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SUMARIO

I. PROXECTO DE LEI DO EMPREGO PÚBLICO DE GALICIA
– BOPG núm. 397, 30-12-14.
II. NORMATIVA
Normativa de Galicia
•
•

•

•

•

•

•

Decreto lexislativo 1/2008, do 13 de marzo, polo que se aproba
o texto refundido da Lei da Función Pública de Galicia.
Lei 12/1992 do 9 de novembro, de creación de determinadas
escalas de persoal funcionario ao servizo da Xunta de Galicia.
(texto consolidado en castelán).
Lei 2/2001, do 24 de xaneiro, pola que se crea a escala de persoal
investigador para os centros de investigación e desenvolvemento
tecnolóxico da Xunta de Galicia e se establecen normas para a
provisión dos seus postos de traballo.
Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento
da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia
(texto consolidado en castelán).
Decreto 91/1991, do 20 de marzo, polo que se aproba o
Regulamento de integración dos funcionarios na Administración da
Comunidade Autónoma de Galicia .Corrección de erros.
Decreto 92/1991, do 20 de marzo, polo que se aproba o
Regulamento de situacións administrativas dos funcionarios da
Administración da Comunidade Autónoma de Galicia
Decreto 93/1991, do 20 de marzo, polo que se aproba o
Regulamento de provisión de postos de traballo, promoción
profesional e promoción interna dos funcionarios na Administración
da Comunidade Autónoma de Galicia.Corrección de erros.

Proxecto de lei do emprego pùblico de Galicia

.

páx - 1 -

IX LEXISLATURA
Documentación parlamentaria nº 18

•

•

•
•
•

•
•

•
•

Decreto 94/1991, do 20 de marzo, polo que se aproba o Regulamento
Réxime disciplinario dos funcionarios da Administración da
Comunidade Autónoma de Galicia.
Decreto 157/2004, do 7 de xullo, polo que se modifica o regulamento
de réxime disciplinario dos funcionarios da Administración da
Comunidade Autónoma de Galicia aprobado polo Decreto 94/1991, do
20 de marzo.
Decreto 95/1991, do 20 de marzo, polo que se aproba o Regulamento
de selección de persoal da Comunidade Autónoma de Galicia.
Resolución do 27/03/2006, da Dirección Xeral da Función Pública,
pola que se ditan instrucións sobre a cobertura temporal de postos de
traballo mediante comisión de servizos.
Resolución do 21/11/2008 da Dirección Xeral da Función Pública pola
que se modifica a Resolución do 27 de marzo de 2006, pola que se
ditan instrucións sobre a cobertura temporal de postos de traballo
mediante comisión de servizos.
Orde do 9 de maio de 2007 pola que se ditan normas relativas ao
recoñecemento de trienios ao persoal funcionario interino ao servizo
da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia.
Instrucións do 7 de maio de 2012, para a aplicación dos complementos
de incapacidade temporal debido a continxencias profesionais e
comúns, e nas situacións de maternidade, paternidade, risco durante o
embarazo e risco durante a lactación natural.
Orde do 7 de xaneiro de 2013 pola que se regula o procedemento de
autorización da prolongación da permanencia no servizo activo.
Resolución do 12 de marzo de 2013 pola que se aproba o réxime de
vacacións, permisos e licenzas.

Normativa estatal
•
•
•
•

Lei 7/2007, de 12 de abril, do Estatuto Básico do Empregado
Público
Lei 30/1984, do 2 de agosto, de medidas para a reforma da Función
Pública.
Codigo da función pública da Axencia Estatal Boletín Oficial do
Estado. (Texto vixente actualizado a xaneiro de 2015).
Resolución do 21 de xuño de 2007, da Secretaría Xeral para a
Administración Pública, pola que se publican as instrucións de 5 de
xuño de 2007, para a aplicación do Estatuto Básico do Empregado
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•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Público no ámbito da Administración Xeral do Estado e os seus
organismos públicos.
Decreto 315/1964, do 7 de febreiro, polo que se aproba a Lei
articulada de Funcionarios Civís do Estado.
Lei 70/1978, do 26 de decembro, de recoñecemento de servizos
previos na Administración Pública.
Lei 53/1984, do 26 de decembro, de Incompatibilidades do Persoal ao
Servizo das Administracións Públicas.
Real Decreto 598/1985, do 30 de abril, sobre incompatibilidades do
persoal ao servizo da Administración do Estado, da Seguridade Social
e dos Entes, Organismos e Empresas dependentes.
Real Decreto 33/1986, do 10 de xaneiro, polo que se aproba o
Regulamento de Réxime Disciplinario dos Funcionarios da
Administración do Estado.
Real Decreto 364/1995, do 10 de marzo, polo que se aproba o
Regulamento Xeral de Ingreso do Persoal a servizo da Administración
xeral do Estado e de Provisión de postos de Traballo e Promoción
Profesional dos Funcionarios Civís da Administración Xeral do Estado.
Real Decreto 365/1995, do 10 de marzo, polo que se aproba o
Regulamento de Situacións Administrativas dos Funcionarios Civís da
Administración xeral do Estado.
Real Decreto 462/2002, do 24 de maio, sobre indemnizacións por
razón do servizo.
Lei 5/2006, do 10 de abril, de regulación dos conflitos de intereses dos
membros do Goberno e dos Altos Cargos da Administración Xeral do
Estado.
Real Decreto Lexislativo 670/1987, do 30 de abril, polo que se aproba
o texto refundido da Lei de Clases Pasivas do Estado.
Real Decreto Lexislativo 4/2000, do 23 de xuño, polo que se aproba o
texto refundido da Lei sobre Seguridade Social dos Funcionarios Civís
do Estado.
Relación de normas xerais e normas específicas sobre a xestión de
Recursos Humanos na Administración do Estado

