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-A persoa titular da Secretaría Xeral de Ordena-
ción do Territorio e Urbanismo, da Consellería de
Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas.

-A persoa titular da Secretaría Xeral de Familia e
Benestar, da Consellería de Traballo e Benestar.

-A persoa titular da Dirección Xeral de Conserva-
ción da Natureza, da Consellería do Medio Rural.

-A persoa titular da Dirección Xeral de Sostibili-
dade e Paisaxe, da Consellería de Medio Ambiente,
Territorio e Infraestruturas.

-A persoa titular da Dirección Xeral de Relacións
Exteriores e coa Unión Europea, da Consellería de
Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza.

-A persoa titular da presidencia de Augas de Gali-
cia.

-Un/unha representante designado/a pola persoa
titular da Consellería de Economía e Industria.

-Un/unha representante designado/a pola persoa
titular da Consellería de Educación e Ordenación
Universitaria.

-Un/unha representante designado/a pola persoa
titular da Consellería de Cultura e Turismo.

-Un/unha representante designado/a pola persoa
titular da Consellería de Traballo e Benestar.

-Un/unha representante designado/a pola persoa
titular da Consellería do Medio Rural.

-Un/unha representante designado/a pola persoa
titular da Consellería do Mar.

4.2º Vinte e cinco vogais, en representación da
sociedade civil repartidos do seguinte xeito:

-Tres representantes dos sindicatos máis represen-
tativos de Galicia.

-Tres representantes da Confederación de Empre-
sarios de Galicia.

-Catro representantes de organizacións de carácter
ambiental.

-Catro representantes de organizacións de carácter
social: Consello da Xuventude, Sociedade Galega de
Educación Ambiental, Confederación Galega de
Veciños, Consello Galego de Consumidores e Usua-
rios.

-Tres representantes das universidades de Galicia,
un por cada unha delas.

-Catro representantes da Federación Galega de
Municipios e Provincias (Fegamp).

-Tres representantes das organizacións profesio-
nais agrarias máis representativas de Galicia.

-Un representante da Federación Galega de Con-
frarías de Pescadores.

2. A composición e organización do Consello Gale-
go de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible

rexerase polo principio de paridade e tratará de
garantir unha representación proporcionada entre
homes e mulleres».

Disposición derrogatoria

Única.-Quedan derrogadas cantas disposicións de
igual ou inferior rango se opoñan ao disposto neste
decreto.

Disposicións derradeiras

Primeira.-Facúltase a persoa titular da Consellería
de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas para
ditar cantas disposicións sexan necesarias para o
desenvolvemento e execución deste decreto.

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

Lugo, vinte e catro de setembro de dous mil nove.

Alberto Núñez Feijóo
Presidente

Agustín Hernández Fernández de Rojas
Conselleiro de Medio Ambiente, Territorio
e Infraestruturas

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN
E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

Orde do 17 de setembro de 2009 pola que
se regula a avaliación e o informe da Axen-
cia para a Calidade do Sistema Universita-
rio de Galicia previos á contratación de
profesor contratado doutor, profesor axu-
dante doutor, profesor de universidade pri-
vada e profesor colaborador.

A disposición adicional vixésimo sétima da
Lei 3/2002, do 29 de abril, de medidas de réxime
fiscal e administrativo, atribúelle á Axencia para a
Calidade do Sistema Universitario de Galicia
(ACSUG), dentro do ámbito da Comunidade Autóno-
ma de Galicia, a competencia para realizar as ava-
liacións e informes das actividades docentes, inves-
tigadoras e de xestión para poder ser contratado
como profesor axudante doutor, profesor colabora-
dor, profesor contratado doutor e profesor de univer-
sidade privada, polas universidades do Sistema Uni-
versitario de Galicia (SUG). Desde a súa entrada en
vigor téñense producido importantes cambios lexis-
lativos que aconsellan revisar toda a normativa auto-
nómica de aplicación nesta materia, así a Lei orgá-
nica 4/2007, do 12 de abril, pola que se reforma a
Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de univer-
sidades, introduciu importantes reformas lexislati-
vas neste eido, modificando, entre outros, diversos
aspectos relativos aos artigos reguladores das avalia-
cións previas necesarias para poder ser contratado
como profesor universitario nas figuras de profesor
axudante doutor, profesor colaborador, profesor con-
tratado doutor e profesor de universidade privada.
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Asi mesmo, coa entrada en vigor da Lei orgáni-
ca 4/2007, déixase sen contido o artigo da Lei orgá-
nica 6/2001, do 21 de decembro, de universidades,
que regulaba a citada figura do profesor colaborador,
que queda como figura excepcional e pendente de
desenvolvemento regulamentario a teor do disposto
na disposición transitoria segunda. Por outra parte,
a disposición adicional terceira da mesma Lei orgá-
nica 4/2007 determina que os actuais profesores
colaboradores que no momento da entrada en vigor
desta lei estean contratados como profesores colabo-
radores consonte a antiga Lei orgánica 6/2001,
poderán continuar no desempeño das súas funcións
docentes e investigadoras.

