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ARTIGOS QUE MODIFICAN A LEI 2/2015 DE EMPREGO PÚBLICO DE GALIZA

TÍTULO II
Medidas administrativas
CAPÍTULO I
Emprego público
Artigo 5.

Modificación da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia

A Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, queda modificada como
segue:
Un.

Modifícase o artigo 9, que queda redactado como segue:
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«Artigo 9.

Persoal laboral

O persoal laboral ao servizo das administracións públicas incluídas no ámbito de aplicación desta lei réxese, ademais de pola lexislación laboral e polas normas convencionalmente aplicables, polos preceptos desta lei que así o dispoñan.
Non obstante, en materia de permisos de nacemento, adopción, do proxenitor diferente
da nai biolóxica e lactación, o persoal laboral ao servizo das administracións públicas rexerase polo previsto na presente lei, non sendo de aplicación a este persoal, polo tanto, as
previsións da lexislación laboral sobre as suspensións dos contratos de traballo que, de ser
o caso, corresponderían polos mesmos supostos de feito.».
Dous.

Engádense as letras r), s) e t) ao número 2 do artigo 14, coa seguinte redacción:

«r) Exercer as competencias relativas á formación dos empregados públicos da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e das entidades públicas instrumentais
do sector público autonómico, sen prexuízo das competencias atribuídas a outros órganos.
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s) Exercer as competencias relativas á inspección, a avaliación, a auditoría, o control e
a mellora do funcionamento dos órganos, servizos e unidades da Administración xeral da
Comunidade Autónoma de Galicia e das entidades públicas instrumentais do sector público
autonómico, sen prexuízo das competencias atribuídas a outros órganos.
t) Vixiar o cumprimento da normativa vixente en materia de xornada, horario, permisos e
licenzas do persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e das entidades públicas instrumentais do sector público autonómico.».
Tres. Suprímense as letras b), c) e d) do artigo 15.
Catro.

Engádese o número 6 ao artigo 104, coa seguinte redacción:

«6. De conformidade coa lexislación básica estatal, para faceren efectivo o seu dereito á
protección e á asistencia social integral, os funcionarios que sufrisen danos físicos ou psíquicos como consecuencia da actividade terrorista, o seu cónxuxe ou persoa que convivise
con análoga relación de afectividade, e os fillos dos feridos e falecidos, sempre que teñan a
condición de funcionarios e de vítimas do terrorismo de acordo coa lexislación vixente, así
como os funcionarios ameazados nos termos do artigo 5 da Lei 29/2011, do 22 de setembro, de recoñecemento e protección integral ás vítimas do terrorismo, contando co previo
recoñecemento do Ministerio do Interior ou cunha sentenza xudicial firme, terán dereito ao
traslado a outro posto de traballo propio do seu corpo, escala ou categoría profesional, de
análogas características, cando a vacante sexa de necesaria cobertura ou, en caso contrario, dentro da comunidade autónoma. Aínda así, en tales supostos a Administración pública
CVE-DOG: 9cdtxyq8-yag9-fnr1-txd9-vt7f7e5lpkd4

