguimento da execución dos proxectos de desenvolvemento de natureza industrial asociados aos parques eólicos adxudicados dentro das ordes
de convocatoria que regula esta lei.
Co fin de levar a cabo o seguimento da execución dos proxectos de desenvolvemento de natureza industrial asociados aos parques eólicos adxudicados dentro das ordes
de convocatoria que regula esta lei, créase unha comisión de seguimento e control, que
garanta o execución das actuacións polas que os proxectos eólicos foron seleccionados.
A comisión de seguimento e control estará integrada por seis membros, ostentará a
presidencia o representante da dirección xeral con competencias en materia de enerxía
que nomeará aos cinco membros restantes.
A concreción dos fins da comisión, a súa organización e funcionamento desenvolverase regulamentariamente mediante Orde da Consellería con competencia en materia de
enerxía.
A constitución e a posta en funcionamento desta comisión non suporá incremento
do gasto público.”
Segunda.-Modificación da Lei 6/2001, do 29 de xuño, de adecuación da normativa da
Comunidade Autónoma de Galicia á Lei 4/1999, do 13 de xaneiro, de modificación da Lei
30/1992, do 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común.
Engádese ao anexo II da Lei 6/2001, do 29 de xuño, de adecuación da normativa
da Comunidade Autónoma de Galicia á Lei 4/1999, do 13 de xaneiro, de modificación
da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e
do Procedemento Administrativo Común, dentro dos procedementos da Consellería de
Sanidade (Servizo Galego de Saúde), o seguinte texto:
“Tipos de procedementos: solicitudes, reclamacións ou recursos en materia de persoal, con contido retributivo, formulados polos profesionais do Servizo Galego de Saúde,
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que teñan repercusión no capítulo I dos estados de gastos dos orzamentos das institucións
sanitarias do organismo.
Sentido do silencio: Negativo.
Normativa reguladora:
- Lei 55/2003, do 16 de decembro, do Estatuto Marco do Persoal Estatutario do
Servizo de Saúde.
- Lei Estatal 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto Básico do Empregado Público.
- Lei 8/2008, do 10 de xullo, de saúde de Galicia.
- Real Decreto-Lei 3/1987, do 11 de setembro, sobre retribucións do persoal estatutario do Instituto Nacional da Saúde.
- Decreto 226/1996, do 25 de abril, polo que se regula o réxime retributivo do persoal das unidades e servizos de atención primaria; modificado polo Decreto 156/2005, do
9 de xuño.
- Orde Estatal do 8 de agosto de 1986, pola que se fixan as retribucións do persoal
dependente do Instituto Nacional da Saúde, Instituto Catalá da Saúde e Rede Sanitaria da
Seguridade Social de Andalucía; modificada pola Orde do 4 de decembro de 1986.
- Real Decreto 1146/2006, do 6 de outubro, polo que se regula a relación laboral
especial de residencia para a formación de especialistas en Ciencias da Saúde.
- Orde do 4 de xuño de 2008, pola que se publican determinados acordos sobre
ordenación e provisión de postos de traballo e condicións de traballo e retributivas no
ámbito da atención primaria do Servizo Galego de Saúde.
- Resolución do 1 de marzo de 2001, pola que se ordena a publicación do acordo de
concertación social sobre retribucións e condicións de traballo do persoal sanitario non
facultativo e persoal non sanitario do Servizo Galego de Saúde.
- Resolución do 18 de novembro de 2003, pola que se ordena a publicación do acordo sobre mellora retributiva e profesional do persoal das institucións sanitarias do Servizo
Galego de Saúde.
- Orde do 1 de decembro de 2008 pola que se publica o acordo 2008-2012 para a
mellora das condicións de traballo e retributivas do persoal estatutario do Servizo Galego
de Saúde.
- Decreto 155/2005, do 9 de xuño, sobre un réxime extraordinario de recoñece-
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mento do desenvolvemento profesional do persoal estatutario das categorías de licenciados sanitarios do Servicio Galego de Saúde previo á implantación do réxime de desenvolvemento profesional a que se refire a Lei 44/2003, do 21 de novembro, de ordenación
das profesións sanitarias.
- Resolución do 28 de xullo de 2006, pola que se ordena a publicación do acordo
polo que se regula o acceso extraordinario á carreira profesional do persoal diplomado
sanitario e as bases de negociación do réxime definitivo de carreira profesional.
- Resolución do 25 de outubro de 2007, pola que se ordena a publicación do acordo
polo que se regula o acceso extraordinario á carreira profesional do persoal das categorías
de xestión e servizos e sanitarias de formación profesional con vínculo estatutario fixo nas
institucións sanitarias do Servizo Galego de Saúde.
- Orde do 24 de maio de 2006 pola que se desenvolve o procedemento para o recoñecemento da consolidación de grao persoal para determinadas categorías de persoal
estatutario fixo.