Ademais, a citada Lei orgánica 4/2007 estableceu
na súa disposición transitoria segunda a necesidade
de que o Goberno, logo de informe do Consello de
Universidades, establecese regulamentariamente as
condicións e prazos en que, de forma excepcional, as
universidades poderán contratar profesoras ou pro-
fesores colaboradores entre diplomados, arquitectos
técnicos ou enxeñeiros técnicos que, en todo caso,
deberán contar co informe favorable da Axencia
Nacional de Avaliación da Calidade e da Acredita-
ción ou do órgano de avaliación externa que a lei da
comunidade autónoma determine.

Nesta liña, o Real decreto 989/2008, do 13 de
xuño, deu cumprimento ao previsto na citada dispo-
sición transitoria establecendo como prazo límite
para que as universidades poidan convocar concur-
sos para a contratación excepcional de profesores
colaboradores o 3 de maio de 2013.

Por outro lado, tamén é importante salientar que a
chegada do Espacio Europeo de Educación Superior
(EEES) deseña un novo contexto en que os distintos
órganos de avaliación, que operan dentro do ámbito
da garantía da calidade universitaria en Europa,
deberán actuar de acordo con estándares internacio-
nais de calidade, establecendo mecanismos de coo-
peración e recoñecemento mutuo; circunstancia que
levou a que o Consello de Dirección da Axencia para
a Calidade do Sistema Universitario de Galicia, na
súa reunión do 14 de xullo de 2008, abordase a
modificación dos estatutos da axencia coa finalidade
primordial de procurar a independencia na actua-
ción da ACSUG respecto do resto dos axentes
actuantes no ámbito da educación superior.

Finalmente, o Decreto 326/2009, do 11 de xuño,
modificou coherentemente o Decreto 270/2003, do
22 de maio, regulador da Axencia para a Calidade
do Sistema Universitario de Galicia, recoñecendo a
Comisión Galega de Informes, Avaliación, Certifica-
ción e Acreditación (CGIACA), como órgano supe-
rior de avaliación da Axencia para a Calidade do
Sistema Universitario de Galicia, dotándoa da inde-
pendencia necesaria para o desempeño das funcións
que ten atribuídas, de acordo co disposto nos estatu-
tos da axencia e coa normativa de dereito público
que resulte de aplicación.

Tendo en conta o exposto, a finalidade desta orde
é a de unificar a normativa existente no ámbito da
Comunidade Autónoma de Galicia, relativa á emi-
sión da avaliación e do informe previos á contrata-
ción do profesorado universitario, axustando o seu
contido ás reformas introducidas pola Lei orgáni-
ca 4/2007, do 12 de abril, pola que se reforma a Lei
orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de universida-
des, aos actuais estatutos da Axencia para a Calida-
de do Sistema Universitario de Galicia e ao Decre-
to 326/2009, do 11 de xuño, polo que se modifica o
Decreto 270/2003, do 22 de maio, regulador da
Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de
Galicia.

En consecuencia, esta consellería, facendo uso das
atribucións que lle están conferidas,

DISPÓN:

CAPÍTULO I
DISPOSICIÓNS XERAIS

Artigo 1º.-Obxecto.