competente estará obrigada a comunicarlle as vacantes situadas na mesma localidade ou
nas localidades que o interesado expresamente solicite.
Este traslado terá a consideración de traslado forzoso.
En todo caso, este dereito poderá ser exercitado en tanto resulte necesario para a protección e asistencia social integral da persoa a que se concede, xa sexa por razón das
secuelas provocadas pola acción terrorista, xa sexa pola ameaza a que se encontra sometida, nos termos previstos regulamentariamente.
Nas actuacións e procedementos relacionados coa violencia terrorista protexerase a
intimidade das vítimas, en especial, os seus datos persoais, os dos seus descendentes e
os de calquera persoa que estea baixo a súa garda ou custodia.».
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Cinco. Modifícanse os números 3, 4 e 5 do artigo 106, que quedan redactados como
segue:
«3. As funcionarias vítimas de violencia de xénero teñen dereito á redución da xornada
de traballo diario por horas completas e con diminución proporcional das súas retribucións
na medida en que sexa necesario para facer efectiva a súa protección ou o seu dereito de
asistencia social integral, ou á reordenación do tempo de traballo, a través da adaptación
do horario, da aplicación do horario flexible ou doutras formas de ordenación do tempo de
traballo que sexan procedentes, nos termos que regulamentariamente se determinen.
No suposto enunciado no parágrafo anterior, a funcionaria manterá as súas retribucións
íntegras cando reduza a súa xornada nun terzo ou menos.».
«4. De conformidade coa lexislación básica estatal, para facer efectivo o seu dereito á
protección e á asistencia social integral, o persoal funcionario que sufrise danos físicos ou
psíquicos como consecuencia da actividade terrorista, o seu cónxuxe ou persoa con análoga relación de afectividade, e os fillos dos feridos e falecidos, sempre que teñan a condición de persoal funcionario e de vítimas do terrorismo de acordo coa lexislación vixente,
así como o persoal funcionario ameazado nos termos do artigo 5 da Lei 29/2011, do 22 de
setembro, de recoñecemento e protección integral ás vítimas do terrorismo, contando co
previo recoñecemento do Ministerio do Interior ou cunha sentenza xudicial firme, terán dereito á redución da xornada con diminución proporcional da retribución, ou á reordenación
do tempo de traballo, a través da adaptación do horario, da aplicación do horario flexible ou
doutras formas de ordenación do tempo de traballo que sexan aplicables, nos termos que
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estableza a Administración competente en cada caso.
As ditas medidas serán adoptadas e mantidas no tempo en tanto que resulten necesarias para a protección e asistencia social integral da persoa a que se concede, xa sexa
por razón das secuelas provocadas pola acción terrorista, xa sexa pola ameaza a que se
encontra sometida, nos termos previstos regulamentariamente.
5. O persoal funcionario con fillos ou persoas acollidas menores de doce anos ao seu
cargo ou con familiares conviventes que, por enfermidade ou avanzada idade, necesiten
a asistencia doutras persoas ten dereito á flexibilización da xornada de traballo dentro dun
horario diario de referencia nos termos que regulamentariamente se determinen.
Idéntico dereito terá o persoal funcionario que se encontre en proceso de nulidade, separación ou divorcio, desde a interposición da demanda xudicial ou desde a solicitude de
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medidas provisionais previas ata transcorridos tres meses desde a devandita demanda ou
solicitude.».
Seis.

Engádese o número 6 ao artigo 106 coa seguinte redacción:

«6. Ademais de nos supostos regulados neste artigo, o persoal funcionario terá dereito
á redución da súa xornada de traballo ou a outras adaptacións desta nos supostos e cos
requisitos que regulamentariamente se establezan.».
Sete.

Modifícase o artigo 112, que queda redactado como segue:

«Artigo 112.

