
DOG Núm. 245 Xoves, 28 de decembro de 2017 Páx. 58809

ISSN1130-9229 Depósito legal C.494-1998 http://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia

I. DIsposIcIóns xeraIs

presIDencIa Da xunta De GalIcIa

LEI 9/2017, do 26 de decembro, de medidas fiscais e administrativas.

Exposición de motivos

I

Os orzamentos requiren para a súa completa aplicación a adopción de diferentes medi-
das, unhas de carácter puramente executivo e outras de carácter normativo, que, pola súa 
natureza, deben adoptar rango de lei e que, como precisou o Tribunal Constitucional, non 
deben integrarse nas leis anuais de orzamentos xerais senón en leis específicas.

O debate doutrinal acerca da natureza das chamadas leis de acompañamento foi resol-
to polo Tribunal Supremo, que configurou este tipo de normas como leis ordinarias cuxo 
contido está plenamente amparado pola liberdade de configuración normativa da que goza 
o lexislador e que permiten unha mellor e máis eficaz execución do programa do Goberno 
nos distintos ámbitos nos que desenvolve a súa acción.

Desde esta perspectiva, tendo presente a actividade que desenvolve a Comunidade 
Autónoma de Galicia, cuxos obxectivos se explicitan na Lei de orzamentos xerais da Co-
munidade Autónoma para o ano 2018, e co obxecto de contribuír a unha maior eficacia 
e eficiencia destes, a presente lei contén un conxunto de medidas referidas a diferentes 
áreas de actividade que, con vocación de permanencia no tempo, contribúan á consecu-
ción de determinados obxectivos de orientación plurianual perseguidos pola Comunidade 
Autónoma a través da execución orzamentaria.

Este é o fin dunha norma cuxo contido esencial o constitúen as medidas de natureza 
tributaria, aínda que se incorporan outras de carácter e organización administrativos.

II

En canto á estrutura da lei, esta divídese en dous títulos: o primeiro dedicado ás medi-
das fiscais e o segundo ás de carácter administrativo.

O título I, relativo ás medidas fiscais, está dividido en dous capítulos.
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dución a seis meses do período mínimo de permanencia nos postos de traballo obtidos por 
concurso para poder participar nos concursos específicos, co fin de favorecer a participa-
ción neles do persoal funcionario; na previsión da comisión de servizos como mecanismo 
legal que permita cubrir, de forma temporal, as baixas de longa duración; na ampliación da 
duración do permiso por parto, do permiso por adopción ou acollemento e do permiso do 
outro proxenitor por nacemento, acollemento ou adopción dun fillo, como medida favorece-
dora da conciliación da vida persoal, familiar e laboral, así como na creación dunha nova 
escala do corpo de auxiliares de carácter técnico de administración especial.

Xunto ao anterior, como medida de protección da maternidade e da paternidade, no 
dito capítulo I garántese a percepción polo persoal estatutario do Servizo Galego de Saú-
de, durante as situacións de maternidade, paternidade, risco durante o embarazo e risco 
durante a lactación natural, así como durante todo o período de duración dos permisos 
de maternidade e paternidade, da totalidade das retribucións básicas e complementarias 
fixas, así como da media das retribucións variables aboadas no ano anterior ao mes en que 
deu comezo a correspondente situación en concepto de atención continuada derivada da 
prestación de gardas, noites e festivos. 

Finalmente, introdúcese na lexislación específica do Consello de Contas de Galicia 
unha disposición na que se prevé, con remisión expresa á disposición transitoria cuarta do 
Texto refundido da Lei do estatuto básico do empregado público e aos límites e requisitos 
impostos pola normativa básica estatal, a convocatoria dun proceso selectivo para a con-
solidación de emprego temporal no ámbito do Consello de Contas de Galicia; convocatoria 
que terá carácter excepcional e por unha soa vez, co obxecto de acadar a finalidade de 
estabilidade no emprego público. A convocatoria do dito proceso selectivo corresponderá 
ao Consello de Contas, ao abeiro da competencia recoñecida na súa normativa regula-
dora para a selección de persoal funcionario propio, e o persoal así seleccionado terá a 
condición de persoal funcionario de carreira do Consello de Contas incluído no grupo de 
clasificación profesional dos previstos no dito Texto refundido correspondente en atención 
á titulación exixida para o acceso.

No capítulo II, relativo á ordenación do territorio e o urbanismo, recóllense, por unha par-
te, modificacións puntuais da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, co fin de dar 
resposta a necesidades postas de manifesto na súa aplicación. En concreto, amplíase o 
prazo máximo para resolver os procedementos para a fixación do prezo xusto en atención 
á súa complexidade, configúrase o concello como a administración á que as persoas pro-
pietarias de solo urbano consolidado deberán ceder os terreos destinados a viais fóra das 
aliñacións establecidas no planeamento cando pretendan parcelar, edificar ou rehabilitar 
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integralmente, e introdúcese un réxime transitorio específico en relación co planeamento 
xeral en tramitación ou que se vaia tramitar no caso de concellos fusionados. Por outra, 
introdúcese unha nova disposición adicional na Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento 
da implantación de iniciativas empresariais en Galicia, sobre a vixencia dos proxectos sec-
toriais que impliquen a transformación e parcelación urbanística do solo.