O obxecto desta orde é o de unificar a normativa
existente, no ámbito da Comunidade Autónoma de
Galicia, relativa á emisión da avaliación e do infor-
me previos á contratación do profesorado universita-
rio, nas figuras de profesora ou profesor contratado
doutor, profesora ou profesor axudante doutor, profe-
sora ou profesor de universidade privada e profesora
ou profesor colaborador; así como adecuar o seu
contido ao establecido pola Lei orgánica 4/2007, do
12 de abril, pola que se reforma a Lei orgáni-
ca 6/2001, do 21 de decembro, de universidades,
aos actuais estatutos da ACSUG, publicados
mediante a Resolución do 10 de decembro de 2008,
da Dirección Xeral de Ordenación e Calidade do
Sistema Universitario de Galicia; así como o Decre-
to 326/2009, do 11 de xuño, polo que se modifica o
Decreto 270/2003, do 22 de maio, regulador da
Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de
Galicia, e o Decreto 55/2004, do 4 de marzo, polo
que se establecen as retribucións adicionais vincu-
ladas a méritos individuais docentes, investigadores
e de xestión do profesorado universitario.

Artigo 2º.-Ámbito regulador.

O ámbito regulador desta orde abrangue os seguin-
tes supostos:

a) A emisión da avaliación previa á contratación
como persoal docente e investigador por algunha das
universidades integrantes do Sistema Universitario de
Galicia (SUG) como profesora ou profesor contratado
doutor, profesora ou profesor axudante doutor e profe-
sora ou profesor de universidade privada, de confor-
midade co disposto nos artigos 50, 52 e 72 da Lei
orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de universida-
des, na redacción dada pola Lei orgánica 4/2007, do
12 de abril.
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b) A emisión do informe previo á prórroga dos con-
tratos das profesoras e profesores colaboradores das
universidades públicas de Galicia, así como para a
emisión da avaliación previa á adquisición do carác-
ter indefinido dos referidos contratos, de conformida-
de co establecido no artigo 6 do Decreto 266/2002, do
6 de setembro, de contratación de profesorado univer-
sitario, e nos artigos 9 e 10 do Decreto 270/2003, do
22 de maio, regulador da Axencia para a Calidade do
Sistema Universitario de Galicia.

c) A emisión do informe previo á contratación
excepcional de profesores colaboradores a que se fai
referencia na disposición transitoria segunda da Lei
orgánica 4/2007, pola que se modifica a Lei orgáni-
ca 6/2001, do 21 de decembro, de universidades, así
como no artigo 3 do Real decreto 989/2008, do 13
de xuño, polo que se regula a contratación excepcio-
nal dos profesores colaboradores.

CAPÍTULO II
AVALIACIÓN PREVIA Á CONTRATACIÓN COMO PROFESORA OU
PROFESOR CONTRATADO DOUTOR, PROFESORA OU PROFESOR

AXUDANTE DOUTOR E PROFESORA OU PROFESOR DE UNIVERSIDADE
PRIVADA

Artigo 3º.-Destinatarios.

Poderán solicitar, da Axencia para a Calidade do
Sistema Universitario de Galicia, a emisión da ava-
liación previa á contratación como profesora ou pro-
fesor contratado doutor, profesora ou profesor axu-
dante doutor e profesora ou profesor de universida-
de privada, as persoas que estean en posesión do
título de doutor.

Artigo 4º.-Validacións automáticas.

a) A pertenza ao corpo de catedráticos de univer-
sidade e profesores titulares de universidade ou a
situación administrativa e académica de atoparse
acreditado para estes corpos, de acordo co estableci-
do na Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de
universidades, na redacción dada pola Lei orgáni-
ca 4/2007, do 12 de abril, determinará a cualifica-
ción automática para poder ser contratado polas uni-
versidades de Galicia nas figuras de profesor contra-
tado doutor, profesor de universidade privada e pro-
fesor axudante doutor.

b) A obtención da avaliación positiva da Axencia
para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia
para a figura de profesor contratado doutor determi-
nará a cualificación automática para poder ser con-
tratado polas universidades de Galicia nas figuras
de profesor de universidade privada e profesor axu-
dante doutor.

c) As avaliacións positivas obtidas noutros órganos
de avaliación, que as leis do Estado ou doutras
comunidades autónomas determinen, para as figuras
de profesor contratado doutor, profesor de universi-
dade privada e profesor axudante doutor determina-
rán a cualificación para poder ser contratado polas
universidades de Galicia, nas figuras en que se obti-
vesen as referidas avaliacións positivas cando, a tra-
vés das disposicións legais que resulten de aplica-

ción, así se estableza, ou cando así se determine
mediante os mecanismos de cooperación e recoñece-
mento mutuo que, de ser o caso, se establezan entre
a Axencia para a Calidade do Sistema Universitario
de Galicia e outros órganos de avaliación.

d) Cando algunha das persoas que se atopen nos
supostos regulados neste artigo soliciten a avalia-
ción á Axencia para a Calidade do Sistema Univer-
sitario de Galicia, esta arquivará a solicitude comu-
nicándolle ao interesado a cualificación automática
correspondente.