Permiso por lactación

1. Por lactación dun fillo menor de doce meses, o persoal funcionario terá dereito a
unha hora de ausencia do posto de traballo, que poderá dividir en dúas fraccións. Este
dereito poderá ser substituído por unha redución da xornada normal en media hora ao
inicio e ao final da xornada, ou nunha hora ao inicio ou ao final da xornada, coa mesma
finalidade.
O permiso recollido neste precepto constitúe un dereito individual dos funcionarios, sen
que poida transferirse o seu exercicio ao outro proxenitor, adoptante, gardador ou acolledor.
2. Nos supostos de adopción, garda con fins de adopción ou acollemento, o dereito ao
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permiso por lactación pode exercerse durante o ano seguinte á efectividade da resolución
xudicial ou administrativa de adopción, garda con fins de adopción ou acollemento, sempre
que no momento desa efectividade o menor non teña feitos os doce meses.
3. Poderase solicitar a substitución do tempo de lactación por un permiso retribuído
que acumule en xornadas completas o tempo correspondente. Esta modalidade poderase
gozar unicamente a partir da finalización do permiso por nacemento, adopción, garda con
fins de adopción, acollemento ou do proxenitor diferente da nai biolóxica respectivo, ou
unha vez que, desde o nacemento do menor, transcorrese un tempo equivalente ao que
comprenden os citados permisos.
4. Nos supostos de parto, adopción, garda con fins de adopción ou acollemento múltiple,
a duración do permiso por lactación incrementarase en proporción ao número de fillos.».
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Oito. Modifícanse os números 2 e 3 do artigo 121, que quedan redactados como segue:
«2. A duración do permiso previsto neste artigo ampliarase nos casos e polos períodos
que a seguir se determinan:
a) Discapacidade do fillo ou filla, dúas semanas máis, unha para cada un dos proxenitores.
b) Partos múltiples, dúas semanas máis para cada fillo a partir do segundo, unha para
cada un dos proxenitores.
c) Partos prematuros e aqueles en que, por calquera outra causa, o neonato deba permanecer hospitalizado a continuación do parto, tantos días como o neonato se encontre
hospitalizado, ata un máximo de trece semanas adicionais.
3. Caso de ambos os proxenitores traballaren e transcorridas as seis primeiras semanas de descanso obrigatorio, o período de gozo deste permiso poderá levarse a cabo, á
vontade daqueles, de maneira interrompida e exercitarse desde a finalización do descanso
obrigatorio posterior ao parto ata que o fillo ou a filla faga os doce meses. No caso do gozo
interrompido requirirase, para cada período de gozo, un preaviso de polo menos 15 días e
realizarase por semanas completas.».
Nove. Modifícase o número 1 do artigo 121, que queda redactado como segue:
«1. Nos casos de parto, a nai funcionaria ten dereito a un permiso retribuído de vinte e
CVE-DOG: 9cdtxyq8-yag9-fnr1-txd9-vt7f7e5lpkd4

dúas semanas, das cales as seis semanas inmediatas posteriores ao parto serán en todo
caso de descanso obrigatorio e ininterrompidas.».
Dez. Modifícanse os números 5 e 6 e engádese un número 7 no artigo 121, que quedan redactados como segue:
«5. No suposto de falecemento do fillo ou filla, o período de duración do permiso non se
verá reducido, salvo que, unha vez finalizadas as seis semanas de descanso obrigatorio,
se solicite a reincorporación ao posto de traballo.
6. Do permiso previsto neste artigo pódese facer uso a xornada completa ou a tempo
parcial, cando as necesidades do servizo o permitan e nos termos que regulamentariamente se determinen.
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7. Durante o gozo deste permiso, unha vez finalizado o período de descanso obrigatorio,
poderase participar en cursos de formación que convoque a Administración.».
Once. Modifícase o artigo 122, que queda redactado como segue:
«Artigo 122.

Permiso por adopción, garda con fins de adopción ou acollemento

1. Nos casos de adopción, garda con fins de adopción ou acollemento, tanto preadoptivo como permanente ou simple, o persoal funcionario ten dereito a un permiso retribuído
de vinte e dúas semanas. Seis semanas deberán gozarse a xornada completa de forma
obrigatoria e ininterrompida inmediatamente despois da resolución xudicial pola que se
constitúe a adopción ou ben da decisión administrativa de garda con fins de adopción ou
de acollemento.
2. A duración do permiso previsto neste artigo ampliarase nos casos e polos períodos
que a seguir se determinan:
a) Discapacidade do menor adoptado ou acollido, dúas semanas máis, unha para cada
un dos proxenitores.
b) Adopción, garda con fins de adopción ou acollemento múltiple, dúas semanas máis
por cada menor adoptado ou acollido a partir do segundo, unha para cada un dos proxenitores.
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3. Caso de ambos os proxenitores traballaren e transcorridas as seis primeiras semanas de descanso obrigatorio, o período de gozo deste permiso poderá levarse a cabo de
maneira interrompida e exercitarse desde a finalización do descanso obrigatorio posterior
ao feito causante ata que o fillo ou filla faga os doce meses. No caso do gozo interrompido
requirirase, para cada período de gozo, preaviso de polo menos 15 días e realizarase por
semanas completas.
4. Do permiso previsto neste artigo pode facerse uso a xornada completa ou a tempo
parcial, cando as necesidades do servizo o permitan e nos termos que regulamentariamente se determinen.
5. Durante o gozo do permiso previsto neste artigo o persoal funcionario poderá participar nos cursos de formación que convoque a Administración pública.
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6. Os supostos de adopción, garda con fins de adopción ou acollemento, tanto preadoptivo como permanente ou simple, recollidos neste artigo son os que así se establezan
na normativa aplicable na Comunidade Autónoma de Galicia, debendo ter o acollemento
simple unha duración non inferior a un ano.».
Doce