Normativa das comunidades autónomas
ANDALUCÍA
•

Lei 6/1985, do 28 de novembro, de ordenación da función pública da
Junta de Andalucía. (Texto vixente actualizado a outubro 2007).
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ARAGÓN
•

Decreto Lexislativo 1/1991, do 19 de febreiro, da Deputación Xeral de
Aragón, polo que se aproba o texto refundido da Lei de ordenación da
función pública da Comunidade Autónoma de Aragón. (Texto vixente
actualizado a xaneiro 2013).

P. ASTURIAS
•
•
•

Lei 3/1985, do 26 de decembro, de ordenación da función pública da
Administración do Principado de Asturias. (Texto vixente actualizado a
xullo 2014).
Decreto 37/2011, do 11 de maio, polo que se aproba o regulamento da
carreira horizontal dos funcionarios da Administración do Principado de
Asturias.
Decreto 12/2013, do 6 de marzo, de primeira modificación do
regulamento da carreira horizontal dos funcionarios da Administración
do Principado de Asturias.

BALEARES
•

Lei 3/2007, de 27 de marzo, da función pública da Comunidade
Autónoma das Illas Baleares. (Texto vixente actualizado a decembro
2013).

CANARIAS
•

Lei 2/1987, do 30 de marzo, da función pública canaria. (Texto vixente
actualizado a novembro 2014).

CANTABRIA
•

Lei 4/1993, do 10 de marzo, reguladora da función pública da
administración da Deputación Rexional de Cantabria. (Texto vixente
actualizado a decembro 2014).
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CASTELA- A MANCHA
•

Lei 4/2011, do 10 de marzo, do emprego público de Castela-A
Mancha. ( Texto vixente actualizado a decembro 2014).

CASTELA E LEÓN
•

Lei 7/2005, do 24 de maio, da función pública de Castela e León.
(Texto vixente actualizado a setembro 2014).

CATALUÑA
•

Decreto Lexislativo 1/1997, do 31 de outubro, polo que se aproba a
refundición nun texto único dos preceptos de determinados textos
legais vixentes en Cataluña en materia de función pública. (Texto
vixente actualizado a xaneiro 2014).

ESTREMADURA
•
•

Decreto Lexislativo 1/1990, do 26 de xullo, polo que se aproba o texto
refundido da Lei da función pública de Estremadura. (Texto vixente
actualizado a maio 2014).
Resolución do 16 de outubro de 2009, pola que se dispón a
publicación das normas de organización e funcionamento da Comisión
de avaliación para a aplicación dos criterios xerais da carreira
profesional horizontal dos empregados públicos da Administración
Xeral da Junta de Extremadura.

MADRID
•

Lei 1/1986, do 10 de abril, da función pública da Comunidade de
Madrid. (Texto vixente actualizado a decembro 2010).

MURCIA
•
•

Decreto Lexislativo 1/2001, do 26 de xaneiro, polo que se aproba o
texto refundido da Lei da función pública da Rexión de Murcia. (Texto
vixente actualizado a xaneiro 2014).
Decreto Lexislativo 1/2000, do 15 de decembro, polo que se aproba o
texto refundido da Lei de ordenación de corpos e escalas da

Proxecto de lei do emprego pùblico de Galicia

.

páx - 5 -

IX LEXISLATURA
Documentación parlamentaria nº 18

administración pública da Rexión de Murcia. (Texto vixente actualizado
a novembro 2014).

NAVARRA
•

Decreto Foral Lexislativo 251/1993, do 30 de agosto, do texto
refundido do estatuto do persoal ao servizo das administracións
públicas de Navarra. (Texto vixente actualizado a outubro 2014).

PAÍS VASCO
•
•

Lei 6/1989, do 6 de xullo, da función pública vasca. (Texto vixente
actualizado a novembro 2014).
Lei 1/2004, do 25 de febreiro, de ordenación dos corpos e escalas da
administración xeral da Comunidade Autónoma de Euskadi e os seus
organismos autónomos.

A RIOXA
•

Lei 3/1990, do 29 de xuño, de función pública da administración
pública da Comunidade Autónoma da Rioxa. (Texto vixente
actualizado a decembro 2011).

