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o) Un/unha representante da Deputación Provin-
cial de Lugo.

p) O/a director/a da Reserva Nacional dos Anca-
res, que actuará como secretario con voz e voto.

2. A designación dos membros non natos da
XCRNA farase procurando que o órgano acade unha
composición paritaria».

Disposición adicional

Única.-As referencias contidas no Decre-
to 202/1992, do 10 de xullo, en canto á Consellería
de Agricultura, Gandaría e Montes, deberán enten-
derse referidas á consellería competente en materia
de conservación da natureza.

Disposición derrogatoria

Queda derrogado o disposto no Decreto 311/2001,
do 17 de decembro, polo que se modifica o Decre-
to 202/1992, do 10 de xullo.

Disposición derradeira

Primeira.-Facúltase o conselleiro do Medio Rural
para ditar cantas disposicións sexan necesarias para
o desenvolvemento deste decreto.

Segunda.-Este decreto entrará en vigor o día seguin-
te á súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, trinta de decembro de
dous mil nove.

Alberto Núñez Feijóo
Presidente

Samuel Jesús Juárez Casado
Conselleiro do Medio Rural

Decreto 2/2010, do 8 de xaneiro, polo que
se regulan os órganos competentes e o pro-
cedemento para a imposición de sancións
en materias do medio rural.

Na actualidade o medio rural, ao abeiro da recente
aprobación do Decreto 83/2009, do 21 de abril, que
fixou a estrutura orgánica da Xunta de Galicia, e do
Decreto 318/2009, do 4 de xuño, polo que se estable-
ce a estrutura orgánica da Consellería do Medio Rural
e do Fondo Galego de Garantía Agraria, abrangue
materias tan diversas como son a agricultura e a gan-
dería, o desenvolvemento rural, as industrias agrarias
e forestais, os montes e a conservación da natureza.

Preténdese con este decreto regular dúas cuestións
diferenciadas respecto á materia sancionadora no
medio rural, que son a atribución competencial para
o exercicio da potestade sancionadora e o procede-
mento sancionador.

Os factores determinantes da previsión competen-
cial recollida neste decreto son tanto a necesidade de
actualizar a regulación competencial nos procede-
mentos sancionadores en materia de agricultura e
gandería, como a de eliminar o baleiro competencial

existente nos procedementos sancionadores nas mate-
rias de conservación da fauna silvestre nos parques
zoolóxicos, do Parque Nacional Marítimo-Terrestre
das Illas Atlánticas de Galicia e da biodiversidade.

No tocante á exixencia de actualización, cómpre
facer referencia tanto ao Decreto 24/1984, do 23 de
febreiro, polo que se regulan os órganos competen-
tes para a imposición de sancións en materia de
defensa do consumidor e a produción agroalimenta-
ria, como ao Decreto 431/1996, do 29 de novembro,
que regulou os órganos competentes para a imposi-
ción de sancións por infraccións cometidas en mate-
ria de medicamentos veterinarios, cuxas regulacións
precisan dunha adecuación normativa.

Así mesmo, as previsións deste decreto son res-
pectuosas coa vixente organización da Administra-
ción periférica da Comunidade Autónoma de Gali-
cia, contida no Decreto 245/2009, do 30 de abril,
polo que se regulan as delegacións territoriais da
Xunta de Galicia.

Por outra banda, no que atinxe ao procedemento
sancionador, a Lei 30/1992, do 26 de novembro, de
réxime xurídico das administracións públicas e do
procedemento administrativo común, regula, no seu
artigo 134, dentro dos principios do procedemento
sancionador, a exixencia do procedemento legal ou
regulamentariamente establecido para o exercicio
da potestade sancionadora.

No ámbito estatal esta previsión desenvolveuse
mediante a aprobación do Real decreto 1398/1993,
do 4 de agosto, polo que se aprobou o Regulamento
do procedemento para o exercicio da potestade san-
cionadora.

O artigo 23 deste real decreto prevé a aplicación
do procedemento simplificado nos casos en que o
órgano competente para iniciar o procedemento con-
sidere que existen elementos de xuízo suficientes
para cualificar a infracción como leve.

Non obstante o anterior, é preciso lembrar o carác-
ter supletorio deste real decreto, ao abeiro do arti-
go 149.3º da Constitución española, e a competencia
de que dispón a Administración das comunidades
autónomas para establecer os seus propios procede-
mentos para o exercicio da potestade sancionadora.

O carácter eminentemente técnico das materias
propias do medio rural, que se reflicte na complexa e,
en moitos casos, dilatada tramitación dos procede-
mentos sancionadores, e a necesidade de reforzar a
seguridade xurídica dos administrados, aconsella
garantir que os procedementos sancionadores nas
ditas materias, sexa cal sexa a cualificación da infrac-
ción, se tramiten polo procedemento establecido nos
artigos 11 a 22 do Regulamento do procedemento
para o exercicio da potestade sancionadora, aprobado
polo Real decreto 1398/1993, do 4 de agosto, excluín-
do a aplicación do procedemento simplificado, regu-
lado nos artigos 23 e 24 do dito real decreto, sen pre-
xuízo do cumprimento e respecto ás peculiaridades
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procedementais reguladas pola norma substantiva
sancionadora nas materias propias do medio rural.