Modifícase o número 2 do artigo 123, que queda redactado como segue:

«2. Con independencia do previsto no número anterior, nos casos recollidos neste artigo, o permiso de adopción, garda con fins de adopción ou acollemento pode iniciarse ata
catro semanas antes da resolución xudicial pola que se constitúa a adopción ou a decisión
administrativa ou xudicial de acollemento.».
Trece. Modifícase o artigo 124, que queda redactado como segue:
«Artigo 124. Permiso do proxenitor diferente da nai biolóxica por nacemento, acollemento, garda con fins de adopción ou adopción dun fillo ou filla
1. Nos casos de nacemento, acollemento, garda con fins de adopción ou adopción dun
fillo ou filla, o persoal funcionario que non estea a gozar do permiso por parto, acollemento,
garda con fins de adopción ou adopción previsto nesta lei ten dereito a un permiso retribuído de dezaseis semanas, das cales as seis semanas inmediatas posteriores ao feito
causante serán en todo caso de descanso obrigatorio.
Este permiso ampliarase en dúas semanas máis, unha para cada un dos proxenitores,
no suposto de discapacidade do fillo ou filla, e por cada fillo ou filla a partir do segundo nos
CVE-DOG: 9cdtxyq8-yag9-fnr1-txd9-vt7f7e5lpkd4