CAPÍTULO III
INFORME PREVIO Á PRÓRROGA DOS CONTRATOS DAS PROFESORAS E

PROFESORES COLABORADORES E AVALIACIÓN PREVIA Á ADQUISICIÓN
DO CARÁCTER INDEFINIDO DOS REFERIDOS CONTRATOS

Artigo 5º.-Destinatarios.

a) Poderán solicitar, da Axencia para a Calidade
do Sistema Universitario de Galicia, a emisión do
informe previo á prórroga do contrato de profesora
ou profesor colaborador as persoas que estean con-
tratadas por algunha das universidades públicas de
Galicia como profesoras ou profesores colaboradores
e se atopen no último ano do período inicial máximo
de catro anos a que se refire o artigo 6.2º do Decre-
to 266/2002, do 6 de setembro, de contratación de
profesorado universitario.

b) Así mesmo, as persoas que tivesen prorrogado o
seu contrato como profesoras ou profesores colabo-
radores por algunha das universidades públicas de
Galicia, de conformidade co establecido no arti-
go 6.2º do Decreto 266/2002, do 6 de setembro, de
contratación de profesorado universitario, poderán
solicitar, en calquera momento, a emisión da avalia-
ción previa á adquisición do carácter indefinido do
contrato de profesora ou profesor colaborador ante a
Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de
Galicia.

Artigo 6º.-Obxecto do informe e das avaliacións.

a) A emisión do informe previo á prorroga do con-
trato de profesora ou profesor a que se refire o pará-
grafo primeiro do artigo 6.2º do Decreto 266/2002,
do 6 de setembro, de contratación de profesorado
universitario, e o artigo 9.2º do Decreto 270/2003,
do 22 de maio, regulador da Axencia para a Calida-
de do Sistema Universitario de Galicia, farase valo-
rando unicamente os méritos alegados polo solici-
tante, correspondentes á actividade desenvolvida
como profesora ou profesor colaborador.

b) A emisión da avaliación previa á adquisición do
carácter indefinido do contrato de profesora ou pro-
fesor colaborador a que se refire o parágrafo segun-
do do artigo 6.2º do Decreto 266/2002, do 6 de
setembro, de contratación de profesorado universita-
rio, e o artigo 10 do Decreto 270/2003, do 22 de
maio, regulador da Axencia para a Calidade do Sis-
tema Universitario de Galicia, farase valorando uni-
camente os méritos alegados polo solicitante corres-
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pondentes á actividade desenvolvida nos dous perío-
dos previos como profesora ou profesor colaborador.

CAPÍTULO IV
INFORME PREVIO Á CONTRATACIÓN EXCEPCIONAL DE PROFESORES

COLABORADORES

Artigo 7º.-Destinatarios.

Poderán solicitar ante a Axencia para a Calidade
do Sistema Universitario de Galicia a emisión do
informe previo á contratación excepcional de profe-
sores colaboradores a que se fai referencia na dispo-
sición transitoria segunda da Lei orgánica 4/2007,
pola que se modifica a Lei orgánica 6/2001, do 21
de decembro, de universidades, así como no artigo 3
do Real decreto 989/2008, do 13 de xuño, polo que
se regula a contratación excepcional dos profesores
colaboradores, as persoas que estean en posesión do
título de diplomado, enxeñeiro técnico ou arquitecto
técnico.