C. VALENCIANA
•
•
•
•

•

Lei 10/2010, do 9 de xullo, de ordenación e xestión da función pública
valenciana. (Texto vixente actualizado a decembro 2014).
Decreto 186/2014, do 7 de novembro, polo que se regula o sistema de
carreira profesional horizontal e a avaliación do desempeño do persoal
funcionario de carreira da administración da Generalitat.
Resolución do 14 de novembro de 2014, da Dirección Xeral de
Recursos Humanos, pola que se inicia o procedemento de solicitude
de incorporación ao sistema de carreira profesional horizontal.
Resolución do 22 de decembro de 2014, da Dirección Xeral de
Recursos Humanos, pola que se aproba o Plan anual de avaliación
para o ascenso no sistema de carreira profesional horizontal no ano
2015.
Orden 19/2014, do 12 de novembro, da Consellería de Facenda e
Administración Pública, pola que se regula o procedemento electrónico
para o acceso ao sistema de carreira profesional horizontal.
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III. PRECEDENTES PARLAMENTARIOS
GALICIA
⋅

⋅

Proposición de lei a iniciativa do G.P. dos Socialistas de Galicia, de
modificación do Decreto lexislativo 1/2008, do 13 de marzo, polo
que se aproba o texto refundido da Lei de función pública de
Galicia - BOPG núm. 249 fasc.1, 5-3-14.
Rexeitamento da toma en consideración – Pleno 27-5-14, DS núm.
67

ARAGÓN
⋅
⋅

Proxecto de Lei da función pública de Aragón - BOCA núm.
234,22-5-14.
Emendas ao articulado - BOCA núm. 268 de 17-10-14

BALEARES
⋅

Proposición de lei de derrogación da lei 9/2012, do 19 de xullo, de
modificación da lei 3/2007, do 27 de marzo, da función pública da
Comunidade Autónoma das Illas Baleares - BOPIB núm. 109, 267-13

CASTELA – A MANCHA
⋅
⋅

Proposición de Lei para a reforma da Lei 4/2011, do 10 de marzo,
do emprego público de Castela-A Mancha - BOCCM núm. 81 de 12-13.
Rexeitamento da toma en consideración - BOCCM núm. 89 de 223-13.

A RIOXA
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⋅
⋅

Proposición de Lei de reforma da Lei 3/1990, do 20 de xuño, da
función fública da Comunidade Autónoma da Rioxa - BOPR núm.
A/103, 10-4-14.
Criterio contrario do Goberno - BOPR núm. A/105 de 28-4-14.

IV. XURISPRUDENCIA
Tribunal Constitucional
•

•

•

•

Sentenza 39/2014, do 11 de marzo de 2014. Recurso de
inconstitucionalidade 7456/2010 interposto polo presidente do goberno
en relación co artigo 130.1 b) e 4 da Lei das Cortes Valencianas
10/2010, do 9 de xullo, de ordenación e xestión da función pública
valenciana.
Sentenza 111/2014 do 26 de xuño. Recurso de inconstitucionalidade
1453/2014 interposto pola presidencia do goberno en funcións en
relación coa Lei Foral 19/2013, do 29 de maio, pola que se autoriza a
apertura dun novo proceso de funcionarización das administracións
públicas de Navarra.
Sentenza 8/2010, do 27 de abril. Cuestión de inconstitucionalidade
2010/2003 formulada polo xulgado do contencioso-administrativo núm.
2 de Zaragoza en relación co artigo 19.2 do Decreto Lexislativo
1/1991, do 19 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido da Lei
de ordenación da función pública de Aragón. (Competencias sobre
réxime
estatutario
dos
funcionarios
públicos:
mobilidade
interadministrativa, requisitos para a incorporación dos funcionarios da
Administración do Estado á Administración autonómica. Validez do
precepto autonómico.)
Sentenza 302/1993, do 21 outubro. Recursos de inconstitucionalidade
38/1989 e 39/1989 (acumulados) promovidos polo goberno da nación
contra os apartados 2.2 e 2.3 da Disposición transitoria sexta da Lei
6/1985, do 28 de novembro, de ordenación da función pública da
Xunta de Andalucía, apartados introducidos na mesma polas Leis do
Parlamento de Andalucía números 6/1988, do 17 de outubro, e
7/1988, do 2 de novembro.

V. DOUTRINA
Consello Consultivo do Principado de Asturias
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•
•

Ditame 10/2013, do 17 de xaneiro. Proxecto de decreto de primeira
modificación do regulamento da carreira horizontal dos funcionarios da
Administración do Principado de Asturias.
Ditame núm. 46/2013, do 7 de marzo. Consulta facultativa sobre a
legalidade da supresión do recoñecemento dos dereitos retributivos
inherentes á condición de alto cargo dun funcionario de carreira
reintegrado ao seu posto de traballo.

Consello Consultivo de Aragón.
•

Ditame 48 / 2014, do 8 de abril.
función pública de Aragón.

Sobre o anteproxecto de Lei da
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