supostos de nacemento, adopción, garda con fins de adopción ou acollemento múltiples,
do que se gozará a partir da data do nacemento, ou da decisión administrativa de acollemento ou de garda con fins de adopción ou da resolución xudicial pola que se constitúa a
adopción.
Este permiso poderá ser distribuído polo proxenitor que vaia gozar del, sempre que as
seis primeiras semanas sexan ininterrompidas e inmediatamente posteriores á data do nacemento, ou da decisión administrativa de garda con fins de adopción ou acollemento ou
da resolución xudicial pola que se constitúa a adopción.
Caso de ambos os proxenitores traballaren e transcorridas as seis primeiras semanas,
o período de gozo deste permiso poderá levarse a cabo de maneira interrompida e exercitarse desde a finalización do descanso obrigatorio posterior ao parto ata que o fillo ou filla
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faga os doce meses. No caso do gozo interrompido requirirase, para cada período de gozo,
un preaviso de polo menos 15 días e realizarase por semanas completas.
No caso de que se optase polo gozo do presente permiso con posterioridade á semana
dezaseis do permiso por nacemento, se o proxenitor que goza deste último permiso solicitar a acumulación do tempo de lactación dun fillo menor de doce meses en xornadas
completas do permiso regulado no artigo 112, será á finalización dese período cando se
dará inicio ao cómputo das dez semanas restantes do permiso do proxenitor diferente da
nai biolóxica.
Nos casos de parto prematuro e naqueles en que, por calquera outra causa, o neonato
deba permanecer hospitalizado a seguir do parto, este permiso ampliarase en tantos días
como o neonato se encontre hospitalizado, cun máximo de trece semanas adicionais.
No suposto de falecemento do fillo ou filla, o período de duración do permiso non se
verá reducido, agás que, unha vez finalizadas as seis semanas de descanso obrigatorio,
se solicite a reincorporación ao posto de traballo.
Durante o gozo deste permiso, transcorridas as seis primeiras semanas ininterrompidas
e inmediatamente posteriores á data do nacemento, poderase participar nos cursos de
formación que convoque a Administración.
2. O permiso previsto neste artigo é independente do uso compartido do permiso por
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parto ou por adopción, garda con fins de adopción ou acollemento.
3. O persoal funcionario que estea a gozar do permiso por parto ou por adopción, garda
con fins de adopción ou acollemento pode facer uso do permiso previsto neste artigo inmediatamente a continuación da finalización do período de duración daquel nos seguintes
supostos:
a) Se a persoa titular do dereito faleceu antes da utilización íntegra do permiso.
b) Se a filiación do outro proxenitor non está determinada.
c) Cando en resolución xudicial ditada en proceso de nulidade, separación ou divorcio,
iniciado antes da utilización do permiso, se lle recoñecese á persoa que estea a gozar del
a garda do fillo ou da filla.
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4. Do permiso previsto neste artigo pode facerse uso a xornada completa ou a tempo
parcial, cando as necesidades do servizo o permitan e nos termos que regulamentariamente se determinen.».
Catorce. Modifícanse os números 4 e 5 do artigo 132, que quedan coa seguinte redacción:
«4. Recoñécese o dereito á fixación dun período alternativo de vacacións nos casos de
coincidencia do período ordinario de vacacións cos permisos por lactación, parto, adopción, garda con fins de adopción ou acollemento, ou doutro proxenitor por parto, adopción,
garda con fins de adopción ou acollemento dun fillo.
5. Os permisos mencionados no número anterior, así como os períodos de incapacidade
temporal, poden acumularse ás vacacións. Nestes casos, o dereito ás vacacións poderá
exercerse mesmo despois do remate do ano natural a que estas correspondan.
Cando as situacións de permiso de maternidade, incapacidade temporal, risco durante
a lactación ou risco durante o embarazo impidan iniciar o gozo das vacacións dentro do
ano natural a que correspondan, ou cando, unha vez iniciado o período de vacacións,
sobreveña unha das devanditas situacións, o período de vacacións poderase gozar aínda
que rematase o ano natural a que correspondan e sempre que non transcorresen máis de
dezaoito meses a partir do final do ano en que se orixinaron.».
Quince. Engádese a letra f) ao artigo 172 coa seguinte redacción:
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«f) Excedencia por razón de violencia terrorista.».
Dezaseis.

Engádese un número 9 ao artigo 176, coa seguinte redacción:

«9. No caso de gozo desta excedencia polo período máximo de duración, o reingreso
ao servizo activo solicitarase cun prazo de antelación dun mes respecto da data de finalización do período máximo legalmente establecido para esta excedencia.».
Dezasete. Modifícase o número 1 do artigo 178, que queda redactado como segue:
«1. Finalizada a causa que determinou a declaración dunha situación de excedencia
voluntaria das reguladas neste capítulo ou o prazo máximo de duración dela, o persoal
funcionario de carreira está obrigado a solicitar o reingreso ao servizo activo no prazo dun
mes, agás no suposto previsto no artigo 176.9. Unha vez acordado o reingreso, está igual-
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mente obrigado a tomar posesión do correspondente posto de traballo no prazo dun mes,
contado desde o día seguinte a aquel en que se lle notifique o reingreso. O incumprimento
destas obrigas determinará a declaración na situación de excedencia voluntaria por interese particular.».
Dezaoito.

Engádese un artigo 177 bis, coa seguinte redacción:

«Artigo 177 bis.