Artigo 8º.-Validacións automáticas.

a) A obtención da avaliación positiva da Axencia
para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia
para a figura de profesor contratado doutor determi-
nará a obtención automática do informe previo á
contratación excepcional de profesores colaborado-
res, para poder ser contratado polas universidades
de Galicia, sempre que se estea en posesión do títu-
lo de diplomado, enxeñeiro técnico ou arquitecto
técnico.

b) A obtención do informe favorable previo á con-
tratación excepcional de profesores colaboradores
noutros órganos de avaliación, que as leis do Estado
ou doutras comunidades autónomas determinen,
para a figura de profesor contratado doutor, profesor
de universidade privada e profesor axudante doutor
determinarán a cualificación para poder ser contra-
tado polas universidades de Galicia, nas figuras en
que se obtivesen as referidas avaliacións positivas
cando, a través das disposicións legais que resulten
de aplicación, así se estableza, ou cando así se
determine mediante os mecanismos de cooperación
e recoñecemento mutuo que, de ser o caso, se esta-
blezan entre a Axencia para a Calidade do Sistema
Universitario de Galicia e outros órganos de avalia-
ción.

c) Cando algunha das persoas que se atopen nos
supostos regulados neste artigo solicite o informe
previo á contratación excepcional de profesores
colaboradores á Axencia para a Calidade do Sistema
Universitario de Galicia, esta, unha vez advertida a
dita circunstancia, arquivará a solicitude e comuni-
caralle ao interesado a cualificación automática
correspondente.

CAPÍTULO V
PROCEDEMENTO COMÚN

Artigo 9.-Solicitude.

a) As solicitudes de avaliacións e informes presen-
taranse ante a Axencia para a Calidade do Sistema

Universitario de Galicia, ou en calquera dos rexis-
tros relacionados no artigo 38.4º da Lei 30/1992, do
26 de novembro, de réxime xurídico das administra-
cións públicas e do procedemento administrativo
común.

b) As solicitudes dirixiranse ao presidente ou presi-
denta da Axencia para a Calidade do Sistema Univer-
sitario de Galicia, nos modelos normalizados acompa-
ñados da documentación establecida por esta.

Artigo 10.-Emisión dos informes e avaliacións.

a) De conformidade co establecido no artigo 14 do
Decreto 270/2003, do 22 de maio, na súa redacción
dada polo Decreto 326/2009, do 11 de xuño, así
como no artigo 22 dos estatutos da Axencia para a
Calidade do Sistema Universitario de Galicia,
correspóndelle á Comisión Galega de Informes, Ava-
liación, Certificación e Acreditación (CGIACA),
como órgano superior de avaliación da Axencia para
a Calidade do Sistema Universitario de Galicia, a
emisión dos informes e as avaliacións a que se fai
referencia nesta orde.

b) A CGIACA, de conformidade coas competen-
cias que ten atribuídas a través da disposición
derradeira primeira do Decreto 270/2003, do 22 de
maio, na súa redacción dada polo Decreto 326/2009,
do 11 de xuño, así como no artigo 23.2º dos estatu-
tos da Axencia para a Calidade do Sistema Univer-
sitario de Galicia, aprobará os procedementos e pro-
tocolos que correspondan para a emisión dos infor-
mes e avaliacións, de acordo co establecido nos
estatutos da Axencia para a Calidade do Sistema
Universitario de Galicia e demais normativa que
resulte de aplicación.

c) Os acordos relativos ás avaliacións e informes
adoptados pola CGIACA serán motivados e notifica-
ranse aos solicitantes no prazo máximo de seis
meses á presentación da solicitude ou, se é o caso,
do peche do prazo de presentación de solicitudes
establecido polas correspondentes convocatorias.

d) Estes acordos esgotan a vía administrativa e
contra eles poderá interpoñerse recurso potestativo
de reposición, ou ser impugnados directamente ante
a orde xurisdicional contencioso-administrativa de
conformidade co disposto no artigo 29 dos vixentes
estatutos do Consorcio Axencia para a Calidade do
Sistema Universitario de Galicia.

Artigo 11.-Efectos dos informes e avaliacións.

a) Os informes favorables ou as avaliacións positi-
vas non teñen prazo de caducidade unha vez obti-
dos, e terán validez para as universidades integran-
tes do Sistema Universitario de Galicia ou as do sis-
tema universitario doutra comunidade autónoma que
teña subscrito un convenio previo coa Comunidade
Autónoma de Galicia.

b) O Consello de Dirección da Axencia para a
Calidade do Sistema Universitario de Galicia pode-
rá determinará o período de tempo durante o cal os
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interesados non poderán volver solicitar unha nova
avaliación ou informe, no caso de que o resultado
dos informes fosen desfavorables ou as avaliacións
negativas. Este prazo en ningún caso poderá ser
superior a 18 meses.

