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I. DISPOSICIÓNS XERAIS

PRESIDENCIA

Lei 2/2009, do 23 de xuño, de modifica-
ción do texto refundido da Lei da función
pública de Galicia, aprobado polo Decreto
lexislativo 1/2008, do 13 de marzo.

Exposición de motivos

A Constitución española establece no seu artigo 3
que o castelán é a lingua española oficial do Estado,
e que as demais linguas españolas serán tamén ofi-
ciais nas respectivas comunidades autónomas de
acordo cos seus estatutos.

De conformidade con isto, o artigo 5 da Lei orgá-
nica 1/1981, do 6 de abril, pola que se aproba o
Estatuto de autonomía de Galicia, dispón que a lin-
gua propia de Galicia é o galego, e que os idiomas
galego e castelán son oficiais en Galicia. Os poderes
públicos de Galicia garantirán o uso normal e oficial
dos dous idiomas.

A Lei 3/1983, do 15 de xuño, de normalización
lingüística, recolle no seu artigo 2 que os poderes
públicos garantirán o uso normal do galego e do cas-
telán, linguas oficiais da Comunidade Autónoma, e
no seu artigo 3 dispón que os poderes públicos de
Galicia adoptarán as medidas oportunas para que
ninguén sexa discriminado por razón da lingua.

Tal como establecen estes textos legais, na Comu-
nidade Autónoma de Galicia existe a cooficialidade
lingüística dos idiomas galego e castelán, polo que
os dereitos lingüísticos da cidadanía galega abran-
guen o dereito ao uso de calquera dos dous idiomas
oficiais, sen ningún tipo de discriminación.

A Administración autonómica debe ser garante
dos dereitos das administradas e dos administrados
en xeral, e deste en particular, xa que, no ámbito
administrativo, a lingua supón o vehículo a través do
cal se desenvolven as relacións entre a Administra-
ción e as administradas e os administrados, e para
posibilitar que estas se realicen sen ningún tipo de
discriminación é necesario garantir o dereito das
administradas e dos administrados a dirixirse a esta
en calquera dos dous idiomas oficiais, tanto en gale-
go coma en castelán, para acadar así unha adminis-
tración de calidade. Así mesmo, hai que posibilitar
que a mobilidade das cidadás e dos cidadáns por
todo o territorio nacional non se vexa limitada nin
menoscabada por barreiras lingüísticas de ningún
tipo.

O que debe primar é o absoluto respecto á hora de
que as cidadás e os cidadáns elixan con liberdade a
lingua na que se queren expresar, sen que esixen-
cias do poder público, en calquera dirección que se
realicen, poidan menoscabar o exercicio dese derei-
to.

Por tanto, a Administración debe garantir os derei-
tos lingüísticos das administradas e dos administra-

dos, pero tanto respecto do idioma galego como do
idioma castelán, para o que a Administración debe
arbitrar mecanismos que lle permitan contar para iso
con persoal formado e competente co fin de atender
as cidadás e os cidadáns, tanto se utilizan o galego
coma o castelán.

O acceso á función pública debe respectar os prin-
cipios de mérito e capacidade, establecidos no arti-
go 103.3º da Constitución española, principios reco-
llidos así mesmo no artigo 36 do Decreto lexislati-
vo 1/2008.

O artigo 11 da Lei de normalización lingüística
sinala que nas probas selectivas que se realicen
para o acceso ás prazas das administracións autonó-
mica e local se considerará, entre outros méritos, o
grao de coñecemento das linguas oficiais, que se
ponderará para cada nivel profesional.

Por outra banda, nas convocatorias de procesos
selectivos incluirase o coñecemento de lingua gale-
ga, ponderado segundo o grupo de clasificación, co
obxecto de garantir o coñecemento da lingua propia
de Galicia por parte do persoal que se seleccione
para acceder á función pública galega.

Así mesmo, en determinados corpos, escalas e/ou
categorías pertencentes ao ámbito sanitario, social
ou outros que se establezan, a consellaría competen-
te en materia de función pública poderá modular a
necesidade de acreditación do coñecemento da lin-
gua galega, co fin de posibilitarlle unha axeitada
prestación dos servizos públicos á cidadanía.

Co obxecto de garantir os dereitos individuais de
todas as galegas e de todos os galegos, considérase
necesario proceder á modificación do artigo 35 do
Decreto lexislativo 1/2008, do 13 de marzo, polo que
se aproba o texto refundido da Lei da función públi-
ca de Galicia, de xeito que se garanta a atención nas
dúas linguas oficiais da comunidade autónoma e se
potencie o patrimonio cultural de Galicia, no que
coexisten dúas linguas.

Por todo o exposto, o Parlamento de Galicia apro-
bou e eu, de conformidade co artigo 13.2º do Estatu-
to de Galicia e co artigo 24 da Lei 1/1983, do 23 de
febreiro, reguladora da Xunta e da súa Presidencia,
promulgo en nome de El-Rei, a Lei de modificación
do texto refundido da Lei da función pública de
Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo 1/2008,
do 13 de marzo.

Artigo único.-Modificación do texto refundido da
Lei da función pública de Galicia, aprobado polo
Decreto lexislativo 1/2008, do 13 de marzo.