Excedencia por razón de violencia terrorista

De acordo coa lexislación básica estatal, o persoal funcionario que sufrise danos físicos ou psíquicos como consecuencia da actividade terrorista, así como o ameazado nos
termos do artigo 5 da Lei 29/2011, do 22 de setembro, de recoñecemento e protección
integral ás vítimas do terrorismo, contando co previo recoñecemento do Ministerio do Interior ou cunha sentenza xudicial firme, terá dereito a gozar dun período de excedencia nas
mesmas condicións que as vítimas de violencia de xénero.
A dita excedencia será autorizada e mantida no tempo en tanto que resulte necesaria
para a protección e asistencia social integral da persoa a que se concede, xa sexa por
razón das secuelas provocadas pola acción terrorista, xa sexa pola ameaza a que se encontra sometida, nos termos previstos regulamentariamente.».
Dezanove.

Engádese unha disposición adicional décimo quinta coa seguinte redac-

ción:
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«Disposición adicional décimo quinta.

Valoración de determinados méritos

Poderá valorarse como mérito nas bases das respectivas convocatorias de concursos
de traslados, promoción interna e de acceso aos graos do sistema transitorio previsto
no número 4 da disposición transitoria oitava, e tamén como mérito para os efectos da
confección das listas de contratación temporal, a prestación de servizos de forma presencial en postos de traballo dos centros residenciais ou sociosanitarios dependentes
da consellaría competente en materia de política social, sempre que se trate de servizos
prestados durante a situación de emerxencia sanitaria derivada da covid-19, nas seguintes categorías profesionais do sistema de clasificación profesional do Convenio Colectivo
Único para o persoal laboral da Xunta de Galicia: a categoría profesional 2 do grupo I;
a categoría profesional 2 do grupo II; a categoría profesional 06 do grupo II; a categoría
profesional 3 do grupo IV; a categoría profesional 4 do grupo IV; a categoría profesional 43 do grupo IV; a categoría profesional 44 do grupo IV; a categoría profesional 1 do
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grupo V e a categoría profesional 11, sempre que os servizos se prestasen durante a
situación de emerxencia sanitaria derivada da covid-19, en postos de traballo dos centros
residenciais ou sociosanitarios dependentes da consellaría competente en materia de
política social.».
Vinte.

ngádese un segundo parágrafo ao número 3 da disposición transitoria primeira

coa seguinte redacción:
«O persoal laboral fixo que posuíse a dita condición no momento da entrada en vigor
da Lei 7/2007, do 12 de abril, do estatuto básico do empregado público, e adquirise posteriormente outra categoría profesional como persoal laboral fixo polo procedemento de
promoción interna, poderá participar no proceso a que se refire o parágrafo anterior desde
esta última categoría profesional.».
Vinte e un.

Engádese unha letra k) no número 1 da disposición transitoria oitava, que

queda redactada como segue:
«k) En relación coa consolidación do grao, o persoal funcionario de carreira na situación administrativa de servizos especiais, por cada dous anos de servizos continuados,
consolidará dous niveis superiores de grao persoal ao que posuíse, sen que, en ningún
caso, poida superar o nivel máximo que podería obter no seu corpo ou escala de pertenza.».
Vinte e dous.

Engádese unha letra l) no número 1 da disposición transitoria oitava, que
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queda redactada como segue:
«l) O persoal funcionario de carreira que pase a desempeñar un posto directivo nunha
entidade instrumental do sector público autonómico superior en máis de dous niveis ao
correspondente ao seu grao persoal, consolidará cada dous anos de servizos continuados
o grao superior en dous niveis ao que posuíse, sen que en ningún caso poida superar o
correspondente ao do posto desempeñado.».
Vinte e tres.