Disposicións adicionais

Primeira.-Das profesoras e profesores catedráticos e
titulares de escola universitaria.

a) A pertenza ao corpo de catedráticos de escola
universitaria determinará a cualificación automática
para poder ser contratado polas universidades de
Galicia nas figuras de profesor contratado doutor,
profesor de universidade privada e profesor axudan-
te doutor sempre que a interesada ou interesado
estea en posesión do título de doutor.

b) A pertenza ao corpo de profesores titulares de
escola universitaria determinará a cualificación
automática para poder ser contratado polas universi-
dades de Galicia na figura de profesor axudante dou-
tor, sempre que a interesada ou interesado estea en
posesión do título de doutor.

Segunda.-Das profesoras ou profesores habilitados.

a) Respecto das profesoras ou profesores que se
atopen na situación administrativa e académica de
habilitados, segundo o establecido na citada Lei
orgánica 6/2001, con carácter previo á súa modifica-
ción pola Lei orgánica 4/2007, aplicarase o estable-
cido na disposición adicional décima da citada Lei
orgánica 4/2007.

b) A situación administrativa e académica de ato-
parse habilitado para o corpo de profesores titulares
de escola universitaria, de acordo co establecido na
Lei orgánica 6/2001, con carácter previo á súa modi-
ficación pola Lei orgánica 4/2007, determinará a
cualificación automática para poder ser contratado
polas universidades de Galicia na figura de profesor
axudante doutor, sempre que a interesada ou intere-
sado estea en posesión do título de doutor.

Terceira.-Da obtención con carácter previo do
informe favorable para profesora ou profesor colabo-
rador.

As persoas que obtivesen, con carácter previo á
entrada en vigor desta orde, o informe favorable para
profesora ou profesor colaborador da Axencia para a
Calidade do Sistema Universitario de Galicia para a
figura de profesor contratado doutor determinará a
obtención automática do informe previo á contrata-
ción excepcional de profesores colaboradores, para
poder ser contratado polas universidades de Galicia,
sempre que se estea en posesión do título de diplo-
mado, enxeñeiro técnico ou arquitecto técnico.

Disposicións derrogatorias

Primeira.-Queda derrogada a Orde do 1 de abril de
2003 pola que se establecen os criterios xerais de
informe e avaliacións da Axencia para a Calidade do

Sistema Universitario de Galicia para a contratación
do persoal docente e investigador.

Segunda.-Queda derrogada a Orde do 23 de xuño
de 2004 pola que se aproba o protocolo de avalia-
ción e informe para a contratación de profesorado
polas universidades integrantes do Sistema Univer-
sitario de Galicia.

Terceira.-Queda derrogada a Orde do 18 de agosto
de 2005 pola que se establecen os requisitos e crite-
rios que outorgan, en determinados supostos, a cua-
lificación automática para ser contratado como per-
soal docente e investigador polas universidades de
Galicia nas figuras de profesor contratado doutor,
profesor de universidade privada, profesor axudante
doutor e profesor colaborador.

Cuarta.-Queda derrogada a Orde do 22 de abril de
2008 pola que se regula o protocolo do informe e
avaliación previa para a prórroga e adquisición do
carácter indefinido do profesorado colaborador nas
universidades públicas de Galicia contratados con
anterioridade á Lei orgánica 4/2007, do 12 de abril.

Disposicións derradeiras

Primeira.-Desenvolvemento.

Facúltase o secretario xeral de Universidades para
ditar as resolucións precisas para o desenvolvemen-
to desta orde.

Segunda.-Vixencia.

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

Santiago de Compostela, 17 de setembro de 2009.

Jesús Vázquez Abad
Conselleiro de Educación e Ordenación

Universitaria

II. AUTORIDADES E PERSOAL

b) NOMEAMENTOS

CONSELLERÍA DE MEDIO
AMBIENTE, TERRITORIO
E INFRAESTRUTURAS

Decreto 388/2009, do 24 de setembro,
polo que se designa un vogal do Consello
Executivo da Axencia de Protección da
Legalidade Urbanística.

A Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación
urbanística e protección do medio rural de Galicia
creou a Axencia de Protección da Legalidade Urba-
nística como instrumento fundamental para velar
pola utilización racional do solo conforme o dispos-
to no ordenamento urbanístico.