- Orde do 16 de abril de 2008 pola que se regula o procedemento de recoñecemento de trienios ao persoal estatutario temporal do Servizo Galego de Saúde”.
Terceira.-Modificación da Lei 5/2000, do 28 de decembro, de medidas fiscais e de réxime orzamentario e administrativo.
Un.- Modifícase o punto un da disposición adicional sexta da Lei 5/2000, do 28 de
decembro, de medidas fiscais e de réxime orzamentario e administrativo, que queda redactado como segue:
“Un.- Créase a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural como un ente de dereito
público con personalidade xurídica propia, que adecúan a súa actividade ao dereito privado.
Este ente será o instrumento básico de actuación da Xunta de Galicia no fomento e
na coordinación do desenvolvemento do territorio rural galego, para mellora-las condicións de vida e evita-lo despoboamento dese territorio, posibilitando a creación e ampliación de explotacións agrarias e gandeiras en canto que actividades produtivas relevantes
no medio rural galego, mediante a xestión do Banco de Terras de Galicia.
Así mesmo este ente será o órgano competente en materia de desenvolvemento
comarcal, exercendo como instrumento básico de actuación da Xunta de Galicia para a o
deseño, aplicación, coordinación e seguimento do Plan de desenvolvemento comarcal, e
encargándose a súa vez da tarefa dinamización comarcal, a través dos centros de desenvolvemento comarcal dependentes da Xunta de Galicia.
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Este ente adscríbese á consellería competente en materia de desenvolvemento rural”
Dous.- Engádense ao punto Dous da disposición adicional sexta da Lei 5/2000, do 28
de decembro, de medidas fiscais e de réxime orzamentario e administrativo, a continuación das xa existentes, as letras j), k), l), e m), co seguinte contido:
“Dous.- As funcións da axencia serán:
j) Xestionar as medidas e actuacións que se lle encomenden no marco da programación dos fondos agrarios de desenvolvemento rural.
k) Xestionar e aplicar as medidas contidas nos programas de desenvolvemento rural
sostible, no marco da aplicación da Lei 45/2007, do 13 de decembro, para o desenvolvemento sostible do medio rural, ou norma que a substitúa, sen prexuízo das competencias
que nesta materia teñan outros órganos da Administración autonómica.
l) A xestión dos bens e dos dereitos incorporados ao Banco de Terras de Galicia. ”
m) A realización da función de servizo de transmisión mediante arrendamento respecto dos predios rústicos procedentes de explotacións nas que cesase anticipadamente
a persoa titular, sen seren cedidas a terceiras persoas.”
Cuarta.-Modificación da Lei 6/2007, do 11 de maio, de medidas urxentes en materia de
ordenación do territorio e do litoral de Galicia.
Un.- Engádese unha letra d) ao artigo 10 da Lei 6/2007, do 11 de maio, de medidas
urxentes en materia de ordenación do territorio e do litoral de Galicia, co seguinte contido:
“d) Recompilación e tratamento de información do territorio galego, así como á produción cartográfica para as diferentes consellerías e organismos públicos da Comunidade
Autónoma de Galicia, especialmente en materia agraria e de desenvolvemento rural”.
Dous.- Modifícase a letra b) do punto 1 do artigo 13 da Lei 6/2007, do 11 de maio,
de medidas urxentes en materia de ordenación do territorio e do litoral de Galicia, que
queda redactado como segue:
“b) A vicepresidencia, que lle corresponde á persoa titular do centro directivo competente en materia de sostibilidade e paisaxe”.
Tres.- Modifícase o parágrafo primeiro do artigo 16 da Lei 6/2007, do 11 de maio,
de medidas urxentes en materia de ordenación do territorio e do litoral de Galicia, queda
redactado como segue:
“Os postos de traballo do Instituto de Estudos do Territorio serán cubertos por
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persoal en réxime de dereito laboral ou por funcionarios da Comunidade Autónoma
de Galicia ou doutras administracións públicas de acordo co disposto na Lei de función
pública de Galicia”.
Quinta.-Modificación da lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e de boas prácticas
na Administración pública galega.
Modifícase o punto 3 do artigo 11 da Lei 4/2006, de 30 de xuño, de transparencia
e boas prácticas na Administración pública galega, que quedará redactado como segue:
“3.- Os convenios de colaboración a celebrar polos suxeitos determinados no artigo
1 apartados a), b) e d) da presente norma necesitarán da autorización previa do Consello
da Xunta cando impliquen asunción de obrigas de contido económico por importe superior a 150.000 euros ou cando ditas obrigas, aínda que non superen a citada cifra, teñan
carácter plurianual.”
Sexta.-Desenvolvemento da lei.
Facúltase a Xunta de Galicia para ditar as disposicións necesarias para o desenvolvemento e a execución de canto se prevé nesta lei.
Sétima.-Entrada en vigor.
Esta lei entrará en vigor o 1 de xaneiro de 2011.
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