No capítulo III, sobre patrimonio natural, abórdase a modificación da Lei 7/1992, do 
24 de xullo, de pesca fluvial, co fin de acadar, respecto do réxime sancionador contido na 
dita lei, a máxima conciliación na aplicación do principio de proporcionalidade. Ademais, 
recóllese unha modificación puntual do Decreto 37/2014, do 27 de marzo, polo que se de-
claran zonas especiais de conservación os lugares de importancia comunitaria de Galicia 
e se aproba o Plan director da Rede Natura 2000 de Galicia, para clarificar o concepto e o 
alcance de determinadas actuacións autorizables, recollendo, non obstante, na disposición 
derradeira primeira da lei, a posible modificación ulterior da previsión por normas do rango 
regulamentario correspondente á norma na que figura. Por último, no capítulo recóllese un 
precepto relativo aos procedementos de declaración de espazos naturais de interese local 
e de espazos privados de interese natural, coa finalidade de ampliar o prazo para resolver 
e notificar a resolución a seis meses, ao se ter manifestado na práctica a insuficiencia do 
anterior prazo de tres meses para a súa tramitación, e para recoller, en norma con rango 
de lei, tal e como prescribe o artigo 24.1 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento 
administrativo común das administracións públicas, a regra de silencio negativo co fin de 
garantir que as facultades de xestión recollidas no artigo 7 do Decreto 124/2005, do 6 de 
maio, polo que se regula a figura do espazo natural de interese local e a figura do espazo 
privado de interese natural, se fagan efectivas coa existencia dunha declaración expresa.

No capítulo IV, sobre pesca, introdúcense modificacións na regulación dos efectos da 
fusión de confrarías de pescadores co fin de eliminar os obstáculos que impedían ata 
o momento o desenvolvemento de tales procesos. Así mesmo, en prol de permitir unha 
maior axilidade e adaptación da regulación normativa da pesca e do marisqueo á realida-
de cambiante destas actividades, modifícase o concepto de plans de xestión contido na 
Lei 11/2008, do 3 de decembro, de pesca de Galicia, á vez que se introduce o concepto de 
plans zonais, os cales, polo seu alcance, veñen substituír os plans experimentais.

En materia de ordenación farmacéutica, o capítulo V recolle modificacións no réxime de 
transmisión das novas oficinas de farmacia adxudicadas por concurso público, ampliando 
a quince anos o período mínimo para que poida efectuarse a transmisión e adaptando a 
esta modificación a regulación da rexencia. Preténdese con isto lograr un perfil de persoas 
participantes nos concursos para a autorización de farmacias dirixido á oficina de farmacia 
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aplicación o disposto no artigo 60 do Texto refundido da Lei do estatuto básico do empre-
gado público e no artigo 59 da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia.

5. O sistema selectivo será o concurso-oposición e a titulación exixida para o acceso 
será a correspondente ao grupo C, subgrupo C2, dos grupos de clasificación profesional 
do persoal funcionario de carreira previstos no Texto refundido da Lei do estatuto básico 
do empregado público. De conformidade co sinalado na disposición transitoria cuarta do 
dito Texto refundido, o contido das probas gardará relación cos procedementos, tarefas e 
funcións habituais dos postos obxecto da convocatoria. Na fase de concurso valorarase, 
entre outros méritos, o tempo de servizos prestados nas administracións públicas e a ex-
periencia nos postos de traballo obxecto da convocatoria.

O proceso selectivo desenvolverase conforme o disposto nos números 1 e 3 do arti-
go 61 do Texto refundido da Lei do estatuto básico do empregado público. Será de apli-
cación, así mesmo, o sinalado no artigo 56.3 da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego 
público de Galicia.

6. As persoas que superen o proceso selectivo serán nomeadas funcionarias de carreira 
do Consello de Contas, do grupo C, subgrupo C2, e tomarán posesión nos corresponden-
tes postos da relación de postos de traballo do Consello de Contas. Estes destinos terán 
carácter definitivo, equivalente, para todos os efectos, aos obtidos por concurso».

CAPÍTULO II 
Ordenación do territorio e urbanismo

Artigo 8. Modificación da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia

A Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, queda modificada como segue:

Un. Modifícase o número 2 do artigo 11, que queda coa seguinte redacción:

«2. A resolución do Xurado adoptarase no prazo máximo de seis meses, contado desde 
o día seguinte ao de entrada no rexistro do expediente completo. De non se adoptar acordo 
no prazo sinalado, entenderanse desestimadas as reclamacións por silencio negativo. Os 
seus acordos serán sempre motivados e fundamentados no que se refire aos criterios de 
valoración seguidos para cada un dos casos en concreto, de conformidade coas disposi-
cións legais que sexan aplicables. Os actos que dite o Xurado poñerán fin á vía adminis-
trativa».
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