Modifícase o artigo 35 do texto refundido da Lei da
función pública de Galicia, aprobado polo Decreto
lexislativo 1/2008, do 13 de marzo, que queda
redactado como segue:

«Artigo 35º

A Administración garantirá os dereitos constitucio-
nais e lingüísticos das cidadás e dos cidadáns gale-
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gos, tanto respecto do galego, como lingua propia de
Galicia, coma do castelán, lingua oficial en Galicia.

Para lle dar cumprimento á normalización do idio-
ma galego na Administración pública de Galicia e
para garantir o dereito das administradas e dos
administrados ao uso do galego nas relacións coa
Administración pública no ámbito da comunidade
autónoma, e a promoción do uso normal do galego
por parte dos poderes públicos de Galicia, que
determina o artigo 6.3º da Lei de normalización lin-
güística, nas probas selectivas que se realicen para
o acceso ás prazas da Administración da Comunida-
de Autónoma de Galicia e das entidades locais de
Galicia incluirase un exame de galego, agás para
aqueles que acrediten o coñecemento da lingua
galega conforme a normativa vixente. As bases das
convocatorias dos procesos selectivos establecerán o
carácter e a valoración deste exame.

Todo isto sen prexuízo daquelas probas que teñan
que realizarse en galego para aquelas prazas que
requiran un especial coñecemento da lingua galega».

Disposición transitoria

Única.-A liberdade de elección de lingua galega e de
lingua castelá nas probas selectivas seralles aplicable
a todos os procesos selectivos da Comunidade Autóno-
ma de Galicia en curso, e que aínda non estean finali-
zados, respecto daqueles exercicios non realizados.

Disposición derradeira

Única.-Esta modificación entrará en vigor o día
seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de
Galicia.

Santiago de Compostela, vinte e tres de xuño de
dous mil nove.

Alberto Núñez Feijóo
Presidente

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN
E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

Decreto 332/2009, do 11 de xuño, polo
que se establece a estrutura orgánica da
Consellería de Educación e Ordenación
Universitaria.

Publicado o Decreto 79/2009, do 19 de abril, polo
que se establece a estrutura orgánica da Xunta de
Galicia, así como o Decreto 83/2009, do 21 de abril,
polo que se fixa a estrutura orgánica dos seus depar-
tamentos, procede aprobar a nova estrutura orgánica
da Consellería de Educación Universitaria que
reflicta a configuración establecida no artigo 5 do
citado Decreto 83/2009, do 21 de abril, e os cambios

organizativos necesarios nela cara á redistribución
de funcións entre as distintas unidades administra-
tivas que a integran.

Asemade, a publicación do Decreto 245/2009, do
30 de abril, polo que se regulan as delegacións terri-
toriais da Xunta de Galicia, exixe que esta remodela-
ción dos órganos periféricos da Administración desta
Comunidade Autónoma teña o seu desenvolvemento
normativo dentro da estrutura orgánica da Consellería
de Educación e Ordenación Universitaria.

Na súa virtude, por proposta do conselleiro de
Educación e Ordenación Universitaria, en uso das
atribucións conferidas pola Lei 1/1983, do 22 de
febreiro, de normas reguladoras da Xunta e da súa
presidencia, modificada pola Lei 11/1988, do 20 de
outubro, e pola Lei 12/2007, do 27 de xullo, co
informe previo das consellerías de Presidencia,
Administracións Públicas e Xustiza e de Facenda, e
logo de deliberación do Consello da Xunta de Gali-
cia na súa reunión do día once de xuño de 2009,

DISPOÑO:

Artigo 1º.-Ámbito competencial.

A Consellería de Educación e Ordenación Universi-
taria é o órgano da Administración da Comunidade
Autónoma de Galicia ao cal lle corresponden as com-
petencias e funcións en materia de planificación,
regulación e administración do ensino regrado en toda
a súa extensión, niveis e graos, modalidades e especia-
lidades; a promoción e o ensino da lingua galega, así
como a dirección, planificación, coordinación e execu-
ción da política lingüística da Xunta de Galicia; a
coordinación do sistema universitario; o recoñecemen-
to, tutela e rexistro das fundacións docentes de intere-
se galego; as competencias e funcións que lle atribúe
o Decreto 268/2000, do 2 de novembro, polo que se
crea o Museo Pedagóxico de Galicia, e o Decreto
214/2003, do 20 de marzo, polo que se modifica o
Decreto 110/1999, do 8 de abril, polo que se crea e
regula o Consello Galego de Formación Profesional.
Todo iso de conformidade co establecido na Lei orgá-
nica 1/1981, do 6 de abril, pola que se aproba o Esta-
tuto de autonomía de Galicia, na Lei 12/2006, do 1 de
decembro, de fundacións de interese galego, na Lei
11/1989, do 20 de xullo, de ordenación do sistema
universitario de Galicia, na Lei 3/2002, do 29 de abril,
de medidas de réxime fiscal e administrativo, na Lei
2/2003, do 22 de maio, do Consello Galego de Univer-
sidades, e nas leis orgánicas reguladoras do sistema
educativo español.

Artigo 2º.-Estrutura.

A Consellería de Educación e Ordenación Univer-
sitaria desempeñará as súas funcións a través dos
seguintes órganos:

I. A conselleira ou o conselleiro.

II. A Secretaría Xeral.

III. A Secretaría Xeral de Universidades.