En consecuencia, por proposta do conselleiro do
Medio Rural, de acordo co ditame do Consello Con-
sultivo de Galicia, e logo de deliberación do Conse-
llo da Xunta de Galicia na súa reunión do día oito de
xaneiro de dous mil dez,

DISPOÑO:

Artigo 1º.-Obxecto.

O obxecto deste decreto é:

1. Regular os órganos competentes para a imposi-
ción de sancións en materia de agricultura, gandaría
e conservación da natureza.

2. Establecer o procedemento sancionador aplica-
ble en materias do medio rural.

Artigo 2º.-Órganos sancionadores en materia de
viños.

Os órganos competentes para a imposición de san-
cións pola comisión de infraccións en materia de
viños serán os seguintes:

a) A persoa titular do departamento territorial da
consellería competente en materia de agricultura
para a imposición de sancións pola comisión de
infraccións leves.

b) A persoa titular da dirección xeral correspon-
dente en materia de industrias agrarias da conselle-
ría competente en materia de agricultura para a
imposición de sancións pola comisión de infraccións
graves.

c) A persoa titular da consellería competente en
materia de agricultura para a imposición de sancións
pola comisión de infraccións moi graves.

Artigo 3º.-Órganos sancionadores en materia de
sanidade e produción animal.

Os órganos competentes para a imposición de san-
cións pola comisión de infraccións en materia de
sanidade e produción animal serán os seguintes:

a) A persoa titular do departamento territorial da
consellería competente en materia de sanidade e
produción animal para a imposición de sancións
pola comisión de infraccións leves.

b) A persoa titular da dirección xeral competente
en materia de sanidade e produción animal para a
imposición de sancións pola comisión de infraccións
graves.

c) A persoa titular da consellería competente en
materia de sanidade e produción animal para a
imposición de sancións pola comisión de infraccións
moi graves.

Artigo 4º.-Órganos sancionadores en materia de
medicamentos veterinarios.

Os órganos competentes para a imposición de san-
cións pola comisión de infraccións en materia de
medicamentos veterinarios serán os seguintes:

a) A persoa titular do departamento territorial da
consellería competente en materia de medicamentos
veterinarios para a imposición de sancións pola
comisión de infraccións leves.

b) A persoa titular da dirección xeral competente
en materia de medicamentos veterinarios para a
imposición de sancións pola comisión de infraccións
graves.

c) A persoa titular da consellería competente en
materia de medicamentos veterinarios para a impo-
sición de sancións pola comisión de infraccións moi
graves.

Artigo 5º.-Órganos sancionadores en materia de
sanidade e produción vexetal.

Os órganos competentes para a imposición de san-
cións pola comisión de infraccións en materia de
sanidade e produción vexetal serán os seguintes:

a) A persoa titular do departamento territorial da
consellería competente en materia de sanidade e
produción vexetal para a imposición de sancións
pola comisión de infraccións leves.

b) A persoa titular da dirección xeral competente
en materia de sanidade e produción vexetal para a
imposición de sancións pola comisión de infraccións
graves.

c) A persoa titular da consellería competente en
materia de sanidade e produción vexetal para a
imposición de sancións pola comisión de infraccións
moi graves.

Artigo 6º.-Órganos sancionadores en materia de
conservación da natureza.

Os órganos competentes para a imposición de san-
cións pola comisión de infraccións en materia de
conservación da natureza serán os seguintes:

a) A persoa titular do departamento territorial da
consellería competente en materia de conservación
da natureza para a imposición de sancións pola
comisión de infraccións leves e menos graves.

b) A persoa titular da dirección xeral competente en
materia de conservación da natureza para a imposi-
ción de sancións pola comisión de infraccións graves.

c) A persoa titular da consellería competente en
materia de conservación da natureza para a imposi-
ción de sancións pola comisión de infraccións moi
graves.

Artigo 7º.-Procedemento sancionador.

Os procedementos sancionadores en materias do
medio rural, xa sexan por infraccións leves, menos
graves, graves ou moi graves, tramitaranse seguindo
o procedemento establecido nos artigos 11 a 22 do
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Regulamento do procedemento para o exercicio da
potestade sancionadora, aprobado polo Real decre-
to 1398/1993, do 4 de agosto, sen prexuízo do cum-
primento das peculiaridades procedementais regula-
das por cada norma sancionadora substantiva.

Disposición transitoria

Única.-Aos procedementos en curso no momento da
entrada en vigor deste decreto seralles de aplicación
a normativa vixente no momento da súa iniciación.