Modifícase o título e os apartados 1 e 2 da disposición adicional décimo

cuarta, que quedan redactados como segue:
«Disposición adicional décimo cuarta. Segunda actividade do persoal pertencente ás
escalas de axentes forestais e axentes facultativos medioambientais da Xunta de Galicia
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e das distintas especialidades de bombeiros forestais das diferentes escalas do Servizo
de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais
1. A segunda actividade do persoal das escalas de axentes forestais e axentes facultativos medioambientais da Xunta de Galicia e das distintas especialidades de bombeiros
forestais das diferentes escalas do Servizo de Prevención e Defensa contra Incendios
Forestais, que en todo caso será voluntaria, consistirá en pasar a realizar tarefas que non
impliquen unha prestación directa de labores de extinción de incendios.
2. Poderá solicitar pasar á segunda actividade o persoal das anteriores escalas e especialidades que cumpra os requisitos que a seguir se indican:
a) Ter feitos os 60 anos de idade.
b) Ter desempeñado 25 anos de servizo nestas escalas ou especialidades.
c) Formular a solicitude nos termos previstos regulamentariamente.».
Artigo 6. Modificación do Decreto 206/2005, do 22 de xullo, de provisión de prazas
de persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde
O número 2 do artigo 30 do Decreto 206/2005, do 22 de xullo, de provisión de prazas de
persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde, queda redactado como segue:
«2. A toma de posesión da nova praza deberá efectuarse dentro dos dous días hábiles
seguintes ao do cesamento se a praza desempeñada e a adxudicada son da mesma área
CVE-DOG: 9cdtxyq8-yag9-fnr1-txd9-vt7f7e5lpkd4

de saúde, no prazo de sete días hábiles se as prazas son de distinta área de saúde dentro
do Servizo Galego de Saúde ou no prazo dun mes se a praza desempeñada corresponde a outro servizo de saúde. Para estes efectos, entenderase por praza desempeñada a
efectivamente ocupada, con independencia de que sexa en condición de destino definitivo,
adscrición ou destino provisional ou comisión de servizos.
No caso de que a adxudicación de praza supoña o reingreso ao servizo activo, o prazo
de toma de posesión será dun mes, contado desde o día seguinte ao da publicación da
resolución definitiva do concurso.
Se así o permiten as necesidades do servizo, e a pedimento da persoa interesada, os
prazos a que se refiren os parágrafos anteriores poderán ser prorrogados polo órgano
convocante.».
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Artigo 7. Modificación da Lei 9/2017, do 26 de decembro, de medidas fiscais e administrativas
O artigo 6 da Lei 9/2017, do 26 de decembro, de medidas fiscais e administrativas, queda redactado como segue:
«Artigo 6. Protección da maternidade e da paternidade
O persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde, durante as situacións de maternidade, paternidade, risco durante o embarazo, risco durante a lactación natural e nos supostos
de adaptación de posto por causa do embarazo ou da realización da lactación natural, percibirá, en concepto de mellora da prestación, as retribucións que correspondan ata acadar
a totalidade das retribucións básicas e complementarias de carácter fixo.
Así mesmo, percibirá a media das retribucións variables aboadas no ano anterior ao
mes en que dese comezo a correspondente situación, en concepto de atención continuada
derivada da prestación de gardas, noites e festivos.
O disposto neste precepto será tamén de aplicación durante todo o período de duración
dos permisos de maternidade e paternidade previstos na lexislación autonómica aplicable
aos empregados públicos.».
CAPÍTULO II
Medio ambiente e territorio
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Artigo 8. Modificación da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia
Un. Modifícase o artigo 40, que queda redactado como segue:
«Artigo 40. Edificacións existentes de carácter tradicional
1. As edificacións tradicionais existentes en calquera categoría de solo de núcleo ou de
solo rústico poderán ser destinadas a usos residenciais, terciarios ou produtivos, a actividades turísticas ou artesanais e a pequenos talleres e equipamentos.
2. Logo da obtención do título habilitante municipal de natureza urbanística, e sen necesidade de cumprir os parámetros urbanísticos aplicables agás o límite de altura, permitirase a súa reforma, rehabilitación e reconstrución e a súa ampliación, mesmo en volume independente, sen que a ampliación poida superar o 50 % do volume orixinario da edificación
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