Disposición derrogatoria

Única.-Quedan derrogados o número dous do artigo
único do Decreto 24/1984, do 23 de febreiro, polo que
se regulan os órganos competentes para a imposición
de sancións en materia de defensa do consumidor e a
produción agroalimentaria; o Decreto 431/1996, do
29 de novembro, polo que se regulan os órganos com-
petentes para a imposición de sancións por infrac-
cións en materia de medicamentos veterinarios, e
todas as normas de igual ou inferior rango que contra-
digan ou se opoñan ao disposto neste decreto.

Disposicións derradeira

Única.-Este decreto entrará en vigor aos vinte días
da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, oito de xaneiro de dous
mil dez.

Alberto Núñez Feijóo
Presidente

Samuel Jesús Juárez Casado
Conselleiro do Medio Rural

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS
E XUSTIZA

Orde do 19 de xaneiro de 2010 pola que se
determina o importe do complemento
autonómico transitorio do persoal ao ser-
vizo da Administración de xustiza.

Mediante o Real decreto 2397/1996, do 22 de
novembro (BOE do 17 de decembro), traspasáron-
selle á Comunidade Autónoma de Galicia as fun-
cións e os servizos que, dentro do territorio de Gali-
cia, desempeñaba a Administración do Estado sobre
o persoal ao servizo da Administración de xustiza.

O réxime retributivo do persoal ao servizo da
Administración de xustiza está regulado no título VI
do libro VI da Lei orgánica do poder xudicial
(LOPX), que diferencia conceptos salariais de deter-
minación estatal (retribucións básicas -soldo e trie-
nios-, complemento xeral do posto e complemento
de garda) e conceptos salariais de determinación
autonómica. Son o complemento específico e a pro-

dutividade os conceptos que lles corresponde deter-
minar ás comunidades autónomas con competencia.

Segundo o artigo 519.3º da LOPX, a contía indivi-
dualizada do complemento específico fixaraa (...) o
órgano competente da comunidade autónoma, tras
negociación coas organizacións sindicais nos seus
respectivos ámbitos, ao elaborar as relacións de pos-
tos de traballo. Ante a demora na aprobación das
relacións de postos de traballo, e coa finalidade de
suplir a ausencia do complemento específico, as
comunidades autónomas con competencia foron
aprobando complementos autonómicos de carácter
transitorio. Así en Galicia, a través dos acordos do
29 de maio de 2006 e 31 de xullo de 2008, publica-
dos respectivamente polas resolucións da Dirección
Xeral de Xustiza do 31 de maio de 2006 (DOG
número 108, do 7 de xuño) e do 8 de setembro de
2008 (DOG número 244, do 17 de decembro), apro-
bouse a implantación do complemento autonómico
transitorio, que ten efectos desde o 1 de xaneiro de
2006. Como expresamente indica o acordo asinado o
31 de xullo de 2008, este complemento integrarase
e consolidarase como parte esencial do compoñente
do complemento específico cando se aproben as
correspondentes relacións de postos de traballo.

A vixencia do acordo coas organizacións sindicais
finalizou o pasado 31 de decembro de 2009. En con-
secuencia, para evitar a minoración das condicións
retributivas do persoal ao servizo da Administración
de xustiza en Galicia, con carácter de urxencia e sen
prexuízo da negociación das relacións de postos de
traballo precisas para a posta en marcha da nova ofi-
cina xudicial, cómpre darlle soporte xurídico á per-
cepción do dito complemento durante 2010, con
idéntica contía e réxime ca en 2009.

Por outra banda, da execución da sentenza do 17 de
xullo de 2007, da Sección VII da Sala do Contencioso-
Administrativo do Tribunal Supremo, recaída no recur-
so contencioso-administrativo número 164/2007, xorde
un cambio do réxime retributivo deste persoal, cambio
este que vén determinado pola entrada en vigor do Real
decreto 1033/2007, do 20 de xullo, polo que se deter-
minan os postos tipo das unidades que integran as ofi-
cinas xudiciais e outros servizos non xurisdicionais e as
súas correspondentes valoracións, para efectos do com-
plemento xeral de posto dos funcionarios ao servizo da
Administración de xustiza. E, como consecuencia, pro-
ducirase a perda de determinadas retribucións recoñe-
cidas ata o momento en artigos do Real decre-
to 1909/2000, que quedan derrogados. Isto provocará
que o novo réxime retributivo comporte unha minora-
ción das condicións remuneratorias do persoal de
determinadas unidades, así como dos funcionarios do
corpo de auxilio xudicial en determinados casos. Esta-
blecer solucións transitorias para evitar estas conse-
cuencias é a segunda finalidade desta orde, que para
tal efecto substitúe percepcións salariais que quedaron
sen soporte xurídico por percepcións amparadas no
complemento autonómico transitorio.

Tendo en conta o anterior, e logo de seren oídas as
organizacións sindicais con presenza na Mesa Secto-
rial de Negociación da Administración de Xustiza, a


